
TermésszüretTermésszüret
Gondolom, sokaknak agyára ment már a
rengeteg csapadék, ami lehullott az év eddigi
részében. Tegnap este, amikor megint felke-
rekedett a szél és hallottam a víz csobogását,
már meg sem lepõdtem. Ha tetszik, ha nem,
ezt kell szeretni. Ebben nincs választási lehe-
tõség; léteznek rajtunk kívül álló erõk, ami-
ket nem mi irányítunk. Habár kölcsönhatás-
ban vagyunk velük.
Érdekes megfigyelni a leköszönõ és a válasz-
táson újként induló képviselõjelöltek kont-
rasztját. A leköszönõk némelyike a fenti
ténnyel szembesülve keserûen távozik és
bûnbakot keres, az újoncok viszont lelkes,
már-már világmegváltó bizakodással jönnek.
A megvilágosodáshoz nem kell gránátokat
dobálni. A tisztánlátás, „az igazság pillana-
ta”, de úgy is mondhatnánk, hogy „az ítélet
napja” egyszer csak beköszönt mindenki éle-
tébe. A megyei bajnokságban résztvevõ foga-
tosoknak kellemesebb ez a pillanat, mint a
halálos gázolónak.
Ugyan az idõjárástól is függ a termés, a saját
gyümölcseinket szüreteljük, és azt a szilva-
lekvárt esszük, amit magunknak fõztünk,
szóval nem érhet azért akkora meglepetés
bennünket.
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NAPLÓ
8 városatyával kezdte meg utolsó rendes
ülését a jelenlegi sárbogárdi testület szep-
tember 12-én, pénteken.

EGY HÓNAP TÖRTÉNÉSEI

Dr. Sükösd Tamás havi jelentésében a kö-
vetkezõ eseményekrõl számolt be: Au-
gusztus 22-én a megyei közgyûlésen a me-
gyei területfejlesztési koncepció végleges
elfogadására került sor. Ebbe különbözõ
infrastrukturális (út- és egyéb hálózati be-
ruházásokkal) illeszkedünk. Ezen belül ta-
lálható meg az az 1,7 milliárd Ft, amire a
Sárbogárdi járás eredménnyel pályázhat,
és melynek felosztásáról a tervezés-koor-
dinációs testület (ami az összes járási pol-
gármesterbõl áll) meg is egyezett koráb-
ban. 600-700 millió jutna kizárólag a város-
ra, és a többi is hozzánk kapcsolódó beru-
házáshoz köthetõ. Rendkívüli testületi
ülésen döntöttünk a rendkívüli önkor-
mányzati támogatásról (korábban ön-
hiki): 17 millió körüli összeggel indítottuk
el a pályázatot, és bizakodunk, hogy mie-
lõbb pozitív bírálatot kapunk. Sárhatvan-
ról kaptam egy aláírásgyûjtés keretében
egy levelet; az Arany János és József Attila
utca összekötésében szeretnének közvilá-
gítást. Érsek Enikõ képviselõ asszony
2011-ben kezdeményezte ezt elõször, illet-
ve a temetõ utáni lámpát is. Ez utóbbit a
2013-as költségvetésben az önkormányzat
megszavazta, eredményes tervezési fázi-
son vagyunk túl, kiépítése meg is történik.
Amit most a sárhatvaniak fölvetettek, az
egy kicsit összetettebb probléma, ezért az
aláírásgyûjtést megelõzõen júliusban a
mûszaki osztállyal egyeztetve megkeres-
tük a közvilágítási hálózat tervezõjét, hogy
adjon ajánlatot, hogyan lehetne ott megol-
dani a világítást technikailag és ennek
nagyjából mennyi lenne a költségvonzata.
Az összes válasz még nem jött meg. A
2015-ös költségvetésbe lehet beletenni a
tervezést mindenképpen és reméljük,
hogy a kivitelezést is, mert ez 1 milliós
nagyságrendû költséget fog jelenteni.
Szeptember 8-án a szélessávú közmû-ki-
építési társulás által megvalósított beruhá-
zás jövõbeli sorsáról volt tárgyalási forduló
a Magyar Telekommal. Talán elindult egy
olyan folyamat, aminek eredményekép-
pen megnyugtató üzemeltetést tudunk
2015-re biztosítani. A város egészségügyi
és szociális bizottsága átruházott hatás-
körben elbírálta az egyesületek és non-
profit szervezetek részére a gyógyászati és
fejlesztési eszközök, segédeszközök vásár-
lására benyújtott pályázatokat. Itt az egye-
sületek között példás együttmûködés való-
sul meg. Mindig ugyanaz a három pályázó
van: a LÁRKE, a Csipike illetve a mozgás-
korlátozottak egyesülete. A keretösszeg
értelmes és hatékony kihasználása érdeké-
ben benyújtott pályázataikat teljes egészé-
ben tudta támogatni a bizottság. Olyanra
és annyit kértek, hogy a pályázati rendszer-
be belefért.

DICSÉRETES KÖLTSÉGVETÉS

Dr. Sükösd: Az önkormányzat 2014. évi
gazdálkodásának elsõ féléve a bevételek és
a kiadások vonatkozásában is idõarányos-
nak tekinthetõ. A kitûzött célokat tudjuk
tartani. Az intézményeink mûködésében
az uniós forrásokból, kiegészítõ hazai költ-
ségvetési forrásokból elnyert pályázatok-
ból adódó pénzekkel tudunk elõrehaladni.
Az iparûzési adófizetési fegyelem – köszö-
net a gazdasági élet valamennyi szereplõ-
jének – a korábbi évekhez hasonlóan meg-
van. A városközpont-rehabilitációhoz
kapcsolódóan hívtunk le korábbi döntés
alapján egy fejlesztési hitelt nem túl nagy
összegben. Az összes többi beruházásunk-
hoz tervezett fejlesztési hitel lehívására
nem volt szükség, mert e beruházások még
nem tartanak ott (tanuszoda, sportcsar-
nok). A pénzkészletünk megfelelõ mérté-
kû, ami folyamatos mûködést tesz lehetõ-
vé. A likvid hitel felvételére sem volt szük-
ség. A nagy költségvetési fegyelmet képvi-
selõtársaimnak, a polgármesteri hivatal és
az intézmények dolgozóinak is szeretném
megköszönni. Viszont a fegyelmezett és
mûködésre koncentráló gazdálkodás mel-
lett nagyon nehéz fejlõdni, ezért nagy
szükség van a külsõ, pályázati források
megragadására.
Juhász János dicséretét, elismerését fejez-
te ki a rendezett költségvetéssel kapcsolat-
ban.

A HÁZSZÁMOKRÓL
Törvényi elõírásoknak megfelelõen mó-
dosították a házszámozási rendeletet. E
technikai jellegû döntés kapcsán viszont
fölmerült, hogy mi az eljárás abban az eset-
ben, ha valahol házszámot kell módosíta-
ni.
Dr. Varnyu Péter aljegyzõ, a hatósági osz-
tály vezetõje: Amennyiben a házszám nem
stimmel, vagy nincs feltüntetve, úgy a ren-
deletnek megfelelõen illetékmentesen a
polgár kérelmére az építéshatóság beazo-
nosítja az ingatlant helyrajzi szám alapján,
és az okmányirodában folytatódik az eljá-
rás, szintén illetékmentesen. 2015. január
1-jétõl egy új, központi címregiszter kerül
megalkotásra. A munka szeptember 1-jé-
vel elkezdõdött, november 15-éig tart. Ezt
követõen lehet belemenni a házszámozás-
ba. Lesz, ami komoly módosítást igényel
majd, hogy egységes legyen.

BURSA
A Bursa Hungarica programhoz minden
évben csatlakozik a testület – idén sincs ez
másképp. Az eddig bevált gyakorlatnak
megfelelõen, 800.000 Ft-os keretösszegbõl
támogatja az oktatási, kulturális és sport-
bizottság a pályázókat.

A BÖLCSÕDE ÚJ NEVE

A bölcsõde elnevezése megváltozott,
ezentúl hivatalosan a Sárbogárdi Hársfa-
virág Bölcsõde nevet viseli.

BEJELENTÉSEK
Nagy Tibor mérleget vont 4 éves képviselõi
tapasztalatai alapján, úgymond cikluszáró
beszédként, mivel õ nem indul a választá-
son: A városban az ügyek intézése nem
mutatott olyan változást, amire számítot-
tam. Átalakult a képviselõ-testület mun-
kája azzal, hogy lerövidült az idõ, a felké-
szülésre alig maradt mód, mivel hétfõn
kaptuk meg az anyagot, és kedden, szerdán
már bizottsági ülést kellett tartani, pénte-
ken pedig már testületi ülés. Elõtte vettem
a fáradtságot és lehetõség szerint kimen-
tem a helyszínekre, meggyõzõdtem saját
szememmel arról, hogy mirõl fogunk sza-
vazni. Az utolsó 1,5-2 évben erre már nem
volt lehetõség. A leendõ polgármesternek
át kellene gondolnia, hogy legyen lehetõ-
sége a megválasztottaknak lelkiismeretes
munkát végezniük. Voltak nagyobb hor-
derejû ügyek, amikben többszörös átbe-
szélés után lehetett volna jó döntést hozni.
Fájdalmam a fõtér rekonstrukciójának
ügye, amiben a konkrétumokról nem volt
lehetõség beszélni, csak megszavaztuk az
önrész mértékét. Igaz, hogy a társadalma-
sítása megtörtént, csak az emberek fejé-
ben olyan kép alakult ki a meglévõ politi-
kai rendszerrõl, ami pontatlan. Az embe-
rek nem tudják, hogy mûködik az önkor-
mányzat, a hivatal, a képviselõ-testület, és
milyen hatásköre van. Ugyanakkor a kép-
viselõ-testületen olyan dolgokat kérnek
számon, amik nem rajtunk múlnak. Nehéz
úgy országot építeni, hogy az emberek
nem vesznek tevékenyen részt a politiká-
ban. A rendszerváltás után még nem ala-
kult ki az a politikai kultúra, hogy minden-
ki képben legyen. Az információ töredéke
jut el a lakossághoz. Ha ezen nem változta-
tunk, ez az ország nem fog olyan lépések-
kel haladni, mint ahogy haladhatna. Min-
denkinek meg kell tennie a maga részét eb-
ben az ügyben, hogy ez egy kicsit változ-
zon. A következõ testületnek, polgármes-
ternek kívánok ez ügyben figyelmet, jár-
tasságot és jó munkát.
Érsek Enikõ: A lakók nevében is köszö-
nöm, hogy a közvilágítás Sárhatvanon
megoldódik. Pusztaegresen a Rákóczi ut-
cában a járda befejezését szeretném kérni.
Etelvári Zoltán: Többen kérdezték, mi a
helyzet a térfigyelõ kamerákkal, mert vala-
melyik ülésen említetted, hogy újra lesz
pályázat, és újra kezdõdnek a betörések.
Ha valahonnan jönne olyan bontási anyag,
amit a suszterhegyi kijáróba lehetne tenni,
akkor azt kérnénk, mert már lassan nem
lehet kimenni, csak gyalog, és nemsokára
kezdõdik a szüret. Pesten összedarálják a
fél téglákat töltésnek; nálunk is lehetne ezt
használni. Megint elõjött, mint minden év-
ben iskolakezdéskor, hogy randalíroznak
az autósok a Templom közben és a Baross
utcában. Rendõrt kérnek legalább 7.15–
8-ig. Negatív kritikát kaptunk, hogy miért
csak egyes emberek elhunytával emléke-
zünk egyperces néma felállással.
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Dr. Sükösd: Ha az önkormányzathoz, járá-
si hivatalhoz, közigazgatáshoz kapcsolódó
elhunytról van szó és tudunk róla, akkor
szoktam gyászszünetet elrendelni. Volt
olyan, amikor a család kérésére nem tet-
tem ezt meg. Az összes elhunyt vonatkozá-
sában nem biztos, hogy a 6-7 önálló telepü-
lésrészen mindig mindenrõl tudunk. Én
megtartanám a korábbi gyakorlatot, de ezt
majd átgondolja a következõ testület. Az
utak vonatkozásában egy (már korábban
utat itt épített) vállalkozóval zajlanak
egyeztetések. Ennek eredményeképpen
750 tonna mart aszfalt elhelyezésére ke-
rült sor a lõszerraktárnál. Nagyon sokan
kértek belõle. Mivel még nincs kifizetve, és
a bedolgozásra, finanszírozásra ki kell még
találni egy koncepciót, ezért ebbõl nem tu-
dunk barátilag adni. A belterületi utcákkal
lenne szükséges foglalkoznunk elsõsor-
ban. A másik dûlõben a gazdálkodók
összefogásából megtörtént a kátyúzás.
Szeretném megköszönni kapitány úrnak a
munkáját, hogy felélénkült a rendõri mû-
ködés ebben a rövid idõszakban. Látom,
hogy a bûnüldözésre igen nagy hangsúlyt
fektetnek: korábban valamiért félbema-
radt, elhalt ügyet fejeztek be, amikor a ká-
bítószeres fogás is történt. Remélem, hogy
ez a lendület megmarad, és jól együtt tu-
dunk mûködni a rendõrséggel. A kame-
rákra ha lesz kiírás, akkor ez a következõ
testület dolga. Határozott ígéret van arra,
hogy ezt tovább bõvítik, mert kevés önkor-
mányzat nyert.
Ferencz Kornél: Tibi gondolatmenetéhez
szeretnék csatlakozni, mivel én is biztosan
lezárom a képviselõi munkámat, a 3. cik-
lust fejeztem be. A képviselõi munka a sa-
ját közösségnek az építése, és az ott törté-
nõ szerepvállaláson múlik. Egy települé-
sen inkább meghatározza az a képviselõi
munkának az eredményességét, hogy
mennyire tudunk a saját közegünkben ak-
tív szerepet vállalni. Hogy az én képviselõi
munkám eredményes volt, vagy nem, azt
nekem nem tisztem megítélni. Azt gondo-
lom, hogy ami lehetõségem, tehetségem,
akaratom volt, azt az aktív idõszakomban
beletettem. Évekkel ezelõtt megfogalma-
zódott bennem egy gondolat, viszont nem
volt elég merszem, hogy ennek nyíltan
hangot adjak. Azt gondolom, hogy ebben a
városban az elmúlt 20 évben óriási károkat
okozott a helyi média alakítása. Név nélkül
egy családra gondolok, akik ebben a város-
ban óriási károkat okoztak és okoznak az-
zal, hogy folyamatosan a mindenkori vá-
rosvezetést, polgármestereket, képviselõ-
ket befolyásolják, befolyásolni akarják
hétrõl hétre megjelenõ lapok kiadásával.
Folyamatosan a holdudvarban lévõ embe-
reket szeretnék a városvezetésben és an-
nak környezetében látni és láttatni. Ma
vettem a bátorságot, és a 12 éves képviselõi
munkásságomat befejezem azzal, hogy el-
mondom azt a gondolatomat, ami engem
évek óta bántott, hogy ennek a városnak ez
a rákfenéje, és nem tudunk ellene mit ten-
ni.
Nedoba Károly: A Kossuth utcában lévõ
kocsma elõtt egy hatalmas kátyú van rég-
óta. Ki kellene javítani, mert tengelytörést,
balesetet okozhat, fõleg most, hogy víz van

benne. A Gergely közben az út amúgy is
nagyon rossz állapotban van, de a szélérõl
behajlik már a nád és a gaz is, ami zavarja
azokat, akik még ott közlekednek. Szeret-
ném kérdezni, hogy van-e fejlemény a pos-
táról.
Dr. Sükösd: Varga Gábor országgyûlési
képviselõ úr arról tájékoztatott hétfõn dél-
után, hogy ez kifejezetten témája lesz an-
nak a négyszemközti beszélgetésnek, amit
most a háromnapos országos frakcióülé-
sen folytat Lázár Jánossal.
Juhász: Töbörzsökön régóta megoldatlan
az urnafal kérdése, miközben Miklóson
már megépült. Hogyan lehetne Töbörzsö-
kön is urnafalat létesíteni belátható idõn
belül?
Dr. Sükösd: A Dészolg ügyvezetõje azt
ígérte, hogy 2015-ben ez megvalósul. Ha
nem tartanánk már nyílt ülést, akkor tisz-
telettel szeretném megköszönni minden-
kinek a munkát. Rengeteg teendõ van
vissza, ennek ellenére egy politikai szerve-
zet irányítójának a héten megjelent – sze-
rintem röhejes – nyilatkozata szerint az
unalom jellemzi a képviselõ-testületet. Ha
valaki felnõ ahhoz, hogy konstruktív vitát
kell folytatnia, akkor azt gondolom, hogy
ennek nem kell sem verbális anyák napjá-
nak lenni, sem pedig teljesen értelmetlen
és parttalan, 6-8-12 órán tartó vitának. A
konstruktív együttmûködés azt jelenti,
hogy mindenkinek a használható gondola-
ta a felszínre jön, és ezt pártállástól függet-
lenül, sárbogárdiakként kezeljük. Ha nem
ugyanazt a szekeret toljuk, ráadásul nem
egy irányba, akkor nyilván nem fogunk ha-
ladni sehova. A képviselõ-testületet és en-
gem is rengeteg kritikával lehet illetni, de
azt gondolom, hogy ennek a testületnek
mindenképpen eredménye, hogy nagyko-
rúak tudtunk lenni, mindenki túl tudott
lépni a személyes, vélt, vagy valós sérelme-
in akkor, amikor olyan döntéseket kellett
hozni, ami a város gazdálkodását, útját az
országépítés rendszerében ki kellett, hogy
jelölje. Aki megméretteti magát a válasz-
táson, annak sportszerû küzdelmet kívá-
nok. Szeretném megjegyezni, hogy a na-
gyobb jelölõ szervezetek vezetõivel egy rö-
vid, de hatékony egyeztetést tartottunk ab-
ban a vonatkozásban, hogy senki nem akar
kampányeszközös háborút látni, nincse-
nek kiabálások, köpködések, tépkedések,
egymásra ragasztások. Kezet adtunk egy-
másnak, és ez komolyan vehetõ a jövõre
nézve is.
Etelvári: Végszóként mint a legöregebb
képviselõ köszönöm a kollégák munkáját.
Köszönöm polgármester úrnak, hogy
többször vitatkoztunk ugyan, de a problé-
mák általában meg lettek oldva. Azt kívá-
nom mindenkinek, a következõ testület-
nek, hogy ugyanúgy kompromisszumképe-
sek legyenek, és próbáljuk már azt csinálni,
mint a fejlettebb nyugati országok, hogy ha
gyõz az ellenfél, akkor toljam a szekerét,
mert azon a szekéren én is ott ülök. Ez a
testület a város közös szekerének tolásáért
fogott össze, és sokszor a kritika sem azért
szólt, mert esetleg nem tetszett X, vagy Y,
hanem azért, hogy a város elõrébb menjen.

Hargitai–Kiss Virág

A „rákfene” válaszol
Kedves Ferencz Kornél!
Értetlenül állok felszólalásod elõtt,
amit a testületi ülésen 12 éves képvise-
lõi pályafutásod végszavaként megfo-
galmaztál, és elmondásod szerint éve-
ken át hordoztál magadban, nem bátor-
kodván gondolataidnak nyíltan hangot
adni eleddig.
Ha már összeszedted a bátorságodat e
felszólalásra, lovagiasan (!) megnevez-
hetted volna körülírásod alapján egyér-
telmûen beazonosítható famíliánkat: a
Hargitai családot, mely a helyi média
megalakításával szerinted óriási káro-
kat okozott és okoz, a város rákfenéje,
ami ellen nincs mit tenni.
Hogy miért vagyunk ekkora szálka a
szemedben, azt csak te tudhatod. Né-
hány tényt azonban szükségesnek tar-
tok leszögezni: vállalkozásunk 25 éve
töretlenül mûködik, saját tõkébõl és
erõbõl jött létre és fejlõdött, mindenfé-
le külsõ politikai, gazdasági befolyástól
függetlenül. Sárbogárdon bejelentett,
nem kevés helyi adót fizetõ vállalkozás-
ként mûködünk. Itt él az egész család, a
munkatársaink, tehát nekünk nem
mindegy, milyen városban élünk, éppen
ezért a magunk tehetségéhez mérten
azon munkálkodunk, hogy Sárbogárdot
szebbé, jobbá tegyük.
Ha befolyásolni akartuk volna a helyi
vezetést, akkor elindultunk volna kép-
viselõnek. Nem tettük, mert más a vá-
lasztott utunk és feladatunk. Mi azt vál-
laltuk, arra szerzõdtünk az olvasókkal,
nézõkkel, hogy a Bogárd és Vidéke he-
tilap valamint a Bogárdi TV hiteles tük-
röt mutat a helyi közéletrõl az itt élõ
embereknek. Hogy ezt valaki támadás-
nak veszi, vagy inkább segítségnek, az a
saját döntése. Ha fáj az igazság, amit
látsz, a tükröt össze lehet törni, de attól
még az arckép nem változik. Ha például
nem vagy jelen egy testületi ülésen, ak-
kor a kamera a hibás, hogy az üres he-
lyedet mutatja? Vagy azt sérelmezed
netán, hogy míg „aktív” voltál, megmu-
tattuk a játszmáitokat, tekintet nélkül
arra, hogy éppen a baloldal, a jobboldal,
vagy egyéb szín mögé bújtattátok a saját
hatalmi érdekeiteket?
Hányszor próbáltak összetörni minket
az éppen aktuális „hatalmasok”! Fel-
vállaltuk a konfliktusokat. Büszkén vál-
laljuk, hogy a nyilvánosság biztosítása
révén segíthettünk a lakosságnak a ma-
gánérdekek ellenében eredményesen
fellépni, eligazodni a látható és nem lát-
ható történésekben.
Az emberek nem hülyék, Kornél. Ha-
bár aki hatalomnak fog fel bármilyen
vezetõi pozíciót, az hajlamos annak
nézni õket. Az igazság az, hogy a „hata-
lom” múlandó. Ahogy a lap fennmara-
dása, úgy a képviselõk sorsa, személyé-
nek megválasztása is az emberek kezé-
ben van.

Tisztelettel: Hargitai–Kiss Virág
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5 év a halálos gázolónak
Tavaly augusztusban taglózta le a várost az a tragikus kimenetelû, halálos baleset, melyet Ny. Milán okozott ittas állapotban Sár-
bogárd fõutcáján száguldva, s melyben Boros Jánosné 57 évesen életét vesztette. A közvélemény kételkedett abban, hogy az elkövetõ
elnyeri méltó büntetését. Kíváncsian vártuk a másodfokú, jogerõs döntést, mely szeptember 16-án, kedden meg is született. Errõl ol-
vashatják a Székesfehérvári Törvényszék sajtószóvivõjének részletes tájékoztatóját.

Sajtóközlemény – 2014. szeptember 16.

A Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság a mai
napon nyilvános ülésen bírálta felül a Székesfehérvári Járásbíró-
ság által bíróság elé állítás keretében 2013. szeptember 27. napján
megtartott tárgyaláson hozott ítéletet, amelyben a bíróság a Sár-
bogárdon, 2013. augusztus 22. napján a kora esti órákban történt
gázolás ügyében döntött.
Az elsõfokú ítélet a vádlott bûnösségét halált okozó ittas állapot-
ban elkövetett jármûvezetés bûntettében és kábítószer birtok-
lásának vétségben mondta ki, és ezért õt 5 év börtönre, 7 év köz-
ügyektõl eltiltásra és 7 év közúti jármûvezetéstõl eltiltásra ítélte.
Az ítélettel szemben a vádlott és védõje fellebbezett, vitatva egy-
részt a bíróság elé állítás törvényi feltételeinek fennállását, e kör-
ben elsõsorban a tettenérést és a bûnösségre is kiterjedõ beismerõ
vallomás meglétét. A védelem további bizonyítási indítványokat
is elõterjesztett a nyilvános ülésen, így új igazságügyi mûszaki

szakértõ kirendelését indítványozta, elsõsorban a baleset bekö-
vetkezési mechanizmusára vonatkozóan.
A másodfokú bíróság a védelem bizonyítási indítványait elutasí-
totta, mint szükségteleneket, hiszen az elsõfokú eljárásban be-
szerzett bizonyítékok a baleset minden részletére kiterjedtek, ag-
gálytalannak tekintették a Járásbíróság által beszerzett igazság-
ügyi szakértõi véleményt is. A Székesfehérvári Törvényszék eljá-
rási szabálysértést sem állapított meg.
A másodfokú határozat az elsõfokú bíróság által kiszabott bör-
tönbüntetés, valamint a közúti jármûvezetéstõl eltiltás büntetés
változatlanul hagyása mellett a közügyektõl eltiltás mellékbünte-
tés idõtartamát mérsékelte 5 évre. Egyebekben nem változtatta
meg az elsõfokú ítéletet.
A másodfokú bíróság határozata ellen jogorvoslatnak helye
nincs, így az elsõfokú bíróság ítélete a fenti változtatással 2014.
szeptember 16. napján jogerõs és végrehajtható.

Dr. Szurok Szabina

KÁBÍTÓSZER
KÉT RENDÕR
VIZELETÉBEN
A Sárbogárdi Rendõrkapitánysággal
kapcsolatban érkezett szerkesztõsé-
günkhöz a következõ lakossági kérdés:
„A sárbogárdi rendõrség dolgozói közt
végzett vizeletvizsgálattal mi a helyzet?
Állítólag két kolléga vizeletében talál-
tak kábítószerre utaló anyagot.”
Az ügyben a Fejér Megyei Fõügyészség
sajtószóvivõjétõl, Jászberényiné dr. Ki-
rály Teodórától kértünk és kaptunk tá-
jékoztatást:
„A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
Ellenõrzési Szolgálata 2014. június 7-én
a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon ál-
lományvédelmi ellenõrzést hajtott vég-
re. Az ellenõrzés során alkalmazott ká-
bítószer-gyorsteszt két rendõr esetében
pozitív eredményt mutatott.
Az ellenõrzés során elvégzett orvosi
vizsgálat a klinikai tünetek alapján befo-
lyásoltságot egyik személynél sem álla-
pított meg, azonban kábítószer fogyasz-
tásával elkövetett kábítószer-birtoklás
vétségének alapos gyanúja miatt a Szé-
kesfehérvári Nyomozó Ügyészség 2014.
július 8-án nyomozást rendelt el. Figye-
lemmel arra, hogy az ügyben kirendelt
szakértõ a véleményét nem készítette el,
a nyomozó ügyészség a nyomozás határ-
idejét 2014. november 8-áig meghosz-
szabbította.”

Hargitai–Kiss Virág

BOT ÉS KÕ

Egy 53 éves cecei hölgy tett bejelentést 2014. szep-
tember 8-án, miszerint élettársa a délelõtt folyamán
veszekedést követõen otthonukban egy bottal meg-
verte. A 72 éves férfit a járõrök elõállították a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságra, ahol a nyomozó hatóság
gyanúsítottként hallgatta ki súlyos testi sértés kísér-
letének elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
2014. szeptember 8-án az esti órákban Sárkeresz-
túrról érkezett bejelentés, miszerint az egyik ház ab-
lakát kõvel bedobták. A bejelentõ elmondta, hogy
testvére értesítette arról, hogy egy számára ismert
sárkeresztúri fiú volt az elkövetõ. A kiérkezõ járõrök a
14 éves fiút elõállították, majd törvényes képviselõje
jelenlétében eljárás alá vont személyként hallgatták
meg rongálás szabálysértés elkövetése miatt.

FEGYVERT IS LOPTAK

Sárbogárdról 2014. szeptember 9-én a hajnali órák-
ban bejelentették, hogy az egyik tanyára az éjszaka
folyamán betörtek. A feljelentõ elmondta, hogy az
egyelõre még ismeretlen elkövetõ a fegyverszek-
rényt felfeszítve lõszert és lõfegyvert, valamint va-
dászati felszereléseket, továbbá a házból ékszereket
és mûszaki cikkeket tulajdonított el. A Sárbogárdi
Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya lopás bûntette
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomoz
az ügyben.

KOCSMAPARTI

Az egyik sárkeresztúri kocsmából érkezett bejelen-
tés 2014. szeptember 12-én kocsmai verekedésrõl.
A kiérkezõ járõröknek a kocsma tulajdonosa el-
mondta, hogy egy 33 éves sárkeresztúri férfi egy 50
éves székesfehérvári férfit szó nélkül megütött a
kocsmában, melynek következtében a bántalmazott
férfi elájult. A sérült férfit a mentõszolgálat kórházba

szállította, az elkövetõt pedig elõállították a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságra. A 33 éves bántalmazót
a nyomozó hatóság garázdaság vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki.

SZÖKÖTT FIÚ

2014. szeptember 14-én a reggeli órákban a járõrök
megjelentek a sárbogárdi vasútállomáson, mivel a
forgalmi irodában tartózkodott egy 13 éves oroszlói
fiú, aki a szülõi felügyelet alól kivonta magát. A fiút
bekísérték a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd
az édesanyja kiértesítését követõen a késõ délutáni
órákban neki panaszmentesen átadták.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

VEREKEDÕ FIATALKORÚ

A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra 2014. szeptem-
ber 15-én délután Sárbogárdról, a Posta utcából ér-
kezett bejelentés bántalmazásról. A helyszínre érke-
zõ rendõrök elfogták azt a 16 éves fiút, aki a borozó
elõtt elõzetes szóváltást követõen egy tíz évvel idõ-
sebb férfit megütött. Az egyenruhások elõállították a
fiatalkorút a rendõrkapitányságra, ahol a nyomozók
garázdaság vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

BALESET A 63-AS FÕÚTON

Felsõkörtvélyes és Sárbogárd között két jármû ütkö-
zött össze. A 63-as fõúton 2014. szeptember 15-én 8
órakor a 62. kilométerszelvényben egy kisteherautó
és egy személygépkocsi ütközött össze. A közúti
közlekedési baleset következtében egy személy
megsérült. A helyszíni szemle és mûszaki mentés
idején a fõúton – rendõri irányítás mellett – egy sá-
von haladt a forgalom.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK
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Független jelöltek bemutatkozása
A választáson induló minden jelöltnek illetve jelölõszervezetnek felajánlotta szerkesztõségünk a lehetõséget egy ingyenes bemutat-
kozásra lapunk hasábjaink. E lapszámunkban három független jelölt élt e lehetõséggel.

Bíró Ferenc független jelölt
Céljaim:
– A lakosságot, fejlõdést és a kisemberek (hétköznapi emberek) érdekeit közvetlenül képviseljem.
– Rend és közbiztonság erõsítése (polgárõrség).
– Térség, lakosság, fiatalok összefogása.
– Idõsek, nyugdíjasok iránti tisztelet megerõsítése.
– Közpénzek igazságos elosztása.
– Lakosság véleményének megismerése, azok képviselete, valamint továbbítása,

országgyûlési képviselõnk számára.
– A testületi üléseken a problémák eredményes feltárása.
– Erõsebb lakossági képviselet.

Etelvári Zoltán független jelölt, 4. számú választókörzet
Régóta vagyok képviselõ. Ezalatt az idõ alatt folyamatosan bizonyítottam, hogy tudok a körzetemben
minden lakótársamért dolgozni, felszólalni értük, megoldani problémáikat. Bizonyítottam, hogy van-
nak elképzeléseim Sárbogárd fejlesztésére (játszóterek, ravatalozók építése, fásítás, virágosítás, árkok
karbantartása stb.), amelyekért igenis érdemes volt konfliktusokat is vállalva küzdeni. Aktívan közre-
mûködtem a város ügyeiben nemcsak a testületi üléseken, hanem azokon kívül is. Törekedtem arra,
hogy a helyi közösségekkel és civilekkel értelmes célokért, vagy eszement célok ellen összefogjunk.
Nem ígérek megvalósíthatatlan dolgokat, csak olyanokat, amiket átgondolt tervezéssel, saját forrásból
vagy pályázatokból az Önök együttmûködésével és támogatásával meg tudunk valósítani. Bízom a vá-
lasztókban, hogy a 4-es választókörzet tapasztalattal rendelkezõ képviselõt fog választani.

Majláth Tünde töbörzsöki független képviselõjelölt

Közelegnek az önkormányzati választások! Tisztelettel kérem az Önök bizalmát, hogy képviselhes-
sem Sárbogárd–Töbörzsök érdekeit mint önkormányzati képviselõ. Töbörzsöknek felelõs képviselõ-
re van szüksége. Hiteles, önállóan gondolkodó és cselekedni tudó képviselõre. Olyanra, akinek van-
nak elõre mutató elképzelései és a közösség érdekeit figyelembe véve szándékozik tevékenykedni.
Meg kell állítani a fiatalok elvándorlását, munkahelyeket, vállalkozásokat kell teremteni. Olyan élet-
teret kell biztosítani, ahol jelen van a közbiztonság és az idõsödõ embereknek sem kell félniük. A pá-
lyázatok adta lehetõségeket kihasználva egy élhetõ és szerethetõ Töbörzsököt teremteni, amihez ké-
rem tisztelettel az Önök szavazatait!

Tisztelettel: Majláth Tünde

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
Dr. Sükösd Tamás polgármester, Novák Kovács Zsolt alpolgármester, Erõs Ferenc képviselõ és Érsek Enikõ képviselõ

– mint a Fidesz képviselõjelöltjei – lakossági fórumot tartanak az alábbi idõpontokban:

szeptember 25. 17 óra: Rétszilas, klub, szeptember 25. 18.30 óra: Sárszentmiklós, klub,
szeptember 26. 17 óra: Pusztaegres, mûvelõdési ház

Minden érdeklõdõ sárbogárdi polgárt szeretettel várunk!
Dr. Sükösd Tamás
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Kutasi Mónika és a gránát
A gránát nemcsak egy haditechnikai eszköz megnevezése, hanem féldrágakõ is.
Kutasi Mónika személyiségében e két jelentés ötvözõdik. A törékeny, szépen szava-
ló és éneklõ lány ugyanis hivatásos hadnagy. Hogy hogyan lett katona, annak
hétvégi, budapesti beszélgetésünk alkalmával jártam utána.
Mónika útja egyébként Sárbogárdról egészen Szolnokig vezetett, ahol jelenleg él és
dolgozik. Annak apropóján beszélgettünk, hogy kiemelkedõ eredményeiért és kö-
zösségi tevékenységéért Ludovika-gyûrûvel tüntette ki a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem, és a honvédség tortáját is õ szelhette föl az országos nyilvánosság elõtt.

– Én úgy emlékszem rád a középiskolából,
amikor még Sárbogárdon éltél, hogy in-
kább a kulturális érdeklõdés volt rád jel-
lemzõ. Zenéltél, verseltél, színjátszó kör-
ben vettél részt. Ez egy más világ, mint a
katonaság. Hogyan választottad mégis ezt
az utat?

– Mint azt sokan tudják, édesapám még
most is hivatásos altiszt, édesanyám is a
honvédség kötelékében dolgozott. Bele-
nõttem ebbe a közegbe, és ezt szerettem
volna csinálni. Amire a középiskolában
volt lehetõség, így a zene, verselés, azok is
érdekelnek, de elsõdlegesen a katonaság
vonzott.

– Melyik iskolába mentél, és ott hogyan le-
hetett szakirányokat, helyszínt választani,
ahol végül kikötöttél?

– A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Had-
tudományi és Honvédtisztképzõ Karán fe-
jeztem be az egyetemet. Amikor jelentkez-
tem, akkor ez még Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetem volt. Két évig tanultam
Budapesten az általános alapokat (hadtör-
ténelem, matematika), és mérnök végzett-
séget szereztem. Két év után szakirányt le-
hetett választani. Légi forgalmi irányítás
szakirányra jelentkeztem Szolnokra.

– Most már hivatásos hadnagy vagy. Az,
hogy a szülõk segítik, vagy másfelé pró-
bálják orientálni a pályaválasztást, na-
gyon változó. Nálad a szülõk látták a kato-
naság árnyoldalait és elõnyeit is. Próbál-
tak lebeszélni esetleg a katonai hivatás-
ról?

– Igen, fõleg még a jelentkezés idõszaká-
ban, ezért sok más iskolát is megjelöltem.
Úgy gondolták, hogy túl nagy a szám ah-
hoz, hogy katona legyek, mert mindig meg-
mondtam a véleményemet, és féltettek at-
tól, hogy ebbõl probléma lehet majd a ka-
tonai fõiskolán. Szerencsére sikerült vál-
toznom, így nem lett belõle probléma.

– A légi irányítás olyan része a katonaság-
nak, ahol nem is kell annyira lázadnod a
rendszer ellen.

– Itt tényleg nem lehet lázadni, sok szabá-
lyozó van, amit elõírnak, amiket be kell
tartani. Sok tapasztalat alapján alakult így,
és ez jól is van.

– Törékeny lány vagy. Neked végig kellett
csinálnod azt a kiképzést, amit a fiúknak:
mászni a földön, föl a falra?
– Minden lánynak ugyanazt kell csinálni,
amit a fiúknak, azonban más az elvárás,
amit teljesíteni kell. Például fekvõtámasz-
ból kevesebbet kell csinálni, kötélmászás-
ra több idõnk van. Minden évben kell telje-
síteni egy fizikai alkalmasságit, ami pont-
rendszerhez van kötve. Ez a kritérium-
rendszer más a lányoknál és a fiúknál.
– Testnevelésbõl jó voltál a gimiben?
– Igen, Marika néni gondoskodott róla.
Nagyon jó tanár volt, most is kamatozta-
tom, amit megtanított. Például a kislab-
dadobó-technikát a középiskolából hoz-
tam, ezért remekül tudok kézigránátot
dobni.
– Reméljük, erre azért nem lesz szükség az
életben.
– Reméljük. De sportversenyeken szükség
van rá, mert ez az egyik alapfeladat.
– A középiskolában is elég jó eredményeid
voltak. Hogy Ludovika-gyûrût kaptál,
nagy büszkeség, de a szorgalmadat tekint-
ve nem volt annyira meglepõ.
– Én teljesen meglepõdtem. Sok mindent
vesznek figyelembe: kiemelkedõ tanulmá-
nyi eredményt, sporteredmény, közösségi
munkát. Egy 5 tagú bizottság dönti el, hogy
az évfolyamban ki kaphatja meg az arany
pecsétgyûrût és a vele járó oklevelet. Egy
lány és egy fiú kapja meg ezt a kitüntetést
minden évben. Nagyon örültem neki, mert
a motivációmat megerõsítette az iskola
után is.
– Hordod a gyûrût?
– Hétköznapokon nem; az egyenruhához
nem javasolt. Biztonsági elõírások vannak,
hogy mit lehet viselni és mit nem. A társa-
sági egyenruhához viszont lehet hordani.
– A honvégség tortájának fölszelése is hoz-
zátartozott az elismeréshez. Mesélj egy ki-
csit arról, milyen volt ott állni a nagy nyil-
vánosság elõtt, és milyen volt a torta íze.
– Nagyon ideges voltam. Az egész nagyon
hirtelen történt. Segítettek, akik ott vol-
tak: a cukrász, az egyetem médiatisztje. A
torta nagyon finom volt: levendula, sárga-
barack, fehér csoki ízesítésû, ezenkívül a
tésztában volt mandula és dió.
– Jelenleg a munkahelyeden mit csinálsz?

– Szolnokon vagyok a Magyar Honvédség
86. Szolnok Helikopterbázison repülõtéri
irányító tiszt. A repülõtérhez tartozó lég-
térben a civil és katonai légi forgalmat irá-
nyítjuk.
– Fent dolgozol egy lelátóféleségben,
ahogy a filmekben is látjuk?
– Igen, légi forgalmi irányítótoronyban
dolgozom, rádión keresztül tartom a kap-
csolatot a kollégákkal. A szakszolgálati en-
gedélyt még meg kell megszereznem.
– Repülnöd kell?
– Kötelezõ repülési óraszámom nincs,
azonban lehetõséget biztosítanak, hogy
megtapasztaljuk, mit élnek át a pilóták,
amikor repülnek, hogy a közleményeket a
megfelelõ idõben tudjuk nekik feladni,
amikor õk is tudnak ránk figyelni.
– Hogyan érzed magad a munkában, kö-
zösségben?
– A közösség nagyon jó, a kollégák kedve-
sek, segítõkészek. Szinte mind az oktatóim
is, nagyon sokat segítenek, hogy átnézzek
kellõ mennyiségû szakirodalmat, és ki is
kérdezik.
– A verselés, a zene hogyan van jelen az éle-
tedben, az egyetemen, illetve a civil élet-
ben?
– Másodéves koromban volt egy tehetség-
kutató verseny a honvédségen belül, ami a
„Lehet egy csillaggal több” nevet viselte.
Ott képviseltem a Ludovika Zászlóaljat
verselés kategóriában, és különdíjat kap-
tam. Rendszeresen hívtak katonai rendez-
vényekre verselni. Szolnokon is részt vet-
tem katonai, nemzeti és városi ünnepeken.
– Énekelsz még? Vagy már csak a für-
dõszobában?
– Inkább már csak a fürdõszobában.

Hargitai–Kiss Virág
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„Te is lehetsz menõ!”
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai In-
tézet pályázatán iskolánk 283.500 Ft-ot
nyert táboroztatásra (pályázati azonosító
szám: IFJ-GY-14-B).

Szeptember 11-12-13-án került sor a „Te is
lehetsz menõ!” projekt megvalósítására
Rétimajorban. A három nap során a diá-
kok az egészséges életmóddal kapcsolat- ban több programon is részt vettek. Megis-

merkedtek a Sárrét növény- és állatvilágá-
val. Interaktív játék keretében tanultak
nemet mondani a káros szenvedélyekre,
szembesültek a függõség következményei-
vel. Tájékoztatást kaptak a különbözõ dro-
gok egészséget romboló hatásáról.
Nagy élményt jelentett a 30 fõs gyerekcsa-
patnak Rudniczai Rudolf fõtörzszászlós
elõadása, valamint az év rendõrkutyájával,
Tigivel való bemutatója a drogkeresésrõl.
A kötött programok közötti szabad idõ
pingpongozással, fürdõzéssel, a kondite-
rem lehetõségeinek felfedezésével, termé-
szetjárással telt. A fárasztó napok tábortûz
melletti beszélgetésekkel, közös fõzéssel,
szalonnasütéssel zárultak.
Az egészségtudatos szemlélet kialakítása
mellett a tábor jó alkalmat jelentett a kö-
zösségépítésre és a tanulók személyiségé-
nek fejlesztésére is. A résztvevõ diákok vé-
leménye szerint nagyon jó volt a tábor,
amelynek végén esküt tettek a drogmentes
életre. Bízunk benne, hogy esküjükhöz hû-
ek is lesznek!

Barabás Irén osztályfõnök

Vadregényes tájakon
a miklósi táborozók

A borongós idõjárás ellenére – hiszen esõben indultunk és esõben
is érkeztünk Szilvásváradra – remekül sikerült az idei táborozá-
sunk is.
37 diákkal és 5 tanárral vágtunk neki június 30-án a hosszú útnak a
Bükkbe. Az utazást és a szállás elfoglalását követõen egy kisebb
sétát tettünk a Szalajka-völgyben, de sajnos az esõ miatt az esti
tábortûz elmaradt.
Másnap a Szalajka-völgyben túráztunk, ahol megnéztük a Fá-
tyol-vízesést, ami a nevét egyesek szerint a vízpermet jellegzetes,
fehér fátyláról kapta. Majd a hegyrõl lefelé kisvasúttal tettük meg
az utat. Este még sor került egy emlékezetes focimeccsre a szom-
szédos táborral, ahol 19-2-re nyertünk.

Szerda délelõtt az egri várba látogattunk el, ahol megnéztük Gár-
donyi sírját és a kazamatákat. Délután strandolni mentünk az egri
fürdõbe, ahol a kültéri fánkos csúszdák okoztak nagy örömöt. Es-
te a kiadós vacsora után számháborúztunk. Két nagy csapatra osz-
lott a társaság, a cél egymás zászlajának megszerzése volt. A harc
sötétedésig tartott, melyet a pirosak nyertek meg.
Másnap tartalmas kirándulás várt ránk. Délelõtt Lillafüredre lá-
togattunk el, ahol megnéztük az Anna-barlangot, majd a mellette
lévõ gyönyörû vízesést is, ahol nagyon sok képet készítettünk. Ez-
után a hatalmas kastélyszállót és a mellette lévõ függõkertet,
majd a Hámori-tavat néztük meg. Délután a miskolci vadaspark-
ban lévõ állatokkal ismerkedtünk meg, melyek közül nekünk leg-
jobban a futkosás közben szaltózó nyest tetszett. Az egész napos
programsorozatot rókavadászat koronázta meg. Késõ este lett,
mire megkerült az összes elrejtett kincs.
Pénteken nagy örömünkre egész napos fürdést szerveztek tanára-
ink Bogácsra, a fürdõbe, ahol a csúszdákat szinte mi használtuk
elõször, mivel nemrég adták át õket. A hazafelé vezetõ úton meg-
néztük az egri bazilikát, majd este bepótoltuk a hétfõn elmaradt
tábortüzet, és Ki mit tud?-ot szerveztünk.
Szombat délelõtt egy búcsúsétát tettünk Szilvásváradon, majd
megebédeltünk, és ebéd után hazaindultunk. Köszönet az újabb
felejthetetlen élményekért!

Domján Korina és Zelman Fanni 6. b
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A szilva tiszteletére
Közös szilvalekvárfõzéssel teremtettek alkalmat a nagylókiak egy
családias szombati együttlétre. Az elõkészületek, fõzés körüli te-
endõk a családi szüretek hangulatát idézték, ahol a munka egyben
szórakozás is. Mert az üst, terített asztal, mosogatás és üvegek
címkézése mellett jólesik a beszélgetés és éneklés.

A pénteki gyümölcsmosást követõen szombaton hajnalban került
a tûz fölé a szilvával teli üst, amit felváltva kevergettek a jelentke-
zõk. A közös ebéd – finom, gazdag leves, szilvás gombóc és va-
karcs – utáni szieszta számtalan idõtöltéssel kecsegtetett. Lehe-
tett lovas kocsira pattanni, dereglyében evezni egy kört a Piros-
ka-tavon és íjászkodni Szabó Bálinttal, futkározni, játszani és
danolászni.
Az asszonyok nemigen engedtek maguknak pihenõt, hiszen a mo-
sogatnivalót is el kellett rendezni valakinek. No meg elõkészíteni
az üvegeket, hogy beletöltsék a 2014-es nagylóki szilvalekvárt.

Hargitai–Kiss Virág

Nyugdíjasok találkozója Nagylókon
Dégi és középbogárdi nyugdíjas barátaikat hívták meg a nagylóki
nyugdíjasklub tagjai múlt héten csütörtökön egy közösen eltöltött
estére. Miután Heiczinger Józsefné klubvezetõ köszöntötte a
megjelenteket, névnaposokat és vendégeket – köztük a nyugdíja-
sok megyei vezetõjét –, a dégi–középbogárdi csapat az alkalom-
hoz illõ népdalokkal lépett színpadra. Nemcsak a viseletük volt
mutatós, de a hangjuk is szépen csengett. Majd egy bácsitól opera-

részletet hallhattunk németül, s végül két nagylóki citerás lányka
mûsora következett. Ezt követõen a házigazdák felszolgálták az
ízletes vacsorát. Az este hangulatát tombola és zene fokozta.

Hargitai–Kiss Virág

Nyílt nap az alapi otthonban
Ünnepre készültek hétvégére az alapi szociális otthon lakói és dolgozói. Hagyományosan minden évben megrendezik nyílt napjukat,
amelyre az otthon lakóinak hozzátartozói, ismerõsei mellett meghívják a megye más szociális otthonainak küldöttségeit is. Jöttek
Sárosdról, Székesfehérvárról egy-egy kisbusszal.

Sok alapi, sárbogárdi segítõjük van mindig, akik adományokkal is
támogatják a rendezvényt.
A szervezõk sokat tesznek azért, hogy emlékezetessé tegyék ezt a
napot. A lakók kézimunkáiból, kézmûvestermékeibõl kiállítást is
rendeztek. A vendégeket süteménnyel, lángossal, finom ebéddel
várták. Lehetett sétakocsikázni lovas hintóval, míg készült az
ebéd.
Sokat segített az alapi önkormányzat is. Az adományok mellett õk
biztosították a rendezvénysátrat, színpadot.
Az otthon lakói és dolgozói mûsorral készültek, s nagy sikerrel mu-
tatkoztak be. Szerepelt az alapi Mezõföld Népi Együttes is. Ferge-
teges táncukra a nézõközönségbõl többen táncra is perdültek.
Délután élõ zenére kerti mulatsággal zárult a nap.

Hargitai Lajos
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Szüreti felvonulás Felsõkörtvélyesen
2014. szeptember 13-án került megrendezésre Körtvélyesen a ha-
gyományos szüreti felvonulás, ahol a falu apraja-nagyja részt vesz
a mulatságban. Szerencsére idén elkerülte a rossz idõ a települést,
nem áztak el a szép, hímzett magyaros ruhák, mint a tavalyi évben.
A díszes felvonulás a központból indult, majd a hagyományos út-
vonalon folytatódott. A mulatozás akkora volt, hogy még pár

percre a 63-as fõút forgalmát is leállították, hogy elropjanak egy
táncot a keresztezõdésben. A biztonságról a polgárõrség gondos-
kodott.
A vidám kormos arcú fiúkon vastag aranykeresztek, a lányokon
díszes cigány népviselet volt; két szép lovas lány is ékesítette a
körmenetet.

Mágocsi Adrienn

Minden évben szüreti bál Tinódon
Sárbogárdon minden évben (kivétel nélkül) megrendezik a tinódi
szüreti felvonulást. Ebbõl is megmutatkozik, hogy Tinód közössé-

ge mennyire összetartó.
Közösségszervezõ buli-
kat rendszeresen tarta-
nak, nemcsak jeles alkal-
makkor, hanem egyéb-
ként is. A tavaszi jó idõ-
ben kitelepszenek a foci-
pályához, rúgják a bõrt,
közben az asszonyok be-
szélgetnek, a gyerekek
játszanak s a bográcsban
fõ a pörkölt.

Egy ilyen összetartó banda nem hagyhatja ki a hagyo-
mányõrzõ szüreti felvonulást sem. Így hát idén is fel-
díszítették a kocsikat, majd befogták a lovakat a kocsi
elé, azokat is fölcicomázták annak rendje s módja
szerint, aztán fölöltöztek szép ruhába. Ki népviselet-
be, ki ünnepi ruhába bújt, majd mikor tizenkettõt
ütött az óra, kivonultak a vasúti focipályához s beáll-
tak sorba a fogatokkal, melléjük a csikósok szép lova-
ikkal. Ittak egyet, ki üdítõt, ki bort, aztán mire megér-
keztek a késõk is, elindulhatott a menet. Végigmen-

tek a Tinódy úton, be-be-
térve egy-egy utcácskába.
Ahol asztal várta õket,
megálltak enni, inni, majd
hangos nótaszóval tovább-
vonult a színes menet. Ahol
nagyobb hely volt a keresz-
tezõdésekben, ott leszáll-
tak a kocsikról, a kisbíró ki-
dobolta az esti bált – hisz a
szüreti bál ilyenkor szintén
elmaradhatatlan –, majd
rákezdtek a zenészek, s
körbe-körbe táncoltak a

szép ruhába öltözött asszonyok s urak. A kör közepén a bí-
ró s bíróné ropta hevesen táncát a muzsikára. Mikor a
dalnak vége lett, fölszálltak megint a kocsikra, s így vonult
végig (nem csak) Tinódon a rengeteg kocsiból s csikósból
álló díszes menet.

Hargitai Gergely
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Félnek a téltõl
Félve várják a hideg beköszöntét a kárpátaljaiak. Ukrajnában
egyelõre nem tudni, hogy meddig lesz még gázszolgáltatás. Bo-
gárdi Szabó István püspök adakozásra kérte a dunamelléki
református gyülekezeteket.
Félve várják a hideg beköszöntét a kárpátaljaiak. Ukrajnában
egyelõre nem tudni, hogy meddig lesz még gázszolgáltatás – errõl
Nagy Béla kárpátaljai református fõgondnok számolt be legutóbb
a Parókia Portálnak. Aki csak tud, áttérne a vegyes tüzelésre,
azonban erre sokaknak nincs pénze. „Hivatalos tájékoztatást
nem kapunk. Néhány református intézmény – iskola, óvoda, idõ-
sek otthona, gyermekotthonok – mellett hatvanöt parókia fûtését
is meg kell oldani, ahol csak lehet-
séges, át kell állnunk vegyes tüze-
lésre. Kapcsolatainknak köszönhe-
tõen a napokban sikerült húsz te-
herautónyi fát vásárolnunk, amibõl
adunk a szegényeknek, nehéz sorsú
embereknek, és természetesen
nem csak a reformátusoknak segí-
tünk.”
Az ukrán–orosz tûzszünet aláírása
óta mintha nyugodtabb lenne a
helyzet Kárpátalján, gondot jelent
azonban, hogy mindennek – az
élelmiszertõl a benzinig – emelke-
dik az ára, munka azonban alig van,
a köztisztviselõket is kényszersza-
badságra küldik, mert nem tud
nekik fizetni az állam.
Bogárdi Szabó István püspök adakozásra kérte a dunamelléki re-
formátus gyülekezeteket. „Esperes-gondnoki értekezletünk úgy
határozott, hogy az egyházmegyék gyûjtést szerveznek, és az erre
a célra az egyházmegyéknek megküldött adományokat a kárpát-
aljaiakkal egyeztetve mielõbb eljuttatjuk, hogy mind az épületgé-
pészeti eszközöket beszerezhessék, mind a szükséges munkálato-
kat elvégezhessék” – olvasható a körlevélben. Arra kérik a
dunamelléki gyülekezetek vezetõit, hogy az általuk megjelölt va-
sárnap perselypénzét irányítsák erre a célra, illetve a gyülekezet
körében hirdessenek adakozást. A beérkezõ adományokat az
esperesi hivatalok fogadják és külön nyilvántartják.

Forrás: www.reformatus.hu

1964-ben végzettek
50 éves találkozója

A osztály: Balogh Julianna, Buzsáki Teréz, Egei Irén, Gera Má-
ria, Horváth Erzsébet, Jámbor Teréz, Juhász Ferenc, Kolozsvári
Ferenc, Lõkös István, Plihál Imre, Schléder György, Szabados
Klára, Szonn Ede, Varga József
B osztály: Álló János, Bereczk Károly, Bodó Zoltán, Fodor Kata-
lin, Fûrész Margit, Gyarmati Mária, Kaszás Ágnes, Kõhegyi And-
rás, Kiss Teréz, Kranauer Éva, Selmeczi Károly, Somogyi József,
Szabados Anikó, Szabó István, Szilasi István, Szõnyegi Erzsébet,
Varga Teréz, Vörös Mária
C osztály: Berkei Rózsi, Bognár József, Buzsáki Júlia, Csanádi
Erzsébet, Csuti Teréz, Ferenczi Tamás, Hegedûs Ida, Hegedûs
János, Huszár József, Jákli Ágnes, Kovács Anikó, Mezõ Júlia,
Paczona Margit, Podeszt Julianna, Simon István, Szakács Mária
Tanáraink: Tóth Gyuláné, Tóth Gyula, Várhelyi László
Õk a még élõ tanáraink. Tóth Gyula betegsége miatt nem tudott
eljönni. Várhelyi László tanár úr itt volt, csak késõbb érkezett,
emiatt lemaradt a képrõl.
Fotó a címlapon.

Szabóné Böbi

A Dávid család
állampolgári esküje

Nagy örömmel adunk hírt arról a ritka, de csöndes ünneprõl, mely
egy család életében nagy jelentõséggel bír. A délvidéki, szerbiai
Martonos három magyar lakója: Dávid Silvano, Veronika és lá-
nyuk, Kitti tett ünnepélyes állampolgári esküt Sárbogárd díszter-
mében kedden délelõtt. Hogy miért itt? Mert jó kapcsolat fûzi
õket Kovács István Mikulás-nagyköveten keresztül is városunk-
hoz már régóta.
A Himnusz hangjait követõen dr. Sükösd Tamás polgármester és
Botka Lászlóné anyakönyvvezetõ bonyolították le a hivatalos ce-
remóniát. A polgármester az eskütétel után személyes gondolato-
kat is fûzött az eseményhez, és egy Wass Albert-verssel tette ben-
sõségesebbé az ünnepséget. Kitti a Szózattal készült meglepetés-
ként.
Végül a családfõ átvette a magyar állampolgárságot igazoló ok-
iratot és a város jelképes ajándékát.

Hargitai–Kiss Virág

„Élni tudni és élni merni,
néha járatlan úton menni,
nem csak rohanni, meg-megállni
azt, ami szép, körülcsodálni.”

Moretti Gemma

Meghívó az idõsek világnapja
városi ünnepségre

Sárbogárd város képviselõ-testülete az idõsek iránti tisztelete
kifejezéseként, az idõsek világnapja alkalmából ebben az év-
ben is egy kellemes délutáni programmal kedveskedik a város
idõs lakóinak. Ebbõl az alkalomból tisztelettel és szeretettel
meghívom Önöket

2014. október 1-jén 14.30 órától a József Attila
Mûvelõdési Központban tartandó városi ünnepségre.

A rendezvény programja:
14.30 órától köszöntõ beszédet mond dr. Sükösd Tamás pol-
gármester;
a Sárszentmiklósi Általános Iskola tanulóinak mûsora;
a Belly Kids gyermektánccsoport hastáncbemutatója;
vérnyomásmérés, vércukormérés (igény szerint az aulában).
Minden idõs, nyugdíjas lakosunkat szeretettel várjuk, és rész-
vételére számítunk!

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a képviselõ-testület és szervei szervezeti
és mûködési szabályzatáról szóló, többször módosított 10/2007. (III. 19.)
önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a képvise-
lõ-testület rendes üléseit éves munkaterve alapján tartja. A munkaterv ter-
vezetét a tárgyévet megelõzõ év december 31-éig kell a képviselõ-testület
elé terjeszteni.
Az 55. § (2) bekezdése szerint a munkaterv tervezetének elkészítéséhez ja-
vaslatot kell kérni a város lakosságától is olyan napirendi pontokra vonat-
kozóan, amelyek az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartoznak.
A javaslatnak tartalmaznia kell: a napirend címét, elõadóját; a napirend tár-
gyalásának javasolt idõpontját; azoknak a bizottságoknak a megjelölését,
amelyek az elõterjesztést elõzetesen megvitatják.
Kérem, amennyiben napirendi pont tárgyalására vonatkozó javaslata van,
azt 2014. október 15-éig szíveskedjen papíralapon, vagy a szervezes2@
invitel.hu e-mail címen a polgármesteri hivatal szervezési csoportjához el-
juttatni.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Meggymag és barka
Csapó Istvánné Andi kézmûvesremekeibõl nyílt kiállítás a Madarász József Városi
Könyvtárban hétfõn este.

A sárszentmiklósi óvoda dajkáját Varga László hitoktató mutatta be a széksorokat meg-
töltõ közönségnek. Andi ezt követõen arról vallott, hogyan „fertõzõdött” meg az óvónõk
által, akik bevezették õt az alkotás világába. A gyermekek is motiválták õt, hogy olyan al-
kotásba vonja be õket, ami leköti a figyelmüket. Megtanult origamizni, terményekbõl,
termésekbõl, kagylókból és csigákból állatkákat, virágot, díszeket varázsolni. Kiállított
munkái közt voltak horgolt karácsonyi és húsvéti dekorációk, gyöngyékszerek, festett
gyurmából készült csodák is. Különösen tetszett a dióhéjból kikandikáló, meggymag-ku-
kac és a barka-birka.

Andi egy kis ajándékkal mondott köszönetet meg az útját meghatározó óvónõknek, vala-
mint Varga Lászlónak és Hrabovszkiné Ica könyvtárosnak a kiállításban nyújtott
segítségért.
A megnyitót követõen aprólékosan szemügyre vehettük Andi munkáit, és remek ötlete-
ket is meríthettünk belõlük.

Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk

minden zenekedvelõt

2014. október 10-én (pénteken)
18 órakor kezdõdõ

hangversenyünkre
a sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Központba

Mûsoron:
A. Vivaldi: Gloria
W. A. Mozart: A-dúr zongoraverseny
J. Haydn: C-dúr gordonkaverseny
Közremûködnek:
Várdai István gordonkamûvész
Bali Dávid – zongora
Radics Éva, Palócz Réka – szoprán
Balogh Eszter – alt
Anima Musicae Kamarazenekar – mû-
vészeti vezetõ: G. Horváth László
Huszics Vendel Kórus – karigazgató:
Huszics Vendelné
Vezényel: Várdai István

Bogárd-Dal Egyesület

Kedvcsináló
A tavalyi zajos sikerû hangverseny a
kétkedõk számára is bizonyította, hogy
Sárbogárdon szeretik az igényes zenét.
Megtelt a nézõtér, a fellépõ rangos ze-
nészek ünneppé varázsolták azt a felejt-
hetetlen estét.
„Ezt folytatni kell!” – lelkesedtünk töb-
ben aznap este. Nem túlzás, de szinte
már másnap nekifogtunk az idei kon-
cert szervezésének. Úgy gondoljuk,
hogy a mûsor, a közremûködõ mûvé-
szek a tavalyihoz hasonló élményt ígér-
nek. Újra itt üdvözölhetjük kedvencein-
ket: Várdai Istvánt és Bali Dávidot.
Várdai István gordonkajátékában ezút-
tal is gyönyörködhetünk majd, de új ol-
daláról is bemutatkozik: õ lesz az est
karmestere. Az Anima Musicae Kama-
razenekar 2010-ben alakult a Zeneaka-
démián tanuló vagy ott végzett hallga-
tókból. Európai szintû hangzás, igé-
nyesség, szakmai alázat jellemzi tevé-
kenységüket. Énekkarunk számára
nagy megtiszteltetés és egyben kihívás,
hogy Vivaldi Gloria címû mûvét három
kitûnõ szólista: Radics Éva, Palócz Ré-
ka, Balogh Eszter és az Anima Musicae
Kamarazenekar közremûködésével,
Várdai István vezényletével énekelhet-
jük.
Bízunk abban, hogy erre a kivételes
hangversenyre régi és új hallgatóink
megtöltik a színháztermet!

Szabados Tamás

Könyvajánló
Picoult Jodi: Vezeklés

Sage Singer egy pékségben dolgozva próbálja elfelejteni édes-
anyja tragikus halálát és saját boldogtalan magányát. Egy önsegí-
tõ csoportban megismerkedik Josef Weberrel, akivel életre szó-
ló barátságot köt. De egy nap az idõs Weber szörnyû titkot árul el
a múltjából, és olyan szívességet kér Singertõl, ami komoly erköl-
csi dilemmába taszítja a nõt. Ki ez az ember, akit barátjának hitt,
hol van a határ bûn és bûnhõdés, megbocsájtás és kegyelem kö-
zött? Hogyan védjük meg a családunkat, és miként léphetünk ki
az ördögi körbõl, hogy végre ne a múlt diktálja a jövõt?
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DARÁLT HÚSGOMBÓCOS GULYÁSLEVES
Hozzávalók (3 adaghoz): 30 dkg darált hús, bors, só, 1 tojás, 1 vöröshagyma,
30 dkg burgonya, olaj, 1 paradicsom, 1 zöldpaprika, 1 kk õrölt pirospaprika,
köménymag, majoránna.
Kevés zsíron, vagy olajon a kockára vágott hagymát megfonnyasztjuk. Meg-
szórjuk pirospaprikával, felöntjük vízzel, sót teszünk bele, köménymagot és a
hasábokra vágott burgonyát. Beleszeleteljük a paradicsomot, a zöldpaprikát
egészben tegyük bele. Elkészítjük a húsgolyókat: a húst sózzuk, borsozzuk,
hozzáadjuk a tojást, kevés prézlit, gombócokat formálunk belõle, és a forró
alaplébe rakjuk, készre fõzzük. Végül megszórjuk majoránnával.

RUSZTIKUS TÖLTÖTT CSIRKE
Hozzávalók: egy egész csirke, 10 dkg gomba, 6 db csirkemáj, 10 dkg kacsa-
zúza, 1 db zsemle, 1 db tojás, só ízlés szerint, õrölt bors ízlés szerint, majo-
ránna ízlés szerint, fél csokor petrezselyem, 1 kis fej vöröshagyma, 2 gerezd
fokhagyma, 1 db alma, 2 ek sertészsír.
Elõzõ nap a csirkét kívül-belül sóval, õrölt borssal bedörzsöljük. Másnap a
csirkemájakat elkaparjuk, a kacsazúzát, vöröshagymát, fokhagymát, petre-
zselyemzöldet, gombát apróra vágjuk. A zsemlét beáztatjuk, majd a töltelék-
hez valókat összedolgozzuk, ekkor kerül bele a nyers tojás is. Fûszerezzük só-
val, borssal, majoránnával, és a csirke bõre alá töltjük. Ha szükséges, hústû-
vel megtûzzük. A hasüregbe az egész alma kerül. Megfelelõ nagyságú tepsi-
be téve, 2 ek zsírral, 2 dl vízzel, elõmelegített sütõben kb. másfél órán át alu-
fólia alatt pároljuk, majd a fóliát eltávolítva, párszor zsírjával locsolva készre
sütjük.

KÁPOSZTÁS POGÁCSA
Hozzávalók: kb. 1 kg liszt, 25 dkg margarin, 2 tojás + 1 a kenéshez, 1 nagy
tejföl fele, 1 kis fej káposzta (lereszelve 80 dkg), 5 dkg élesztõ, 1 dl tej, 2-3 ek
cukor, 2-3 ek só, bors, 2 ek zsír.
A káposztát lereszeljük, besózzuk, állni hagyjuk, majd fél óra elteltével ki-
nyomkodjuk. Kevés zsíron cukrot karamellizálunk, majd erre dobjuk a ká-
posztát és megpirítjuk. Közben borsozzuk. Ha kész, langyosra hûtjük. A tejet
meglangyosítjuk 1 ek cukorral, belemorzsoljuk az élesztõt, és kb. 15 perc
alatt habosra futtatjuk. A lisztet a margarinnal, a tejföllel, a tojásokkal, az
élesztõs tejjel és a káposztával összedolgozzuk. Ha szükséges, sózzuk. Fóliá-
val letakarva, vagy a tálat zacskóba húzva éjszakára a hûtõbe tesszük. Reggel
a hûtõbõl kivesszük. 20 percet a deszkán hagyjuk, majd átgyúrjuk. Ha szüksé-
ges, adhatunk még hozzá lisztet. Kb. 1 cm vastagra kinyújtjuk, feltekerjük,
mint a bejglit, és már kész is a hajtogatás. A tekercset 3 részre osztjuk, így
könnyebb vele dolgozni. Egyesével kinyújtjuk kb. 1,5 cm vastagságúra, berá-
csozzuk a tetejét, közepes szaggatóval kiszaggatjuk, és lisztezett tepsire rak-
juk. Kb. fél óra elteltével bekapcsoljuk a sütõt, felforrósítjuk. Ha a sütõ forró,
lekenjük az elsõ tepsi pogácsát tojással, és mehet a sütõbe. A következõ po-
gácsákat is csak 1-2 perccel a sütõbe helyezés elõtt kenjük le. 30-35 perc sütés
után kivesszük, bár 20 perc után már 5 percenként ellenõrizzük.

BORKRÉMES SZÕLÕSZELET
Hozzávalók a sütemény alapjához: 2 dl édes fehérbor, 25 dkg tehéntúró, 2 dl
habtejszín, 2 ek cukor, 4 ek zselatin, 1 csomag vaníliás cukor, 50 dkg kalács,
50 dkg szõlõ; a tetejére: 1 csomag tortazselé, 1,5 dl édes fehérbor, 1,5 dl víz, 2
ek cukor.
A zselatint feloldjuk a borban és kis lángon felmelegítjük (de nem forraljuk
fel). Langyosra hûtjük és belekeverjük az áttört túróba. A tejszínt a cukorral
és a vaníliás cukorral kemény habbá verjük, és óvatosan beleforgatjuk a zse-
lés túróba. A kalácsszeletek haját levágjuk, és egy folpackkal bélelt, hosszú-
kás forma aljába tesszük a felét. Ráöntjük a túrós massza felét. A megmosott
és szárazra törölt szõlõt leszemezzük, és kirakjuk vele a túrós krémet. Bebo-
rítjuk a második réteg kaláccsal, és ráöntjük a maradék túrókrémes habot.
Ezt is szorosan befedjük a szõlõszemekkel, majd jó 2 órára hûtõbe tesszük,
hogy a zselatin teljesen megkössön. A tortazselét egy kis lábasba tesszük,
hozzáadjuk a cukrot és a bor–víz keverékkel felöntjük. Forrástól számított
egy percig, folyamatosan kevergetve fõzzük, majd langyosra hûtjük. Elõ-
vesszük a hûtõbõl a közben megszilárdult tortát, és a langyosra hûlt zselét a
szõlõszemekre öntjük. Ismét hûtõbe tesszük 1,5 órára, amíg a tortazselé is
megszilárdul. Tálaláskor a folpack segítségével kivesszük a formából, és sze-
letekre vágjuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
A következõ napokban eleinte csendes, többnyire na-
pos, igazi kora õszi idõre készülhetünk, majd a hétvé-
gén ismét változékonyabbra fordul idõjárásunk. Csü-
törtökön és pénteken a reggeli pára- és ködfoltok fel-
oszlását követõen többnyire napos idõre van kilátás
csapadék nélkül. Fõként napközben idõnként meg-
élénkülhet a déli, délkeleti szél. Szombattól viszont
már több lesz a felhõ és szórványosan záporok, néhol
zivatarok kialakulására is számítani lehet, mindemel-
lett azért több-kevesebb napsütés is várható a legtöbb
helyen. Vasárnaptól valamelyest mérséklõdik a nap-
pali felmelegedés, de komoly lehûléstõl nem kell
tartani, és az éjszakák is viszonylag enyhék lesznek.

www.metnet.hu

HÍRADÓ
Valaki a múlt héten agyonvert egy nõt a lakásán, és el-
tulajdonította annak laptopját és hetvenezer forintját.
A lakás csupa vér lett. A tettes elmenekült, de magával
vitte a lopott holmit és a tetthez szükséges eszközöket.
Nem lehet valami ravasz ember. Okos rendõrök vala-
mi módszerrel kikövetkeztették a szökés útvonalát, és
elkapták az illetõt. Tagadnia nem érdemes.
Ugyanebben a híradóban elmesélték, hogy elfogták
azt a négyfõs bûnbandát, amelyik Debrecenben valami
tíz lakásba betört. A társaság hölgytagja szabad lábon
védekezhet, a férfiakat zár alá helyezték.
Nem tudom, hogy a hírrovat szerkesztõje humoros
kedvében tette-e bele a híradóba, vagy a véletlennek
köszönhetõ, de hírül adták itt, hogy egy nõ szempilla-
spirált tulajdonított el egy áruházban. Véres rablógyil-
kosság után egy szempillaspirál… Arról nem szólt a
hír, hogy bilincs került-e a tettes kezére. Nem hiszem.
Szóval lopnak, lopogatnak a felebarátok. Nem gondol-
nám, hogy sok honfitársam van, akitõl még nem loptak
el semmit. A magam eseteirõl hosszú listát tudnék ide
iktatni. Csak kerékpárból kettõt loptak el tõlem. Az
sem volt akármi, amikor egy áldott embertársam lever-
te a garázs lakatját, betörte a kocsim üvegét (negyven-
ezer forint), és elzabrálta az autórádiót (húszezer fo-
rint), amelyért kapott a zugpiacon vagy tízezer forin-
tot.
Sok évet átéltem, és õszintén mondhatom, hogy régen
nem loptak ennyit. Csodát mondok: ötven évvel ez-
elõtt a boltnál nem kellett lezárni a biciklit. Hihetetlen,
ugye? Pedig akkor sokan örültek, ha zsíros kenyér ju-
tott vacsorára. Voltak akkor is tolvajok, de kevesen.
Ma rengetegen vannak. Én meg kapkodom a fejem:
hogyan van pofája annak a fickónak, hogy elemelje,
ami nem az övé?
Aztán eszembe jut egy barátomnak az esete. Ellopták
a házát a feje felõl. Felépíttette, kifizette. Tehát amint
mondom: kifizette. Úgy történt, hogy kölcsönt vett fel
a banktól, de a kölcsönt, amennyit fölvett, letörlesztet-
te. Svájci frank! Egyszer közölték vele, hogy amit eddig
fizetett, az csak a kamat volt. A havi részlet közben a
duplájára nõtt, ötven helyett százezer. Õt meg kitették
a munkahelyérõl. Nem tudott törleszteni. „Barátocs-
kám, költözz csak ki a házból a családoddal!” A fejéhez
kapott. Nem értette. Állítólag azóta sem õrült meg az
albérletben. Vannak csodák.
Hogy is mondja Bertolt Brecht, a drámaíró? „Mit szá-
mít egy bankrablás egy bankalapításhoz képest?”

L. A.
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Oly korban éltünk 34.
A bomlás virágai

Nem tartozik az erõsségeim közé a területi
munka. A rólam készülõ minõsítésekben
ezt minden alkalommal a szememre is veti
a szakmai felügyelet. Õk másképp képze-
lik el ezt, mint én. Hiába magyarázom,
hogy ha Sárbogárdon van pezsgõ kulturá-
lis élet, az tud kisugározni a vonzáskörzet-
re, csak legyintenek erre a járási hivatal-
nál. Nekik az kellene, hogy informátoruk
legyek. Ellenõrizzem, minõsítsem a vidéki
kollégákat, adjak nekik „okos” tanácsokat,
rendezzünk nekik havonta fejtágító szak-
mai értekezleteket. És az ott tapasztaltak-
ról készítsek jegyzõkönyvet. Legyek tehát
bürokrata. A bürokráciát fölösleges idõ-
pocsékolásnak tartom, s annak tartják a vi-
déki kollégák is, de hát kell csinálni, mert
megköveteli a felsõbbség. Mit tehetek, a
járásiak kívánságára idõnként körbejárom
a vidéket semmi haszon fejében.
Hétfõ van. Legyen ez a vidéki nap! Beülök
Tóth Feri mellé a mûvelõdési autóba, és
irány a „vidék”. Feri, a sofõr sokat megélt
már a járási elvtársak mellett a vidéki uta-
kon, mielõtt a mûvelõdési autó vezetõje
lett. Tanúja volt a nagy vidéki evészetek-
nek, ivászatoknak, s annak, hogyan hajtot-
ták föl a vidéki potentátok a járási elvtár-
saknak a szép tanító néniket, közalkalma-
zott menyecskéket.
Út közben benézek Rétszilasra, mely már
évek óta elveszítette az önállóságát. Sár-
bogárdhoz csatolták. Az iskolát beinteg-
rálták Sárszentmiklósra. Az iskola tanítója
volt a tiszteletdíjas népmûvelõ és a könyv-
táros is. Se ideje, se kedve nincs már ezt a
munkát végezni. A kultúrház betört abla-
kokkal, leszakadt ajtóval fogad. Kedvetle-
nül vezet végig a kolléga a romos épületen.
– Nincs már itt kulturális élet. Nincs már
semmi, ami ide kötné az embereket. A té-
eszbe behajtották a gazdálkodókat, aztán
még a helyi téeszt is Bogárdhoz csatolták.
Az iskolát bevitték Sárszentmiklósra, raj-
tam kívül nincs értelmiségi a faluban. Én is

eljárok innen. Megszûnt a faluközösség.
Bezárkóztak az emberek. Látod – mutat
körbe –, itt minden pusztul. Pedig micsoda
élet volt itt valamikor!
Lábunk alatt ropog az üvegszilánk, míg vé-
gigsétálunk a hajdani nagytermen. Kézfo-
gással búcsúzom, megyünk tovább Cecére
Pordán Ferihez. Õ függetlenített népmû-
velõ. Öreg, lepusztult épület gazdája. Egy
klubterem, színházterem színpaddal és az
iroda: ez a kultúrház.
– Lajoskám! Nézz körül! Nincs mivel di-
csekednem – fogad. – Ebben a szétvert fa-
luban mit lehet csinálni? A magaura pa-
rasztokat bekergették a téeszcsébe. Meg-
szûnt a falu összetartása. Nincs már szín-
játszás se, megszûnt a régi közösségi élet.
Havonta van egy bál, arra is kevesen jön-
nek. Én meg a tanácselnök lába kapcája
lettem. Azt csinálom, amit mond. Neki
csak az a fontos, hogy április negyedikén a
dekorációban ott legyen a vörös csillag.
Képzeld, a múltkor velem hordatta ki a fa-
luban a víztársulati leveleket. Sorozásra
engem küldött Bogárdra a fiatalokkal,
mintha a hadkiegészítõi munka is az én
dolgom lenne. Hát ez itt a népmûvelés.
Erre varrjál gombot, ha tudsz, és adj okos
tanácsot!
– Azt csodálom, Feri, hogy ezt tûröd.
Feri nem szól, csak a vállát vonogatja, az-
tán elõvesz egy üveget és két poharat.
– Hagyjuk ezt! Kóstoljuk meg inkább ezt a
kisüstit! Magam fõztem.
– Ne haragudj, Feri, nem iszom – hárítom
el e kínálást. – Jobb szeretem, ha tiszta a fe-
jem.
– Hát, ha nem, akkor nem! Akkor meg-
iszom én! – hajtja föl kissé sértõdötten egy-
másután mind a két poharat. A combomra
csap tettetett vidámsággal. – Na, ne sajnálj
te engem! Van azért öröm is ebben a nép-
mûvelõségben. Úgy néz ki, hogy õsszel ta-
lán sikerül összehozni a színjátszókat.

Most tanuljuk be velük Móricznak a
Dinnyecsõszét. Pikáns darab, ez talán tet-
szik majd a népnek. És szervezzük a páva-
kört is. Talán lesz belõle valami télre, mire
megszûnik a háztájiban a paprikázás.
Elbúcsúzom Feritõl, irány Sáregres.
Sáregresen nem a kultúrházba megyek. A
Csók István Mûvelõdési Házat még Job-
ban János népmûvelési felügyelõsége alatt
építették: bálterem színpaddal, öltözõvel.
Most lakat lóg az ajtaján. Bondor Pista a
tanítás mellett népmûvelõsködik. A páva-
körük is az iskolában próbál, mert ott me-
leg van. A kultúrházat csak a szombati bál-
ra fûtik be. A református parókiát kell fel-
keresnem. Nem véletlenül megyek oda.
Tegnap behívtak a pártbizottságra. Ott
volt Pál Viktor, a járási mûvelõdési osz-
tályról Várhelyi, és Farkas Jóska is.
– Hargitai elvtárs! Egy kényes ügyben kér-
jük a szakmai segítségét – indítja a beszél-
getést a párttitkár. – Jelzést kaptunk a
sáregresi elvtársaktól, hogy a református
pap klerikális propagandát folytat a
falubeliek között.
– Miért hozzám fordult ezzel? – értetlen-
kedem. – Én népmûvelõ vagyok. Nem va-
gyok se ideológus, se spicli.
– Tudjuk, tudjuk, Hargitai elvtárs, de amit
csinál a pap, az a maguk szakterülete.
– Mit csinált az a pap, ami az én szakterüle-
tem?
– Hát, Hargitai elvtárs, asszonykört hozott
létre. Kézimunkáznak, énekelnek, klubo-
zik a pap ott a parókián a sáregresi asszo-
nyokkal. Egyre többen vannak. És ami ag-
gasztó, hogy egyre több fiatal megy oda.
Néhány éve még internálták volna ezért. A
sárhatvani papot is ezért tették „hûvösre”.
Tudomásunk szerint kört, klubot, mûvelõ-
dési közösséget csak mûvelõdési házban,
népmûvelõi szakmai felügyelet mellett le-
het mûködtetni. Miért nem a népmûvelõ
csinálja? Joga van erre az egyháznak? Le-
gyen szíves, menjen ki, és vizsgálja meg, mi
van ott, nem lépte-e túl az a pap a hatás-
körét, aztán készítsen róla nekünk jelen-
tést.
– Titkár elvtárs! Nem vagyunk már az ötve-
nes években! Magyarország is aláírta a
Helsinki záróokmányt, ami kimondja az
emberi jogok és az alapvetõ szabadságjog-
ok tiszteletben tartását, beleértve a gondo-
lat, a lelkiismeret, a vallás és a meggyõzõ-
dés szabadságát. Hitéleti tevékenység kö-
rében joguk van ilyen kört létrehozni az
egyházaknak. Egyébként se tiltja semmi-
lyen törvény az öntevékeny körök szabad
mûködését, ha ott nem államellenes tevé-
kenység folyik. A kézimunkázás, éneklés
meg nem az – felelem.
– De jól tudja az elvtárs a jogokat! – jegyzi
meg ingerülten, majd békülékenyen foly-
tatja. – Na, jó, jó, bizonyára igaza van, de
ha a szocializmus eszméi ellen történik
ideológiai befolyásolás? – aggodalmasko-
dik a titkár. – Azért nézze meg, Hargitai
elvtárs, és számoljon be nekünk errõl.
– Na, jó, felkeresem a lelkészt – adom meg
magam. Ennyiben maradunk.
Folytatom.

Hargitai Lajos

Túry Ilonka néni – 100!
Szerdán volt pont 100 éves Ilonka néni. A sors különös
kegyébõl közel fél évszázadig élhettem a közelében. Fia,
Miklós jó barátom révén kerültem házukban még az öt-
venes években. Késõbb évtizedekig egy házban (Hu-
szár-kúria) laktunk. Majd utána, egészen haláláig –
ahogy õ jellemezte – „jó barátságban” maradtunk. Ha-
sonlóan sziklaszilárd jellemû, legendás polgári iskola-
igazgató férjéhez (Túry Miklós), õ is egyenes derékkal él-
te át a szörnyûséges diktatúra éveit.
Dekoratív, szép, elegáns jelensége volt hosszú évtizede-
kig Sárbogárdnak. Otthon pedig dolgos, szorgalmas, cso-
dálatos varrónõ és háziasszony. Minden, amihez nyúlt,
arannyá vált kezében.
Szeretett Sárbogárdunk utolsó nagyasszonya volt.

Dr. Sándor Pál, Simontornya

A fotó 2005. augusztus 18-án,
Ilona-napon,

közelgõ 91. szülinapja elõtt készült.
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Bajnokságzáró fogathajtó
Keresztúron

Sárkeresztúrt érte az a megtiszteltetés,
hogy a Fejér megyei kettesfogat-hajtó baj-
nokság idei utolsó futama a településen
került megrendezésre szombaton. A ke-
resztúri csapat (a „bordó pólósok”) most is
beleadott apait-anyait, hogy mind a ver-
senyzõk, mind az õket kísérõk, valamint a
kilátogató vendégek, érdeklõdõk jól érez-
zék magukat. Nagy szeretettel és lelkese-
déssel bonyolították le ezt a fontos fordu-
lót. A felázott új lovaspálya helyett a ko-
rábbi helyszínen: a Káloz felé vezetõ út
melletti füves területen alakították ki a
pályát, és a szeszélyes idõre készülve egy
nagy sátrat is felállítottak.
6 megye (Fejér, Pest, Bács–Kiskun, Komá-
rom–Esztergom, Veszprém, Tolna) hajtói
mellett felvidéki fogatosok is részt vettek
az eseményen.
A verseny a következõképpen alakult:
Akadályhajtás (31 induló): 1. Viszus Sza-
bolcs (Fülöpházi LE), 2. ifj. Semjén Attila
(Mezõszilasi LSE), 3. Vida Károly (Kálozi
LE), 4. Kiss Olga (Nagylóki Lovasegylet),
5. Csuti Péter (Vihar LE), 6. Nagy Péter
(Tolna-Mözsi LE).
Vadászhajtás (25 induló): 1. Viszus Sza-
bolcs, 2. Vida Filus Szabolcs (Orgoványi
LK), 3. ifj. Semjén Attila, 4. Tóth Roxána
(Sárbogárdi LE), 5. id. Semjén Attila, 6.
Vámosi István (Sárbogárdi LE).
A megyei bajnokság végeredménye: me-
gyei bajnok lett Semjén Attila, 2. Kiss Ol-

ga, 3. Vida Károly, 4. Tóth Roxána, 5. id.
Semjén Attila, 6. Csuti Péter. A két Sem-
jén és Kiss Olga egyúttal a megyét képvise-
lik majd az októberi országos döntõben.
A versenybíróság tagjai voltak: Gosztola
Gábor elnök, Katona Ferenc, Gosztola
Józsefné; pályaépítõ: Jámbor Vilmos.
A serlegek, érmek mellett számos felaján-
lott különdíjat is átadtak, így volt, aki ros-
kadozott a sok elismeréstõl. Az idõ a vég-
sõkig kegyes volt, de végül pezsgõ helyett
esõ locsolta a dobogóra álló megyei helye-
zetteket.

Hargitai–Kiss Virág

Az AGÁRDI TERMÁL csoport
eredményei és állása

Kulcs–Nagykarácsony 6-3
Aba-Sárvíz–Nagylók elmaradt
Seregélyes–Káloz elmaradt
Pusztaszabolcs–Soponya elmaradt
Mezõszilas–Adony 1-1
Enying–Baracs 1-3
Sárosd–LMSK 9-1
Lajoskomárom–Szabadegyháza 4-1
1. Sárosd 5 5 0 0 40 3 37 15
2. Baracs 5 4 1 0 14 3 11 13
3. Aba–Sárvíz 4 4 0 0 15 3 12 12
4. Lajoskomárom 5 3 1 1 18 7 11 10
5. Pusztaszabolcs 4 2 1 1 8 4 4 7
6. Kulcs 5 2 1 2 12 11 1 7
7. Nagylók 4 2 0 2 16 9 7 6
8. Enying 5 2 0 3 10 10 0 6
9. Káloz 4 2 0 2 9 11 -2 6
10. Soponya 4 2 0 2 8 13 -5 6
11. Szabadegyháza 5 2 0 3 8 15 -7 6
12. Mezõszilas 5 1 2 2 8 17 -9 5
13. Adony 5 1 1 3 8 11 -3 4
14. LMSK 5 1 1 3 7 19 -12 4
15. Seregélyes 4 0 0 4 1 17 -16 0

A HORFER SERLEG csoport
eredményei és állása

Kisapostag-DASE–Rácalmás 2-1
Dég–Perkáta 3-1
Vajta–Sárszentágota 3-0
Alap–Sárbogárd 0-4
Elõszállás–Nagyvenyim 0-1
1. Nagyvenyim 5 5 0 0 22 3 19 15
2. Kisapostag-DASE 5 4 0 1 17 13 4 12
3. Rácalmás 5 3 1 1 14 11 3 10
4. Sárszentmiklós II. 4 3 0 1 10 4 6 9
5. Cece 4 2 1 1 20 6 14 7
6. Dég 5 2 1 2 10 10 0 7
7. Sárbogárd 5 2 1 2 9 11 -2 7
8. Alap 5 1 2 2 14 17 -3 5
9. Elõszállás 5 1 1 3 14 11 3 4
10. Vajta 5 1 0 4 9 17 -8 3
11. Sárszentágota 5 0 2 3 7 25 -18 2
12. Perkáta 5 0 1 4 6 24 -18 1

A VISZLÓ TRANS
csoport eredményei és állása

Ercsi–Velence Bericap 1-3
Sárszentmiklós–Puskás FC Kft. II. elmaradt
Dunaújváros Pase Kft. II.–Martonvásár elmaradt
Iváncsa–Polgárdi Vertikál –
Tordas–Mór –
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Mezõfalvaelmaradt
Bicske–Kisláng 2-2
Dunafém-Maroshegy–Szár elmaradt
1. Velence Bericap 5 4 1 0 14 3 11 13
2. Iváncsa 4 4 0 0 17 5 12 12
3. Gárdony-Agárd 4 3 1 0 11 6 5 10
4. Sárszentmiklós 4 2 1 1 12 3 9 7
5. Bicske 5 2 1 2 10 6 4 7
6. Polgárdi Vertikál 4 2 1 1 5 6 -1 7
7. Ercsi 5 2 0 3 12 10 2 6
8. Kisláng 5 1 3 1 8 6 2 6
9. Mór 4 1 3 0 4 3 1 6
10. Dunaújváros 4 1 2 1 6 5 1 5
11. Martonvásár 4 1 1 2 7 9 -2 4
12. Szár 4 1 1 2 6 15 -9 4
13. Tordas 4 1 0 3 6 15 -9 3
14. Dunafém-Marosh. 4 0 2 2 4 9 -5 2
15. Puskás FC 4 0 1 3 2 12 -10 1
16. Mezõfalva 4 0 0 4 2 13 -11 0

Elmaradt a mérkõzés
A Sárszentmiklós–Puskás FC Kft. II. megyei I. osztályú felnõtt labdarúgó-mérkõzés a
heves esõzés miatt elmaradt.
Az ifjúsági mérkõzés a 20. percben félbeszakadt 1-0-ás hazai vezetésnél. Ezen mérkõzés
más idõpontban kerül lejátszásra.
Az U18-as mérkõzés, illetve a megyei III. osztályú mérkõzés szintén elmaradt.
Az öregfiúk mérkõzés eredménye: Sárszentmiklós–Polgárdi 1-1
Az U15 mérkõzés eredménye: Lepsény–Sárszentmiklós 6-6

Sárszentmiklósi SE
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3. SÁRBOGÁRDI
BABA- ÉS GYERMEKRUHABÖRZE
a mûvelõdési házban

október 18-án, szombaton 8–12 óráig
Asztalfoglalás:
dora.kocsis0911@gmail.com
Mindenkit szeretettel várunk!

SZÜRETI MULATSÁG ALAPON
Szeretettel meghívunk és várunk mindenkit

az alapi szüreti bálba

2014. szeptember 27-én.

Felvonulás kezdete: 12 óra.

Bál a mûvelõdési házban: 21 órakor.

Az egész napos és hajnalig tartó talpalávalót
a Boros zenekar szolgáltatja.

Tombola, zene, tánc!

SÁRSZENTMIKLÓSON
SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL

2014. szeptember 27-én.

A bál kezdete a sárszentmiklósi klub udvarán 20 órától.

A jó hangulatot a cecei Szabó zenekar biztosítja.

Mindenkit szeretettel várunk!

Filmajánló

SRÁCKOR
Richard Linklater (Mielõtt éjfélt üt az óra, Rocksuli, Kamera által homályo-
san) új filmje, a Sráckor eleddig példátlan filmes kísérlet és egyedülálló mo-
zis élmény. Olyan fikciós dráma, amely ugyanazt a néhány színészt követi
egy 12 éves idõszakon át, 2002-tõl 2013-ig, ily módon a filmben megtett
páratlan utazás egyszerre nagy ívû és intim, végigvezet a gyermekkor élet-
örömén, a modern család mindent megrendítõ változásain, és magán az
idõn.

A film a 6 éves Masont (Ellar Coltrane) követi az ember életének legradikáli-
sabban változó évtizedén át a családi költözések, viták, házassági kudar-
cok, újra házasodások, új iskolák, elsõ szerelmek, elvesztett szerelmek, jó
idõszakok, ijesztõ idõszakok, és a szívfájdalom és rácsodálkozás állandóan
lüktetõ keveredésének ismerõs kavargásán keresztül. Ám a végeredmény
kiszámíthatatlan, ahogy az egyik pillanat a másikba szövõdik, így adva ki a
felnövésünket formáló események mélyen személyes élményét, és éle-
tünk állandóan változó természetét. A történet kezdetén az álmodozó tekin-
tetû, elsõs Mason nagy felfordulással néz szembe: egyedülálló, keményen
dolgozó édesanyja, Olivia (Patricia Arquette) úgy döntött, hogy vele és nõ-
vérével, Samanthával elköltöznek Houstonba – pont amikor régóta távol lé-
võ apjuk, az idõsebb Mason (Ethan Hawke) visszatér Alaszkából, hogy újra
belépjen világukba. Így kezdõdik az élet állandó változása. Ám a szülõk, ne-
velõszülõk, lányok, tanárok, fõnökök, veszélyek, vágyak és kreatív szenve-
délyek özönében Masonnek mégis sikerül a maga útját bejárnia.

ORSZÁGOS KIRAKODÓ- ÉS
KISÁLLATVÁSÁRT rendezünk

2014. szeptember 20-án Sárbogárdon

az Ifjúsági park (Túry M. u. mellett) területén.

Bõvebb információért érdeklõdhet a DÉSZOLG Kft.
Sárbogárdi Kirendeltség telefonszámán: 06 (25) 508 990.
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Szeptember 20., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.25 Szent Pál nyo-
main Máltán 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Történetek a nagyvilágból 9.35 Peca-
túra 10.05 Britannia várai madártávlatból 11.00 Aranymetszés 11.30 Shakespeare
450 – A Globe Színház 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89 12.50 Jövõ-idõben
13.00 Vadászmese 14.15 Boxutca 14.45 Forma-1 16.25 DVTK–Budapest Honvéd
labdarúgó-mérkõzés 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.30 Magyar Ring Profi
Ökölvívó Gála 23.50 Cry-Baby 1.15 Woodstock a kertemben
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.30 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.50
Teleshop 10.45 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.15 Házon kívül 11.45
Trendmánia 12.15 A’la Car 12.45 Kung-fu 13.50 Aquamarine 15.50 Még zöldebb a
szomszéd nõje 18.00 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor 21.15 Parker 23.35
Csendestárs 1.35 Osztályon felül 3.30 Apa-csata 4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú
mindhalálig
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.25 Asztro-világ 10.30 Otthon a kertben
11.00 Kalandjárat 11.30 ÁllatoZoo a PreVital támogatásával 12.00 Babavilág 12.30
Apák gyesen 13.30 Monk – Flúgos nyomozó 14.30 Édes élet 17.00 Napló 18.00 Té-
nyek 19.00 Men In Black – Sötét zsaruk 2. 21.00 Bad Boys – Mire jók a rossz fiúk?
23.30 Elhagyott szoba 1.15 Sportos 1.25 Sue Thomas – FBI 2.55 Franklin és Bash
3.40 Briliáns elmék 4.25 Hazugságok gyûrûjében
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Ka-
barématiné 9.30 Szellem a fazékból 11.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré 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 Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Sportvilág 19.30 Családi
sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló értéke-
ink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Szeptember 21., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szem-
mel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 A sokszínû vallás 9.50
Evangélikus magazin 10.15 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.25 Bibliai jelenetek
könyvkötéseken 10.35 Mai hitvallások 11.05 Portréfilm Halász Béla református
püspökrõl 11.30 Az utódok reménysége 12.00 Hírek 12.05 Így készült a T. S. Spivet
kalandos utazása 12.35 Ybl 200 12.45 TS – Sport 7 13.30 Forma-1 16.00 Nemzeti
Vágta 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Romantikus lelkek
22.00 Szeretettel Hollywoodból 22.30 Államtrükkök 0.15 Instant dohány
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.50 Egészségkalauz 10.20 Teleshop
11.15 Kalandor 11.45 4ütem 12.20 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.55 Agymenõk 13.20 Tru Calling – Az õrangyal 15.25 Piedone Afrikában 18.00
Híradó 18.55 Taxi 20.00 Harry Potter és a félvér herceg 23.05 A nagy kaszálás 0.55
Portré 1.35 Hülyék paradicsoma 3.00 Taxi 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45
Eastwicki boszorkák
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.30 Asztro-világ 10.35 Stílusvadász
11.05 Stahl konyhája 11.35 Több mint testõr 12.05 Édes élet 15.50 Grease 18.00
Tények 19.00 Sztárban sztár 21.40 Párterápia 23.45 Komfortos mennyország 2.15
Sportos 2.25 Eureka 3.10 Szellemdoktor 3.55 Napló 4.45 Stahl konyhája 5.15
Waikiki páros 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi új-
ság 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.04
Római katolikus szentmise 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 Alma és
fája 14.00 Formabontó 15.00 Hírek 16.05 Szonda 16.35 Oxigén 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.30
Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók –
1989 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Szeptember 22., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Sophie szerint a világ 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 14.00 Magyarlakta
– vidékek krónikája 14.40 Zorro 15.25 Charlie, majom a családban 16.15 Jövõ-idõ-
ben 17.25 Híradó+ 16.40 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 17.25 Híradó 17.40 Ridikül
18.30 Élet menete 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Kékfény 21.20 Római hely-
színelõk 21.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 Aranymetszés 23.45
J.A.G. – Becsületbeli ügyek 0.30 Szívtipró gimi
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz 13.45 Éj-
jel-nappal Budapest 15.00 A konyhafõnök 16.10 Az örökség 17.25 Fókusz 18.00
Híradó 19.00 A konyhafõnök 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Dr. Csont 23.05 Híradó 23.40 Reflektor 0.00 Domino 2.25 Kung-fu 3.05 Az éden tit-
kai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Eastwicki boszorkák
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Zsaruk 21.10 Édes élet 22.25 Ikarusz 0.15 Tények
1.00 Aktív 1.20 Sportos 1.30 Zsaruvér 2.20 Maricruz 2.45 A macska 3.10 Szellem-
doktor 4.00 Családi titkok 4.50 Aktív 5.15 Waikiki páros 6.00 Csapdába csalva

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.35 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30
Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális ma-
gazin 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Szeptember 23., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Sophie szerint a világ 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Örkény lovas tábor 14.00 II.
Erzsébet gyémántjubileuma 14.55 Zorro 15.40 Charlie, majom a családban 16.30
Híradó+ 16.45 Rex felügyelõ 17.35 Híradó 17.45 Ridikül 18.35 J.A.G. – Becsület-
beli ügyek 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Cédrusliget 21.10 Grand Hotel
22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 Kényszerszinglik 23.50 J.A.G. –
Becsületbeli ügyek 0.40 Szívtipró gimi
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz 13.45 Éj-
jel-nappal Budapest 15.00 A konyhafõnök 16.10 Az örökség 17.25 Fókusz 18.00
Híradó 19.00 A konyhafõnök 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
A mentalista 23.05 Híradó 23.40 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.10 Reflek-
tor 0.30 A fõnök 1.30 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.15
EgészségKalauz 2.45 Apa-csata 3.05 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok
közt 4.45 Eastwicki boszorkák
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Zsaruk 21.10 Édes élet 22.25 Párterápia 0.20 Tények
1.05 Aktív 1.25 Sportos 1.35 Az ember, aki nappal aludt 3.25 Maricruz 3.50 A
macska 4.15 Családi titkok 5.15 Waikiki páros 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 24., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Sophie szerint a világ 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Barangolások öt kontinen-
sen 14.00 Cédrusliget 14.45 Zorro 15.35 Charlie, majom a családban 16.20 Jö-
võ-idõben 16.30 Híradó+ 16.45 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.45 Ridikül 18.35
J.A.G. – Becsületbeli ügyek 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szabadság tér ’89
21.10 Rámenõs páros 22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.45 Sporthírek 22.50 Útitárs
23.15 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 0.05 Szívtipró gimi
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz 13.45 Éj-
jel-nappal Budapest 15.00 A konyhafõnök 16.10 Az örökség 17.25 Fókusz 18.00
Híradó 19.00 A konyhafõnök 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Szulejmán 23.20 Híradó 23.55 Házon kívül 0.30 Reflektor 0.45 Elfelejtve 1.50 Kém-
párbaj 2.45 Apa-csata 3.05 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45
Eastwicki boszorkák
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Zsaruk 21.10 Édes
élet 22.25 Frizbi Hajdú Péterrel 23.25 Hawaii Five-0 0.25 Tények 1.10 Aktív 1.30
Sportos 1.40 Illegális kivándorló 3.00 Maricruz 3.25 A macska 3.50 Családi titkok
4.50 Aktív 5.15 M, mint muskétás 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.22 Zene 13.30
A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MÛSORA
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.
Szeptember 19., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Hárfa- és orgonakoncert
a Szent László római katolikus templomban (ism. 80p), Evangélikus gospel-
koncert Sárbogárdon 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Elsõ hagyományõr-
zõ bál Sárbogárdon (ism. 20p), Cecérõl indultunk... Interjú dr. Menyhárt Fe-
renccel (57p), Sáregres hazavár 2. rész (66p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 20., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: VAX kézilabdatábor
2014 (68p), Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle
14.00 Elsõ hagyományõrzõ bál Sárbogárdon (ism. 20p), Cecérõl indul-
tunk... Interjú dr. Menyhárt Ferenccel (57p), Sáregres hazavár 2. rész (66p)
18.00 Lapszemle 19.00 A Demokratikus Koalíció sajtótájékoztatója (30p),
Szántóverseny 1-2. rész (2x60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 21., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Elsõ hagyományõrzõ bál Sárbo-
gárdon (ism. 20p), Cecérõl indultunk... Interjú dr. Menyhárt Ferenccel
(57p), Sáregres hazavár 2. rész (66p) 14.00 A Demokratikus Koalíció sajtó-
tájékoztatója (30p), Szántóverseny 1-2. rész (2x60p) 18.00 Heti híradó
19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 22., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Cecérõl indultunk... Interjú dr. Menyhárt Ferenccel (ism. 57p),
Vadásznap Alapon 1. rész (ism. 95p), Interjú Sándor Pállal 1. rész (ism. 74p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 23., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: VAX kézilabdatábor 2014
(68p), Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Interjú Pongrácz József pékmesterrel (ism. 73p), Vadásznap
Alapon 2. rész (ism. 95p), Interjú Sándor Pállal 2. rész (ism. 58p) 23.00 és
0.00 Heti híradó
Szeptember 24., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Cecérõl indultunk... Interjú dr.
Menyhárt Ferenccel (ism. 57p), Vadásznap Alapon 1. rész (ism. 95p), Inter-
jú Sándor Pállal 1. rész (ism. 74p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõ-
ben 19.00 Sport: Megyei III. osztályú labdarúgó-mérkõzés (90p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Szeptember 25., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei III. osztályú lab-
darúgó-mérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és
0.00 Lapszemle

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

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

Szeptember 25., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Sophie szerint a világ 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Slovenski utrinki 13.00 Kvartett 13.30 Dávid – Michelangelo márvány óri-
ása 14.25 Útravaló 14.40 Zorro 15.30 Charlie, majom a családban 16.20 Híradó+
16.35 Rex felügyelõ 17.20 Szerencse Híradó 17.35 Híradó 17.45 Ridikül 18.35
J.A.G. – Becsületbeli ügyek 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Kõbunkó 21.55
Az Este 22.30 Híradó 22.40 Sporthírek 22.45 A rejtélyes XX. század 23.15 J.A.G. –
Becsületbeli ügyek 0.05 Szívtipró gimi
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz 13.45 Éj-
jel-nappal Budapest 15.00 A konyhafõnök 16.10 Az örökség 17.25 Fókusz 18.00
Híradó 19.00 A konyhafõnök 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Tuti szajré 0.05 Híradó 0.40 Brandmánia 1.20 Reflektor 1.40 Sötét zsaruk 2.40 A’la
Car 3.05 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Eastwicki boszorkák
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Zsaruk 21.10 Édes élet 22.25 NCIS 23.25 22-es kör-
zet – A bûn utcái 0.25 Tények 1.10 Aktív 1.30 Sportos 1.40 Grimm 2.30 Hawaii
Five-0 3.20 Maricruz 3.45 A macska 4.10 Családi titkok 5.15 M, mint muskétás
6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek
15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Két ház a Rá-
kóczi úton 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Szeptember 26., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Sophie szerint a világ 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.25 Roma kultúra 13.00 Esély 13.30 Virágzó Magyarország 13.55 Rámenõs
páros 14.40 Zorro 15.30 Charlie, majom a családban 16.20 Jövõ-idõben 16.30 Hír-
adó+ 17.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.45 Ridikül 18.35 J.A.G. – Becsületbeli
ügyek 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Fleming – Rázva, nem keverve 22.00
Az Este 22.35 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 The Runaways – A rocker csajok 0.40
J.A.G. – Becsületbeli ügyek 1.25 Szívtipró gimi
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz 13.45 Éj-
jel-nappal Budapest 15.00 A konyhafõnök 16.10 Az örökség 17.25 Reflektor 18.00
Híradó 19.00 A konyhafõnök 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
CSI: A helyszínelõk 23.05 Híradó 23.40 Reflektor 23.55 Kemény motorosok 1.00
Kalandor 1.30 CSI: A helyszínelõk 2.20 4ütem 2.45 Apa-csata 3.10 Az éden titkai
4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Zsaruk 21.10 Édes élet 22.25 Becstelen Brigantyk
1.20 Tények 2.05 Aktív 2.25 Sportos 2.35 Grimm 3.20 Maricruz 3.45 A macska
4.10 Családi titkok 5.05 Babavilág 5.30 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.26 Zene 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05 Arcvonás-
ok 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.30 Nagy háború 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

Sárszentmiklóson, Csaba út 7. hosszú parasztház
eladó. 06 (25) 462 572 (2174583)

5 db gázkonvektor alig használt állapotban eladó. 06
(20) 502 8979
Tollpaplan-készítés, Sárszentágota, Pákolicz Ár-
pádné 06 (25) 476 051 (2174593)

Traktoros munkakörbe felvételt hirdetünk, mezõ-
gazdasági gépkezelõi végzettség szükséges. Bér
180.000-200.000 Ft. Jelentkezéseket 06 (30) 848
7390 es telefonszámra várjuk munkanapokon 8-14
óráig.
Agrármérnök munkatársat keresünk, szállás igény
szerint megoldható. Önéletrajzokat az ujmunkatars-
duna@gmail.com címre várjuk.
Saját nevelésû pecsenye- és tömött kacsák eladók
06 (20) 433 4326 (2174867)

Malacok 25 kilósak, nagy fehér fajták és nyulak el-
adók. Érdeklõdni: 06 (70) 636 9303 (2174866)

Albérlet kiadó 06 (30) 225 2067 (2174733)

B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ állatgon-
dozót keresek lovak mellé. Telefon: 06 (30) 612 6009
Jagdterrier kölykök eladók 06 (30) 3824 204

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása 06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA,

KÜLFÖLDRE IS 06 70 5397882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091

Kisméretû, falra szerelhetõ
IKEA-S EDÉNYSZÁRÍTÓ, eredeti

csomagolásban 1.300 Ft-ért eladó.
06 20 405 7366

Drámát Shakespeare írt, PATKÁNYT
KEGLOVITS IRT LEGJOBBAN!

06 20 352 7363 www.keglotox.hu

TÛZIFAVÁSÁR! Cser hasított: 2050 Ft,
akác kugli: 2400 Ft, hasított: 2500 Ft.

Vegyes tûzifa: 2300 Ft.
Házhoz szállítással! 06 20 406 9267

Munkalehetõség! SZÓRÓLAPOZÁSRA
munkatársakat keresünk,
állandó munkavégzésre.

MOZGÓBOLTI ÁRUSÍTÁSRA
MUNKATÁRSAT FELVESZÜNK.

B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõk
elõnyben. Érdeklõdni: 06 30 612 1480

M6-os autópályán, Dunaújvárosnál
OMV TÖLTÕÁLLOMÁS NÕI ÉS FÉRFI

MUNKATÁRSAKAT KERES.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal

a sárbogárdi OMV-nél.

www.facebook.com/sarbogardipiac

MARGARÉTA KÖNYVELÕIRODA vállalja:
egyszeres, kettõs könyvvitel,

KATA, KIVA, EVA, bérszámfejtés.
Új ügyfeleknek 3 hónapig ingyenes

könyvelés! Érdeklõdjön most
a +36 30 941 5642 számon!

NÉMET BÁLÁS RUHAVÁSÁR
szeptember 22-én,

CIPÕVÁSÁR szeptember 23-án.
Sárbogárd, mûvelõdési ház 8-12 óráig.

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0410
Hétszínvirág Óvoda energetikai felújítása

Aba Város Önkormányzata a megyei, kistérségi településfejlesztési koncepciókkal harmonikusan készít programot, stratégiát. Ennek a
stratégiának az egyik központi eleme a község értékeinek õrzése és gazdagítása, annak a célnak a megvalósítása, hogy Aba nyugodt,
egészséges, korszerû otthona legyen polgárainak, és vonzó célpontja vendégeinek. Jelen projekt is ennek a stratégiának fontos láncszeme, a
közoktatási intézmények építészeti–gépészeti, energetikai állapotának, mûködési hatékonyságának javítása kiemelt szerepet kap az ön-
kormányzat célrendszerében.
Jelen projekt is ennek a stratégiának fontos láncszeme, a közoktatási intézmények építészeti–gépészeti, energetikai állapotának, mûködési
hatékonyságának javítása kiemelt szerepet kap az önkormányzat célrendszerében. A projekt keretében két, a település központjában található
épület energetikai felújítása történt meg.
Aba Város Önkormányzata stratégiai célként tûzte ki, hogy a településen lévõ közfeladatokat ellátó intézményeiben mérsékli a felhasználásra
kerülõ energiahordozók mennyiségét, hozzájárulva hazánk energiaimport-függõségének csökkentéséhez. Ezzel egyrészt a mûködési költsé-
geket tudjuk jelentõsen csökkenteni, aminek hatására több forrás juthat más önkormányzati feladatok ellátására, másrészt, ha ugyan csak in-
tézményi szinten is, de hozzájárulunk a globális felmelegedésért is felelõs üvegházhatású gázok csökkentésé-
hez. A Hétszínvirág Óvoda felújítására nyert támogatást az Új Széchenyi Terv keretében használta fel
önkormányzatunk.
A projekt fõ tevékenységei: építészet: homlokzati hõszigetelés, födém- és lapostetõ-hõszige-
telés, homlokzati nyílászárók cseréje; gépészet primer oldali felújítása, fûtéskorszerûsítés:
2 db 45 kW-os kondenzációs kazán beépítése 1000 literes HMV-tárolóval; szekunder
oldalon hõleadók cseréje és szabályozhatóvá tétele.
Az épület energetikai besorolása felújítás után „E” kategóriából „A”-ra változik. En-
nek eredményeként a földgáz felhasználása évente több mint 13 ezer m3-rel fog
csökkenni az épület üzemeltetése során. Ezzel éves szinten közel 3,7 millió forin-
tot takarít meg az intézmény, és mintegy 34 tonnával kevesebb szén-dioxid ke-
rül a levegõbe.
A 43.742.834 Ft-os beruházás 85 %-át (37.181.409 Ft) európai uniós for-
rás, a fennmaradó 15 %-át az EU Önerõ Alap biztosítja. A felújított, szigetelt
épület jobb komfortérzetet biztosít, így kisebb az esélye a meghûlésbõl faka-
dó megbetegedéseknek, és javítja a településképet is.

1 hét munka – 1 hét pihenés

TANYAGONDNOKOT
keresünk Sárhatvan külterületére

06 30 457 1627
iroda@zichyfarm.hu
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A NEW YORK-I TERRORTÁMADÁSBAN ELHUNYT ÁLDOZATOK
EMLÉKÉRE SZÓLTAK A SZIRÉNÁK

Tiszteletadással emlékezett a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2001.
szeptember 11-én bekövetkezett New
York-i terrortámadás következtében el-
hunyt áldozatokra. A szolgálatban lévõ hi-
vatásos tûzoltók Székesfehérváron, Duna-
újvárosban és Sárbogárdon egyaránt felso-
rakoztak a tûzoltó-parancsnokságok szer-
tárai elõtt szeptember 11-én. A szirénák 14
óra 46 perckor, a 2995 áldozatot követelõ,
köztük 343 tûzoltó életét is kioltó tragédia
magyar idõ szerinti kezdetekor szólaltak
meg.

ÁROKBA BORULT
Egy személyautó Káloz határában, a 6307-
es úton megpördült és a menetirány szerin-
ti bal oldali árokban felborult szeptember
14-én, délután. A sárbogárdi hivatásos tûz-
oltók kiérkezésekor az autó négy utasa sa-
ját erejébõl kiszállt a gépjármûbõl, szemé-
lyi sérülés nem történt. A tûzoltók áramta-
lanították és kerekeire fordították az autót,
ezzel megszüntették a forgalmi akadályt.

FRANCIAÁGY ÉGETT
A szomszédok jelezték, hogy füst jön ki egy
lakóházból Sárkeresztúron, a Petõfi Sán-
dor utcában, szeptember 14-én. Az esethez
a sárbogárdi hivatásos tûzoltók kaptak ri-
asztást. Az épület húsz négyzetméteres
szobájában egy franciaágy égett, a tûz elol-

tásához két vízsugárra volt szükség. Az
épületben a tûzoltók kiérkezésekor nem
tartózkodott senki, személyi sérülés nem
történt. A gyors beavatkozásnak köszönhe-
tõen a lángok nem terjedtek tovább a
családi ház többi helyiségére.

ÁRUSZÁLLÍTÓ AZ ÁROKBAN
Baleset történt Sárbogárd és Felsõkört-
vélyes között, a 63-as számú úton, szeptem-
ber 15-én. A mûveletirányítás a sárbogárdi

hivatásos tûzoltók két gépjármûvét riasz-
totta az esethez. Egy kis áruszállító letért az
útról és a menetirány szerinti bal oldali víz-
elvezetõ árokban állt meg. A gépjármûben
vezetõjét a mentõk ellátták, ezt követõen a
tûzoltókkal közösen kiemelték az ülésbõl.
Könnyû sérülésekkel kórházba szállították
a sofõrt. Az autó áramtalanítását szintén a
tûzoltók végezték el.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI

Árvíz a Kinizsi
utcában

Az utóbbi napokban, hetekben rengeteg
esõ esett a mi térségünkben is. Aggódva fi-
gyeltük nálunk, a Tinódy úton is, hogy mi
lesz, hiszen korábban mindig elöntött ben-
nünket nagy esõzésekkor a víz. Itt elkészült
az alsó részen a vízelvezetõ rendszer, s be-
fogadta azt is, ami a felsõ részrõl lezúdult.
Mondhatjuk, itt viszonylag jó állapotban
vannak az árkok, és nem lett árvíz.
Megmutatkozott viszont, hogy ahol nem
épült meg a csatorna, ott újra gondot okoz
a víz. Évtizedes probléma, hogy a Kinizsi
utcában annak idején nem épült árok. Emi-
att most annak a legmélyebb részén tóvá
duzzadt az összegyûlt esõvíz, ami csak las-
san, napok alatt szivárog el. Az utca lakói
már nem elõször kérik, hogy a vízelvezetést
az utcában végre oldja meg a város. Aggód-
nak, hogy mi lesz, ha még több esõ esik, s
elönti a házaikat a víz.
Remélik, hogy a következõ önkormányzati
ciklusban lesz végre szándék és anyagi erõ
is a vízelvezetõ csatorna megépítésére.
Az utca lakóinak panaszát lejegyezte:

Hargitai Lajos

Kérdezték – Ároktisztítás
Egy lakó telefonált szerkesztõségünkbe,
hogy nemrég fejezték be a Kossuth utcában
az árok felújítását, és rosszul helyezték le a
gyûrûket. A kocsma után áll a víz.
A helyszínen azt tapasztaltam, hogy az át-
ereszek elõtt és után közvetlenül kiásták az
árkot, de láthatóan nem fejezték még be a
munkát. Ezt megerõsítette a polgármester
is, aki elmondta, hogy egyelõre megkeres-
ték a gyûrûket, és ezután rakják rendbe az
árkokat, hogy zavartalan legyen a víz útja.
Vannak helyek, ahol a lakók betemették az
árkot, vagy összetört a gyûrû, el van tömõd-
ve, nem jó helyen van, azért nem tud elfoly-
ni a csapadék. Az ingatlanok elõtti ároksza-

kaszok tisztítása egyébként a lakók felada-
ta, amirõl önkormányzati rendelet is szól.
Ahol egészségi állapotánál fogva nem ké-
pes erre valaki, ott kérésre természetesen
segít az önkormányzat.

Magam is tapasztaltam, hogy kevés helyen
tartják karban az árkot a lakók, az átere-
szek sok helyen azért nem látszanak, mert
annyi hordalék rakódott le az árokban,
amit aztán benõtt a gaz meg a fû.

Elsõsorban a saját érdekünk az árkok tisz-
tán tartása, ha nem akarunk vízben úszni!

Hargitai–Kiss Virág
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