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Szín–íz
kaland
Kalandra hívom Önöket! Garantált a színek és ízek izgalmas sokfélesége. Belekóstolunk a szüretelõk fürtjeibe és vigasságába Sárszentágotán, Töbörzsökön, Sárbogárdon. Három XXI. századi óvodában
huppanunk le a játszószõnyegre. Aztán kirándulást teszünk egy középkori romnál.

Paprikás
hangulat
Cecén

Ultrakönnyû
Ultrakönnyû
pilótá
piló
tákk

Zengõ szüreti

...mint egy
mesepalota...

Megismerkedünk egy nõi oldallal. A földön két lábbal állva a magasba repülünk
két pilótával. Majd a görpályán landolunk
egy pillanatra, hogy egy lendülettel bevessük magunkat a kertekben termelt paprikák szín- és formavilágába, lecsóként reinkarnálódó ízpompájába.
Saját tempójukban tartsanak velünk! Hiszen egy egész hetük van felfedezni e túra
állomásait, a Bogárd és Vidéke következõ
kalandkínálatáig.
Hargitai–Kiss Virág

Ágotai szüretisek
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Olyan ez az óvoda,
mint egy mesepalota
Múlt héten csütörtökön az alapi, az alsószentiváni és a sáregresi
óvoda megújulását ünnepeltük egymást követõen. A három intézmény összesen 26.994.000 Ft-ból került átalakításra, Alap
gesztorságával. Ebbõl 9.614.000 Ft-ot Alap, 9.841.000 Ft-ot
Alsószentiván, 7.540.000 Ft-ot Sáregres használt fel. A kivitelezést végzõ Cukép Kft. rugalmas, minõségi munkája révén új külsõ
és belsõ, új burkolatok, nyílászárók, vizesblokkok teszik XXI. századivá az intézményeket, és e rendezett, otthonos körülmények
között új lendületet kap az oktató–nevelõ munka is.
Errõl szóltak a köszöntõk is, melyet a települések polgármesterei,
az óvodavezetõk valamint Varga Gábor országgyûlési képviselõ
mondtak. Hiszen a kezdet, az óvoda egy életen át meghatározó

alapozást ad a felcseperedõ nemzedékeknek, ami általuk egy település életét is befolyásolja. Uniós pályázatok, infrastrukturális
fejlesztések, vállalkozás-fejlesztés, munkahelyek révén megfelelõ
körülmények teremtõdnek ahhoz, hogy vonzó legyen a vidéki
élet, hogy gyermekben bõvelkedjenek az óvodák, és ugyanolyan
színvonalú ellátást kapjon az itt élõ ifjúság, mint egy városi polgár
– ha nem jobbat! Fontos persze az intézmény- és településvezetõk
vállalkozói szemléletû hozzáállása is.
Az óvodások mindhárom helyszínen egy kedves mûsorral köszöntötték a megújult óvodájukat és a vendégeket. Majd bejárhattuk
és megcsodálhattuk a mesepalotákat, kissé irigykedve figyelve az
önfeledten játszó gyerkõcöket, hogy micsoda nagyszerû „munkahelyük” van.
A három település pazar és szívélyes vendéglátásban részesítette
a projektzárók résztvevõit.
Hargitai–Kiss Virág

Szüreti mulatság a Sárbogárdi Zengõ Óvodában
A helyi hagyományokat ápolva intézményünkben fontosnak tartjuk, hogy megünnepeljük a szüretet. Négy óvodánk közül kettõben már mulatozhattak a gyerekek. A székhelyen és a töbörzsöki
óvodánkban megrendezett szüreti nap igazán gazdag élményeket
kínált óvodásainknak. Még a nap is elõbújt a felhõk közül a zengõ
zeneszóra.
A székhelyre járó óvodásokat reggel a Bóbita csoport mûsora köszöntötte. Ezután a virágokkal feldíszített lovas kocsikra és hintókra pattantak a gyerekek és felnõtt kísérõik. A kocsikat már korán reggel szorgos szülõk díszítették szebbnél szebb virágokkal,
amit ezúton is köszönünk. Zeneszóval kocsikáztak végig Sárbogárd utcáin, aki találkozott velük, megcsodálhatta a gyönyörû
népviseletbe öltözött gyerekeket és felnõtteket. Visszatérve, az
óvodában folytatódott a nap: az udvaron a Kölyökidõ Alapítvány
tagjai szolgáltatták népi hangszereikkel a zenét. A táncházban lehetett táncolni, a terített asztalokról finomságokat enni: pogácsát, szõlõt és egyéb nyalánkságot. A hét folyamán volt, amelyik
csoport igaziból is szüretelt, helyi szõlõskertben, de a szüreti mulatság keretében az oviban is lehetõség volt rá, hogy kipróbálják a
gyerekek a préselést. Aki kíváncsi volt arra, hogyan lesz a szõlõbõl
szõlõlé, meg is kóstolhatta a mustot.

A töbörzsöki óvodánkban közös mondókázással indult a nap:
„Szüret van a mi ovinkban.
Lesz itt minden, vidám móka, víg zenével száll a nóta.
Végigjárjuk a határt, lovas kocsi vár itt ma ránk.
Préseljük a szõlõ levét, kóstoljuk a finom ízét.
A sok apraja-nagyja víg zenére frissen ropja.
Jöjj hát te is bátran közénk, élvezd velünk a nap örömét!”
Ezt követõen feldíszített lovas kocsikkal, vidám nótaszóval, zenei
kísérettel, pártákkal, hagyományõrzõ, népviseleti ruhákba öltözött gyermekek, szülõk, óvónõk vonultak végig Töbörzsök utcáin.
Az Aprajafalva Óvoda és az iskola közötti jó kapcsolatot mi sem
bizonyítja jobban, minthogy ebben az évben is meghívtuk az elsõ
osztályos tanulókat, akik nagyon jól érezték magukat nálunk. Az
óvodába visszaérve az udvaron bõséges programok álltak a gyermekek és szülõk rendelkezésére: szõlõszemezgetés, préselés,
barkácsolás õszi termésekbõl, közös ének és népi játékok.
Köszönjük a polgárõrség és a rendõrség segítségét, akik biztosították a balesetmentes felvonulást.
Köszönjük a szülõknek és a lovas kocsis gazdáknak a támogatást,
akik idén is lehetõvé tették a hagyományápolást óvodáinkban.
Sárbogárdi Zengõ Óvoda
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Dzsumbuj a város közepén
Sárbogárd legrégebbi része a Virágsarok. A Dobó utcából lehet
ide bejutni. A török utáni betelepítetteknek osztatlanul kimért
jobbágytelken egymás hegyén-hátán építkeztek itt a szaporodó
családok, így alakult ki a falu középkori magja. Az 1960-as években a néprajzkutatók még rácsodálkozhattak a régi, vert falú, háromosztatú, szabadkéményes jobbágyházakra. Ma már ezek
többsége romokban hever. Amelyek még állnak, karbantartás,
felújítás híján folyamatosan mennek tönkre.
Elköltöztek innen már szinte mind a régi családok. Akinek volt
egy kis tehetsége, épített magának máshol. Jó tíz éve már, hogy az
õslakó Szilasiék is elköltöztek innen. Azóta már az õ házuk is a
földdel vált egyenlõvé. Az elköltözöttek helyére a társadalom perifériájára szorult emberek jöttek, akik többsége – tisztelet a kivételnek – arra se vesz fáradságot, hogy megigazítson egy lecsúszott
cserepet a tetõn. Ha leomlik a ház vége, nem csinálnak belõle
ügyet, egy szobával odébb költöznek. Ha végképp összeomlik a
ház, beköltöznek egy másik romos épületbe.
Az elmúlt hónap esõzése most is megtette a hatását. A ház lakója
föl se ébredt, amikor nagy dübörgéssel kidõlt a háza vége. Azt hitte, robbantottak valahol. Reggel látta, hogy mi van, de elment
munkába. Mire hazajött, csodálkozva vette tudomásul, hogy a
tûzoltók gerendákkal támogatják meg a háza utcára dõlõ végfalát. A balesetveszély miatt lezárták a Dobó utcát a forgalom elõl.
A TV2 is kijött a hírre. Nekik azt nyilatkozta a házban lakó, hogy
nem költözik el innen. Bár lenne hová mennie, de amíg a ház végképp lakhatatlanná nem válik, addig marad.
A Virágsarok körül új házak sorakoznak. Senki nem gondolná,
hogy alig tíz méterrel odébb már a nyomor az úr. A ház tûzfala
Varga János telkére omlott. Együtt szemléljük Varga Jánossal a
nem szívderítõ látványt.
– Nem ez az elsõ. Amott, az a halom Lázár Elek háza volt. Amibe
átköltözött, az is összedõlt már. Odébb látható egy harmadik. Az
is az én kertemre dõlt.

Köszönjük a kerítést

A Sárbogárdi Zengõ Óvoda Aprajafalva óvodájának kerítése a hosszú évtizedek alatt nagyon elhasználódott, balesetveszélyessé vált, az oszlopok
szétporladtak, a kerítésdrótból éles szálak álltak ki. Már javítani nem lehetett, cserére szorult. A szülõk segítségével megkezdõdött a bokrok, fák kiszedése. Óvodánk fenntartójának közremûködésével egy helyi vállalkozó,
Hérincs József támogatásával valósulhatott meg a felújítás. Tõle kaptuk az
oszlopokat, a drótot, a munkaerõ egy részét is õ biztosította. Az intézmény
nevében is külön köszönjük a jó szándékú felajánlását és segítségét!
A szülõk, nagyszülõk is nagymértékben kivették részüket Bényi Gábor szervezésével a kétnapos munkából: ki az „erejével”, ki a munkagépével, ki
szendvicsek, sütemények elkészítésével, kávé fõzésével támogatta a közös munkát.
Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a segítségét, odaadó munkáját,
melyet a gyermekek biztonsága érdekében végeztek!
Köszönettel az óvoda apraja és nagyja, valamint a Sárbogárdi Zengõ Óvoda
intézményének nevében:
Huszárné Kovács Márta

– Hány szomszédod van? – kérdezem.
– Ha hiszed, ha nem, tizenhárom. Apró, kicsi telkeken álltak ezek
a házak. Kettõ még most is áll valahogy, de mindkettõnek kidõlt
már az egyik vége. Ami a legkellemetlenebb, hogy a romokon embermagasságú gaz és parlagfû virágzik. Csoda, ha allergiásak vagyunk?
– Volt már terv ennek a telepnek a felszámolására és arra is, hogy
a megmenthetõ házakat közmûvesítsék.
– Volt, volt, öreganyám is volt! A településfejlesztési tervben is
akartak itt kisajátítani, utcát nyitni a fõútra, közmûvesíteni a telkeket, de egyelõre semmi nem történt. Szilasiék házát megvette
egy ember évekkel ezelõtt, építeni akart oda, de emiatt se kapott
rá építési engedélyt. Se víz, se villany, se csatorna nincs az egész
Virágsarokban. Egy-két házat úgy, ahogy rendbe hoztak a telep
elején, és a telep bejáratáig a vizet is bevitték egy nyomós kúttal.
Mint dr. Sükösd Tamás polgármestertõl megtudom, a Philia
egyesület is segített egy házat lakhatóvá tenni.
A bitumenes utcának itt vége. Dûlõút vezet a Virágsarok belsõ részébe. Kis ösvények kanyarognak a romok között. Az egyik összeomlott házból kijön egy férfi, hátramegy a gazba a dolgát végezni,
aztán visszabújik a sûrû bokrok közé, ahol feltehetõen valamiféle
kalyiba lehet. Egy fához kikötve hatalmas kaukázusi juhászkutya
hever. Óvatosan megyek el mellette, nehogy felébredjen.
Egy törékeny termetû, elnyûtt arcú fiatalasszonnyal beszélgetek
éppen a telep végében, amikor ismeretlen, idegen férfiak hangoskodva érkeznek a bokros romhoz. Az asszony szemében riadalom, de nem szól semmit. „Mi lehet itt, amikor már sötét van?” –
fut át rajtam a gondolat. – „Hogy lehet itt, a csavargók tanyája
mellett élni?”
Dr. Sükösd Tamás polgármestert kérdezem, hogy mit tud tenni az
önkormányzat.
– Azokért a magáningatlanokért a tulajdonos felel. Száz éve senki
nem végzett komoly felújítást ezeken a házakon. Nekünk most se
szólt senki, hogy baj van. Az ott lakókkal szemben elhelyezési kötelezettségünk sincs. Ha szólnak, hogy elemi kár miatt kidõlt egy
fal, ahol együttmûködnek velünk, tudunk adni a vis maior keretbõl támogatást. Erre az év során is volt példa a városban. A Virágsarokból azonban nem kerestek meg bennünket, hogy segítsünk.
Ennek az ingatlannak a lakója se szólt. Ahogy a tévériportból is
kiderül, nem igazán érdekli a helyzet, mert van hová mennie onnan. A tulajdonos elérhetetlen, Németországban dolgozik, így hiába próbálnánk bármire kötelezni. Mivel vészhelyzet van, adtunk
a tûzoltóknak faanyagot, hogy megtámasszák az épületet, intézkedtünk az építéshatóság felé, ami Dunaújvárosban van. Amenynyiben a hatósági szakvélemény ezt kimondja, elrendeljük a veszélyessé vált épület bontását. Ez persze komoly költség, ha nem a
tulajdonos végzi, hanem nekünk kell a kényszerbontásról intézkednünk.
Patthelyzet ez, lassan fél évszázada, s ember legyen a talpán, aki
kibogozza ezt a török idõk után kötött gordiuszi csomót. Addig
marad a dzsumbuj a város közepén.
Hargitai Lajos

4

VÁLASZTÁS

2014. szeptember 25. Bogárd és Vidéke

SZILVESZTERNÉ NYULI ILONA
POLGÁRMESTERJELÖLT
Szilveszterné Nyuli Ilona a Demokratikus
Koalíció illetve az MSZP közös képviselõés polgármesterjelöltjeként méreti meg
magát az önkormányzati választáson. Eddig nem láthattuk a közéletben, ezért
beszélgetésünk elején arra kértem Õt, mutatkozzon be pár szóban.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – Sárbogárdon születtem, itt éltem le a gyermek- és felnõttéveimet.
Három gyermekem van, de csak kettõt szültem.
Nagyon jól tudunk együtt, egy családként élni.
– Melyik településrészen nevelkedtél?
– Miklóson laktunk a szüleimmel, és ide építettünk házat. A nagyszüleim is a közelünkben laktak.
– Milyen végzettséget szereztél?
– A legmagasabb iskolai végzettségem a gimnáziumi érettségi, de – mivel biztosítási alkuszként
dolgozom – sok szakirányú végzettséggel rendelkezem.
– Amikor megérkeztem, említetted, hogy reggel kiülsz a teraszra, és egy kicsit tanulsz.
– Most, hogy március 15-én megváltozott a Polgári Törvénykönyv, a biztosítási témában az ide
vonatkozó részeket újra kellett tanulni. 14 biztosítóhoz dolgozom, minden biztosító minden módozatából újra le kellett vizsgázni.
– Mióta vagy biztosítási alkusz?
– 5 éve.
– Elõtte is biztosítónál dolgoztál?
– Ügyfélszolgálatos voltam az Allianznál, de az
iroda bezárt. Akkor határoztam úgy, hogy alkusz
leszek. Egyéni vállalkozóként dolgozom, egy alkuszcéghez kapcsolódva.
– A gyerekek hogyan vannak életkorilag?
– A legidõsebb lányunk 38 éves, Budapesten lakik, van egy 6 éves kisfia, aki sokat van nálunk. A
középsõ lányunk nagy fájdalmamra 4 éve Angliában él. Ott elvégzett egy angol mesterképzést,
van két magyarországi egyetemi diplomája. Sajnos egy angol cégnek kamatozik a tudása. A fiunk
Pesten dolgozik, fodrász. Õ még nagyon kötõdik
Sárbogárdhoz, de kevés az itteni munka- és szórakozási lehetõség. Reméljük, tudunk ezen változtatni, hogy a gyerekeink itthon maradjanak.
– Ez is motivált, hogy aktívan belépjél a közéletbe?
– Igen, habár a politikai pályafutásom a miklósi
posta bezárásával kezdõdött. A miklósi rész nagyon vissza fog fejlõdni azzal, hogy bezárták a
postát. Ott már nem mennek be az emberek a
gyógyszertárba, virágboltba, Takarékba, mert
úgyis be kell menni Bogárdra, és elintézik ott az
egyéb ügyeiket. A helyi vállalkozók látják, menynyivel kevesebb a forgalmuk május óta.
– Te kerested meg a DK-t, vagy függetlenül is
elindultál volna?
– Régi ismerõsünk Ecsõdi László, aki 16 évig volt
Adony és térségében országgyûlési képviselõ.
Voltak különféle megbeszélések, találkozások,
ahol eléggé kritikus hangon nyilvánítottam véleményt, és õ biztatott, hogy induljak el helyi képviselõként és polgármesterként.

– Te vagy – nemcsak ezen a választáson, hanem a rendszerváltás óta – az egyetlen nõi
polgármesterjelölt Sárbogárdon.
– Alapon, Dégen is nõk a polgármesterek, és vonzóvá tudták tenni a településeiket. Azt látom,
hogy Sárbogárdra az évek alatt sok pénz érkezett,
mégsem lett belõle semmi látványos haszna a városnak. Szebbé, tisztábbá lehetne tenni az utcákat, vonzóbbá a befektetõk számára, így olyan vélemény alakulhat ki a sárbogárdiakról, hogy itt
dolgos emberek laknak, és akkor érdemes ide
munkát is hozni. A programomat úgy állítottam
össze, hogy találtam több lehetõséget az ingyenes megoldásra. Legyen pályázatfigyelõ csoport
az önkormányzatnál, a vállalkozókat be lehessen
vonni a pályázatfigyelésbe. Ha 10-20-30 vállalkozó pénzt tudna nyerni ahhoz, hogy fejlõdjön, akkor
dolgozókkal is bõvíthetné a vállalkozását. Ezzel
munkahelyet teremt, nem kell elmenni, és több
család megélhetését biztosítja. mikor a programomat megalkottam, beszéltem azoknak a csoportoknak a tagjaival, akikre gondoltam. Mindenki elmondta a véleményét.
– Ezeket az ötleteket beépítetted a programodba?
– Természetesen. Gyerekes családoknál van,
hogy apuka eljár dolgozni, anyuka nem tud elhelyezkedni, mert vannak olyan idõszakok iskola
vagy óvoda elõtt és után, amikor valaki kellene,
hogy vigyázzon a gyerekekre. Erre is jó megoldást
lehetne találni. Beszéltem olyan emberekkel, akik
potenciálisan beszállhatnának a gyerekek felügyeletébe.
– A munkahelyteremtésnél meglátásod szerint melyik irányba lenne érdemes elindulni?
– Mezõgazdasági jellegû országrész vagyunk, ezt
a területet lenne célszerû fejleszteni. Ami biztosan munkahelyeket teremthet, az a jelenlegi vállalkozások fejlesztése. Ipari üzem ide telepítésének kicsi az esélye. Azzal kellene gazdálkodnunk,
amink van.
– Mik még a fõbb célkitûzéseid?
– Legyenek programok a fiataloknak! Az én idõmben Miklóson ott volt a Komarov Klub, nem kellett
az utcán õgyelegni, a klubba akár 0 Ft-tal is be lehetett ülni, és mindig összejött egy olyan társaság, akik jól el tudták tölteni az idõt. Eszünkbe se
jutott a drog vagy az alkohol. Kapálgattunk is az
iskola és a klub környékén, ami hasznára volt a
városnak meg nekünk is. Fontosnak látom, hogy
a városrészek egyenjogúan, arányosan legyenek
fejlesztve, mert most csak a központ fejlõdött egy
kicsit, ami nem elég látványosan számomra. Célul tûztem ki a közbiztonság javítását, a körzeti
megbízottak nagyobb támogatását. Az apukám
körzeti megbízott volt a miklósi részen. Láttam,
hányan jöttek a problémákkal, és néhány perc
alatt ott volt az apu. Akkor mindenki tudta, hogy ki
a falufelelõs. Most nagyon sokan nem tudják, kik
a körzeti megbízottak Sárbogárd területén. Ha bizalom van a rendõrök iránt, mernek szólni az emberek, akkor ez a közbiztonság javulását eredményezheti.
– Ha látják, hogy van foganatja, akkor mernek
szólni.

– A 112-n mire kifaggatják az embert, már rég elmentek a tolvajok, betörõk, szabálytalankodók. A
közmunkát is hatékonyabbá kellene tenni. Sok
olyan ember van közmunkában, akik tisztességgel végzik a feladatot, amit rájuk kiszabtak, hogy
némi jövedelemhez jussanak. A közmunkát úgy
kellene végezni, hogy az ne legyen se irritáló, se
megalázó se a lakosságnak, se a közmunkásnak.
– Más jellegû munkát gondolnál végeztetni?
– Részben. Meg azt szeretném, hogy ne 3 férfi
vágjon 30 m2 füvet 3 nap alatt.
– Nézzük tovább a célkitûzéseket!
– Az ügyfeleimtõl tudom a pusztaegresi és
sárhatvani fiatalok nehéz helyzetét, akik középiskolába járnak Székesfehérvárra. 16.20-kor, vagy
16-40-kor elmegy az utolsó busz, és nem lehet
Pusztaegresre, Sárhatvanra kijutni. Egy pusztaegresi gyerek ne menjen villanyszerelõnek, vagy
ne legyen ápolónõ, mert éppen a családnak nincs
lehetõsége, hogy az esti 8-as buszról hazavigye?
Az önkormányzat feladata, hogy ezt megoldja. Ha
csak 1-2 gyerek jár, õket is haza kell vinni este! A
postát újra kell nyitni Miklóson és Töbörzsökön.
Sok ember van, aki megváltozott egészségi állapota, kevés jövedelme miatt nem tud buszozni;
emiatt valakitõl mindig szívességet kell kérnie,
ami megalázó. A múlt héten fölmérés volt a bogárdi postán, hogy mennyi a várakozási idõ.
Ügyesen csinálta a posta: nyitva volt 4 ablak, míg
máskor csak 1-2. Ez az álfelmérés így hamis adatokat fog mutatni. Ráadásul fölvettek két kislányt.
Az egyiket Miklósra lehetne ültetni, a másikat
Töbörzsökre. Ha a posta nem tudja üzemeltetni a
helyiséget, akkor ebben az önkormányzat adjon
segítséget! Ezek apró dolgok, amikkel a lakók életét lehetne megkönnyíteni.
– Elhangzott a kampánynyitó sajtótájékoztatón, hogy a régi testületben voltak viták, és az
jobb volt, mint a most leköszönõ testületben a
csendesebb munka.
– A vita elõre viszi a dolgokat. Meg kell találni a
több megoldás közül a legjobbat.
– A kakaskodásokban rendet tudnál csapni?
Mert ha visszanézel a korábbi ciklusokra, ott
voltak értelmetlen viták is.
– A fiam mondta, hogy „Hú, anya, ha te lennél a
polgármester, akkor aztán gatyába ráznád itt a
társaságot rendesen!” Ki tudom én nyitni rendesen a számat, ha szükséges.
– A DK-ban, illetve a jelöltek között ott van
Varga László, aki korábban polgármesterként
is szolgálta Sárbogárdot. Mennyire számíthatsz az õ tapasztalatára?
– Szerencsére a támogatását élvezem mindenben, de nem irányít engem. Mindenkinek a támogatására számítok, aki itt él Sárbogárdon, aki jobbítani akarja a közös életünket. A polgármester
menedzselje a várost! Akinek jó ötlete van, építõ
jellegû dolgot tud letenni az asztalra, annak halljuk a hangját, és ha a testület is úgy akarja, akkor
valósítsuk meg!
Hargitai–Kiss Virág
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KÉZFOGÁS SÁRBOGÁRDÉRT –
A DK és MSZP közös jelöltjei
gért, és nem hagyja széthullani.
Idõsebb RIGÓ JÓZSEF ilyen
képviselõ lesz, ha Ön is rá szavaz.

HORVÁTH MIHÁLYNÉ szívvel–lélekkel
tenni
fog
Töbörzsök fejlõdéséért. Eddig
sokakat segített a problémájuk
megoldásában, most mindenkit képviselni tud a város képviselõ-testületében.

Képviselni azért, hogy a töbörzsöki városrész idõsnek– fiatalnak ne csak lakóhelye, hanem valódi otthona legyen.
Szavazzon október 12-én Horváth Mihálynéra!
SCHMIDT LÓRÁND a tinódi
városrész
képviselõ-jelöltje.
Pedagógusként ismeri és látja a
fiatalok problémáit. Többgyermekesként a saját bõrén tapasztalja városunk hanyatlását.

Õ azért fog dolgozni, hogy a
gyermekeink Sárbogárdon maradjanak és itt éljenek jobban.
Schmidt Lóránd a mi jelöltünk.
Szavazzon Schmidt Lórándra!
TÓTH ATTILA a szükséges
lendület a 3. számú választókörzetben. Szavazzon október
12-én Tóth Attilára, hogy olyan

képviselõje legyen a választókörzetnek, aki elérhetõ, aki ismeri a sárbogárdi és a kislóki
problémákat, aki nem menekül
el az Árpád-lakótelep gondjai
elõl! Szavazzon Tóth Attilára!
MOLNÁR IMRE a városközpont önkormányzati képviselõ-jelöltje. Romló közbiztonság a lakótelepeken, galambkérdés megoldása a tiszti lakótelepen?

Leromlott játszótér, sõt, nincs,
hol töltsék el a gyermekek értelmesen az idõt? Bízza a problémák megoldását egy kétgyerekes helyi fiatalemberre: Molnár Imrére! Szavazzon Molnár
Imrére október 12-én!
Milyen egy jó képviselõ? Aki az
utcákat járja, elérhetõ, figyel a
problémákra, különösen az
idõsekre. Aki megoldja a problémákat és nem a szõnyeg alá
söpri. Aki dolgozik a közössé-

Szavazzon idõsebb Rigó Józsefre október 12-én!
Legyen egy nõ Sárbogárd polgármestere és az Ön önkormányzati képviselõje SZILVESZTERNÉ NYULI ILONA
személyében!

Legyen egy empatikus, de szakszerû hang a sárbogárdi képviselõ-testületben! Tõsgyökeres
sárbogárdi, sokan fordulnak
hozzá biztosítási és egyéb
ügyekben, ugyanúgy, mint amikor a Mannesmannál szakszervezeti titkár volt. Most a közügyekben is számíthat rá! Szavazzon október 12-én Szilveszterné Nyuli Ilonára!
Legyen VARGA LÁSZLÓ a tapasztalat a sárbogárdi képviselõ-testületben!
Klubvezetõként, volt polgármesterként so-

kunk Laci bácsija a megoldás
arra, hogy pezsgõ legyen a kulturális élet a városban és benne
Sárszentmiklóson, hogy legyen
végre odafigyelés a miklósi
problémákra, hogy a városrészek arányosan fejlõdjenek.
Varga László az Ön embere
október 12-én! Szavazzon Varga Lászlóra!
HARANGOZÓ FERENC
Pusztaegres–Nagyhörcsök–
Sárhatvan képviselõjelöltje.

Harangozó Ferencet nem a látvány, nem a felszín érdekli, hanem a tartalom. Õ az az ember,
aki odafigyel az Ön problémáira, aki helyben lakóként az Ön
rendelkezésére fog állni a szavazás után is. Arányos fejlesztés, odafigyelés, közösségi élet.
Szavazzon Harangozó Ferencre október 12-én, az önkormányzati képviselõ-választáson!

ÉBRESZTÕ, SÁRBOGÁRDIAK!
A változásért szavazzanak a DK és MSZP közös jelöltjeire!
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INTERJÚ
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Ultrakönnyû pilóták
Stílusosan a börgöndi reptéren rendezett repülõsnapon készítettem interjút a Sárbogárdról elszármazott Szõnyegi Lajossal, illetve sporttársával, Dolhai Krisztiánnal, akik
együtt indultak az idei – Matkópusztán megtartott – világbajnokságon ultrakönnyû repülõgépükkel, és kategóriájukban bronzérmet szereztek. Humorból nem volt hiány, ahogy
esõfelhõkbõl sem, amik riogattak minket ugyan, de megkíméltek az elázástól a beszélgetés végéig. De csakis addig.
– Mellettünk egy hasonló gép áll, mint amilyennel indultatok a világbajnokságon, de
nem ez volt a versenytársatok. Miben különbözött az a gép ettõl?
Szõnyegi Lajos: – Ezzel a típussal nem fértünk
bele a súlyhatárba, mert meg volt adva, hogy
472,5 kg lehet a maximális felszállósúlyunk. De
egy szponzor, a Pipistrel Hungary biztosított nekünk egy másik repülõgépet, ami ennek a
könnyített verziója: farokfutós, tehát 3 helyett
csak 2 futója van, így 12 kg-mal könnyebb.
– Ahogy beszélgetésünket megelõzõen említettétek, más cseleket is bevetettetek.
Dolhai Krisztián: – Nekünk is le kellett fogyni fejenként 4-4 kg-ot, valamint a gépbõl is rengeteg
alkatrész ki lett véve. Lalinak nem volt botkormánya, pedálja, nem volt szivacsunk sem, úgyhogy
szó szerint fapados volt a repülõgép.
Sz. Lajos: – A legkönnyebb ruháinkban repültünk, mind a ketten papucsban voltunk.
D. Krisztián: – Lalin papucs sem volt.
– Így, hogy nem volt neked se kormány, semmi, nem volt rossz Krisztián mellett ülni?
Sz. Lajos: – Nagyon megbízom Krisztiánban,
ügyesen repül, úgyhogy egy percig sem féltem.
– Beleszóltál a repülésébe, adtál neki tanácsokat?
Sz. Lajos: – Ketten navigáltunk.
– Hogyan jutottatok ehhez a géphez, amivel
itt, Börgöndön vagytok?
D. Krisztián: – Ezt a gépet befektetésnek vettük,
50-50 %-os tulajdonos az én cégem és egy ismerõs cég. Szeretnénk közösen egy új gépet fejleszteni. A másik repülõgépet (amivel versenyeztünk) 100 %-os támogatásban kaptuk arra
az 50 repült órára, amit eltöltöttünk a levegõben
a világbajnokságra való gyakorlás elõtt meg a világbajnokságon.
– Nagy bizalomról árulkodik a támogató részérõl, hogy rátok bízta a gépet.
D. Krisztián: – Az elsõ kérdésem az volt, hogy
van-e a gépre Casco, mert egy 30 millió Ft-os
géprõl beszélünk. Az ember nem kockáztatja
egy, vagy két lakás értékét.
– Hogyan kezdtetek el repülni?
D. Krisztián: – Én 20 éve kezdtem repülni, vitorlázórepülõ voltam, csak hobbiból repülök. Szeretném megcsinálni az oktatói engedélyt, és
szeretnék majd ezzel foglalkozni a jövõben, de
most az a célom, hogy egy olyan gépet csináljunk, ami a mi ízlésünknek megfelel. Amúgy 90
%-ban ennek a gépnek az alkatrészeibõl fog
megépülni, csak nem felül, hanem alul lesz a
szárnya.
– A mûszaki irány a hivatásod?
D. Krisztián: – Közlekedésmérnök vagyok, 10
évig voltam külföldön a Ford fejlesztõmérnökeként. De ugyanúgy érdekelnek a repülõk, mint az
autók. Most saját vállalkozásom van, külföldi cégeknek dolgozom.

Sz. Lajos: – Én ezen a reptéren találkoztam
Krisztiánnal, akkor alapított éppen egy vitorlázórepülõ-szakosztályt, amihez csatlakoztam.
– Hány éve repülsz?
Sz. Lajos: – A klub talán 7-8 éve alakulhatott,
akkor kezdtem el repülni.
– Nem olcsó mulatság a repülés.
Sz. Lajos: – Szponzor nélkül részt venni a világbajnokságon kicsit borsos lett volna.
D. Krisztián: – Hozzátenném, hogy a vitorlázórepülés szerintem nem olyan drága sport. Egy vitorlázórepülõt 3-4.000 Ft-ért lehet bérelni, míg
ennek a gépnek az óradíja 30.000 Ft-ra jön ki,
egy 4 üléses Cessnának 50-60.000 Ft az óradíja.
– Lali, neked mi a hivatásod?
Sz. Lajos: – Gépészmérnök-tanuló vagyok, mellette a Continental Automotive Hungary Kft.-nél
dolgozom a folyamatmérnökségen.
– Amikor bepattantok a gépbe, van valamilyen útvonal, amit szerettek bejárni?
D. Krisztián: – Az 1-es program, amikor repülünk egyet a Balaton keleti medencéje körül. Felszállunk Balatonfõkajáron, elmegyünk Almádi,
Füred irányába. Tihany fölött teszünk egy kört,
aztán át a déli partra, Siófoknál végig, és vissza a
repülõtérre.
– Hány program van egyáltalán?
D. Krisztián: – Nagyon szeretjük még a Bakonyt, a Móri-árkot. Van, amikor elmegyünk
Pécs irányába, onnan Szegedre. Ez kb. másfél
órás út. Szegeden le lehet szállni, enni egyet, onnan fölmegyünk Egerbe, és vissza a repülõtérre.
Ez egy 4 és fél órás kör, kb. egy tankolással meg
lehet repülni, és egy óra alatt megkerüljük az
egész Balatont, ha nem akarunk még leszállni.
– Hetente hányszor repültök edzésként?
D. Krisztián: – A világbajnokság elõtti másfél-két hétben minden nap repültünk. Most idõjárásfüggõ. Próbálok hetente 2-3-szor lekeveredni a repülõtérre és 3-4-5 órát repülni.
– Külön-külön is repültök, meg együtt is?
Sz. Lajos: – Nekem erre a gépre még nincsen jogosításom, csak Krisztián társaságában tudok
repülni. A közeljövõben szeretnék rajta megtanulni repülni. Jelenleg csak vitorlázórepülõvel
mehetek.
– Amikor idefelé tartottam és telefonon tartottuk a kapcsolatot, bizonytalan volt, hogy
itt lesztek-e még, vagy sem, mert lóg az esõ
lába, nem tudni, mi történik a következõ pillanatban az égiek részérõl. Mennyire
könnyû ezzel a géppel „menekülni”?
D. Krisztián: – Ultrakönnyû, 200-zal tudunk repülni vele. Olyan vihar nem nagyon tud jönni,
ami 200-zal utolér, meg ilyenkor általában az
embernek hátszele is van.
– Tehát nem akadályozó tényezõ, ha annyira
esik az esõ, vagy annyira fúj a szél?
D. Krisztián: – Viharos szélben nem tudunk repülni. De folyamatosan figyeljük az idõjárást, a

radarképet, és fél órával hamarabb fölszállunk
innen, mint hogy elérné a szélsebesség, vagy a
felhõ azt a kritikus sebességet, magasságot,
ami alatt már nem tudunk felszállni a géppel. Arra is van lehetõség, hogy az ember két kampót
leteker a földbe, egy kötéllel leköti a gépet, és
akkor itt maradhat akár a viharban is a repülõ.
– Lali, mi volt az elsõ élményed, amikor megfogott téged a repülés, a repülõk? Mikor
adódott az elsõ lehetõséged, hogy gépre
szállj?
Sz. Lajos: – Szimulátorozni kezdtem, szobapilóta voltam otthon, karosszékben ülve, szabad
idõmben. Szolnokon kezdtem egy katonai táborban repülni.
– Amikor katona voltál?
Sz. Lajos: – Nem voltam sorkatona. Egy vadászrepülõ- és helikopterpilóta-toborzó tábor volt a
Magyar Honvédség részérõl, ott repültem életemben elõször. Akkoriban még úgy gondoltam,
hogy szeretnék a honvédség keretein belül repülni. De volt alkalmam sportreptéren repülni, és
akkor láttam, hogy ezt lehet sokkal szabadabb
keretek között is csinálni. Ez nagyon megtetszett, így kerültem ebbe a társaságba.
– Hogyan barátkoztatok össze Krisztiánnal?
Ahhoz, hogy közösen beüljetek egy gépbe és
mindenféle vita nélkül repkedjetek, olyan
embert kellett találnod, akivel jó a közös
hangnem.
Sz. Lajos: – Krisztiánnal itt, a repülõtéren ismerkedtem meg, egy vitorlázórepülõ-szakosztályt
szeretett volna éppen létrehozni. Nála kezdtem
növendékként, és az évek folyamán annyira
összekovácsolódtunk, hogy egyre nagyobb
részt vettem ki én is a szakosztály életébõl, barátság szövõdött közöttünk, elválaszthatatlan
páros lettünk.
– Terveztek-e újabb versenyen indulni?
Sz. Lajos: – Azt mondják, a csúcson kell abbahagyni. De azért nem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy megfelelõ szponzori támogatás esetén egy újabb vb-n, vagy Európa-bajnokságon
induljunk, akár a Krisztián által tervezett repülõgéppel. Abban a gépben még jobbak lesznek az
adottságok, figyelembe véve a világbajnokságon szerzett tapasztalatokat.
– Ráhagyatkozol Krisztiánra, bízol benne,
hogy õ még szuperebb gépet gyárt, vagy te is
elmondod a véleményedet, gondolataidat?
Sz. Lajos: – Természetesen ráhagyatkozom, de
igyekszem pozitív tapasztalatokkal, ötletekkel
erõsíteni.
– Sárbogárd fölött láthatunk-e titeket repülni?
Sz. Lajos: – Sajnos tiltott légtér van ott, ezért
csak nagyon magasan lehet repülni.
Hargitai–Kiss Virág
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HÍREK, ESEMÉNYEK

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI
Több helyisége is égett
a családi háznak

Kidõlt egy lakóház fala
Épületomlásról érkezett bejelentés a mûveletirányításhoz szeptember 19-én. Az
eset Sárbogárdon, a Dobó István utcában
történt, amelyhez a sárbogárdi hivatásos
tûzoltók kaptak riasztást. A körülbelül
hetven négyzetméteres vályogépület egyik
fala kidõlt, egy másik pedig megrogyott.
Szerencsére senki nem tartózkodott a házban, illetve nem közlekedtek a mellette lévõ utcán, ebbõl adódóan személyi sérülés
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KÉK HÍREK
16 ÉVES ÜTÖTT 26 ÉVEST
Egy 26 éves sárbogárdi férfi tett bejelentést
2014. szeptember 15-én, miszerint a délutáni
órákban ismeretlen férfi bántalmazta az egyik
helyi kocsma elõtt. A bejelentõ elmondta, hogy
az ismeretlen a kocsma elõtt ököllel arcon ütötte, melynek következtében megsérült. A kocsmához kiérkezõ járõrök igazoltatták a 16 éves
sárosdi elkövetõt, majd elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. A fiatalkorút törvényes
képviselõje jelenlétében a nyomozók garázdaság elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
gyanúsítottként hallgatták ki.

ELÕZÉSBEN
A segélykérõ hívás szeptember 18-án, délután érkezett a katasztrófavédelemhez,
amely szerint egy lakóház teteje füstölt
Mezõszilason, a Rózsa utcában. A mûveletirányítás a sárbogárdi hivatásos tûzoltók két gépjármûvét riasztotta az esethez.
A tûzoltók kiérkezésekor az épület elõtt
kialakított elõtér a tetõszerkezetével
együtt, továbbá a belsõ helyiségek közül a
konyha és az étkezõ már teljes terjedelmében égett. A családi ház átvizsgálása során
nem találtak senkit, személyi sérülés nem
történt. A beavatkozás során három vízsugárra volt szükség, ennek eredményeként
a többi helyiségre nem terjedtek tovább a
lángok, azonban a magas hõmérséklet hatására a tõtérben lévõ bútorok és használati tárgyak károsodtak, megolvadtak. A tûzoltással párhuzamosan az épületbõl két
darab 11,5 kilogrammos propán-bután
gázpalackot a tûzoltók kihoztak, amelyek
közül az egyik felhasadt. A tûzeset következtében az épült lakhatatlanná vált, két
lakója rokonokhoz költözött.
Foto: Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

nem történt. A családi ház lakhatatlanná
vált, a Dobó István utcával határos oldalát
a tûzoltók támasztották meg az önkormányzat által biztosított faanyaggal, hogy
elkerüljék a további omlást és minimálisra
csökkentsék a veszélyhelyzetet. A biztonság kedvéért a romhatárral érintett utcaszakaszt lezárták a forgalom elõl. A biztonsági feladatok elvégzése után a tûzoltók elvégezték az értékmentést, a három
lakó pedig rokonokhoz költözött.
Fotó: Kis Csaba tûzoltó fõtörzsõrmester
(Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság)

MEGHÍVÓ
Dr. Sükösd Tamás polgármester, Novák Kovács Zsolt alpolgármester, Erõs Ferenc
képviselõ és Érsek Enikõ képviselõ, valamint Ébl Zoltán, Hérincs József és Aranyos
József – mint a Fidesz képviselõjelöltjei – lakossági fórumot tartanak az alábbi idõpontokban:

2014. szeptember 15-én a reggeli órákban közúti balesetrõl érkezett bejelentés. Egy 53 éves
móri lakos a 63-as számú fõúton haladt autójával Sárbogárd irányába, majd a lakott területet
elhagyva egy jobbra ívelõ kanyar utáni egyenes
szakaszon elõzni kezdett. Az elõtte haladó 53
éves férfi tehergépkocsijával szintén egy Sárbogárd irányába haladó személyautó elõzését
kezdte meg. A tehergépkocsi bal hátsó sarka az
általa elõzött autó jobb elejének ütközött, majd a
tehergépkocsi a menetiránya szerinti bal oldali
útárokba perdülve állt meg. A baleset következtében a tehergépkocsi vezetõje 8 napon túl
gyógyuló súlyos sérülést szenvedett.

MEGLETT AZ ELTÛNT LÁNY
2014. szeptember 15-én a délutáni órákban Sárbogáron a járõrök igazoltattak egy 14 éves lányt,
akit eltûnés miatt köröztek. A lányt elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd meghallgatását követõen gyámjának átadták.

SIÓFOK–SÁRBOGÁRD–
SOPRON
A járõrök 2014. szeptember 17-én Alap külterületén igazoltattak egy 50 éves siófoki férfit és
egy vele utazó 36 éves sárbogárdi hölgyet. Az ellenõrzés során az általuk vezetett személyautóról megállapították, hogy a Soproni Rendõrkapitányság egy folyamatban lévõ büntetõeljárás
miatt körözi, mint az elkövetés eszközét. Ezután
a járõrök a két személyt a gépkocsival együtt
elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
ahol a jármûvet lefoglalták.

CSALÁDI VESZEKEDÉS

Szeptember 25.

17.00 óra:

Rétszilas, klub

Szeptember 25.

18.30 óra:

Sárszentmiklós, klub

Szeptember 26.

17.00 óra:

Pusztaegres, mûvelõdési ház

Szeptember 30.

17.00 óra:

Nagyhörcsök, óvoda

Szeptember 30.

18.00 óra:

Sárhatvan, klub

Október 1.

18.00 óra:

Tinódi presszó

Október 3.

17.00 óra:

Kislók, Faluház

Október 3.

18.00 óra:

Töbörzsök, klub

Minden érdeklõdõ sárbogárdi polgárt szeretettel várunk!
Dr. Sükösd Tamás

Sárbogárdról tett bejelentést egy 42 éves hölgy
családi veszekedésrõl 2014. szeptember 21-én.
A kiérkezõ járõröknek a bejelentõ elmondta,
hogy 44 éves férje erõsen ittas állapotban érkezett haza, amit szóváltás, majd dulakodás követett, melynek során a férje megütötte. A intézkedõ járõrök a felek között lévõ konfliktust igyekeztek feloldani, rendezni, azonban ez nem sikerült,
így a nap folyamán a késõbbiekben a 44 éves
férfit elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd ideiglenes megelõzõ távoltartását
rendelték el.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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Paprikás hangulat Cecén
Paprikaféleségek, zöldségek és standok
színes, bõséges kavalkádja vonzotta a szemet és Cece népét az elsõ helyi lecsófesztiválra, melyet a mûvelõdési ház elõtt rendeztek be a szervezõk szombaton. Az alapanyag a Start Munkaprogram helyi terményeibõl került ki.
Nagyon jó helyszínre esett a választás,
mert a településen átjáró forgalom számára is látható és látványos volt a rendezvény.
Az ízlésesen díszített standok mellett számos csapat fõzte és kínálta lecsóspecialitását, hússal, hús nélkül, tojással, tarhonyával, sok-sok paprikával, lehetõleg csípõsen. Nagyon tetszett az a menyecske, aki
népviseletet öltött magára erre az alkalomra!
Az asztalok mellett estébe nyúlóan folyt a
terefere, a gyerekek pedig jól szórakoztak
a Vertikál újrahasznosítást, hulladékszelektálást játékosan népszerûsítõ sátrában,
valamint a remek játszótéren a kultúrház

udvarán. Ez utóbbi helyszínen egészségügyi szûrésre is lehetõség nyílt a Cecei
Egészségfejlesztési Iroda kollégái által.
Az egészséges életmódra gusztusos gyümölcshalmok és paradicsomnak, paprikának beöltözött két fiú is ráirányította a
figyelmet.
Szellemi fitten tartásunkra a könyvtár
könyvvásárán lehetett válogatni számos
kötetbõl.
S ne feledkezzünk meg arról a két B3
Racing-es versenyautóról sem, amik egy
hatalmas kamionban érkeztek a mûvelõdési házzal szembeni parkolóba érdekes
látványosságként.
Hargitai–Kiss Virág

Õselemünk a föld

Sárszentmiklóson

2014. szeptember 29-e és október 3-a között a Cecei Általános Iskola témahetet rendez
„Õselemünk a Föld” címmel. Ezen a héten a tanórákon feldolgozott tananyag a témához
kapcsolódva történik. Emellett változatos tanórán kívüli tevékenységeket szervezünk a
gyermekek számára: kézmûvesdélutánt, ahol az agyagozással ismerkedhetnek meg a
gyerekek, talajfajtákkal kapcsolatos elõadást, ásványkiállítást stb.
Ezen a héten ünnepeljük a népmese napját is. Szeptember 30-án a felsõs diákok – köztük
a nagyobb testvérek – egy-egy földdel kapcsolatos népmesét olvasnak fel a kisebb gyermekek számára.
A témahét október 3-án pénteken hagyományainkhoz híven az 1-2. osztályosok számára
a családi nappal zárul, melyre minden szülõt szeretettel várunk. A felsõbb évfolyamok
számára pedig akadályversenyt szervezünk, ahol a feladatok szintén a földhöz – mint az
egyik õselemhez – kapcsolódnak, sok mozgással, hiszen ezen a napon ünneplejük a magyar diáksport napját is.
A projekt célja többek között, hogy diákjaink a talaj fontosságával és védelmével minél
többféle tapasztalatszerzés útján ismerkedjenek meg, valamint a környezettudatos magatartásra nevelés, ami ökoiskolaként szintén nagyon fontos számunkra.

SZÜRETI
FELVONULÁS ÉS
BÁL

Gyõri László, Szepesiné Palatinus Pálma

2014. szeptember 27-én.
A bál kezdete a sárszentmiklósi
klub udvarán 20 órától.
A jó hangulatot
a cecei Szabó zenekar biztosítja.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Õszi búcsú Rétiben
Õszi halászbúcsúval és napsütéssel köszönt el a nyári szezontól Rétimajor. A megszokott
menetrend szerint fõzõverseny és családi programok várták kikapcsolódni vágyókat.
Kézmûvesek, termelõk (mézes, sajtos, Aranyponty Farm) standjai sorakoztak a múzeum melletti füves tér két oldalán; a színpadon helyi és környékbeli fellépõk, többféle
tánc- és zenei stílus váltották egymást; a gyerekek pedig többek közt lovaglással, fából készült játékokkal, lovas kocsizással, állatsimogatónál múlathatták az idõt.

Mindenhol
megállnak

Szülõk kérdezik, hogy a Sárbogárdi Zengõ Óvodában miért nem nyáron végezték a felújítási munkálatokat, miért a nevelési évben zajlik ez a felfordulással járó beruházás,
amikor már ott vannak a gyerekek, óvónõk, óvodai dolgozók?
Dr. Sükösd Tamás polgármester elmondta: azért csak most tudtak nekiállni a munkálatoknak, mert nem volt meg eddig a belügyminisztériumi pályázat technikai háttere, az
anyagi fedezet. Õk sem így tervezték, küzdöttek azért, hogy nyáron legyen a felújítás, hiszen úgy a kivitelezõknek és mindenkinek egyszerûbb lett volna. De a közbeszerzés folyamata, a nyílászárók legyártása mostanra tudott lebonyolódni, s csak ezt követõen lehetett nekiállni a konkrét megvalósításnak. Hogy minél gyorsabban haladjanak, hétvégéken is dolgoznak a kivitelezõk, az önkormányzat pedig egy karbantartó- és takarítóbrigáddal, valamint mûszaki vezetõvel segíti a munkát.

Elég bosszantónak találom, hogy sokan
akadályozzák a forgalmat. Legtöbbször
azzal, hogy olyan helyeken állnak meg beszélgetni, várakozni, ahol a KRESZ azt
tiltja.
Manapság autók, motorok, buszok és kamionok százai tódulnak át városunk központján. A motorral hajtott jármûvekre
kötelezõ a jogosítvány, amelyben szerepel
a KRESZ-vizsga letétele is, bár ezt késõbb
nem mindenki tartja be. Persze, emberek
vagyunk, hibázunk, mégis érdemes odafigyelni egymásra a dinamikus közlekedés
érdekében. Habár a dinamikus közlekedés
alatt nem az ész nélküli száguldozást, satufékezést vagy szándékos gumiégetést értem; mindezeknek nem a közlekedésben
van a helye, hanem elsõsorban a versenypályákon, bemutatókon. (Persze akárki
felszánthatja a saját kertjét a gépjármûvével, vagy motorjával, ha attól jobban érzi
magát.)
A dinamikus közlekedéshez hozzátartozik
a gyalogosok, kerékpárosok fegyelme és figyelme is. Gépjármûvezetõknek ismerõs
lehet, amikor a gyalogátkelõnél hiába állnak meg átengedni a gyalogosokat, néha a
járdán állók csak legyintenek a kezükkel,
hogy menjenek tovább, esetleg észre sem
veszik a föltorlódott kocsisort a zebránál
az ott beszélgetõk.
A gépjármûvezetõket bírsággal sújthatják,
ha nem állnak meg a gyalogátkelõhelynél,
vagy az úttestre lépõ gyalogosnak nem adnak elsõbbséget. Ha a gépjármûvezetõket
ilyen büntetés érheti, akkor azt, aki a zebránál nem átkelés miatt tartózkodik, legalább figyelmeztessék a forgalom megzavarásáért, veszélyeztetéséért! Ha ez nem
használ, szabjanak ki bírságot! Hasonló
módszert lehetne alkalmazni azokra, akik
a 63-as út szélén a tiltótáblák ellenére parkolnak gépjármûvükkel, vagy biciklijükkel
hirtelen állnak meg, ezzel akadályozva mások továbbhaladását, veszélyeztetve biciklis társaik biztonságos közlekedését.

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Bringás

Rétimajor természetesen különféle halételeket kínált a megéhezõ látogatóknak. Deszszertnek Mocsár Eleonóra ellenállhatatlan csokoládéit és csokis süteményeit lehetett
elfogyasztani.
A nap végét a Shadows 64 Memorial Band koncertje koronázta meg.
Hargitai–Kiss Virág

Kérdezték

Óvoda-felújítás – miért most?
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Az anyaméh gyümölcse
A „babát szeretnénk, de valami miatt nem jön össze” problémája
sokkal több párt érint napjainkban, mint gondolnánk. A Központi
Statisztikai Hivatal szerint Magyarországon mintegy 150 ezer
meddõ pár él, ami nagyjából megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által becsült 10-15 %-os aránynak. A Semmelweis
Egyetem Nõgyógyászati Klinikájának adatai alapján ez a szám
magasabb, kb. 18 % a reális, ami azt jelenti, hogy majdnem minden 5. párnál nem fogan gyermek, hiába szeretnének babát. Tehát Ábrahám és Sára vagy Elkána és Anna problémája ma sokkal
égetõbb, mint az õ idejükben volt, azt leszámítva, hogy abban az
idõben sokan Isten büntetésének tekintették azt, ha valakinek
nem lehetett gyermeke.
Egyébként egy meglehetõsen találó mondás szerint a nõk két dologért tudnának szinte bármit megtenni, mégpedig azért, hogy legyen gyerekük, illetve azért, hogy ne legyen gyerekük. S még mielõtt azt gondolná valaki, hogy ennek a kérdésnek a mentén ezek
szerint két csoportba lehet sorolni a nõket: a babát akaró, illetve a
babát nem akarók csoportjába, el kell, hogy mondjam, hogy nem
így van. Sokan ugyanis egyik pillanatról a másikra kerülnek át az
egyik csoportból a másikba. Én magam is ismertem olyan nõket,
akik sokáig hallani sem akartak arról, hogy édesanyákká váljanak,
annak ellenére sem, hogy rendezett házasságban éltek, s aztán
egyik napról a másikra rájuk tört a „nekem most azonnal kell a
gyerek” érzése, s aztán teljesen fel voltak háborodva, hogy most
meg mi történt, miért nem estek azonnal teherbe.
Az élet és a halál kérdése, s ezen belül a születés csodája is, bármennyire is szeretnénk, azért nem ilyen dolog, még ha igyekszünk
is elhitetni a ma emberével, hogy tulajdonképpen minden a mi
személyes döntésünk és akaratunk kérdése. Ha nem akarok gyereket, akkor semmi gond, van tabletta, van óvszer, és végsõ soron
van abortusz – akár külföldön, név nélkül – hangoztatják –, nem
számolva a következményekkel. Ha meg akarok gyereket, mert
megterveztem a dolgokat, kiszámoltam, hogy most kell, mert
most belefér az idõmbe, s most vágyok is rá, akkor a jövõ hónapban, na jó, legkésõbb két-három hónap múlva boldogan újságolhatom a barátnõimnek, hogy babát várok! Úgy, ám! Így terveztem
én, az önálló, az életét jól menedzselõ, nagybetûs ÉN, aki akkor és
azt tesz, amit éppen jónak lát, amit akar.
S mi van, ha mégsem úgy történnek a dolgok, ahogy AKAROM?!
Minden ellenkezõ híreszteléssel szemben a fogantatás csodája
ennél sokkal bonyolultabb, s nem csupán az akaraton múlik.
Nem. Sõt! Néha pont a nagyon akarás áll a meddõség hátterében,
ugyanis a meddõség egyik gyakori oka – a lehetséges szervi okokon túl – éppen a stressz, ami a ma emberét annyira jellemzi. Egy
nagymama mesélte nagy nevetve a közelmúltban, hogy a lányáék
évekig hiába próbálkoztak, orvosi segítséget is igénybe véve, csak
nem akart jelentkezni a várva várt baba. S aztán egy váratlan fordulattal úgy alakult az életük, hogy nem volt idejük görcsösen számolgatni, tervezgetni, csak úgy szimplán éltek, s láss csodát, amikor nem is számítottak rá, jelentkezett a korábban hiába óhajtott
gyermek. Mert az élet csoda és ajándék, épp úgy, ahogy a zsoltáros
mondja: „bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom”.
Kulcsár Anikó

Forrás: Antenna – A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány
Kiadványa 2014/3. szám
Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani
mindazoknak, akik 2014. szeptember 19-én eljöttek
Vácra, hogy elkísérjék férjemet, édesapánkat,

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2014. szeptember 28-án, vasárnap,
16 órától tartandó
JÓTÉKONYSÁGI ZENÉS ÁHÍTATUNKRA,
melynek célja a sárszentmiklósi katolikus plébániaépület akadálymentesítésének megvalósítása, ami a tervek szerint a késõbbiekben fogyatékkal élõk nappali ellátó intézménye, valamint foglalkoztatója lesz.
Közremûködnek:
* Harmónia Kórus * Templomi Énekesek * Cegelnyik Jelena
és Tóth Sándor (zongora) * Szummer Ádám (trombita) * Vitéz Mariann (oboa) * Papp Alexandra Petra (furulya) * Varga
Júlia (klarinét) * Jákob Zoltán (orgona) * Bodoki Bernadett
(ének) * Szakács Zsóka (vers) * Szabó Zsuzsanna (ének)
Köszöntõt mond: Mészáros János plébános.

Helyszín: Szent László katolikus templom,
Sárbogárd, József A. utca.
Rendezvényünket segítheti pártoló jegy vásárlásával, de köszönettel vesszük támogatását a Sárbogárdi Római Katolikus
Egyház CIB Banknál vezetett számlaszámra utalt adományokkal is. A számla száma: 10702105-22695408-51800004.
Figyelem! Az itt szereplõ bankszámlaszám a helyes, a plakátokon, meghívókon a számsor hiányos!

CSAK TE – CSALÁDI NAP
Szeretettel hívunk minden érdeklõdõt
„Csak Te” családi délutánunkra

2014. október 5-én (vasárnap) 15 órára
a sárszentmiklósi evangélikus templomba és kertjébe.
Fellép a CSAK TE családi kórus Terénybõl. A koncert után süteményezésre és játékra marasztalunk kicsinyeket és nagyokat.
A belépés ingyenes, adományokat szívesen elfogadunk.
Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség

„Ha valakit szeretek és azt elveszítem, akkor a gyászt mindenképp
végig kell élni, gyászolnunk kell holtunkig azt, akit szerettünk.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SZABADOS DÓRA
életének 42. évében, 2014. augusztus 28-án
eltávozott közülünk.
Szûk családi és baráti körben
a Farkasréti temetõben csendben elbúcsúztattuk.
Hálásan gondolunk azokra, akik szeretetükkel,
részvétükkel igyekeztek enyhíteni
fájdalmunkat. Az angyalok vigyázzanak Rád!
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett férjem, édesapánk,

DR. LENDVAI GYÖRGYÖT

VARGA ISTVÁN

utolsó útján, és akik virágok és koszorúk
elhelyezésével fejezték ki együttérzésüket,
osztoztak gyászunkban.

sárbogárdi lakos életének 64. évében elhunyt.
Temetése 2014. szeptember 27-én, szombaton,
15 órakor lesz a Huszár-temetõben.

Lendvai család

Gyászoló család

Bogárd és Vidéke 2014. szeptember 25.
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Hálaadás

„Kik érted haltak, szent világszabadság”

10 évvel ezelõtt a váci székesegyházban lehettünk tanúi a sárbogárdi Lengyel Zsolt pappá szentelésének. A gyönyörû szertartás
feledhetetlen része volt, amikor az elõtte évekig városunkban
szolgáló Kispál György atya öltöztette be õt papi ruhájába.
2014. szeptember 16-án, kedden este Zsolt atya hálaadó szentmisét mutatott be a Szent László katolikus templomban. Láthatóan
meghatódott a rég látott, ismerõs arcok láttán.

EMLÉKEZZÜNK KÖZÖSEN
AZ ARADI TIZENHÁROM
VÉRTANÚRA
2014. október 6-án 16.30-kor
a sárszentmiklósi evangélikus templomban!
Sárbogárdi Múzeum Egyesület

JÁRMÛVEZETÕK FIGYELEM!
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd tájékoztatja a jármûvel közlekedõket, hogy 2014. október 4-én 10.00 órától 11.00
óráig a Sárbogárd, Hõsök tere (rajt) – Baross utca – Rózsa u.
–József Attila u. – Attila u. – Kossuth u. – Kisfaludy u. – Árpád
u. – Gergely köz – Tompa Mihály u. – Baross u. – Hõsök tere
(cél) útvonalon utcai stafétafutó versenyt rendez általános iskolás korú diákok részére.
Kérjük a fenti idõszakban jármûvel a jelzett útszakaszon
közlekedõket, hogy fokozottan figyeljenek a gyerekekre!
HBE Sárbogárd

Mészáros János atya üdvözlése utána Domjánné Erzsike köszöntötte õt egy szép verssel, áldást kérve egész életére, munkájára.
A misében Zsolt atya többször is megköszönte, hogy a sárbogárdi
hívek buzgón imádkoztak érte, és kérte õket, hogy új papi hivatásokért is imádkozzanak. Röviden elmesélte, hogy mi történt vele
az elmúlt 10 év alatt, majd meghatódva vette át a nevére szóló,
hímzett stólát és paténát, amit a hívek ajándékoztak neki.
Áldása után szeretetvendégség következett a közösségi házban,
ahol ügyes kezû asszonyok tálaltak fel szendvicseket, finom süteményeket. Családja és a hívek körében nagyon szívélyes hangulatban folyt a beszélgetés, sok közös emléket felidézve.
Lengyel Zsolt 1978-ban született. A Mészöly Géza Általános Iskola zenei tagozatát befejezve a székesfehérvári Kodály Zoltán
Zenei Szakközépiskolában folytatta tanulmányait. A zene mindig
meghatározó volt életében: klarinéton, fuvolán és zongorán is játszott. Az érettségi utáni nyarat Olaszországban töltötte nyelvtanulás céljából. Ez év õszén már az Esztergomi Hittudományi Fõiskola hallgatója volt. 2004-ben Vácon szentelték pappá Beer
Miklós megyéspüspök celebrálásával. 2006-tól a Pázmány Péter
Egyetemen egyházi jogot tanult. Papi hivatását Nagymaroson
kezdhette meg mint káplán, innen 5 év után a Szolnok megyei
Csépán teljesített szolgálatot 3 évig, majd Tiszaugon. Jelenleg egy
Ipoly-parti kis község, Ludányhalászi plébánosa, ezenkívül még
négy egyházközséget lát el. Örömmel újságolta, hogy az 1400 lelkes település vasárnapi szentmiséin körülbelül 250-en vesznek
részt.
Isten éltesse Zsolt atyát, visszavárjuk!
Szeretettel:
Sárbogárdi hívek

KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd tájékoztatja a honvédségi nyugdíjasokat és a gondozási körbe tartozókat, hogy
ügyintézésük segítése érdekében 2014. szeptember 26-án
(pénteken) 10.00 órától 11.00 óráig tart kihelyezett ügyfélszolgálatot az MH HKNYP 3. KIK. Székesfehérvár érdekvédelmi
részlege.
HBE Sárbogárd

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!
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
RÉTEGES MEXIKÓI
Hozzávalók: 0,5 kg darált hús, 2 tasak rizs, 1 kis csomag (450 g)
fagyos mexikói vegyes zöldség, 1 cs mexikói fûszerkeverék, 1 nagy
doboz tejföl, 1 fej vöröshagyma, só, bors, paprika, sajt.
A rizst bõ vízben egy kanál delikáttal (sóval) megfõzzük. Közben
egy kanál vajon pároljuk a zöldségkeveréket. Két kanál olajon párolt hagymán elkészítjük a darált húst. A húst fûszerezzük egy fél
csomag mexikói fûszerkeverékkel, csipet sóval és kis pirospaprikával, majd 1,5 dl vízzel felengedve pároljuk úgy, hogy egy kis szaft
maradjon rajta. Vajjal kikent üvegtálba rétegezzük a rizst, rá egy
kis frissen õrölt borsot, a zöldségkeveréket (2 kanálnyi kivételével) aztán a darált húst. A tejfölt összekeverjük egy csipet sóval, a
megmaradt zöldségkeverékkel és egy kis borssal. Lekenjük vele
egyenletesen a réteges zöldségeket és a husit, aztán egy jó nagy
marék reszelt sajttal beterítjük az egészet. Elõmelegített sütõben
összesütjük, míg a sajt aranybarnára pirul a tetején.

RÁCBAB
Hozzávalók: 50 dkg sertéscomb (lehet csirkehúsból is), 50 dkg
zöldbab (friss, vagy fagyasztott), 450 g tejföl (vagy natúr joghurt), fûszerpaprika ízlés szerint, 1 közepes fej vöröshagyma, 1
db paradicsom, 1 db paprika, 1 db babérlevél, só és bors ízlés szerint, 1 evõkanál finomliszt, 1 evõkanál étkezési keményítõ, 1 tk
tárkony, 1 ek ecet, 1 ek napraforgóolaj.
A húst megmossuk, megtisztítjuk, kockára vágjuk. A babot is, ha
friss, megmossuk, megtisztítjuk, feldaraboljuk. A vöröshagymát
megpucoljuk, felkockázzuk, kevés olajon megdinszteljük, és a pirospaprikából, paradicsomból, paprikából pörköltalapot készítünk. Rátesszük a húst, fehéredésig pirítjuk, majd kevés vízzel felöntjük. Sózzuk, borsozzuk, beletesszük a babérlevelet. Amikor
már félig megpuhult a hús, hozzátesszük a babot, felöntjük annyi
vízzel, hogy ellepje, és a hús teljes puhulásáig fõzzük. Úgy jó, ha
még a bab egy kicsit roppanós. A tejfölbõl, 1 ek lisztbõl, 1 ek keményítõbõl habarást készítünk, és behabarjuk vele a babot.
Megszórjuk tárkonnyal, és tálalás elõtt elkeverjük benne az ecetet.

ALMAKENYÉR
Hozzávalók: 50 dkg alma (megpucolva, kimagozva), 35 dkg kristálycukor, 35 dkg finomliszt, 2 db tojás, 1 csomag sütõpor, 5 dkg
dió, 5 dkg mazsola, 1 ek vaj (a forma kikenéséhez), 1 evõkanál finomliszt (a forma kikenéséhez).
A hámozott almát káposztareszelõn lereszeljük. Összekeverjük a
cukorral, a mazsolával, és legalább 4 órán át állni hagyjuk. (Készíthetjük elõzõ este is). Hozzáadjuk a 2 egész tojást, a sütõporral
elkevert lisztet és a gorombára vágott diót. Jól kikeverjük. Vajazott, lisztezett õzgerinc formában elõmelegített sütõben kis lángon kb. 50 percig sütjük. (Tûpróbával ellenõrizzük.)
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TÖRTÉNELMI LECKE
Azt mondja egy ismerõs fiatalember:
– Háború nélküli világ kell. Ez megoldja az emberiség minden
problémáját.
Gyönyörû mondat, mélységesen igaz mondat. Mert mit látunk ma
is? A szegény ukránoknak járhatatlanok az útjaik, az utcák tele
vannak kolduló gyerekekkel, de a milliárdokba kerülõ fegyverarzenál rendelkezésre áll, hogy halált szórjon a „szakadárokra”,
„szeparatistákra”, akik ki tudja, milyen anyagi forrásokból szerzett rakétakilövõkkel rombolják a házakat, ölnek gyermeket,
asszonyt. Egyetlen ilyen kilövõ árából aszfaltoztatni lehetne egy
város sáros utcáit, vagy egy iskolát lehetne építeni. Rombolás
helyett miért nem aszfaltoztatnak? Nem értjük, ugye?
Aztán ott van a szíriai
õrület, ahol úgy irtják
egymást az emberek,
mint a legyeket. A tévé
mutatta a szívszorító felvételeket tízezrek menekülésérõl. Azok a szánalmas rongyok, batyuba kötözött csecsemõk, sovány
arcok! Vonszolják magukat a szerencsétlenek tömegestül a sivatagban, mint a hajszolt állatok. A korszerû fegyverek helyett miért nem ezek felruházása, rendes lakáshoz juttatása
jelent feladatot az õ embertársaiknak? Lehet érteni?
Tudjuk, persze, hogy a fegyvergyártás a világ legjobb üzlete. De
miért a legjobb üzlet? Egyszerû! Ha nem volna kereslet a tank és
az ágyú iránt, akkor nem volna jó üzlet. Az ágyúgyáros áttérne a
zongorák vagy a selyemkimonók gyártására, ha azok iránt volna
nagyobb kereslet. A piac törvénye. Valami sátáni kényszer, hogy
az emberek jellegzetesen inkább óhajtanak ágyúzni, mint zongorázni. Pontosítsunk! Nem azok óhajtanak ágyúzni, akik a tüdejüket köpködve valóban betöltik és elsütik a pattantyút. Azok inkább söröznének otthon, vagy karonfogva sétálnának szép parkokban a szerelmükkel. A lövöldözést olyan urak rendezik, akik
tükörsima tárgyalóasztalok körül ülve döntési helyzetben vannak,
uralják az államkasszát, és nem kell attól félniük, hogy egy lövészárok sarában fogják kilehelni a lelküket. Ezt inkább ráhagyják a
szerencsétlen kopaszokra. Õk hosszú, fekete autókból szállnak ki,
külön személyzet áll rendelkezésre az autó ajtajának kinyitására,
és elegáns aktatáskában viszik a tárgyalóterembe a „rendkívül
feszült politikai helyzet” megoldására irányuló tervet. Õk így nevezik a rablási szándékot.
Kedves fiatalember, a háború nélküli világ elképzelése ugyanolyan képtelenség, mint mondjuk az éneklõ fokhagymáé. Akkor
nem lenne több háború, ha az emberbõl ki lehetne ölni a rablás,
szerzés, harácsolás, mások birtoka iránti vágy ösztönét. Van, aki
mások kerékpárját viszi el, s van, aki mások olajkútjait. Így rendezi ezt õfelsége, Lucifer.
L. A.

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2014. szeptember 12-ei ülésén elfogadta:
– a 13/2014. (IX. 24.) önkormányzati rendeletet Sárbogárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésérõl szóló 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 14/2014. (IX. 24.) önkormányzati rendeletet a közterületek elnevezésérõl és a házszámozás rendjérõl szóló 33/2012. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal szervezési csoportjánál.
Kihirdetve: 2014. szeptember 24.
Demeterné dr. Venicz Anita távollévõ jegyzõ helyett és nevében eljárva:
Dr. Varnyu Péter aljegyzõ

Heti idõjárás
A hét közepén átmenetileg felhõsebb és kissé csapadékosabb idõre készülhetünk, majd a hétvégére ismét a napsütésé lesz a fõszerep. Csütörtökre virradó
éjszaka erõsen megnövekszik a felhõzet, és reggel a nyugati tájakon már kisebb esõ vagy zápor is elõfordulhat. Napközben a csapadéksáv tovább terjeszkedik kelet, északkelet felé, ám várhatóan jelentõs csapadékot nem okoz, inkább csak gyenge esõ, vagy zápor lehetséges. Pénteken aztán ismét feltámad
a szél, ezúttal északi irányból, ezen a napon a megnövekvõ gomolyfelhõzetbõl
szórványos záporok, néhol esetleg zivatar alakulhat ki, emellett már néhány
órás napsütésre is számítani lehet a legtöbb helyen. Hétvégére aztán megnyugszik idõjárásunk, csendes, többnyire napos õszi idõre van kilátás kellemes nappali hõmérsékletekkel és párás, néhol ködös hajnalokkal. Csütörtökön
még néhány fagyzugos völgyben elõfordulhat gyenge, talaj menti fagy, a hét
hátralevõ része azonban országszerte fagymentesnek tûnik.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 35.
Sáregresen Bondor Pistához kopogtatok
be, mielõtt a lelkészhez megyek. Pista a
tiszteletdíjas népmûvelõ, és az iskolában
tanít. A népdalkört is õ vezeti úgy, ahogy
én Sárbogárdon. Ez a közös témánk. Az iskolában találom meg. Kiengedi a gyerekeket az udvarra, aztán elkezdünk „népmûvelni” egy igencsak gyakorlatias kérdésben.
– Jó, hogy jössz! Tudnál segíteni a citeráink behangolásában?
– Szívesen. Hol vannak azok a citerák? –
kérdezem.
Pista már veszi is elõ õket. Nekiállunk, jó
egy órát bütykölünk, mire készen leszünk.
– Egyébként mi járatban vagy itt nálunk? –
kérdezi húrozás közben.
Elmondom neki, hogy a lelkészüket kell
megkeresnem asszonykör-ügyben.
– Nagyon rendes gyerek, és druszám is.
Mindenki örül, hogy ilyen szépen foglalkozik az asszonyokkal. A tanácsnál és a pártnál kicsit háborognak emiatt, de a világért
se bántanám õt ezért. Menj csak át hozzá!
Meglátod magad is, milyen értelmes ez a
mi papunk! – feleli.
Szimpatikus fiatalember fogad a parókián.
Kezet nyújt:
– Áldás, békesség! Debrecenyi Károly István vagyok.
– Áldás, békesség! – viszonzom az ismert
református köszöntést, és én is bemutatkozom.
– Minek köszönhetem a látogatását? – kérdezi kissé bizalmatlanul, miközben invitál
be a parókiára.
– Az asszonykör miatt jöttem. A pártbizottságot aggasztja, hogy mi történik itt
Sáregresen. Ez ügyben tájékozódom. Szeretném megnyugtatni a pártapparátcsikokat, hogy nem folyik Sáregresen ellenforradalmi szervezkedés. Ha kíváncsi az én
magánvéleményemre, zárójelben megjegyzem, csak gratulálni tudok ahhoz, hogy
egy református lelkészben közösségszervezõi hajlam is van.
– Nincs ebben semmi különös. A református egyházban vannak bibliakörök, lelki
közösségek. Ez se más. Talán egy kicsit
annyival több, hogy az asszonyok kézimunkáznak, beszélgetnek, énekelnek kézimunkázás közben. Azért ment el ennek a
híre, mert egyre többen vagyunk. Az asszonyokkal jönnek a gyerekeik, a lányaik is.
Megtanulnak szépen kézimunkázni, és
persze a zsoltárok éneklése és a hitéleti beszélgetések, a lelki problémák is terítékre
kerülnek. A lelki segítés nekem egyébként
speciális érdeklõdési területem, mert
pasztorál-pszichológiát hallgatok a Károlin.

– Ez új dolog, de nagyon jó, mert a lelkészeknek nem az az egyetlen dolguk, hogy
prédikáljanak a szószékrõl, ahogy ezt az
elvtársak elgondolják.
– Nagy szükségük van az embereknek arra,
hogy a mindennapi lelki kérdésekben is
kapjanak segítséget, például a párválasztásban, házassági konfliktusok megoldásánál, és a vasárnapi istentiszteleten túl is legyenek számukra közösségi alkalmak.
Megkínálhatom egy kis süteménnyel? Ezt
is az asszonyaink sütötték – vesz elõ az almáriumból egy tálca süteményt.
– Köszönöm! Gyenge pontom az édesség,
fõleg a jó házi sütemény– kiveszek egy szeletet. – Nagyon finom – dicsérem a sütit,
míg nyúlok a következõ szeletért –; nálunk
ezt „legényfogónak” hívják. Édesanyám is
süt ilyet ünnepi alkalmakra. De visszatérve
a közösségek ügyére: a háború elõtt is voltak olvasókörök és egyéb közösségek az
egyházak szervezésében. Errõl nekem is
vannak családi emlékeim. Édesapám kántortanítóként vezette a katolikus kört, legényegyletet. Színdarabot tanított be a fiataloknak. Rákosiék ezt betiltották, és a közösségek szervezését, ellenõrzését az államilag fizetett népmûvelõk feladatává tették. A lelki gondokat pedig betegségként
kezelték és a kórházi pszichiátria hatáskörébe utalták. Az a véleményem, hogy ez a
két dolog, a közösségépítés és a lelki gondozás nem szétválasztható se egyházi, se
világi szinten. Ha megengeded, áttérhetünk tegezésre, hiszen egykorúak vagyunk.
Szervusz! – nyújtom a kezem.
– Szervusz! – viszonozza a gesztust, s máris
tegezésre vált õ is. – Téged nem akasztanak fel azért, hogy így beszélsz? Nekem itt
leordította a fejem egyszer az utcán a helyi
párttitkár.
– Ne vedd a szívedre! Hadd mondja a magáét! Még nem vette észre, hogy megváltozott a világ körülötte, és már nem játszhatja az atyaistent a faluban. Ha nem léped túl
a jogi kereteket, nem tudnak veled mit
kezdeni. Ha elfogad a falu és a presbitérium, akkor mit tudnak veled kezdeni? Csak
tedd a dolgodat a legjobb belátásod szerint.
– Örülök, hogy ezt így látod. Sokat jelent
nekem a biztatásod.
– Gratulálok, csak így tovább! – nyújtok
kezet, s egyúttal búcsúzom.
Visszafelé még benézek Pusztaegresre.
Ezt a falut becsatolták Sárbogárdhoz. Hiába van 15 kilométerre a várostól, azért ez is
Bogárd belterülete. Megszûnt a tanács,
minden ügyes-bajos dologgal be kell buszozni Sárbogárdra az itt lakóknak. A volt
tanácsháza épületében mûködik a kultúrház. Az ablak betörve, a hátsó ajtó besza-

kítva. Az udvaron törött tetõcserepek jelzik: itt is folyik a rombolás. Gazdátlan az
épület, gazdátlan a falu.
Sárhatvanban is ugyanilyen lehangoló kép
fogad. Itt tanított Jobban János és a felesége. Összefogták a falu ifjúságát és a felnõtteket is. Az uradalmi istállóból társadalmi
munkával kultúrházat, szépen berendezett klubhelyiséget alakítottak ki, és még
egy teljesen berendezett mozit is „kimuzsikált” a tanító úr a Megyei Moziüzemi Vállalat igazgatójától, Dani Lukácstól. Az eleven közösségi élet mentette meg a falut az
elnéptelenedéstõl azokban az években,
amikor itt még építési tilalom is volt. Nagy
sérelme az itt lakóknak, hogy el akarják
sorvasztani a falujukat és a városba költözésre ösztönözik a lakosságot. Már nincs
iskola, azt is beintegrálták, és nincs már
közösségi élet sem. Kihalt a klub, és lakat
van a mozin is.
A nyomor fojtogató levegõje megüli a vidéket. A tehetetlenség keserû érzésével
indulok vissza Sárbogárdra. Az integráció
mindent tönkretett, ami itt jó volt.
Sárbogárdon még bent érem Farkas Jóskát. Izgatott érdeklõdéssel kérdezi:
– Na, mi volt Sáregresen? Mondd már!
– Az az ember minden elismerést megérdemel azért, amit tesz a faluban élõkért.
Hagyjátok békén dolgozni! – felelem.
– És a jelentést megírtad róla?
– Nincs mit jelenteni, de ha akarod, leírhatom, hogy nincs joguk zaklatni azt az embert.
Debreczeni Károly Istvánban jó barátra,
de egyébiránt kemény vitapartnerre is találtam. Gyakran meglátogattam Sáregresen, s ha olykor vonaton együtt utaztunk
Pestre – Õ a Károlira én az ELTE-re, egyetemi konzultációra – végigvitatkoztuk az
utat. Mindketten más oldaláról éltük meg
ezt a korszakot. Õ, az istenhívõ, református lelkipásztor közösségeitõl gyülekezete
megújulását remélte. Én, a hitehagyott katolikus, a létezõ szocializmus népmûvelõjeként a közösségeink által a társadalmi
megújulás világi útját reméltem meglelni.
A vitáknak önmagukban, persze tudom,
semmi értelme nem volt. Barátságunk, s
egymás kölcsönös tisztelete ettõl függetlenül bontakozott ki.
Kettõnk kapcsolatában a lét örök igazságai fölülírtak minden világi és vallási ideológiát.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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SÍC – hírek, eredmények
Szeptember 21-én olimpiai íjászaink közül
három fõ vett részt Budapesten a „PALOTA KUPA” elnevezésû Budapest Bajnokságon.
Budapest Bajnoka címet szerzett Katona
Dorottya az ifjúsági lány, Gilicze László
pedig a mesterkorú íjász versenyzõk között. Széplaki Zoltán a felnõtt mezõnyben
a 6. helyen végzett.
Egyesületünkbe továbbra is várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat,
hölgyeket és férfiakat. Olimpiai reflexíj-felszerelést biztosítunk. (Saját történelmi, longbow, vadász, csigás és olimpiai íjjal
rendelkezõk jelentkezését is várjuk.)
Kedves Fiatalok!
Tájékoztatunk benneteket, hogy az íjász
sportban az Országos Bajnokságokon, illetve Országos Diákolimpia döntõkön
megszerzett dobogós helyezésekért a továbbtanuláshoz szükséges felvételikhez
plusz pontokat szerezhettek. Tudnotok
kell, hogy a plusz pontokat jelentõ dobogós helyezésekért keményen meg kell dolgozni. Ahhoz, hogy ebben a sportban is

kellõ jártasságra tegyél szert és sikeres
légy, több éves munkára van szükséged,
vagy született „õs” tehetségnek kell lenned! Ne feledd, soha nem késõ!
Egyesületünk elérhetõ: lgilicze@tolna.net
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és
tájékozódhattok a sic.hupont.hu
Gilicze László, Sárréti Íjász Club Sárbogárd

A Sárszentmiklósi SE csapatainak
hétvégi eredményei
Felnõtt: KISLÁNG–SÁRSZENMIKLÓS 3-1
U21: KISLÁNG–SÁRSZENTMIKLÓS 0-3
Megye III.: SÁRSZENTMIKLÓS II–ALAP 5-2
Öregfiúk: CECE–SÁRSZENTMIKLÓS 2-2
Sárszentmiklósi SE

A Viszló Trans csoport
eredményei és állása
Velence Bericap–Iváncsa
Mór–Bicske
Kisláng–Sárszentmiklós
Puskás FC Kft. II–Ercsi
Szár–Martonvásár
Gárdony-Agárd–Polgárdi Vertikál
Mezõfalva–Dunafém-Maroshegy
Tordas–Dunaújváros PASE Kft. II.
1. Iváncsa
2. Velence
3. Gárdony–Agárd
4. Ercsi
5. Mór
6. Kisláng
7. Dunaújváros II.
8. Polgárdi Vertikál
9. Sárszentmiklós
10. Bicske
11. Szár
12. Martonvásár
13. Mezõfalva
14. Tordas
15. Dunafém–M.hegy
16. Puskás FC II.

5
6
5
6
5
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5

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

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

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

20
15
12
20
9
11
11
6
13
11
7
7
5
6
5
3

1-3
5-1
3-1
1-8
1-0
1-1
3-1
0-5

6 14 15
6
9 13
7
5 11
11
9 9
4
5 9
7
4 9
5
6 8
7 -1 8
6
7 7
11
0 7
15 -8 7
10 -3 4
14 -9 3
20 -14 3
12 -7 2
20 -17 1

Az Agárdi Termál csoport
eredményei és állása
Adony–Enying
Mezõszilas–Pusztaszabolcs
Soponya–Lajoskomárom
LMSK–Aba-Sárvíz
Káloz–Szabadegyháza
Nagykarácsony–Seregélyes
Baracs–Sárosd
Nagylók–Kulcs
1. Sárosd
2. Aba–Sárvíz
3. Lajoskomárom
4. Baracs
5. Pusztaszabolcs
6. Nagylók
7. Káloz
8. Adony
9. Kulcs
10. Enying
11. Szabadegyháza
12. Soponya
13. Mezõszilas
14. LMSK
15. Nagykarácsony
16. Seregélyes

6
5
6
6
5
5
5
6
6
6
6
5
6
6
6
5

6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0

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

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

4-1
1-5
0-8
1-4
7-2
3-1
1-3
5-3
43
19
26
15
13
21
16
12
15
11
10
8
9
8
8
2

4
4
7
6
5
12
13
12
16
14
22
21
22
23
35
20

39
15
19
9
8
9
3
0
-1
-3
-12
-13
-13
-15
-27
-18

18
15
13
13
10
9
9
7
7
6
6
6
5
4
3
0

A Horfer Serleg csoport
eredményei és állása

Köszönjük!
Régóta várt ajándékot kaptunk az önkormányzattól, melyet a múlt héten helyeztek
üzembe a szakemberek. Ez az ajándék egy villanyoszlop, melyen mozgásérzékelõs világítás mûködik, ami bevilágítja az Ifjúsági parkban lévõ görpálya területét. Mivel nem volt
egyszerû megegyezni a szolgáltatóval, ezért minden pályát használó vigyázni fog rá! Fõleg azért is, mert a beüzemelés óta nem szabhatnak határokat a napszakok a pályát használatba vevõ fiataloknak.
Egyöntetûen szeretnénk köszönetünket nyilvánítani, és várjuk a további fejlesztéseket.
Rolls Boyz Crew

Sárszentmiklós II–Alap
Elõszállás–Kisapostag-DASE
Sárszentágota–Rácalmás
Nagyvenyim–Dég
Sárbogárd–Vajta
Perkáta–Cece
1. Nagyvenyim
2. Kisapostag–DASE
3. Rácalmás
4. Sárszentmiklós II.
5. Cece
6. Sárbogárd
7. Dég
8. Alap
9. Elõszállás
10. Vajta
11. Sárszentágota
12. Perkáta

6
6
6
5
5
6
6
6
6
6
6
6

6
5
4
4
3
2
2
1
1
1
0
0

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

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

30
20
25
15
25
11
10
16
14
11
7
7

5-2
0-3
0-11
8-0
2-2
1-5
3 27 18
13
7 15
11 14 13
6
9 12
7 18 10
13 -2 8
18 -8 7
22 -6 5
14
0 4
19 -8 4
36 -29 2
29 -22 1
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Kezdõdik a szezon
Új kihívások, több csapat, több utazás, ismeretlen közeg és valószínûleg több élmény. Összességében ezekkel a jelzõkkel
lehetne jellemezni a hétvégén induló 2014/
2015-ös bajnokságot.
Augusztus közepén kiderült, hogy megyénkben túl kevés a csapat, és megoldást
kell találni egy nívósabb, jó színvonalú bajnokság kialakítására. Ekkor a Fejér Megyei Kézilabda Szövetségnél jött az ötlet,
hogy megpróbálnak tárgyalni a Veszprém
Megyei Kézilabda Szövetséggel, hogy rendezzenek együtt, több csapattal egy Veszprém–Fejér megyei bajnokságot. Szerencsére az egyezség hamar megszületett, és a
csapatok is beleegyeztek az ezzel járó
feltételekbe (több utazás, több mérkõzés,
nagyobb költség).
A bajnokságban 11 csapat fog részt venni,
ez összesen 20 mérkõzést jelent. Azt még
egyelõre nem lehet tudni, hogy a 20 mérkõzés után lesz-e tovább rájátszás, vagy
sem. Ez majd a bajnokság közben fog kiderülni.
A résztvevõ csapatok: Tapolca VSE, Martonvásári KSE, Bicskei TC, Alsóörsi SE,
Nemesvámos KC, Veszprémi Egyetem SC,
VAX KE SÁRBOGÁRD, Rácalmás SE,
Balatonfüred KSE, Várpalotai BSK, Õsi
Boys.
Térjünk át kicsit a mi csapatunkra. Augusztusban ismét egy sikeres edzõtáborban készülhettünk Tápiószentmártonban,
ahol nagyszerû volt a hangulat és a csapat
összhang. Az ott megvívott négy felkészülési mérkõzésünk mindegyikét megnyertük (Tápiószentmárton kétszer, Örkény
SE, Üllõi VSK). Edzõtábor után pedig heti
két edzéssel készülünk a bajnokságra. A
keret a tavalyival szinte teljesen azonos,
sõt még két játékos érkezett, Horváth István személyében egy utánpótlás korú tehetséges, balkezes játékos, valamint Por-

dán István aki már szerepelt a Seregélyesen is, rá beállós poszton számíthatunk.

A keret
Kapusok: Németh Tamás I., Borostyán
János, Sohár Máté, mezõnyjátékosok: Bodoki György, Balogh Viktor, Botka Tamás,
Goldberger Marcell, Hegedüs Norbert,
Horváth István (új igazolás), Iker József,
Kaló Péter, Németh Tamás II., Oláh Levente, Pluhár Tamás, Pordán István (új
igazolás), Rehák Tamás, Suplicz István,
Szabó József Zsolt, Szilveszter János,
Vorsléger Zoltán.
A célokról nehéz most beszélni, hiszen a
mezõny nagy része jelenleg még ismeretlen számunkra. Azonban mindenképpen
szeretnénk a bajnokság elsõ feléhez tartozni, valamint ha lehetõség nyílik rá, jó
lenne a dobogón befejezni a bajnokságot.
Ahogy halad elõre a bajnokság, úgy lehet a
mércét feljebb, illetve lejjebb helyezni, de
reméljük, utóbbira nem kell, hogy sor ke-

rüljön. Az ellenfelekrõl annyit, hogy akik a
mi megyénkbõl valók, õket ismerjük, közülük valószínûleg Rácalmás lesz most is a
legkomolyabb rivális, valamint Bicske ellen is számíthatunk komolyabb mérkõzésekre. A Veszprém megyei csapatok közül
Tapolca minden bizonnyal erõs, hiszen az
NB II-es bajnokságból esett vissza, de ott
van még Várpalota, Nemesvámos, Õsi,
akik a hírek alapján jó játékerõt képviselnek.
Elsõ mérkõzésünket szombaton délelõtt
10 órakor játsszuk idegenben: a Veszprémi Egyetem SC vendégei leszünk. Szeretnénk gyõzelemmel kezdeni a szezont, hiszen egy jó rajt megalapozhat sok mindent.
Az elsõ hazai mérkõzésünkre jövõ hét
szombaton kerül sor 18 órakor a Mészöly
sportcsarnokában. Az ellenfél a Nemesvámos KC csapata lesz. Várunk minél több
szurkolót a mérkõzésre!
Rehák Tamás

A SORSOLÁS:
1. 2014. 09. 27. (szombat) 10.00

Veszprémi Egyetem SC–VAX KE SÁRBOGÁRD

Veszprém, Stadion Sportcsarnok

2. 2014. 10. 04. (szombat) 18.00

VAX KE SÁRBOGÁRD–Nemesvámos KC

Sárbogárd, Mészöly-csarnok

3. 2014. 10. 12. (vasárnap) 16.00

Alsóörs SE–VAX KE SÁRBOGÁRD

Alsóörs, Városi Sportcsarnok

4. 2014. 10. 18. (szombat) 18.00

VAX KE SÁRBOGÁRD–Bicske TC

Sárbogárd, Mészöly-csarnok

5. 2014. 10. 26. (vasárnap) 17.00

VAX KE SÁRBOGÁRD–Martonvásári KSE

Sárbogárd, Mészöly-csarnok

6. 2014. 11. 08. (szombat) 16.00

VAX KE SÁRBOGÁRD–Tapolca VSE

Sárbogárd, Mészöly-csarnok

7. 2014. 11. 16. (vasárnap) 11.00

Õsi Boys–VAX KE SÁRBOGÁRD

Várpalota, Gál Gyula Spcs.

8. 2014. 11. 22. (szombat) 18.00

VAX KE SÁRBOGÁRD–Várpalotai Bányász SK

Sárbogárd, Mészöly-csarnok

9. 2014. 11. 30. (vasárnap) 11.00

Balatonfüredi KSE–VAX KE SÁRBOGÁRD

Balatonfüred

10. 2014. 12. 06. (szombat) 18.00

VAX KE SÁRBOGÁRD–Rácalmás SE

Sárbogárd, Mészöly-csarnok
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Szeptember 27., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 A forradalomtól a szabadságharcig 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Itthon vagy, Magyarország
szeretlek! 9.35 Kerékpártúra 10.05 Itthon vagy, Magyarország szeretlek! 11.30 A
francia kapcsolat – Gérard Depardieu 12.00 Hírek 12.05 Itthon vagy, Magyarország
szeretlek! 12.50 Spuri 13.25 Itthon vagy, Magyarország szeretlek! 14.25 Kárpáthy
Zoltán 15.50 Itthon vagy, Magyarország szeretlek! 16.20 Gyõri ETO FC–MTK Budapest labdarúgó-mérkõzés 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Itthon vagy, Magyarország szeretlek! 20.55 Szeretném, ha szeretnél 22.40
Az áruló csókja 0.20 Thunder Soul
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.30 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.55
Teleshop 10.50 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.20 Házon kívül 11.50
Trendmánia 12.25 A’la Car 12.55 Brandmánia 13.30 Agymenõk 14.00 XL szerelem
15.55 Dögölj meg, John Tucker! 18.00 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor
21.15 Az éhezõk viadala 0.00 Konfetti 2.00 Kalózok kincse 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 12.00 Tûsarok 12.30 Apák gyesen 13.30 Monk
– Flúgos nyomozó 14.30 Édes élet 17.00 Napló 18.00 Tények 19.00 Villámtolvaj –
Percy Jackson és az olimposziak 21.35 Hellboy II. – Az aranyhadsereg 23.55 A piros öves 1.50 Sportos 2.00 Sue Thomas – FBI 3.30 Franklin és Bash 4.15 Briliáns
elmék 5.00 Hazugságok gyûrûjében
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Itthon vagy, Magyarország szeretlek!
12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35
A hely 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Itthon vagy, Magyarország szeretlek!
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 értékeink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.56
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Kabaré 0.10 Éjszaka

Szeptember 28., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Történetek a
nagyvilágból 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Kérdések a
Bibliában 9.55 Biblia és irodalom 10.10 Baptista magazin 10.40 Református magazin 11.05 Ráth Mátyás 11.20 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.30 Mai hitvallások
12.00 Hírek 12.05 Ybl 200 12.15 Célkeresztben 12.50 TS – Sport 7 13.25 DTM Futam 14.55 Irak édenkertje 15.55 Fõzni úton-útfélen 16.25 Videoton FC–DVTK labdarúgó-mérkõzés 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Maradj
talpon! 21.50 Artúr király 23.55 Ha ölni kell
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.30 Teleshop
11.25 Kalandor 11.55 4ütem 12.30 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
13.10 Agymenõk 13.35 Tru Calling – Az õrangyal 15.40 Piedone Egyiptomban
18.00 Híradó 18.55 Taxi 19.55 Pancser police 22.15 Tango és Cash 0.15 Portré
0.55 Hazug titkok háza 2.50 Apa-csata 3.10 Taxi 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt
4.45 Eastwicki boszorkák
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 Zöld Világ 6.25 TV2 Matiné 8.50 Babavilág 9.20 Több
mint testÕr 9.50 Asztro-világ 10.55 Stílusvadász 11.25 Stahl konyhája 11.55 Édes
élet 15.40 Villámtolvaj – Percy Jackson és az olimposziak 18.00 Tények 19.00
Sztárban sztár 21.40 Bumm! 22.10 Ragadozók 0.25 Egek ura 2.25 Sportos 2.35
Eureka 3.20 Szellemdoktor 4.10 Hazugságok gyûrûjében 5.15 M, mint muskétás
6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.04
Unitárius istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág
12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 A teológia kenyere 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A
Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.30 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 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Szeptember 29., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Fõzni úton-útfélen 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Roma magazin 13.00 Domovina 13.35 Magyarlakta – vidékek krónikája
14.30 Zorro 15.20 Charlie, majom a családban 16.10 Jövõ-idõben 16.20 Híradó+
16.35 Rex felügyelõ 17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Kékfény 21.20 Római helyszínelõk 21.15 Az Este 22.50 Híradó 23.00 Sporthírek 23.10 Aranymetszés 0.05 Rex felügyelõ 0.55 Család-barát
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 Éjjel-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 23.55 Apu vad napjai 2.20 Kung-fu 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 17.25 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.10 Bumm! 20.45 Édes élet 22.05 A dolgok állása 0.25
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Tények 1.10 Aktív 1.35 Sportos 1.45 Zsaruvér 2.35 Maricruz 3.00 A macska 3.25
Szellemdoktor 4.15 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 11.35 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30
A görög katolikus 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 magazin 21.30 Rádiószínház 21.52 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 30., KEDD
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 Sporthírek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.45 II. Erzsébet gyémántjubileuma 14.40 Zorro 15.30 Charlie, majom a családban 16.20 Híradó+ 16.35 Rex felügyelõ 17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Cédrusliget 21.15 Grand Hotel 22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 Hangjegyesek 23.55 Rex felügyelõ 0.40 Család-barát
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 Éjjel-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 Reflektor 0.25 A fõnök 1.30 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 1.55
EgészségKalauz 2.55 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 17.25 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.10 Bumm! 20.45 Édes élet 22.05 Ragadozók 0.05 Tények 0.50 Aktív 1.15 Sportos 1.25 Magyar szépség 3.25 Maricruz 3.50 A macska
4.15 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 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 Rádiószínház 13.26 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 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 21.53 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

Október 1., SZERDA
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 Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.35 Útravaló 13.45 Cédrusliget
14.35 Zorro 15.25 Charlie, majom a családban 16.10 Jövõ-idõben 16.20 Híradó+
16.35 Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 A muskétások 21.20 Szabadság tér ’89 22.05 Az Este 22.40
Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 KorTárs 23.30 Summa 0.05 Rex felügyelõ 0.50
Család-barát
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 Éjjel-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 Kémpárbaj 2.50 Apa-csata 3.10 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 17.25 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.10 Bumm! 20.45 Édes
élet 22.10 Frizbi Hajdú Péterrel 23.10 Hawaii Five-0 0.10 Tények 0.55 Aktív 1.20
Sportos 1.30 Szahara 3.15 Maricruz 3.40 A macska 4.05 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 13.26 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 21.53 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
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Október 2., CSÜTÖRTÖK
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 Sporthírek 12.30 Rondó 13.30 Átjáró 14.00 Örkény lovastábor 14.30 Zorro 15.20 Charlie,
majom a családban 16.10 Híradó+ 16.20 Rex felügyelõ 17.10 Szerencse Híradó
17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Fábry 21.45 Munkaügyek 22.15 Az Este 22.50 Híradó 23.00 Sporthírek
23.10 Barangolások öt kontinensen 23.40 Történetek a nagyvilágból 0.10 Rex
felügyelõ 1.00 Család-barát
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 Éjjel-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
Közeli ellenség 23.45 Híradó 0.20 Brandmánia 0.55 Reflektor 1.15 Odaát 2.15 A’la
Car 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 17.25 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.10 Bumm! 20.45 Édes élet 22.05 NCIS 23.05 22-es körzet – A bûn utcái 0.05 Tények 0.50 Aktív 1.15 Sportos 1.25 Grimm 2.10 Hawaii
Five-0 2.55 Maricruz 3.20 A macska 3.45 Családi titkok 4.45 Napló 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 21.52 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

Október 3., 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 Sporthírek 12.30 Életkerék 13.00 Esély 13.35 A muskétások 14.30 Zorro 15.20 Charlie,
majom a családban 16.10 Jövõ-idõben 16.20 Híradó+ 16.35 Rex felügyelõ 17.20
Híradó 17.35 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Három férfi és egy kis hölgy 22.00 CAFe Budapest Kortárs Mûvészeti Fesztivál 22.10
Az Este 22.50 Híradó 23.00 Sporthírek 23.10 A szabadság ösvényein 0.45 Rex
felügyelõ 1.35 Család-barát
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 Éjjel-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 0.00 Kemény motorosok 1.00 Kalandor 1.35 CSI: A helyszínelõk 2.20 4ütem 2.50 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 17.25 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.10 Bumm! 20.45 Édes élet 22.05 Nyerõ páros 0.05 Tények 0.50 Aktív 1.15 Sportos 1.25 Grimm 2.10 Maricruz 2.35 A macska 3.00 Családi titkok 3.55 M, mint muskétás 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 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 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 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 történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es
frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
Szeptember 26., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
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 Lapszemle
Szeptember 27., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei III. osztályú labdarúgó-mérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Cecérõl indultunk... Interjú
dr. Menyhárt Ferenccel (ism. 57p), Vadásznap Alapon 1. rész (ism. 95p),
Interjú Sándor Pállal 1. rész (ism. 74p) 18.00 Lapszemle 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 Lapszemle
Szeptember 28., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Cecérõl indultunk... Interjú dr.
Menyhárt Ferenccel (ism. 57p), Vadásznap Alapon 1. rész (ism. 95p), Interjú Sándor Pállal 1. rész (ism. 74p) 14.00 Interjú Pongrácz József pékmesterrel (ism. 73p), Vadásznap Alapon 2. rész (ism. 95p), Interjú Sándor Pállal 2.
rész (ism. 58p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 29., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Ultrakönnyû pilóták (15p), Sárbogárdi fóliasátrak (12p), Óvodák
projektzárói a térségben (60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 30., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei III. osztályú labdarúgó-mérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Bemutatkozik
Szilveszterné Nyuli Ilona (32p), Interjú Kutasi Mónika hadnaggyal (15p),
Cecei Lecsófesztivál (17p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 1., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Ultrakönnyû pilóták (15p), Sárbogárdi fóliasátrak (12p), Óvodák projektzárói a térségben (60p) 13.00 Heti
híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 2., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú labdarúgó-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 Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.
bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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HIRDETÉSEK / KÖZÖSSÉG

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:

APRÓHIRDETÉSEK

a Bogárdi TV-ben is látható!
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

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!

Kertszemle
Ez volt az elsõ év, hogy a közmunkaprogram keretében kertészkedésbe fogott az
önkormányzat, Nagy Dezsõ szakmai közremûködésével. Sárbogárdon a Dobó utcában (a glóbusz mellett), a Tompa utcában (az óvoda mellett) és Sárhatvanban
termesztenek paprikaféléket, burgonyát,
tököt, répát, hagymát, zöldséget, babot,
borsót, káposztát az erre kiképzett emberek. A Dobó utcai földön két új fóliasátrat
is emeltek, egy 18 és egy 30 méterest, amikben fehér paprikát termelnek.
– A fagyokig talán végig tudjuk adni a helyi
piacra a terményeket – mondta Nagy Dezsõ. – A mennyiség megvolt, csak az idõjárás miatt károsodott a kinti paprika. Nagyon elégedett vagyok a munkát végzõ csapattal. Van, akitõl még soha nem volt megkövetelve a munka, éppen ezért meglepetésként ért a jó hozzáállása.
Szõnyegi Lajos a kertészet önkormányzati
felelõseként úgy nyilatkozott, hogy a jövõben is szeretnék folytatni a programot.
– Fõként az asszonyoknak tudunk így értelmes munkát adni, akiket járdaépítésben
nem tudunk foglalkoztatni. A jövõt tekintve szeretnénk virágokat elõnevelni a város
részére, átgondoljuk a termények feldol-
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gozásának lehetõségét, és törekszünk a
biotermelésre.
Ha a feldolgozás sikerülne, akkor bizonyára lenne kereslet a savanyítással, szárítással tartósított, helyben termelt zöldségre,
hiszen a friss árut is láthatóan szívesen viszik a kertészet piaci standjáról. Véleményem szerint az ár, a minõség és az áru
visszakövethetõsége egyértelmûen a helyi
termények javára billenti a mérleg nyelvét
a nagyáruházak kínálta zöldségfélékkel
szemben. És az sem mellékes szempont,
hogy a kertészetben dolgozóknak a folyamatos kereslet által állandó munka, megélhetés biztosítható.
– Tevékenyen, élvezettel dolgoznak a foglalkoztatottjaink, ami a kertek tisztaságán
is meglátszik – tette hozzá Szõnyegi Lajos.
Hargitai–Kiss Virág

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)
5 db gázkonvektor alig használt állapotban eladó. 06
(20) 502 8979
Szivárvány Szépségszalon (Kossuth u. 9. tiszti-lakótelepen). Szolgáltatásaink: fodrászat, kozmetika,
manikûr-pedikûr, mûköröm, masszázs, szolárium
(Ergoline) 06 (30) 3808 330
Tollpaplan-készítés, Sárszentágota, Pákolicz Árpádné 06 (25) 476 051 (2174593)
Traktoros munkakörbe felvételt hirdetünk, mezõgazdasági 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 ujmunkatarsduna@gmail.com címre várjuk.
Saját nevelésû pecsenye- és tömött kacsák eladók
06 (20) 433 4326 (2174867)
B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ állatgondozót keresek lovak mellé. Telefon: 06 (30) 612 6009
Tûzifa eladó, cser aprított: 2250/q,
cser aprított
3
3
akáccal: 2250/q,
cser aprított3 m -ben: 12500/m ,
3
akác aprított m -ben:13000/m . 06 (30) 2902 531
Eladó 3,5 ha szántó Szarvasban 155 Ak. Érdeklõdni
telefonon a 06 (30) 690 6477-as számon.
Csirkevásár október 1-jétõl. Tinódy u. 52. Tisztítva
elõjegyeztethetõ 06 (30) 384 2294
Két fõ B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgóbolti eladót felveszünk. Érdeklõdni: 06 (30) 382
4133
Otelló szõlõ eladó 06 (20) 911 4711
Kertépítõ cég nehéz fizikai munkára, munkatársakat
keres. 06 (20) 411 6895

Szeptember elején Forster József gazdaságában találta ezt az óriás pöfeteget Bögyös Lajos. Fotózta: Cseh Mihály

TEREMFOCIBAJNOKSÁG
Értesítjük a kispályás csapatokat, hogy
elõzetes nevezésüket – Bereczki Tamás
távolléte miatt – Gróf Ferencnél telefonon a 06 (30) 301 6321-es számon tegyék meg 2014. október 1-jéig.
A terem bérleti díja 30.000 Ft/nap + játékvezetõi díj.
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Szüreti
Sárszentágotán

Az iskolai szülõi munkaközösség szervezésében zajlott szombaton a sárszentágotai szüreti felvonulás és mulatság. A résztvevõk
sokaságának végeláthatatlan sora és vidám hangja, ostorpattogtatás, paták kopogása töltötte meg a község utcáit. A helyi szüretiseken kívül jöttek kocsik több környezõ településrõl, így Soponyáról, Kálozról, Sárkeresztúrról is. Rengeteg fiatal ült a kocsikon

(egészen pici gyerekek is ott totyogtak a népes sereglet lába közt),
és határtalan jókedvükben abba sem akarták hagyni a táncot. A lakók – akik egyébként is sok mindennel támogatták a rendezvényt
– szíves vendéglátással, borral, pálinkával, frissítõvel, finom falatokkal köszönték meg a szüretiseknek a régi hagyomány õrzését, a
szép ruhák, fogatok, paripák látványát.

A bíróné szerepét Kiss Krisztina látta el, a bíró Szerdahelyi Csaba
volt, míg a vajda és vajdáné Kiss József és Kissné Ludányi Ivett. A
cigánycsapatot Nagy Gyõzõ és családja alkotta.
Hargitai–Kiss Virág
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