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Szabad a pálya Mesés kalandozás
„Növekedünk-e?” – tette föl a kérdést
Cseri Kálmán a cecei református templomban tartott istentiszteleten vasárnap. –
„Az növekedik, az fejlõdik, az terem gyümölcsöt mások javára is, aki megszületett,
újjászületett. Ehhez sosincs késõ” – tette
hozzá.

a könyvtárban

Mészölyös kisdiákok

Egy ló ekképp növekedett:
A cecei Móré Tamásnak volt két ikercsikója. Mivel nem tudott velük mit kezdeni, eladta õket Töbörzsökre. Onnan egy sárbogárdi fiatalemberhez került az egyik, Játék, akit aztán Vida Karcsi vett meg jutányos áron. A nyers csikót betanította, és
másfél szezont versenyzett vele a megyei
fogathajtó-bajnokságban nagyon jó eredménnyel. Miután megnyerte a sárkeresztúri versenyt, eladta a paripát Nagy Tibornak (más néven Húskirály), akinek a
fia Bács–Kiskunban versenyez. Nem bírtak a lóval, ezért kiheréltették és eladták
egy Pest melletti tanyára Meskóné Orosz
Mária egyesfogat-hajtónak, aki egy évig
versenyzett vele, de rajta is kifogott a mén.
Tõle a vecsési Dobrovitz József világbajnok négyesfogat-hajtó vásárolta meg, aki
szerint az összes közül ez a legjobb lova.
Így lett Játék „kezelhetetlen” csikóból egy
több millió forintot érõ géniusz.
E lónál nekünk annyival könnyebb a dolgunk a növekedésre, hogy nem adnakvesznek, nincs rajtunk lószerszám, se mögöttünk hajtó. Szabad a pálya!
Hargitai–Kiss Virág

Egész családok
vonultak...

Alapi szüretisek
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ISKOLA

GIMISAROK
Az új tanév sok új arcot és nevet hozott a
gimnáziumba. Az elsõ hónap észrevétlenül
elröpült. Részt vettünk az õszi tanulmányi
kirándulásokon, a hagyományos Petõfi-túrán és megtartottuk a gólyaavatókat is.
Ugyanakkor elégedetten gondolunk vissza
a tavalyi tanévre, hiszen számos szép eredményt tudhatunk magunk mögött. Diákjaink kimagasló eredményeket értek el számos területen. Következzen egy lista a teljesség igénye nélkül:
Az Országos Labdarúgó Diákolimpián IV.
korcsoportos fiúcsapatunk 4. helyezést ért
el. A Röplabda Diákolimpián fiúcsapatunk
megyei elsõ, a lányok pedig második helyezettek lettek. Eredményesen szerepeltünk
az atlétikai és sakk-diákolimpián, valamint
asztalitenisz-versenyeken is.
A sport mellett két országos rajzversenyt is
megnyertek diákjaink, országos színjátszó-találkozókon vettünk részt, szerepeltünk a Fejér Megyei Diáknapokon. Ugyancsak sikerekkel tértek haza diákjaink megyei szavalóversenyekrõl, illetve könyvtárhasználati, szövegértési és helyesírási versenyekrõl.
Megyei döntõbe jutottunk matematikából,
elhoztuk a vándorserleget a Farkas Gyula
Emlékversenyrõl, és az elsõ két helyen végeztünk a Bolyai városi és régiós matematikaversenyen Dunaújvárosban. Két orosz
nyelvi versenyen is remekeltek a petõfisek
országos elsõ, második és negyedik helyet
szerezve. Az iskola énekkara pedig rendszeres fellépõje számos kórustalálkozónak.
A sok szereplés és verseny mellett a nyelvtanulásra is maradt idõ: 45 középfokú és 11
alapfokú nyelvvizsga született.

9. a
Osztályfõnök: Horváth Veronika
Bán Lucia, Barsi Alexandra, Bernáth Alexandra, Boros Barbara, Burján Rebeka,
Csendes Tamara, Csibrik Bettina, Csizmadia Bence, Diósi György, Gál Kinga, Gyõri
Dóra, Huber Ádám, Kiss Vanessza Szabina, Kósa Eszter, Mészáros Edit, Nagy Judit, Pordán Mátyás, Rohonczi Nikolett,
Rozgonyi Sándor Kevin, Szemler Dávid
Márk, Szemler Lilla, Vagyóczki Alexandra

5. c

9. a

ÚJ OSZTÁLYAINK
5. c
Osztályfõnök: Dombi Zoltánné
Barabás Zsolt Dávid, Baráth Dominik,
Bereczk Szonja Rebeka, Csibi Laura Anna, Denkó Erik, Gyökér Zsombor, Hajdara Péter, Handa Virág, Heidt Míra, Horog
Dóra, Horváth Attila Roland, Huszár Kitti, Jászter Zsombor Sándor, Kovács Alexander, Léki Kitti, Lippai Kata Luca, Lóránt Bálint, Molnár Adrián, Németh Dániel, Németh Lilla Noémi, Paskó Dániel
András, Petõ Fanni, Répási Nóra Lili,
Rudniczai Levente, Szénási Benedek, Szunyog Amina Korina, Tatár Laura, Tóth
Daniella, Tóth Gergõ, Tóth Laura Petra,
Várszegi Jázmin Julianna

Miért szeretek a Petõfi Sándor
Gimnáziumba járni?
„Mivel a tanárok nagyon kedvesek és érthetõen elmagyarázzák a feladatokat. A
szünetekben is jól feltalálom magam. A
másik osztályba járó diákokkal is jót lehet
beszélgetni. Hát ezért szeretek én a kisgimibe járni, és büszkén mondom magam
petõfis kisdiáknak.”
Léki Kitti 5. c osztály

9. b

2014. október 2. Bogárd és Vidéke
„Augusztusban még azon izgultam, hogy
milyen lesz az új iskola. Az elsõ nap kicsit
furcsa volt, de aztán hamar megtetszett. A
Petõfi-túrán sok mindent megtudtunk iskolánk névadójáról. A gólyaavatáson közösen helytálltunk a próbákon, és ez erõsítette az összetartozást. Jó az osztályközösség, és nem bántam meg, hogy ide jelentkeztem.”
Mészáros Edit 9. a osztály
„Szerintem a gimi nagyon jól. Belül modern, kívülrõl is szép. A tanárok és a diákok
jó kapcsolatban vannak. A menza is jó. Az
osztály tagjai hamar összebarátkoztak.
Nem bántam meg, hogy ezt az iskolát választottam.”
Diósi György 9. a osztály

Bogárd és Vidéke 2014. október 2.
9. b
Osztályfõnök: Varga Piroska
Ács Andrea Dóra, Barkóczi Renáta, Buzás
Alex, Cserna Dalma, Csilléry Klaudia,
Gilicze Regina, Gyökér Kristóf, Horváth
Erika, Imre Bálint, Kern Patrícia Jolán,
Kuti Nóra Judit, Lajtos Réka, Marton Hajnalka, Marton Rita, Nagy Barbara Krisztina, Nagy Beatrix, Nagy Stefánia Mária,
Scheiber Richárd Lajos, Sömjén Zoltán,
Tölösi Dániel, Vörös Boglárka
„2014. szeptember 1-jén a legtöbb diák álmosan és letörten kezdett neki az új tanévnek, amely fõleg a kilencedikesek számára
jelentett nagy fordulópontot. Egy ismeretlen közösségbe kerültünk, egy ismeretlen
helyre, ám viszonylag hamar összeszoktunk, hiszen napi hét-nyolc tanórát együtt
töltünk. A gimnáziumnak természetesen
van negatív és pozitív oldala is. Mivel az
osztály nagy része busszal jár, kénytelenek
vagyunk korábban kelni, és sajnos késõbb
is érünk haza, tehát kevesebb idõ jut a lecke
elkészítésére és a tanulásra. Azonban –
hogy jó dolgokat is említsek – év elején Kiskõrösre és Szalkszentmártonra látogattunk a Petõfi-túra keretein belül. Nem sokkal késõbb a gólyaavatón táposzsákban, valamint gumicsizmában feszítettünk, és nehezítette a dolgunkat, hogy a tizenkettedikesek nem hagytak nekünk egy perc nyugtot sem. Gondolok itt az épület „eltolására” vagy a törpejárásra… Õszintén szólva
az egész napra, amit szerencsére sikerült
túlélnünk. Mindenesetre az elsõ hét elég
szokatlan volt, de mint tudjuk, minden kezdet nehéz, így panaszra semmi ok, ugyanis
csak rajtunk múlik, hogy mit hozunk ki az
elõttünk álló négy évbõl.”
Cserna Dalma 9. b osztály

„A beiratkozáskor, amikor elõször voltunk
együtt, mint a leendõ 9. b osztály, kíváncsian méregettük egymást. Az elsõ napon inkább távolságtartók voltunk, az ismerkedésben kissé ügyetlenek. A többféle csoportbontás nem segíti elõ, hogy az osztály
hamar közösséggé formálódjon, de az osztálykirándulás és a gólyaavató nagyon jól
szolgálták ezt a célt. A párhuzamos osztállyal is megismerkedhettünk és a tizenkettedikesek is jó benyomást keltettek. Az
avatás elõtt feleslegesen tartottunk a megaláztatásoktól, a poénos feladatok közös
megoldása közben sikerült jól éreznünk
magunkat. Sokunk számára kellemes meglepetés volt, hogy nincsenek köztünk olyanok, akik viselkedésükkel figyelmünk megosztására kényszerítenének bennünket.
Így sokkal könnyebb a napi 7-8 órát végigkoncentrálni. Az iskola modern felszereltsége, impozáns méretei többünket elkápráztattak, olyannyira, hogy néhány kilencedikesnek sikerült eltévednie az épületben.
Az eltelt egy hónapban meggyõzõdhettünk
arról, hogy céljaink megfogalmazásához és
megvalósításához itt minden segítséget
megkapunk. Reméljük, ez az izgalmas utazás nem csak hasznos, hanem örömteli is
lesz.”
Tölösi Dániel 9. b
Összeállította:
Dombi Zoltánné és Kiszlné Simon Andrea
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Alap, szeretlek!
Csatlakozott Alap az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” országos programhoz, aminek keretében közös fõzõcskézést
rendeztek a kultúrház mögötti területen.
Izgalmas színfolt volt a hõlégballon, amin
a magasba lehetett emelkedni pár perc
erejéig gyerekeknek, felnõtteknek egyaránt, ingyen. Sokan éltek ezzel a lehetõséggel, hogy a távolba tekintsenek, vagy
megkeressék a házuk tetejét.
Bográcsban, üstben és köcsögben parázson is fõttek étkek. Amíg készültek a finomságok, addig a gyerekek
szappanbuborékot fújhattak,
kukoricacsutából tornyot rakhattak egy kis jutalomédesség
fejében, csipegethettek szõlõt, de le is darálhatták azt.
Délre megérkeztek a szüreti
felvonulás résztvevõi, s miután elfogyasztották az ebédet,
illetve kihirdették a fõzõverseny legjobbjait, egy közös fotó és tánc után elindult a népes társaság a község utcáin
végestelen végig.
Hargitai–Kiss Virág

Megyék versenye Cecén
Cece adott otthont a Felsõ-dunántúli megyék (Fejér, Veszprém, Gyõr–Moson–
Sopron, Komárom–Esztergom) és DélSzlovákia elsõ alkalommal megrendezett
„C” kategóriás kettesfogat-hajtó döntõjének szombaton, ahol összesen 44 fogat sorakozott fel a pálya körül, megbirkózni a
nem éppen egyszerû 20 akadállyal. A bírói
testületet Gosztola Gábor, Gosztola Dávid, valamint Pákolitz István (egyben a pálya építõje) alkották, akik mellett a verseny
teendõiben Gosztola Józsefné segédkezett.
Eredmények
Egyéni verseny (27 induló): I. Tóth Roxána (Sárbogárdi LE) – aki egyébiránt jó tanuló is, II. Gasparovics László (Dél-Szlovákia), III. Völgyesi Balázs (Vörösberényi
LE), IV. id. Semjén Attila (Mezõszilasi
LE), V. ifj. Semjén Attila (Mezõszilasi
LE), VI. Vida Károly (Kálozi LE).
Csapatverseny (8 csapat): I. Fejér megye
2. csapata – Csuti Péter (Vihar LE), id.

Semjén Attila, Tóth Roxána; II. Fejér megye 1. csapata – Kiss Olga (Nagylóki LE),
ifj. Semjén Attila, Vida Károly; III. Veszprém megye csapata – Völgyesi Balázs és
Szentesi Vajk (Vörösberényi LE).
Cece CAN-C2, nyílt kategória (17 induló):
I. Vida-Filus Szabolcs (Orgoványi LE), II.
Lovass Sándor (Monori LE), III. Taligás
Menyhért (Sárbogárdi LE), IV. Pesuth Pál
(Tököli LE), V. Kiss Sándor (Vecsés SE),
VI. Balázsevics Imre (Zsanai LE). E kategóriában mérette meg magát a Cecei LE
képviseletében Boros Zoltán is.
A díjak átadásában részt vett többek között Varga Gábor, Cece polgármestere,
országgyûlési képviselõ, valamint a helyi
polgármesterjelöltek. A kupa és érem mellé egy-egy üveg bor dukált a versenyzõknek, és a segédhajtó hölgyeket is külön köszöntötték.
A nap folyamán – mialatt zajlott a verseny
– minden korosztály kedve szerint találhatott kikapcsolódásra lehetõséget, ugyanis
búcsúsok, árusok kínálatából válogathattak a kilátogatók, volt ugrálóvár is, és egy
külön sátorban játszóházat rendeztek be a
színpad mellett, ahol kézmûveskedés, népi
játékok és fából készült körhinta várták az
érdeklõdõket. A színpadon Bíró Krisztina
és Agárdi Szilvia lépett föl.
Estére máglyagyújtást, tûzijátékot, Lorán
Barnabás humorista mûsorát és retrodiszkót hirdettek a szervezõk.
Hargitai–Kiss Virág
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DR. SÜKÖSD TAMÁS
POLGÁRMESTERJELÖLT
Dr. Sükösd Tamás jelenlegi polgármester
újra megméreti magát a választáson a Fidesz színeiben. Ennek apropóján mérleget
vont az elsõ ciklusáról, és kifejtette az õ és
csapata jövõbeli terveit is.
– Ha visszagondolsz az elmúlt ciklusra, mi az,
amit másképp csináltál volna?
– Viszonylag gyorsan megtaláltuk a közös hangot
a képviselõ-testületen belül, de ez lehetett volna
még gyorsabb is. Egyébként nagyjából ugyanúgy
csinálnék mindent. A képviselõcsoporton belül
szigorúan megterveztük, mit szeretnénk elérni,
milyen módon, mennyi pályázaton indulunk,
mennyin szeretnénk nyerni. Ez nagyrészt sikerült
is. Látszik, hogy feltétlenül ez az út. A költségvetési stabilitást elértük. Jött hozzá külsõ segítség,
az adósságkonszolidáció, de már elõtte is látszottak azok a vonalak, hogy át tudjuk fordítani a költségvetést egy nyugodt, külsõ segítség nélküli
enyhe pluszba, mûködési stabilitásba.
– A ciklus elején ért titeket bírálat, hogy szinte
semmit nem tûztetek ki célként magatok elé.
Gondolom, nem csak az volt a törekvésetek,
hogy legyen stabil költségvetés. Voltak-e sikertörténetek, vagy olyan dolgok, amiket pozitívabban terveztetek és másképp sikerült?
– Nem gondolnám, hogy ha az összefogást el tudjuk érni, a munkahelyteremtést elõ tudjuk segíteni, az semmi lenne. Sikertörténetként élem meg,
amikor ide jött az Alisca-Mag Kft. A 24. órában
tudtunk beavatkozni, hogy ne menjenek el innen,
mert a közmûszolgáltatás miatt komoly vita alakult ki az elõzõ tulajdonossal, szolgáltatókkal. A
polgármesteri irodában, kerekasztal mellett született meg a megállapodás két lépcsõben, ide jöttek és van 70 munkavállalójuk. Egy óra múlva jön
hozzám a PET-palackválogató kereskedelmi igazgatója – nagyon remélem, hogy a bõvítési tervekrõl fogunk beszélni. Nekik is próbáltunk segíteni a
munkaerõ-toborzástól kezdve a helyszín kiválasztásáig mindenben. Pozitívnak élem meg, hogy el
tudtuk hitetni a döntéshozókkal, hogy Sárbogárdon szükség van kerékpárútra, mert szeretnénk a
két városrész között normális közlekedést biztosítani az embereknek. A tervezési és engedélyezési
fázison jutottunk túl, ami 20 milliós tétel, amit teljes egészében pályázatból finanszíroztunk. A városközpont-rehabilitációt azért élem meg pozitívnak, mert mélyrõl indultunk: Sárbogárdot egyszer
ebbõl a vonalból már piros tollal kihúzták. Az országgyûlési képviselõ úr segítségével az egész
Közép-Dunántúlra a 10.000 fõ fölötti településekre rendelkezésre álló forrás egyharmadát elhoztuk, és erõs versenytársakkal álltunk egy sorban.
Sikerként élem meg a felszíni csapadékvíz-elvezetést. 1999 után a 2010-es év is megmutatta,
hogy néz ki Sárbogárd, amikor az utolsó órában
van. Most rekord csapadékos év van, ehhez képest a tinódi, töbörzsöki, rétszilasi városrészen
számottevõ probléma nem merült föl. Jó lett volna, ha ebbõl a pályázatból egy következõ ütemet
is kiírnak – arra is kész van a tervünk. Ha a választók bizalmat szavaznak a csapatnak, akkor ebbe
az irányba akarunk tovább menni. Az volt az elsõdleges, hogy az emberek érezzék itt jobban ma-

gukat, próbáljunk idehozni munkahelyeket és oldjuk meg a csapadékvíz-elvezetést. Erre lehet
mondani, hogy nem nagy cél, de amikor a csapadékvíz-elvezetésnek megszületett az engedélyes
terve mintegy 8 éve, akkor is 2 milliárdos beruházásnak nézett ki. Komoly lobbitevékenységet kíván, hogy nyerni tudjunk és a kivitelezés is úgy
zajlódjon le, ahogyan azt elvárják a pályázat kiírói
meg az emberek. A közmunkát nem tettük 100
%-os hatékonyságúvá, de a tavalyi évre elértük a
több mint 500-as statisztikai létszámot, ami a
12.600 lakoshoz képest magas szám, és mind
sárbogárdi. Nem a 22.800 Ft-os támogatást kapták addig, hanem munkabért, és közelebb tudtak
jönni a munka világához. A mezõgazdasági program beindítását a kollégákkal közösen éljük meg
sikerként, mert jó termésünk volt, jó rendszert sikerült kialakítani. Mindenki várja, hogy a jövõ évi
programban tudjunk továbbfejlõdni.
– Én néha azt láttam, hogy sok mindent magadra vállaltál, és nehezen tudtad leosztani a
feladatokat. Ezen dolgozol?
– Dolgozom.
– Gondolom, megfelelõ emberek is kellenek,
akikre jó szívvel bízod a munkát.
– A legtöbb, lakosságot érintõ pénzügyi kérdés a
pénzügyi és városfejlesztési valamint az oktatási,
kulturális és sportbizottságban dõl el átadott hatáskörben. A bizottsági elnökökkel elégedettek
lehetünk. A városfejlesztési bizottság elnökének,
Tóth Bélának a problémamegoldó képességét
emelném ki. Õ gépészmérnök. Sok mindent másképpen lát, mint én, és ez nagyon hasznos. Én inkább megszervezni tudom a megoldást.
– Ha azt nézzük, hogy régen ügyvédként menynyire pörögtél és polgármesterként mennyire
pörögtél, akkor a kettõ összevetve milyen?
– Ügyvédként könnyebben tudtam megválogatni, kivel szeretnék dolgozni. A polgármester a szó
jó értelmében vett közszolga, és nincs választása,
minden feladatot, amit ráosztanak, a tehetségéhez mérten el kell végezni. Érdekessé tette a dolgot az önkormányzati segélyezés, amire nagyon
rövid határidõt adott a jogalkotó a kérelem beérkezésétõl a döntés meghozataláig.
– Ez volt a nem szeretem része a polgármesterségnek?
– Ez még annyira nem. Nehezebben viselhetõ
számomra, amikor gondolkodás, kérdezés helyett (ami nehéz dolog) sokan a könnyebbik utat
választják és inkább ítélkeznek.
– Mik a jövõbeli terveitek a most induló fideszes csapattal megválasztásotok esetén?
– A szociális szektort szeretnénk egy intézménybe összehozni, hogy legyen egy hatékony szociális ellátó bázis. A kerékpárút sárbogárd–sárszentmiklósi szakaszát mindenképpen szeretnénk
megvalósítani. Küszöbön áll a megye déli részének valaha volt legnagyobb sportberuházása a
sárbogárdi sporttelepen, amit szeretnénk végigvinni. Ehhez masszív kormányzati támogatásra
van szükségünk, és a rendszer árnyalatnyi elõnyben részesítheti a sajátjait. A sportcsarnokra
megvan a támogató határozatunk, a tanuszodára
meg a kormányhatározat. Az öltözõ-felújításra is

van egy pályázatunk, aminek még nincs kihirdetve az eredménye, de tudomásunk szerint a nyertesek között van. Egy nagy mûfüves pálya létrehozását is el tudnánk érni. Ez az egész beruházás
közel 1 milliárd Ft. Mindenképpen szeretnénk
folytatni a felszíni csapadékvíz-elvezetést. Várjuk
a térfigyelõ kamerarendszeres pályázat második
lépcsõjét. Szeretnénk az útfelújításokat folytatni.
A városban is van néhány komoly deficit, illetve
van olyan településrész, ahol az utcák fele erõsen
kívánnivalót hagy maga után. Jó lenne az óvodákat is befejezni. Nagy öröm számunkra, hogy az
óvodák tele vannak. Komoly cél, hogy itt tudjuk
tartani a fiatalokat, akiknek itt járnak a gyermekeik különbözõ oktatási intézményekbe.
– A csapatotokban nagy változás nem történt,
talán egy-két ember jelenik meg új arcként.
– Nagy Tibor képviselõtársunk jelezte, hogy nem
kíván indulni. A Fidesz-színekben régóta mozgó
Ébl Zoltán jött be a tinódi körzetre. Alpolgármester úr átkerült a 4. választókerületbe, ahol egyébként lakik. Hérincs József a töbörzsöki jelöltünk,
aki 2010-ben második lett a szavazáson. Õ a
pénzügyi és városfejlesztési bizottság lelkes, aktív tagja volt 4 évig. Aranyos József mentõs kolléga is indult 2010-ben, õ is második lett. Õ az
egészségügyi és szociális bizottságot harcolta
végig 4 évig. Egyénileg szeretnénk elnyerni a választók bizalmát, mert ez fokmérõje annak, hogy
hogyan dolgoztunk, illetve hogy mennyire van bizalom felénk a következõ, 5 éves ciklus vonatkozásában.
– A rendõrség illetve a mentõk felújítására
van-e esély, ha megválasztanak titeket?
– Sem a mentõállomást, sem a rendõrséget nem
lehet rentábilisan fölújítani. Az a gondolat, hogy
akár egy központi, komolyabb pályázat segítségével az önkormányzat térítésmentesen adna
egy területet (jelesül a kijevi ház helyét), ahol parkolóval, mindennel együtt elférne mind a kettõ.
Ehhez önmagunkban kicsik vagyunk, szükség
van az irányító szervek beavatkozására. Bírjuk ebben az országgyûlési képviselõ úr támogatását.
– Kosarazol még?
– Minden hétfõn este, meg amikor tehetem, máskor is.
– Van-e idõd kikapcsolódni, feltöltõdni?
– Mind a két gyerekem tehetséges valamiben; elmegyek, megnézem a fiamat, amikor focizik,
vagy a lányomat a hiphopos versenyein. Ha nagy
ritkán tehetem, akkor elmegyek horgászni.
– Van kedvenc horgászhelyed?
– Mindenhova szívesen elmegyek. Van, amikor
vadvizes részre vágyom, amikor meg egyedüllétre vágyunk, egy-két barátomnak van tava, oda
szoktunk kiváltani egy napot. Nem viszünk telefont, legföljebb valami eszközt, amivel le lehet
fényképezni a rendkívül nagy halakat.
– Visszadobjátok, vagy meg is sütitek?
– Inkább sporthorgászok vagyunk. Ha akarunk
halászlét, akkor közösen a barátokkal elkészítjük.
De a nagyobb halakat visszaengedjük. Az élmény
a cél.
Hargitai–Kiss Virág
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Tisztelt Választópolgárok! Kedves Sárbogárdiak!
Négy éve Önökkel összefogva közös munkába fogtunk a város fejlõdése érdekében. A város polgáraival együtt végzett munkánk hozott már szép eredményeket, melyekre valamennyien büszkék lehetünk.
Megkezdtük a városközpont megújítását, melynek keretében megújult a Városháza, a régi óvoda
épületébe átköltözött a városi
könyvtár és egy hangulatos piacot alakítottunk ki.
Megoldottuk a csapadékvíz kivezetését a település központi részérõl több mint 100 millió forintos beruházással. Bizton remélhetjük, hogy a Tinódon és a városközpontban élõknek már nem kell
tartani áradástól, ahogy a
rétszilasiaknak sem kell homokzsákokkal védeni értékeiket.
Az évtizedes igényekre válaszolva
sikerült szilárd burkolattal ellátni a
Damjanich és a Szélsõ utcát, a
Homoksort, de Pusztaegresen is
sikerült több utat felújítani, melyhez több millió forintot biztosítottunk. Állami segítséggel folytatjuk a
Pusztaegrest Sárbogárddal összekötõ út felújítását. Kivitelezésre kész
a Sárszentmiklóst Sárbogárddal
összekötõ kerékpárút terve. Elindítottuk a járda-felújítási programot, a
Katona utca járdáját úgy építettük
újjá, hogy a téli sózásnak is ellenálljon. Javítottuk a városon belüli tömegközlekedés minõségét, a helyi
járatok menetrendjét igyekszünk az
igényekhez illeszkedõen alakítani.
Az elmúlt négy évben segítettünk
több munkaadónak is abban, hogy
vállalkozását Sárbogárdra hozza, ezáltal több mint száz új munkahely
jött létre. A közmunkaprogram keretében Sárhatvanon és Sárbogárd
belterületén kertészet kialakításába
kezdtünk, ezzel munkát és vásárlási
lehetõséget is adva a helyieknek.
Örömmel hoztuk vissza az országos
kirakodóvásárt a „vásártérre”.
Sikerült a pusztaegresi temetõ környezetét rendbe tenni, helyreállítottuk a ravatalozót. Megteremtettük a
miklósi temetõben az urnás temetkezés lehetõségét, bõvítettük a környék közvilágítását.
Közösen igyekszünk megoldani a
helyi közösségekkel a kultúrházak
mûködtetését. A kulturális programok lehetõségét tágította a mûvelõdési ház felújítása és az állandó városi múzeum alapjainak megvetése.
Számos pályázat segítségével több
10 millió forint értékben javítottuk
oktatási–nevelési intézményeink állapotát, éppen most fejezõdött be a
Zengõ Óvoda korszerûsítése. A közösségi összefogás szép példája a
töbörzsöki óvoda kerítésének rend-

Aranyos József mentõ-szakápoló

Ébl Zoltán vállalkozó

Erõs Ferenc
villanyszerelõ-mester

Érsek Enikõ
jogi asszisztens

Hérincs József
gazdálkodó

Novák Kovács Zsolt
gimnáziumi tanár

hogyan is mûködhet jobban, hatékonyabban településünk.
A térség országgyûlési képviselõje,
az ország vezetése Sárbogárd jelenlegi irányítói mögött áll.
Magyarországnak olyan kormánya
van, amelynek szívügye a vidék felemelkedése. Négy év alatt eredményes pályázataink révén több mint
800 millió forint támogatás érkezett
Sárbogárdra.
Bízunk benne, hogy a Fidesz helyi
csapata az Önök segítségével továbbviszi Sárbogárdot a gyarapodás útján. Kérjük, szavazzanak a Fideszre és ránk, hogy folytathassuk a
megkezdett munkát!

Tóth Béla gépészmérnök

Dr. Sükösd Tamás jogász

betétele. Folyamatosan mûködtetjük és szépítjük a többi óvodát is.
Javultak a városban a sportolási lehetõségek, több mûfüves labdarúgópálya épült, ahol egyre több gyermek töltheti hasznosan idejét. Az Ifjúsági parkban kerékpáros ügyességi pályát építettünk a fiataloknak, a
még kisebbek számára az uniós normák szerint átalakítottuk a játszótereket.
Végsõ fázisába érkezett az új sportközpont tervezése, így hamarosan
sportcsarnok és tanuszoda fog épülni a sárbogárdi sporttelepen.
A büszkeség mellett van bennünk
tettvágy is, mely arra sarkall bennünket, hogy tovább folytassuk a
megkezdett munkát.
Erre a feladatra vállalkozott csapatunk, melynek tagjai valamennyien
Sárbogárdon élnek évtizedek, illetve
születésük óta. Elkötelezettek vagyunk a Fidesz elképzelései mellett
már hosszú évek óta. Mi nem változtatjuk választásról választásra zászlónkat.
Van közöttünk vállalkozó, gazdálkodó, aki saját munkájával, szorgalmával igazolta, hogy igenis lehet
elõre jutni Sárbogárdon is. Van több
mûszaki érzékkel megáldott jelöltünk, akik mindannyian a problémák
gyakorlatias megközelítésének élharcosai, de találnak a jelöltjeink között az egészségügy területérõl érkezõt is, aki a szociális érzékenységét kamatoztathatja munkájában.
Van, aki az oktatás területérõl jött, s
a sárbogárdi kulturális élet fellendítését tekinti szívügyének. S van
talpraesett vezetõnk, aki jogi jártasságát veti latba a város érdekében.
Van már 4 éves tapasztalatunk arról,
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FÜGGETLEN
JELÖLTEK
BEMUTATKOZÁSA
A választáson induló minden sárbogárdi jelöltnek illetve jelölõszervezetnek felajánlotta szerkesztõségünk a lehetõséget egy ingyenes bemutatkozásra lapunk hasábjaink. E lapszámunkban két független jelölt élt e lehetõséggel.

SOÓS ANDREA
FÜGGETLEN
KÉPVISELÕJELÖLT
Soós Andrea, 41 éves,
kétgyermekes édesanya vagyok. Sárbogárdon születtem és saját
választókerületemben
lakom azóta is.
Nagy dolgokat nem
ígérhetek, mert azt már
kaptunk eleget. Azt
azonban megígérhetem, hogy teljes erõmmel, kitartásommal és
az Önök segítségével
mindent
megteszek,
hogy városunknak ezen
területe ne az elhanyagolt külváros legyen. Helyette egy
szépen fejlõdõ, összekovácsolt, egymás érdekeit szem
elõtt tartó közösség lehessen.
Soós Andrea független jelölt

HUSZÁR LAJOS
FÜGGETLEN
KÉPVISELÕJELÖLT
Ötven év sárbogárdi lét
adott jót, rosszat, háborút és békét. Húsz éve
igyekszem gördülékenyebbé tenni a kerékpárok kerekét, és úgy
gondolom, a közélet is
megérdemelne
egy
csapágycserét.
Az elveszett közösségi
értékeket meg lehet találni, kezdve a jó szomszédság reményével. A
problémákkal majd mindenki tisztában van,
csak a megoldásokkal
maradunk adósak. Azon
szeretnék munkálkodni, hogy a megoldások szaporodjanak.
Néhány elképzelés, melyek bõvülése a választókon múlik:
– szociális háló erõsítése, gyengébb anyagiakkal rendelkezõk segítése (helyi „máltai” szeretetszolgálat);
– gondozatlan porták, közterületek rendbetétele;
– a közmunka hatékonyabbá tétele;
– önfenntartó település, a helyi energiák, emberi értékek
felerõsítésének lehetõségét keresni.
Kérem, támogassanak szavazatukkal,
mert nem adom fel!

2014. október 2. Bogárd és Vidéke

A térség jelöltjei
A következõkben a térség polgármester- és képviselõjelöltjeit gyûjtöttük csokorba
településenként a választók könnyebb tájékozódása végett.

ALAP

MEZÕSZILAS

Polgármesterjelölt: Méhes Lajosné
Képviselõjelöltek: Fenekes László, Echmes Attila, Suplicz Attila, Zuppon Andrea, Strasszer Bálint Antal, dr. Gubik Zoltán, Rompos Mihály,
Bölcskei Jenõné, Salamon Lajos, Kaszás Anita,
Baloghné Gyökér Szilvia

Polgármesterjelöltek: Nagy Tibor, Magyar József, Kovácsné Berengyán Brigitta
Képviselõjelöltek: Kónya Vilmosné, Nagy Sándor, Varga Róbert, Jakab György, Pablényi Józsefné, Nagy Tibor, Pethes Pál, Kovácsné Berengyán Brigitta, Pordán Attila, Kiss Sándor, Paál Gyula, Horváthné Gogán Jolán

ALSÓSZENTIVÁN

NAGYLÓK

Polgármesterjelöltek: Fehér József, Nagy Lajos, Boros István, Husvéth Imre
Képviselõjelöltek: Szántó József, Vargáné
Szarvas Zsuzsanna, Nagy János, Gráczer Éva,
Porteleki István Attila, Husvéth Imre, Dolmán
József, Fehér József, Vajda Józsefné, Márta Ferenc, Menyhárt István Antal

Polgármesterjelölt: Tóth József
Képviselõjelöltek: Horgosi János, Molnár Csaba, Arany Zsolt, Feil László, Takácsné Erdélyi
Mária, Viniczai Mária, Viniczai Ramóna, Heiczinger László, Dobai Teréz

CECE
Polgármesterjelöltek: Nemes László, Fazekas
Gábor, Sebestyén Éva (Jobbik), Márkus Milán,
Boros József
Képviselõjelöltek: Menyhárt Tamás Jenõ, Sebestyén Éva (Jobbik), Staubné Albert Marietta
(Fidesz), Fazekas Gábor, Kovács László, Klazer
Balázs, Kacz Mária, Takács Károly Antal, Kunné
Braun Éva, Csányi Kálmán, Falusi Imre, Varga
Gyula, Márkus István, dr. Leposa Zoltán, Kuzsmiczki Szilárd Roland (Fidesz), Boros József,
Kimiti László, Király László, Terebesi Zoltánné,
Albert István (Fidesz), Szakál Norbert

HANTOS
Polgármesterjelöltek: Virág József, Fischer
József, Zab Zsuzsanna
Képviselõjelöltek: Fischerné Koncz Katalin, Takács János, Koncz Ferenc, Bódi Zoltán, Virágné
Kovács Margit, Tóth János, Hangyál Csaba, Kertész Mihály, Kovács Zoltán (Jobbik), Léhner
Balázsné, Tóthné Varsányi Zsuzsanna, Juhász
Gabriella

IGAR
Polgármesterjelöltek: Markó Zsolt János,
Molnár István, Ferenczi-Ortner Rita, Bognár János Péter, Glück Ferencné, Kiss József
Képviselõjelöltek: Varga Zoltánné, Molnár István, Pintér József, Kövér József, Sülyi János,
Csabai János, Szloboda Sándor, Sülyi László,
Szilágyi Tímea, Farkasné Tantics Jolán, Bandi
László

KÁLOZ
Polgármesterjelöltek: Szabó Péter, Weisengruber Imre, Gráczer Miklósné
Képviselõjelöltek: Kovács Lajosné, Szabó Gábor, Varga Zoltán, Soós István, Gõbölösné Pénzes Mária, Szigeti Ferenc, Gráczer Miklósné,
Szeless András, Hufnágel József, Márkus Jánosné

SÁREGRES
Polgármesterjelölt: Tiringer Mária
Képviselõjelöltek: Hermann Mária, Herman
Józsefné, Pordán László, Turi János, Kakuk Tiborné, Bandi Istvánné

SÁRKERESZTÚR
Polgármesterjelöltek: Nyári István, Csutiné
Turi Ibolya, Márkus Istvánné
Képviselõjelöltek: Kovács Beáta (RODOSZ),
Gallai Ferenc István, Kovács Tibor, Nagy Lajos,
Kovács János, Huszti Nándor, Ludányi Gergely
(Fidesz), László Istvánné, Oláh József (RODOSZ), Major Imre, Pál Anita, Szakálas Istvánné, Nyári István, Kröszl-Keszthelyi Szabolcs,
Kovács Mária, Huszti Róbert, Molnár Nagy István, Ludányi Jánosné, Németh István, Kovács
Tibor, Kovács Györgyné, Horváth Zoltán, Pluhárné Smohai Edit Mária, Egyed Tihamérné

SÁRSZENTÁGOTA
Polgármesterjelöltek: Baranyai László, Sebestyén Zoltán, Arany Réka, Baranyák István
Képviselõjelöltek: Kovács Gábor, Magyar Ferenc, Takács Béla, Nagy Dávid, Nagy Gyõzõné,
Paudics Mihály, Baranyai László, Exner Tibor,
Vincellér Lajos, Tóth János, Seper László, Hufnágel Józsefné, Exner Angéla, Handa Edina, Láposiné Tóth Éva Mária, Fekete János

VAJTA
Polgármesterjelölt: Térmeg György
Képviselõjelöltek: Vinklár László, Szalai Róbert, Pipellán István, Erdõs István, Jákobné
Szász Erika, dr. Jaskó Sándor, Horváth Gergely

PÁLFA
Polgármesterjelöltek: Szõke József, Vörösné
Kótai Krisztina, Horváth Imre
Képviselõjelöltek: Wiszberger István, Weisz
György, Ignácz László, Kóbor József, Mérei Melinda, Kovács Gyuláné, László József, Tóth Zsolt,
Patkós Gyuláné, Lakos Hermina, Berki Adrián,
Vörösné Kótai Krisztina, Barkóczi Józsefné
Összeállította: Hargitai–Kiss Virág
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AZ ÉDESSZÁJÚ
CUKRÁSZ
„Jaj, de jó a habos sütemény…” – dudorásztam a régi slágert,
ahogy igyekeztem a Székesfehérváron élõ, Sárbogárdról származó
Althamer Eszter cukrászhoz, aki Magyarország 2014. évi tortáját, a
Somlói revolúciót komponálta két alkotótársával, fõnökével, Damniczki Gyula Balázzsal és kollégájával, Csete Ildikóval együtt. Számomra nem teljes egy nap az ebéd utáni desszert nélkül, úgyhogy
tudtam: emberemre találtam. Eszter választotta beszélgetésünk
helyszínét: egy teázót.
– Azt mondtad a telefonban, hogy ez a kedvenc helyed. Miért?
– Hangulatos, fiatalos, modern, nem hangos. Szeretek ide járni a barátaimmal.
– Említetted, hogy van egy kedvenc teád is, amit itt mindig rendelsz.
– Forró csokit szoktunk inni, de egyszer a tulaj ajánlotta ezt a teát
nekem, azóta a rooibos tiramisu tea a kedvencem.
– Van-e olyan süti, amit ehhez el tudsz képzelni?
– Egy fûszeres, fahéjjal, szegfûszeggel, kardamommal ízesített szárazsüteménnyel el tudnám képzelni.
– Neked a teához kötelezõ a sütemény, vagy van sütis napszak, amikor mindenképpen elfogyasztasz egyet?
– Amikor dolgozom, sütemények között vagyok, akkor nem kívánom. Mindig inkább valami sósat ennék, vagy fõtt ételt. Érdekes,
ma, amikor éppen nem dolgozom, egész nap süteményt ennék.
– Ez máskor is így van, amikor nem dolgozol?
– Elég kevés szabadidõm van, de olyankor mindig nézem, hol lehet
csokit venni a leghamarabb, vagy valami kis rágcsálnivalót.
– A csokoládé jelen van abban a tortában is, ami idén Magyarország tortája lett, így a te éned is érvényesülhetett két alkotótársad
mellett. Emlékszel-e arra, amikor elõször beengedtek a konyhába,
de nem azért, hogy egyél, hanem hogy süssél valamit, vagy besegíts?
– Kiskorom óta mindig kint ültem a konyhában és néztem, mi zajlik.
– Hagytak, hogy segíts tésztát gyúrni, kóstolni?
– Egyszer egyedül maradtam otthon, és anyu elmondta elõtte, hogy
ha hazajön, mit szeretne fõzni. Mire megjött, addigra megfõztem
egy csirkepörköltet meg egy gulyáslevest.
– Hány éves voltál?
– 11. Az elsõ olyan sütés, amire szívesen emlékszem vissza, a mamámmal történt; vele Vajtán készítettünk sárbogárdi máglyarakást.
Nagyon szeretem a piskótatekercset. Gyorsan megvan, sok jó házi
lekvárt bele, melegen feltekerni, porcukor, aztán lehet enni! Annál
nincs jobb egy tea, kakaó mellé.
– A somlói torta alapja, a somlói galuska is viszonylag egyszerû,
mégis sikerült belõle kihozni valami egészen különleges variációt.
– A somlóit annyiféleképpen készítik, ahány ház, hiába van eredeti
receptje, cukrásza válogatja. Sokat kísérleteztünk az elmúlt egy évben, inkább csokiirányzatban (innen jött, hogy az utóbbi egy évben
minden édességéhségemet csokoládés dolgokkal csillapítom).
– Mikor kerültél a Damniczki Cukrászdába?
– Itt voltam gyakornok is.
– Mikor lettél hivatásos cukrász?
– Három évig voltam gyakorlaton, az iskola mellett. Amikor végeztem, a fõnököm, Damniczki Balázs mondta, hogy maradjak, beugrósnak tudna ott tartani. Akkor úgy döntöttem, hogy eljövök. Rá két
évre (tavaly márciusban) visszamentem, de már teljes munkaidõs
cukrászként.
– Mit csináltál az alatt a két év alatt?
– Jártam pékségben, illetve Sárbogárdon Máté Jani bácsinak dolgoztam. Nagyon hiányzott a cukrászat; örültem, amikor kaptam a
telefonhívást, hogy a fagyislány munkahelyet szeretne váltani, és
rám gondoltak. Úgy volt, hogy a fagyiszezonban én csinálom a fagyit, és majd meglátjuk, hogy lesz. A júniusi országos fagyiversenyen
gyõztesként kerültünk ki a málna vörösboros esszenciával nevû
fagylalttal, közel 100 indulóból. Megnyertük a közönségdíjat is. Balázs megkért, hogy találjak ki új dolgokat, és ami a pultban van, azt
egy kicsit újítsuk fel.
– A fagylaltnál te voltál az ötletgazda?

– Nem igazán. A receptet Balázs kiszámolja, én megcsinálom,
együtt kóstolunk, és véleményezünk, hogy mit kell változtatni. Inkább a sütemény az én világom. Balázstól teljesen szabad utat kaptam.
– Hogyhogy ennyire megbízott benned?
– A nyári fagyiszezon alatt elég sokat letettem az asztalra. Nagyon
szeretek dolgozni. Volt, hogy nem 10-12 órát voltam, hanem 16
órát, és nem mentem haza Sárbogárdra aludni, hanem a rokonokhoz, itt-ott, aki éppen közelebb volt, ott elszállásoltak, aludtam pár
órát, aztán vissza. Maximalista vagyok. Én munkát a kezem alól
nem adok ki úgy, hogy van benne egy kis hiba, mert azt a vásárló észreveszi. Ezt próbálom a tanulókba is belesulykolni. Elég nehéz,
mert õk még félvállról veszik a dolgot, többnyire a kötelezõ részt látják benne.
– A tanítást szereted?
– Imádom. Az ország tortájából Budapestre 5000 szeletet kellett
gyártani augusztus 19-ére illetve 20-ára, amit én vezényeltem le, és a
tanulók közül választottam segítõket. Annyira megkedveltem õket,
hogy azóta a legjobb barátok és kollégák lettünk. Mindenben segítem a tanulásukat, fejlõdésüket.
– Ez volt a gyártás, viszont az ötlet három emberé.
– A téli idõszakban próbálgattam új süteményeket kitalálni. Csináltam egy nagyon csokisat, aminek trikolor lett a neve. Ebben tejcsoki, fehér csoki, étcsoki található egy Sacher felverten, amit Balázs talált ki. A ganázsréteget (étcsokibevonatot) Ildikó mondta, a
mûhelyvezetõnk.
– Hogyan fejlesztettétek tökélyre a tortát?
– Jött a hír, hogy ország tortája verseny lesz, lehet indulni, és Balázs
mondta, hogy õ szeretne valami régibõl valami újat, korszerû technológiával. Kitalálta, hogy maradjanak a csokirétegek, ugyanakkor
a tészta legyen egészen más. Sárgabarackkal kísérleteztünk, ami
igazán jó volt benne, csak nem volt elég karakteres, nem illett oda. A
tésztájára mindenképpen valami diósat szerettünk volna. A tortával
eredetileg a gluténérzékenyeknek is szerettünk volna kedvezni,
ezért a tésztát liszt nélkül készítettük. Darált dió van benne illetve
pépesített grillázs. Mazsolát azért nem tettünk bele, mivel nagyon
megosztó: van, aki szereti, van, aki nem. Ráadásul sokáig kell rumban áztatni, és nagyon nehéz igazán jó minõségû mazsolát beszerezni. Az elsõ fordulón a zsûri véleménye szerint kellett volna bele
rum, illetve javasolták, hogy a középsõ zselés, gyümölcsös réteggel
még játsszunk egy kicsit, mert nem elég intenzív. Narancsréteg került végsõ rétegként bele, és tettünk lisztet a tésztába, hogy jobb legyen a tartása.
– Amikor még nem indultatok ezen a versenyen, több évben is volt
ország tortája. Neked eddig melyik ízlett a legjobban?
– Nagyon szeretem a pándi meggytortát, a szabolcsi almás–mákos
tortát, a köleses tortát.
– Meg sem kérdezem, mi a kedvenc süteményed, mert az eddigi beszélgetésbõl kiderült számomra, hogy olyan nincs. Vagy igen?
– A somlóinkat nagyon szeretem. Kedvelem a mousse-jellegû, csokoládéból készült süteményeket. És éppen most megyünk a kolléganõmmel egy tanfolyamra, amit ajándékba kaptunk a fõnökünktõl: makaronkészítést fogunk tanulni. Nagyon örültem neki. A
makaron egy francia sütemény, tojásfehérje, mandulaliszt és cukor
a tésztája. Színes, apró, lekvárral, vagy krémmel töltve. Az ember
csak harap egyet, és már el is tûnt. Imádom!
Hargitai–Kiss Virág
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Mert jó Mészölyösnek
lenni...
Az elsõ nap elsõ reggelén az idõjárás zord erõit leküzdve indultak el apró, félénk, bizonytalan léptekkel,
ugyanakkor teli reményekkel, nagy izgalommal elfoglalni az oly régen várt tudást, jövõt jelentõ iskolapadokat az idei év kis elsõsei. Bátorítást, támogatást nyolcadikos iskolástársaiktól kaptak, akik az elsõ pár lépésen
segítséget adva kísérték az apró Jövõt a még hatalmasnak, idegennek, ismeretlennek tûnõ iskolakapu felé.
Volt, aki csendesen, bizonytalanul lépett át a még ismeretlen, de minden csudát ígérõ hatalmas iskola ajtaján,
de mikor belépve zeneszó és mészölyös diákok üdvözlõ
sorfala fogadta az akkor még megszeppent kisdiákokat, utána már büszkén foglalták el helyüket az õket
köszöntõ és tanévnyitó színvonalas mûsora után.
Pár nap múlva igazi bizonyosságot tehettek a tanulók,
hogy méltó helyük van az iskolapadban. Játékos, izgalmas feladatokat megoldva igazi elsõs mészölyös kisdiákok lettek, ahol az igazgatónõ és a tantestület is jelen
volt, együtt szurkolva diákokkal, szülõkkel, nagyszülõkkel. Az élményekkel teli, napsütéses, vidám délután
után esküszöveggel erõsítették meg a nebulók, hogy jó
mészölyös diákok lesznek, és csak ezek után bújhattak
a jól megérdemelt mészölyös pólóba.

2014. október 2. Bogárd és Vidéke

A következõ cikk a Bogárd és Vidéke 1997. május 23-ai számában jelent meg
egy pedagógus tollából, aki már nincs köztünk. Az általa 17 évvel ezelõtt
papírra vetett gondolatok semmit sem vesztettek aktualitásukból, sõt! Az
október 6-ai zenei világnap okán különösen érdemes felszítani a zene erejének parazsát, és rávilágítani, hogy az 1990-es években – nemcsak Sárbogárdon, hanem az ország jelentõs részén – megszûnt érték: a zenei tagozat
hiánya mennyi területre kihat. A volt diákok révén – akik ma szülõk, nagyszülõk – ugyan vannak még zenét tanuló gyerekek, de közel sem annyian,
mint annak idején. Az alábbi írás nagyszerûen kifejezi, miért nem fölösleges
idõpocsékolás zenét tanulni … vagy éppen rajzolni, sportolni satöbbi. A
készségtárgyak nem azért vannak, hogy mindenkibõl mûvészt, vagy sportolót
faragjanak, hanem hogy tágabb látásmódot, kifejezés- és feltöltõdési formát
kínáljanak. Mindezek nélkül olyan lenne az emberi lét, mint egy téglafal habarcs nélkül.

Tagozatsirató
(részlet)

Hazafelé büszkén mesélték a gyerekek az élményeket,
bár mi, szülõk is ott lehettünk, de az életre szóló élményt csak õk kapták.
Nagyon jó délután volt tanárnak, diáknak, szülõnek
egyaránt, és ami a legjobb, hogy ez csak a kezdet volt.
Várnak még rájuk, ránk jobbnál jobb, színvonalas iskolai programok, események, jeles napok, amelyekhez
nem elegendõk maguk az események, kell egy olyan
tanerõ, egy olyan irányítás, ami a nehezebb körülmények között is helyt tud állni és olyan tudást, élményt,
alapot tud biztosítani, átadni, ami képes lesz fenntartani ezeket a gyerekeket a nagyvilág tetején, amikor már
ki kell, hogy lépjenek a biztonság kapuján. Mert itt még
biztonságban, erõs, jó kezekben vannak gyerekeink.
Izgatottan, izgalmakkal várjuk mi, szülõk is – hát még a
diákok – a legközelebbi és az azutáni összes többi programot, mert mind-mind hasonlóan „szuper jónak”
ígérkezik.
Az SZMK, és reméljük, az összes szülõ nevében köszönjük, hogy ha volt is fenntartás, bizonytalanság, félelem, azt mind sikerült elsöpörni mindenkinél azzal,
ahogy elkezdhették az elsõ napjaikat a gyerekeink az
iskolában.
Mert igenis jó mészölyösnek lenni (megint)!

Nagymamaként részt vettem a 2. a osztály anyák napi ünnepségén.
A 2. a ének-zene tagozatos, zsolnais osztály. Még engem, a harcedzett pedagógust is lebénított az az egy óra hosszú mûsor, amit ezek a pici porontyok
produkáltak.
Teljesen önállóan, gördülékenyen adták elõ mûsorukat: kórusként kezdték,
tánccsoportként folytatták, majd versek következtek, aztán egy Janikovszky-könyv elevenedett meg általuk, pillanatok alatt átrendezték a helyszínt, s
már egy vidám jelenet poénjain kacagtak velünk, a felnõtt közönséggel együtt.
S ekkor jött a csúcs! Minden gyerek odaállt saját anyja és nagyanyja elé, s közösen, de mégis szólóban le akarták „törölni” a „bánatot”, a „fájdalmat az arcunkról” énekükkel.
Ha igaz, hogy a sírás felszabadít, akkor ez a közönség felszabadult. A kicsik
énekeltek, a nagyok sírtak.
Megrázó élmény volt, igazi katarzis, s erre csak a mûvészetek képesek! Akik
jelen voltak a gálán, igazolhatják, hogy a mûsorszámok zömét ének-zene tagozatos gyerekeink adták elõ.
Szép élményekkel gazdagodtam a múlt héten, s mégis szomorú, bánatos és
zaklatott vagyok. A szívem összeszorul, gondolatok, érvek-ellenérvek zakatolnak bennem. Nem tudok tõlük szabadulni, ki kell írnom magamból.
Emberek! Sárbogárdiak! Itt most valami elindult a megsemmisülés útján.
Még él, még van, de már szeptembertõl bomlani kezd. Halálos beteg az
ének-zene tagozat! Már régóta féltjük, több okból is, de most a haldoklását elindító méreg elsõ dózisát megkapta. Dermedten állunk, hitetlenül bámulunk.
A halálos kór nem rút anyagiak miatt következett be! (Pedig ettõl is féltettük!) Nem, a halálos bajt a szülõk döntése hozta rá. Azoké a szülõké, akiknek
picinyei 1997 szeptemberében lépnek közénk. Nem igénylik a tagozatot! Joguk van hozzá! Elutasíthatják, de vajon tudják-e, mit utasítanak el? Elutasítanak egy „felesleges” tantárgyat: sokan azzal a felkiáltással, hogy terhet vesznek le gyermekük válláról; más azzal, hogy hasznosabb dologgal is töltheti
gyermeke az idõt. Én nem vitázom, nem vitatkozom, csak bánatosan gyászolok, elmélkedem, emlékezem. S ahogyan gyász esetén szokás, sajnálom magunkat, a túlélõket.
Istenem! Mennyivel könnyebb a munka dudorászva, mennyivel nagyobb erõt
lehet kifejteni ritmusra! Jó hallás nélkül gyenge a helyesírás, hamisan cseng
vagy nem is cseng a vers, falsul szól az ének, döcögve megy az olvasás. Vesztes,
nagy vesztes az anyanyelvoktatás! De, aki anyanyelvét nem tudja, nem érzi,
hogy akar az más nyelvet könnyedén elsajátítani! Ez sem fog menni.
Tudósok szerint a zene és a matematika szoros kapcsolatban van egymással.
Ha ez igaz a matematika is megsínyli ezt a döntést. De megsínyli a tánctanítás,
megsínyli a testnevelés. A zeneiskola, sõt még a nyolcosztályos gimnázium is
vesztes lesz. De megsínylik majd a lakodalmak, a jó bulik, a táncmulatságok. A
jó hangulatú mulatozók hiányozni fognak, nem lesz, aki irányítsa az alkalmi
kórust. Szinte hallom a fals hangon ordító, visító énekeseket, akik magukkal
viszik a bizonytalankodókat, s a vájt fülûeket pedig megfutamítják.
Elmarad az ének, a zene, a ritmus. Nem ring olyan szépen a nagylányok csípõje. Többet szenvednek fiaink a honvédség alaki kiképzésein. Nem lesz utánpótlása a felnõtt kórusnak, templomi énekeseknek, kevesebb lesz a Sárbogárdról származó zenész. Folytathatnám…
Csak még egy dolog! Amit igazán, szívembõl sajnálok; nem lesznek szépek,
tiszták – ha egyáltalán lesznek – a gyermekeket álomba ringató altatódalok.

A szülõk nevében lejegyezte: Lõkös Rita

Orosvári Józsefné, a Mészöly Géza Általános Iskola tanára

Bogárd és Vidéke 2014. október 2.

HÍREK, ESEMÉNYEK

Aszfaltozás
szennyvízberuházás után
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KÉK HÍREK
ELFOGVA
2014. szeptember 23-án a reggeli órákban
a rendõrök Alapon ellenõriztek egy férfit
és az általa vezetett jármûvet. Az intézkedés során kiderült, hogy a 23 éves kislángi
férfi ellen a Veszprémi Rendõrkapitányság elfogatóparancsot adott ki. Ezután a
férfit a járõrök elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, ahol a Veszprémi
Rendõrkapitányság nyomozói gyanúsítottként hallgatták ki.

A cecei szennyvízberuházás látványos részéhez érkezett: az utak felújítása zajlik
éppen, aminek részleteit Varga Gábor polgármester, országgyûlési képviselõ fejtette ki lapunknak:
– Nagy örömünkre az útkezelõ áldását adta arra, hogy el kezdhetjük az utakat aszfaltozni. Teljes pályás útburkolat-helyreállítás történik a 61-esen, 63-ason illetve a
Kossuth Lajos utcában. Ehhez a pénzügyi
konstrukció is összeállt. A szennyvízrendszer megkapta a szükséges vízjogi engedélyt, mindent rendben találtak.
– Az útnak jó az alapja? A nagy forgalmat
bírni fogja hosszú távon?
– A 61-esnek és 63-asnak jó az alapja.
Most, hogy visszatömörítjük és a különbözõ rétegrendeket egymásra épülõen viszszarakjuk, garantált, hogy nem fog megsüllyedni az út. Az újraaszfaltozással, azt
gondolom, 20 évre megint megoldódott a
belterületi fõútvonalak rendezettsége. A

Paksi út alapjával vannak gondok szerintem, ott szükséges lenne forgalmirend-változás. A fõutak aszfaltozásával november
15-éig kell elkészülni. A teljes szennyvízberuházási projektet december 31-éig kell
lezárnunk. A belterületi utak rendezésével
kapcsolatban a szakállamtitkárhoz fordultam segítségért. Ha az államtitkárság és a
közremûködõ szervezet támogatja a kérésünket, és emeli a támogatási intenzitást,
akkor még 7 km aszfaltos utat tudunk csinálni, ami azt jelenti, hogy szinte az összes
belterületi utat le fogjuk tudni aszfaltozni.
Ha nem, akkor mart aszfalttal terítjük le az
utcákat. A szennyvíztisztító egyébként a
kapacitásának 70-80 %-ával üzemel jelenleg, de folyamatosak és várhatók még a
rákötések. A lakosság 97-98 %-a lefedett
csatornaügyileg. Aki nem köt rá, annak hamarosan a talajterhelési illetve a környezetterhelési díj megfizetése válik esedékessé.
Hargitai–Kiss Virág

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI
SÚLYOS BALESET HANTOS HATÁRÁBAN
Súlyos közlekedési balesethez riasztották
a megyei katasztrófavédelmi mûveleti
szolgálatot és a sárbogárdi hivatásos tûzoltókat szeptember 29-én, az esti órákban.
Az eset Hantos és Mezõfalva között, a
6228-as számú úton történt.

A baleset során két személyautó összeütközött, az egyikben ketten voltak, míg a

másikban csak a sofõr tartózkodott. A gépjármûvek az árokban, illetve az úton keresztbe fordulva álltak meg, a tûzoltók kiérkezésekor két sérült az árokban, egy pedig az autóban volt, a mentõk a helyszíni
ellátásukat végezték. Az autók áramtalanításával párhuzamosan a tûzoltók a sérültek mozgatásában segítettek, ezt követõen pedig a rendõrség kérésére a helyszíni szemle idején fényárboccal megvilágították a területet. Miután a rendõrök befejezték a szemlét, a forgalmi akadályok
megszüntetéséhez is segítséget nyújtottak.
Az úttestre kerület törmeléket és olajszennyezõdést a közút kezelõje letakarította. A sérülteket a mentõk kórházba
szállították. Fotó: Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

FEJSZÉS KÍSÉRTET
Kálozról érkezett bejelentés 2014. szeptember 26-án, miszerint az éjszaka folyamán az egyik házba megkísérelt betörni
egy helyi férfi. A rendõrök a tanúkutatás
során kihallgattak egy férfit, aki elmondta,
hogy az éjszaka a kérdéses ingatlanon egy
kálozi férfit látott kezében fejszével, aki az
udvaron állt. Amikor megszólította, a férfi
elindult a kert irányába és távozott. Ezután
értesítette a ház tulajdonosát, aki értesítette a rendõrséget. Ezt követõen a rendõrök
beazonosították az elkövetõt, akit elfogtak, majd elõállítottak a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. A nyomozók a helyszíni
szemlét követõen az 53 éves kálozi férfit
lopás kísérlete elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

TOUR DE CECE –
NÕI FUTAM
Kerékpárlopásról érkezett bejelentés Cecérõl 2014. szeptember 26-án a reggeli
órákban. A bejelentõ elmondta, hogy bement az egyik helyi boltba vásárolni, majd
mikor végzett és indult volna haza, a bolt
elõtt letámasztott, lezáratlan kerékpárja
már nem volt meg. A helyi körzeti megbízott adatgyûjtést követõen felkutatta az elkövetõt, egy 45 éves helyi hölgyet. A nõt
elõállították a Cecei Rendõrõrsre, ahol lopás szabálysértés elkövetése miatt meghallgatták és szabálysértési eljárást indítottak ellene.

15 ÉVES SZÖKEVÉNY
2014. szeptember 26-án Sárkeresztúrról
érkezett bejelentés, miszerint az egyik házban egy 15 éves fiú tartózkodik, aki elszökött az egyik gyermekotthonból. A kiérkezõ járõrök elõl szökni próbáló fiút az
egyenruhások utolérték és elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd a
gyermekotthon vezetõjének átadták.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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2014. október 2. Bogárd és Vidéke

CSAK TE kórus – sokszínûség és családiasság
A sárszentmiklósi evangélikus templomban vasárnap ad koncertet a CSAK TE családi kórus. A kórus vezetõjével, Draskóczy
Lídiával beszélgettem.
– A kórus neve: CSAK TE. Jól sejtem, hogy a név mögött valami
szójáték, esetleg üzenet rejtõzik?
– A „CSAK TE” Istenre utal, a dalaink Róla szólnak. Egy zsoltárvers adja meg a név hátterét: „Mert nagy vagy te és csodadolgokat
mûvelsz; csak te vagy Isten egyedül!” Benne van az is, hogy kik vagyunk és melyik nógrádi településrõl jövünk: CSAládi Kórus Terény. Röviden: CSAK TE. Habár vannak Galgagutáról, Csesztvérõl és Herencsénybõl érkezõk is a családi kórusban.
– Mitõl családi?
– A kórusunkban több generáció is helyet kap. Legifjabb tagunk
egy kétéves kislány, aki már az anyukája pocakjában is hallotta az
énekeinket; ma már velünk énekel. Korban felfelé a hatvanas
éveikben járó tagjaink is vannak. A gyerekek tág teret kapnak a
kórusban. Vannak kifejezetten gyermekénekek és felelgetések,
amikor a legkisebbek elkezdik az éneket, majd belépnek a férfiak,
aztán a nõk. Így lesznek a dalaink, amelyek közül kánonok is
vannak, sajátosan sokszínûek.
– A sokszínûségetek nemcsak a korösszetételt, hanem a felekezeti
hovatartozást is jellemzi.
– Mi reformátusok vagyunk, de Terényben az evangélikus gyülekezetben találtunk otthont. A település másik nagyobb felekezete
a római katolikus, így elsõsorban ezek adják a kórustagok zömét.
De vannak közöttünk szabadkeresztyének is. Vagyis ökumenikus
kórus vagyunk.
– Hogyan találnak egymásra ennyi felekezetbõl emberek, hogy kórust
alakítsanak?
– Az egész valójában egy ökumenikus bibliakörbõl indult. A résztvevõk sokfélesége miatt a bibliaórás énekek kiválasztásában voltak gondjaink. Én akkortájt kezdtem el csak úgy énekeket írni,
amelyek közül az egyik különösen megtetszett a kislányomnak.
Dúdolgatta, bevittük a bibliaórára, és ott is énekeltük. Aztán
ahogy szaporodtak ezek a könnyen énekelhetõ, szerethetõ dalok,
valaki felvetette, hogy már olyanok vagyunk, mint egy kórus; akár
fel is vehetnénk az énekeinket. Hát így fogtunk hozzá az elsõ CD
elkészítéséhez, amit néhány évvel késõbb egy második is követett.
– Zenész vagy, hegedûmûvész, bár több hangszeren is játszol. Bizonyára számos zenekarban játszottál már, és játszol is. Miben más a
CSAK TE?
– Valóban, hivatásos zenész vagyok, jelenleg is több zenekarban
játszom, de ez a kórus mégis más, mint a többi. Szívügyem és szolgálat is egyszerre. Ha egyszer Isten megengedte, hogy írhatok Neki énekeket, az felelõsséggel is jár. A CSAK TE olyannyira elõbbre való, hogy nemegyszer mondtam már le pénzes fellépést, külföldi turnét azért, mert a kórussal már korábban elvállaltunk egy
szolgálatot.

„CSAK TE”
CSALÁDI DÉLUTÁN
Program: CSAK TE családi kórus (Terény) koncertje; süteményezés, játék

2014. október 5. (vasárnap)
15 óra
Sárszentmiklósi evangélikus templom és
kertje
A belépés ingyenes, adományokat szívesen fogadunk.
Szeretettel várunk mindenkit!
Sárbogárd–Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközség

– A te elkötelezettséged a szolgálat iránt világos számomra. De mégiscsak kétszáz kilométerrõl utaztok hozzánk Sárbogárdra. A kórus
többi tagja nem hezitál, hogy ekkora útnak nekiinduljon?
– Elvállalni a szolgálatot soha nem kötelezõ a tagok számára.
Nem is tud mindig mindenki részt venni a koncerteken – ötvenen
vagyunk! –, de keveseket riaszt vissza a távolság, vagy egy-egy nap
odaszánása. Nyáron például a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón mindenki ott volt, pedig csak odafelé Soltvadkertre öt órát
utaztunk. Inkább felüdülésként éljük meg a szolgálatot.
– A sokszínûség mintha kulcsszóvá kezdene válni. A hangszerek tekintetében is igaz ez?
– A lemezeinken koboz, ütõgardon, népi furulya, fuvola és zongora is megszólal. Jómagam hegedülök és brácsázom, és a gitár is
fontos hangszer. Ezekbõl jó néhány a sárbogárdi koncerten is
hallható lesz, így gazdag lesz a hangszeres repertoár.
– A hangszerek sokszínûsége mellett érdekes volna az énekek szövegérõl, gondolatvilágáról is tudni.
– A szövegek nagyon személyesek. Általában bibliaolvasás közben ragad meg valami, és születik belõle ének. Sok dalban benne
van személyes életem alakulása is. A félelmek között megélt életszakaszaimból például belém vésõdött a „Ne félj!” bátorítás, sok
éneknek adja meg az alaphangját ez a biztatás. Olykor visszajelzést kapok arról, hogy mások számára is jelentenek valamit ezek a
szövegek. Az egyik kislány a kórusból elmesélte, hogy egyszer,
amikor este egyedül ment az utcán, nagyon félt. Eszébe jutott egy
éneknek az a sora, amit a kórusban sokat énekel: „Nem kell félnem, velem van Isten; velem van Isten, nem kell félnem.” És miközben énekelte, megnyugodott. Más énekeket a hálaadás, az
imádság gondolata jár át.
A leírt gondolatok zenében elevenednek meg október 5-én, vasárnap, 15 órai kezdettel a sárszentmiklósi evangélikus templomban. Szeretettel vár mindenkit a CSAK TE kórus és a szervezõ
evangélikus gyülekezet.
Bõjtös Attila

Mese a könyvtárban
Színvonalas délelõttöt tölthettek
a mesék világában az általános iskolás tanulók a sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtárban
pénteken. Osztályonként közel
egyórás mesés kalandozásra repítette a gyerekeket Kassovitz László rímfaragó, mesemondó, elbûvölve hallgatóságát történetével
Bolyhosról, a kiskutyáról. A gyerekek élvezettel kísérték figyelemmel az izgalmas történetet.
Majd a mese végén közös képet is
készíthettek a mesemondóval.
Hargitai Gergely
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Jótékonysági koncert
a katolikusoknál
Vasárnap délután, míg más a focipályán vívott véres csatát a másik csapattal a gyõzelemért, a sárbogárdi Szent László katolikus
templomban jótékonysági koncertet tartottak.
Az eseményt Mészáros János plébános beszéde nyitotta, majd õt
követte Szabó Zsuzsanna, aki énekeket adott elõ, valamint Szakács Zsóka, aki egy verset szavalt a megjelenteknek. Ezt követõen
zenés mûsorok következtek. Jákob Zoltán kíséretében fellépett
Szummer Ádám (trombita), Vitéz Mariann (klarinét), Papp Alexandra Petra (furulya), Varga Júlia (klarinét), valamint Strasszer
Virág (altfurulya). A hangszeresek szólóban és egymást kísérve is
megszólaltatták hangszereiket, olyan darabok elõadásában, mint
Händel Rinaldo címû operájából a „Csordul a könnyem”, vagy
Johann Wolfgang Franck Szentháromságnak c. mûve. Két zongorista, Cegelnyik Jelena és Tóth Sándor közösen, majd külön-külön is adtak elõ egy-egy darabot.
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Cseri Kálmán újra Cecén
Cseri Kálmán egykori cecei segédlelkész szolgált a vasárnapi istentiszteleten Cecén vendégként. Egyúttal ez alkalommal tettek
50 év után ismét fogadalmat s úrvacsoráztak az egykori konfirmandusok. A 36 fõbõl nem mindenki tudott sajnos jelen lenni.

Az esemény itt még nem ért véget, hiszen két kórus következett: a
cecei Harmónia Kórus és a Templomi Énekesek. A rendezvény
zárásaként Bodoki Bernadett gyönyörû hangján csendült fel
Leonard Cohen Hallelujah címû száma.
A rendezvény után a szervezõk mindenkit megvendégeltek.

Miután Szabó Péterné nagytiszteletû asszony köszöntötte a gyülekezetet és a vendégeket, a kecskeméti származású, Budapesten
szolgáló lelkész néhány szóban visszaemlékezett a Cecén töltött
három évre és életútjára. Mint mondta: sok szeretetet kapott a
gyülekezet tagjaitól, Radics József esperestõl és feleségétõl, akik
gyermekeikként szerették a segédlelkészeket. Innen Budapestre
került, és közel 40 évig a pasaréti gyülekezet lelkipásztora volt.
Szabó Péter édesapja segítette õt, aki ott fõgondnok volt.
Cseri Kálmán igehirdetésében azt a kérdést feszegette, hogy csak
öregebbek lettünk, vagy lelkileg érettebbek az évek során. Jobban
értjük-e a Bibliát, mint amikor elkezdtük olvasni? Haladunk-e,
„növekedünk”-e a szent életben, a megbocsátásban? Az növekedik, az fejlõdik, az terem gyümölcsöt mások javára is, aki megszületett – tette hozzá. Megszületni, újjászületni akár 70 éves korban
is lehet. Sosem késõ!
Szabó Péterné lelkész asszony egy kis ajándékot nyújtott át Cseri
Kálmánnak és feleségének, Oláh Mariska néni pedig Baja Mihály
egyik versét szavalta el.
A konfirmandusok találkozója a gyülekezeti teremben folytatódott terített asztal mellett az istentiszteletet követõen.

Hargitai Gergely

Hargitai–Kiss Virág

Kossuth-morzsák
Kis iskolánkban a tanévkezdés izgalmai után elindult a szorgos
gyûjtõmunka. Több programot terveztünk rögtön az elsõ hónapra diákjainknak. Szakkörök indultak, amelyeken sok sportos és
kreatív tevékenységre nyílt lehetõsége tanulóinknak.
Az õszi papírgyûjtésre szeptember 17-e és 19-e között került sor
intézményünkben. Szorgalmas munkával töltötték a konténert
kicsik és nagyok egyaránt.
A rossz, esõs idõ ellenére iskolánkban is beérett a szõlõ, amelyet
apróbb tanulóink lelkesen szüreteltek le, néha azonnali fogyasztással is. Emellett a dió sem maradhatott parlagon, szedése napi
feladatot ad tanulóinknak.
A hónap vége felé, 25-én Székesfehérvárra utazott el a sportért
lelkes tanulók apraja-nagyja. Nagyfiaink futballmérkõzéseken elért eredményeik alapján az elõkelõ 4. helyezést érték el.
A csapat tagjai: Bartók Dávid, Badi Sándor, Kovács Márk, Pogány Endre, Tóth Roland, Lazók József, Bolvári Gábor, Oláh István.
A kisebbek váltóversenyen vehettek részt, ahol mindenféle játékban megmutathatták tudásukat. Öt csapat volt, a gyerekek vegyesen szétosztva versenyezhettek, így diákjaink iskoláinkat 1., 2., 3.
helyezéssel gazdagították.
A csapat tagjai: Rafai Mária, Rafai Tibor (az 1. helyezett csapat
tagja), Singer Cintia (a 3. helyezett csapat tagja), Varga Csanád

Máté, Tóth László (a 2. helyezett csapat tagja), Vinis Gergõ. Gratulálunk Nektek!
Szeptember végén mi is megemlékeztünk Benedek Elek születésnapjáról, így 30-án népmesenézõ- és mesemondó-délutánt tartottunk. Diákjaink elõadásában meghallgathattuk A kiskondás, a
Három kívánság, A csillag szemû juhász címû meséket. Nagy élvezettel hallgatta a közönség az elõadásokat. Ezzel az élménnyel
gazdagodva diákjaink remélhetõen szívesebben olvasnak önállóan is meséket, a kisebbek pedig nézik a számtalan magyar népmesét.
Bodokiné Szakács Beáta, WJ
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NAGYMAMA RECEPTJEI

SOROK A GÓTIKÁRÓL

Káposztás virsli tésztában

Manapság plázákat építenek a világban. Volt idõ, amikor templomokat építettek ugyanígy. Ó, azok a régi butuska emberek! Ahelyett, hogy megpakolták volna a bevásárlókocsit sörrel, lekvárral,
füstölt kolbásszal, pezsgõkkel, sajtokkal, vécépapírral, mosóporral, vaddisznóraguval, olajbogyóval, gabonapehellyel és más feltétlenül szükséges cikkekkel, leborultak a mennybéli Atya oltára
elõtt, és bûneik bocsánatáért, hozzátartozóik egészségéért könyörögtek. Ki érti ezt a mai világban? Hogy lehet a Miatyánkot
mormolni, bár finom francia sajtot is majszolhatnánk?
A plázát elõre elkészített panelekbõl rakják össze, mozgólépcsõk
suhannak az emeletekre, ragyogó padlózat veri vissza a pazar
mennyezeti fényeket, szünet nélküli halk zene szól. Benyílókban
emberek kávéznak, a kirakatok tele vannak elegáns ruhákkal, cipõkkel, a folyosókon embertömegek hömpölyögnek. A középkori templom névtelen építõi zsenik voltak. Ha belépünk egy francia
gótikus templomba, és föltekintünk az egekbe nyúló, finom csúcsívekre, eláll a lélegzetünk. És azok a nagy, színes üvegablakok, az
oszlopok rendkívül arányos bordázata! Ha pedig itt megszólalt a
zene, az nem hangkulissza volt, mint a plázamuzsika. Mindenkinek elállt a szava.
Nálunk, Magyarországon az igazi gótikus templom csak romjaiban létezik. Ha valahol a törökkori háborúk után megmaradt egy
kis gótikus kápolna, diákcsoportok veszik körül néha, mintha valami csoda volna. Franciaországban egy közepes városban is akad
két ilyen kövekbõl varázsolt, hatalmas kristály, és a helybeliek
nem is értik, hogy ha elvetõdik arra egy magyar, miért esik le az álla.
A nyáron magyar építészhallgatók egy csoportja elutazott abba az
országba, megkerestek egy kissé leomlott középkori templomot,
és szinte kövenként elkezdték vizsgálni, lerajzolni azt a csodás
szerkezetet. Mert az tényleg csoda, hogy az akkori technikai viszonyok között, daru és beton nélkül hogy lehetett ezt az égbe törést megoldani.
Az illetõ romos építményt a mendemonda szerint kalandozó magyarok rombolták le. Talán aranyat kerestek a falakban? Érdekes
egybeesés, nem? Mai magyar fiatalok böngészik ezer év elõtti
õseik vandál keze nyomát, hogy kézzel foghatóan megértsék a
szerkezet titkát. Hát ezért jó az Európai Unió! Nem kell attól tartani, hogy megjelennek itt valami francia kalandozók, és betörik
egy pláza ablakait, hogy revansot vegyenek az egykori sérelmekért.
Na és egy ottani újságcikket közölt ezekrõl az építészhallgatókról.
A címlapon a képen egy magyar diáklányt lehet látni. Ül egy kövön, a térdén rajztábla, rajzol valamit. Nem tudok franciául, remélem, a cikknek nincs magyarellenes éle.
Míg el nem felejtem: a képen látható lány e sorok írójának az unokája.

Hozzávalók: 0,5 kg leveles tészta, 30 dkg savanyú káposzta, 1
közepes fej vöröshagyma, 2 dl almalé, 50 dkg virsli, 2 dl tejföl, 1 ek
mustár, 1 db tojás (a kenéshez), só ízlés szerint, 1 csipet cukor, 1
ek napraforgóolaj.
Az apróra vágott hagymát megpároljuk. Hozzáadjuk a káposztát, és
1-2 dl almalével felöntve
puhára pároljuk. A tejfölbe keverjük a mustárt, sózzuk, pici cukorral ízesítjük. A tésztát kinyújtjuk akkorára, hogy
32 db (kb. 7x7 cm-es)
négyzetet kapjunk. Mindegyikre káposztát, mustáros tejfölt és
virslit teszünk, majd két sarkát egymásra hajtva összetûzzük egy
fogpiszkálóval. Megkenjük felvert tojással, és sütõben megsütjük.

Tepsis csirke burgonyával
Hozzávalók: 6 csirkecomb, 70 dkg megtisztított burgonya, 1 nagy
paradicsom, 4 gerezd fokhagyma, fél teáskanálnyi curry, 0,5 dl
száraz vörösbor, só, bors, olaj.
A megtisztított burgonyát felvagdossuk és olajjal kikent tepsibe
tesszük. A húsokat átkenjük sóval és borssal, rátesszük a burgonyára. A paradicsomot a fokhagymával együtt összeturmixoljuk
és belekeverjük a curryt és a vörösbort is, ráöntjük a húsra. 2-3
evõkanálnyi olajat is eloszlatunk rajta és 40-45 percen át 180 fokos
sütõben sütjük. Idõközben a húsokat megforgatjuk, hogy minden
oldaluk jól megpiruljon.

Tejszínes mézes krémes
Hozzávalók a tésztához: 10 dkg porcukor, 5 dkg olvasztott margarin, 1 evõkanál méz, 1 egész tojás, 1 tojássárgája, 23 csapott evõkanál liszt, 1 teáskanál szódabikarbóna. A krémhez: 3 csomag
vaníliás pudingpor (fõzõs), 9 dl tej, 3 tojássárgája, 25 dkg margarin, 20 dkg porcukor, valamint 5 dl tejszínhab.
A tészta hozzávalóit kikeverjük, 2 lapot sütünk belõle tepsi hátán.
A 3 csomag vaníliás pudingport 9 dl tejben 3 tojássárgájával felfõzzük. A vajat és a porcukrot kikeverjük, és a kihûlt vaníliás
krémhez keverjük. Ezt a krémet rákenjük az elsõ lapra. A krém
tetejére a felvert tejszínhabot simítjuk, ennek a tetejére borítjuk a
második lapot. Tetejére porcukrot hintünk. Egy egész éjszakát
hûtõszekrényben hûtjük.

Túrós derelye másképp
Hozzávalók: 75 dkg burgonya, 3 dkg zsír, 50 dkg liszt, csipet só, 1
egész tojás, 1 tojásfehérje, 5 dkg vaj, 2 evõkanál porcukor. Töltelék: 40 dkg túró, 1 tojássárgája, 1 egész tojás, 3 csomag vaníliás
cukor, ízlés szerint kristálycukor.
A burgonyát enyhén sós vízben megfõzzük, majd lehûtjük és áttörjük. Hozzáadjuk a zsírt, a lisztet, a tojásokat, a vajat és a porcukrot. Könnyen nyújtható tésztát gyúrunk. Ha szükséges még
liszt, teszünk bele, a lényeg, hogy ne ragadjon a nyújtódeszkához.
A töltelékhez a túrót áttörjük, cukrozzuk, vaníliás cukrot teszünk
hozzá és beleütjük a tojásokat. Jól összekavarjuk. A tésztát kinyújtjuk, kis halmokat teszünk a felére, majd a másik felét ráhajtjuk. A túróhalmok közt összenyomkodjuk a tésztát, majd derelyevágóval vágjuk. A kockák nagyságát tetszés szerint szabályozzuk.
Közben olajsütõben, vagy egy serpenyõben, amiben nem ragad le,
olajat hevítünk. Annyi olaj legyen benne, hogy a tészta lebegjen.
Szép pirosra sütjük. Az olajtól lecsepegtetjük, majd tálba/tálcára
rakjuk. Fahéjas porcukorral megszórjuk, és tálalhatjuk is.

L. A.

Heti idõjárás
Északkelet felõl hidegebb levegõ szivárog lassan hazánk fölé, az anticiklon is
meggyengül fölöttünk. Ennek következtében pénteken még csapadékra is számíthatunk, de a hétvégén is elõfordulhat helyenként kisebb csapadék, gyenge
esõ, záporesõ formájában. A jövõ hét elsõ napjaiban is több lehet a felhõ, bár
jelentõsebb csapadékra nem kell számítanunk. Reggelente – fõleg vasárnap
és hétfõ hajnalban – többfelé alakulhat ki párásság, helyenként makacsabb
köd, mely csak a késõ délutáni
órákban oszlik fel. Az északi szél
hétvégén keletibe, majd délkeletibe fordul, de gyenge marad,
csak a jövõ hét közepe táján élénkülhet meg. A reggeli hõmérsékletek jellemzõen 10 fok alatt maradnak, kora délután 20 fok környéki csúcshõmérsékletekre számíthatunk, de néhol csak egy-két
fokkal haladja meg a 15 fokot.
www.metnet.hu
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TÉRIDÕ

OLY KORBAN ÉLTÜNK 36.
Egy égõ ház világánál
– Kié legyen a kultúrház? – teszi föl a költõi
kérdést Beke Pali, a Népmûvelési Intézet
osztályvezetõje a Magyar Népmûvelõk
Egyesületének összejövetelén. S választ is
ad rá:
– Nem a tanácsé, nem az államé, hanem a
népé.
– Ez nagyon jól hangzik, Palikám, de hogy
gyakorolja a nép a tulajdonosi jogait? –
replikázik Szále Laci kollégám, aki népmûvelõ diplomájával az újságíró szakmát
választotta, s a szakmai folyóiratunknál, a
„Népmûvelés”-nél dolgozik.
– Hát, ez az! – kapcsolódom be a vitába. –
Ehhez kellenének a megfelelõ jogosítványokkal rendelkezõ egyesületek. Sárbogárdon Heiland bácsi, az öreg könyvkötõmester ma is õrzi az Iparos Olvasókör szép
zászlaját, s irigykedve olvastam az olvasókör jegyzõkönyvét, amely híven tükrözi a
hajdani közösségi élet elevenségét. Volt
maguk építette házuk, benne nagyterem,
könyvtár, klubszoba biliárdasztallal, söntés, amely az ide járókat szolgálta ki étellel,
itallal. Szülõfalumban is volt az iparosoknak háza. A hatvanas években már
ÁFÉSZ kocsmaként üzemelt, de a falu
azért továbbra is „Ipar”-nak hívta, s a
szomszédban dolgozó borbély két borotválás között ide tért be egy üdítõ kisfröccsre. És nem ez volt az egyetlen ilyen hely.
Volt a reformátusoknak, a vasutasoknak,
volt úri kaszinó a polgárságnak a Korona
szállóban, a központban. És mindben eleven társasági élet zajlott. Aztán valamenynyit államosították, kocsmát, boltot csináltak belõlük, s épült a sok kicsi helyett egy
nagy állami kultúrház, amelyben az állami
irányítás mellett minden jó szándékú kezdeményezés elhal. A kiürülõ kultúrház így
lett lassan az enyészeté. Arról írhatna a
lapod is, Laci, amit folyamatosan tapasztalok a vidéket járva, hogy megy tönkre, válik
semmivé a tenger pénzen létrehozott vidéki kulturális intézményrendszer.
– Lajos, talán kicsit túldramatizálod a helyzetet. Vannak azért jól mûködõ intézmények is vidéken – próbálja tompítani igencsak sarkos állításomat Laci.
– Nem dramatizálom túl. A kivétel csak
erõsíti a szabályt. Mert igaz, hogy például a
sárbogárdi mûvelõdési központban eleven
közösségi élet van, de milyen áron? Nektek itt, a fõvárosban fogalmatok sincs arról, hogy mi van a kis falvakban. Sorolhatom a példákat vég nélkül. Ezek közül csak
egyet emelek ki. A 2500 lelkes Sárkeresztúron 1962-ben épült egy kultúrház nagy
színházteremmel, s akkora színpaddal,
hogy oda Kukorica Jancsi (János Vitéz)
befért volna nyájastul. Eleinte eleven élet
volt itt, köszönhetõen Farkas Jóskának,
aki a tanítás mellett tiszteletdíjas népmûvelõként igazgatta a házat szabad idejében, mondhatnám, éjjel-nappal, minden

idejében, amikor nem tanított. Aztán Jóskát kiemelték, bevitték Sárbogárdra járási
népmûvelési felügyelõnek. Az elárvult ház
néhány év alatt romos állapotba került.
1980-ban szépen felújították, sõt építettek
hozzá klubtermeket és könyvtárat, s kapott a falu fõhivatású népmûvelõt is.
Azonban hiába volt szép a ház, nem kellett
két-három év, a vadonatúj épület tönkrement. A palatetõt virtusból rádobált kövekkel törte össze az udvaron randalírozó
ifjúság. A tanácsnak nem volt pénze a javíttatásra, a népmûvelõnek meg nem dolga,
hogy a tetõre másszon palát javítani. Beázott az épület, leszakadt a mennyezet, eláztak a vadonatúj bútorok. A népmûvelõ
pedig vette a kalapját, és búcsút intett a kapufélfának. „Kötelezõen végzendõ területi munka” címén többször is jártam Sárkeresztúron. Tehetetlenül szemlélhettem,
hogy válik hónapról hónapra egyre romosabbá a hajdan szép intézmény. Ha szóltam a tanácselnöknek, csak tehetetlenül
megvonta a vállát, hogy nincs pénz, nincs
keret a karbantartásra. Erre nem ad pénzt
se a járás, se a megye. A jól menõ helyi termelõszövetkezet elnöke, Molnár Feri kért
meg bennünket, hogy a kultúrházban szeretnék tartani a zárszámadó gyûlésüket, s
készítsük el nekik a színpadi dekorációt
hozzá. Kimentem az egyik munkatársammal, hogy megszemléljük a helyszínt. A
kultúrháznál a bejáraton ormótlan lakat
lógott, az ablakon rács, mögötte a kitört
ablakról tréfás kezek leégették a nyitvatartási rend tábláját. Körbejártuk az épületet.
A hátsó ajtó „szerencsére” a sarkából kiszakítva lógott egy zsanéron, így ott be tudtunk jutni az épületbe. A színpadi függönyök leszakadva lógtak. A mennyezet több
helyen is leszakadt a beázások miatt, a hatalmas színpad közepén pedig egy nagy rakás emberi ürülék hirdette a kultúrát. „Reménytelen!” – legyintettünk, aztán kimentünk a szövetkezet központjába Molnár
Ferihez. „Feri, ez borzalmas!” – szóltam,
ahogy beléptem az irodájába. – „Hogy
akartok ti a kultúrházban zárszámadó gyûlést tartani?” – „Sehogy” – válaszolta. –
„Én is voltam ott. Tavaly egy hétig dolgozott a házilagos építõbrigádunk, hogy
rendbe hozzuk a termet a gyûlésre. Ezért
most mást gondoltam. Itt az új magtárunk,
abban lesz a gyûlés.” A gyûlés után egy hétre jött a hír, hogy egy éjszaka alatt leégett a
sárkeresztúri kultúrház. Valakik tábortüzet raktak a színpad közepén az öszszetört
székekbõl.
– Hogy reagáltak az emberek a tûzre? –
kérdezi a történet hallatán beállt döbbent
csendet megtörve Beke Pali.
– Az emberek szégyellik az esetet. Azt remélik, az állam ad majd pénzt, hogy a kultúrház újra fölépüljön.
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– Na, ne viccelj! Hogy újra lerombolják?
Mi értelme ennek? – kiabál be egy kolléga
a hallgatóságból, majd hozzáteszi: – Ez az
egész rendszer úgy rossz, ahogy van. És
ezen nem segít semmilyen reform.
Másnap a Kossuth Rádiótól hívnak, hogy
jönnének és riportot készítenének a vidéki
kultúrházakról.
– Valóban ilyen tragikus a helyzet? – kérdezi a riporter.
– Jöjjenek, és akkor meglátják! – válaszolom. – Végigjárjuk a településeket, és megtapasztalhatják saját szemükkel azt, hogy
mi a valóság.
A látvány letaglózza a stábot. Az elkészült
riport pedig döbbenetet vált ki országszerte. Cikkeznek az újságok. A Magyar Ifjúság, Magyar Hírlap, Népszabadság, a Népmûvelés és a KISZ KB is foglalkozik a
kérdéssel.
Beke Pali hív egy országjárásra a közösségi
összefogás jó példáinak keresésére. Elmegyünk Zalaszentlászlóra a Makovecz által
épített közösségi házat megnézni, ami
nemcsak közösségi ház, hanem templom
is. A 850 lelkes kis településen egy idõs tanító bácsi a tiszteletdíjas népmûvelõ. A
karzaton öreg harmónium áll. Leülök mellé, és sorra játszom a katolikus énekeket.
„Isten, hazánkért…”, Pápai himnusz,
„Boldogasszony anyánk”. A tanító bácsi
hallgatva a zenét megkérdezi:
– Kántor vagy, fiam?
– Dehogy vagyok kántor. Apám volt katolikus kántortanító.
Szép. Mint egy ékszerdoboz. De ezt se a falu találta ki magának. Szervetlenül lebeg a
falu fölött, s valóban, mint egy templom – a
kultúra temploma, nem a mindennapok
valóságában létezik, nem a földön áll két
lábbal, hanem a fellegekben jár.
Hartán a régi gazdák élesztgetik a háború
elõtti gazdakört. Látogatásunkkor a hajdani gazdaházban fogadnak bennünket.
Milyen különös! Õk a tiltás ellenére is
megtartották közösségüket, miközben az
állami népmûvelésben attól szenvedünk,
hogy tartsuk életben a magunk által kigondolt közösségeinket. Persze, mert népboldogítóként mi akarjuk megmondani, hogy
mi jó a népnek!
Folytatom.
Hargitai Lajos

KÖSZÖNET
Szeretnénk megköszönni a tinódi szüreti felvonuláson és bálban való részvételt; a sárbogárdi vállalkozók tombolatárgy-felajánlásait, valamint magánszemélyek anyag- és tombolatárgy-felajánlásait és a munkálatokban való sok-sok
segítséget. Köszönet Hantosnak, a
Dészolgnak, a polgárõrségnek, a helyi
újságoknak. Köszönjük a Fenstherm
fõdíjajándékát, valamint a hivatal anyagi támogatását.
A szervezõk: Ébl Mihály, Emperger Ferencné, Herceg Miklós, Huszár György,
Pordán Györgyné, Rigó István és neje:
Maca, Soós Andrea
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A Horfer Serleg
csoport eredményei és állása

Szoros
rangadó
A Sárszentmiklós hazai pályán fogadta a
Mór együttesét a forduló kiemelt rangadóján. A vezetést már az elején sikerült a hazaiaknak megszerezni, miután Kõkuti a
szöglet után visszafejelte a labdát, melyet
Szabó Szabolcs értékesített. Nem sokkal
késõbb a 10. perc környékén Gráczer B. lekésve csúszott be és büntetõt fújt a játékvezetõ, melyet Mór értékesített és Gráczer
B. pedig pirosat kapott. Az elsõ félidõ második felében a büntetõterületen belül
rántották le Bezerédit, aki szintén gólt
szerzett a tizenegyesbõl. A Mórnak ismételten lehetõsége volt tizenegyest lõni a
második félidõben, de Farkas Zoltán megfogta. A mérkõzésen Mór próbált dominálni, de a hazaiak elszántan, harcosan
küzdöttek és zártan védekeztek egészen
addig, amíg egy nagy bedobás után a kifejelt labdát kapásból gólra váltotta a móri
alakulat. Ezzel beállt a 2-2-es döntetlen, de
a játékvezetõ egy érvényes gólt és egy tizenegyest nem adott meg a hazaiaknak.
Sajnálatos módon immáron harmadszor
kellett mentõt hívni a Sárszentmiklós mérkõzéseire, most Kõkúti Tamás ütközött a
kapussal és az orrát érte baleset, valamint
a szája felrepedt és agyrázkódás sincs kizárva.
Ifi: 1-3; Megye III.: Vajtán nyert 2-0-ra;
U18: Szabadbattyánt verte 2-1-re; Öregfiúk: Sárszentmiklós–Kõszárhegy 0-2
A kezdõrúgást egy fiatal, tehetséges fiatalember végezte, Szabó Levente.

Kisapostag-DASE–Sárszentágota
Rácalmás–Sárbogárd
Cece–Nagyvenyim
Vajta–Sárszentmiklós II.
Dég–Elõszállás
Alap–Perkáta

Sportpályafutása
2007-ben kezdte a labdarúgást Sárszentmiklóson. 2009-ben a székesfehérvári Fõnix-Gold Utánpótlás Nevelõ Egyesülethez
igazolt. 2012-ben leigazolta a Gyõri ETO. Jelenleg is az ETO Fehér Miklós Labdarúgó
Akadémián nevelkedik. Négy éve töretlenül
gólkirály a bajnokságokban, 134 mérkõzésen
266 gólt rúgott.

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

7
7
6
7
6
7
7
7
7
7
7
7

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

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

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

13-1
2-2
0-0
0-2
6-0
3-0
30
33
17
27
25
16
13
19
14
11
8
7

3 27 19
14 19 18
6 11 15
13 14 14
7 18 11
18 -2 10
15 -2 9
22 -3 8
20 -6 4
21 -10 4
49 -41 2
32 -25 1

Az Agárdi Termál
csoport eredményei és állása

Már második alkalommal megtapasztalhatta, hogy milyen az európai akadémiák élete.
Meghívták Olaszországba az Empoli Akadémiára és az Angol Aston Villa együtteséhez.
Tagja az U16-os magyar labdarúgó-válogatottnak, ahol 7 mérkõzésen 2 gólt szerzett.
Tavaly részt vett az egy évvel idõsebbeknek
rendezett AUDI–ETO kupán, ahol legyõzték a Barcelonát, és a bronzmérkõzésen az õ
góljával verték a Benficát. Azóta is az egy és
két évvel idõsebb korosztályokban játszik. Ez
év augusztusában a Gyõri ETO hároméves
profi szerzõdést kötött vele.
Sárszentmiklósi SE

SÍC – hírek, eredmények
A Magyar Íjász Szövetség rendezésében
szeptember 28-án lebonyolított Íjász Csapatok Országos Bajnokságán a Sárréti
Íjász Club Katona Dorottya, Bóla József és
Széplaki Zoltán összeállítású olimpiai csapatunk 2. helyezést ért el.
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.)
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Kedves Fiatalok!
Tájékoztatlak benneteket, hogy az íjászsportban az országos bajnokságokon, illetve országos diákolimpia döntõkön megszerzett dobogós helyezésekért a továbbtanuláshoz szükséges felvételikhez plusz
pontokat szerezhettek. Tudnotok kell
azonban, hogy a plusz pontokat jelentõ dobogós helyezésekért keményen meg kell
dolgozni.
Ahhoz, hogy ebben a sportban is kellõ jártasságra tegyetek szert és sikeresek legyetek, több éves munkára van szükségetek,
vagy született „õs” tehetségnek kell lennetek!
Ne feledjétek: soha nem késõ elkezdeni!
Egyesületünk elérhetõ a lgilicze@tolna.
net levelezési címen.
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és
tájékozódhattok a sic.hupont.hu oldalon.
Sárréti Íjász Club Sárbogárd
Gilicze László

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

7
7
7
6
7
6
7
6
7
7
7
7
7
7
7
6

7
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
0

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

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

1-2
4-0
5-1
2-0
6-0
1-7
2-4
1-2
49
31
19
21
20
23
19
17
10
11
12
12
11
10
8
3

4
8
8
8
8
13
16
18
23
22
18
21
24
36
27
22

45
23
11
13
12
10
3
-1
-13
-11
-6
-9
-13
-26
-19
-19

21
16
16
15
13
12
10
9
9
8
7
6
6
6
4
0

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

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

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

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

24
14
15
21
16
9
11
11
15
9
7
12
10
9
6
3

1-0
2-3
1-3
1-0
4-0
5-0
1-4
2-2
6 18 18
8
6 15
7
8 13
11 10 12
5 11 11
8
1 11
6
5 10
8
3 9
8
7 8
17 -8 7
20 -13 7
15 -3 6
21 -11 6
13 -4 4
15 -9 2
24 -21 1
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Nem kezdtünk jól
Veszprém megyében
Veszprémi Egyetem SC–
VAX KE Sárbogárd
28-16 (14-9)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 1. forduló. Vezette: Blaskó–Dobovai.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger, Bodoki 5, Pluhár 2, Rehák 3, Hegedüs 3, Kaló
1
Cserék: Borostyán – Oláh, Németh II. 1,
Vorsléger 1, Horváth, Iker, Suplicz
Edzõ: Bodoki György.
Kiállítások: 14, illetve 12 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 3/1.
Új bajnokság, új közeg, ismeretlen ellenfél. Ehhez képest egész jól kezdte a mérkõzést csapatunk a kevés cserével felálló
veszprémiek ellen. Az elsõ 6 perc után
minden támadásunkat góllal sikerült befejeznünk, és vezettünk is 4-2-re. Azonban
az elsõ elrontott támadás után mintha elvágták volna a fonalat a saját szemszögünkbõl nézve. Jöttek sorban az elhibázott
helyzetek és az eladott labdák, ellenfelünk
pedig ezt könyörtelenül kihasználta. A fordulásnál már náluk volt az elõny, Németh
Tominak még így is sokat köszönhetünk,
hiszen próbálta védéseivel tartani a lelket
a csapatban.

A 2. félidõre úgy jöttünk ki, hogy védekezést váltottunk. Megpróbáltuk az 5-1-et.
Ennek az elsõ 4-5 percben volt eredménye,
hiszen visszajöttünk 3 gólra. Azonban megint jött egy nagy leolvadás, és a félidõ középsõ szakaszában kaptunk 10 gólt, amire
csak 1-gyel tudtunk válaszolni. Ekkor megpecsételõdött sorsunk, és sima, nagyarányú vereség lett a vége.
A mérkõzés egészét nézve nem sok pozitívumot lehet leszûrni. Nagyon kevés gólt
lõttünk, ami nem szokott ránk jellemzõ
lenni, lerohanásból nem tudtunk eredményesek lenni, és nagyon rossz százalékban
lõttünk. Reméljük, hogy ez még csak az
idény eleji forma és sikerül minél elõbb javítani a hibákat, valamint játékunkat koncentráltabbá tenni.
A hétvégén máris itt a lehetõség a javításra, hazai pályán, szombaton, 18 órakor. Az
ellenfél a szintén Veszprém megyei Nemesvámos KC csapata lesz. Rutinos csapatról van szó, nem lesz egyszerû feladat a
legyõzésük, hiszen a rivális Rácalmás
mindössze egyetlen találattal tudta õket
két vállra fektetni. Várunk
sok szeretettel mindenkit a
Mészöly-csarnokban!
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!
Rehák Tamás
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Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet
2014. október
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap,
Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
október 4-5., dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06 (30) 816 1376;
október 11-12., dr. Földi József, Cece,
Köztársaság út 30/a, 06 (20) 355 7213;
október 19., dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent I. u. 3., 06 (20) 974 9065;
október 23-24., dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977;
október 25-26., dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06 (30) 993 9404.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet
a 06 (30) 956 3168-as számú
telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor járási fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

KÖZPONTI ÜGYELET
MINDEN NAP
15.30 órától
Ady Endre út 79-83.,
06 (22) 311 104

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Október 4., SZOMBAT
MTV: 5.05 Hajnali gondolatok 5.10 Az Este 5.45 Magyar gazda 6.15 Boxutca 6.45
Forma-1 8.30 Híradó 8.50 Sporthírek 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.00 Vízitúra
10.30 Aranymetszés 11.30 15. Hirosimai Animációs Filmfesztivál 12.00 Hírek
12.10 Forma-1 13.55 DVTK–Ferencvárosi TC labdarúgó-mérkõzés 16.05 Szeretettel Hollywoodból 16.35 Ég, föld, férfi, nõ 17.30 Gasztroangyal 18.30
SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szerelmes Shakespeare
22.20 CAFe Budapest Kortárs Mûvészeti Fesztivál 22.30 Botcsinálta ügynök 0.00
Darwin-díj – Halni tudni kell!
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.35 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.55
Teleshop 10.55 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.25 Házon kívül 11.55
Trendmánia 12.25 A’la Car 12.55 Brandmánia 13.35 Agymenõk 14.00 Minizsenik
2.: Újra akcióban 15.50 Mint-a-kép 18.00 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor
21.25 Az éhezõk viadala 0.15 A nõmre hajtok 2.10 A csodanõ 3.30 Egy rém modern
család 4.00 Észak és Dél 5.30 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 Falforgatók 13.30 Apák
gyesen 14.30 Édes élet 17.00 Napló 18.00 Tények 19.00 Transformers 21.50 G. I.
Joe: A kobra árnyéka 0.05 Közös többszörös 2.15 Sportos 2.25 Sue Thomas – FBI
3.45 Franklin és Bash 4.30 Briliáns elmék 5.15 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 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai
15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Sportvilág 19.30 Családi
sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló értékeink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Október 5., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel 7.00 Híradó 7.15 Sporthírek 7.30 Forma-1 10.15 Úton-útfélen 10.20 Katolikus
krónika 10.50 Evangélikus ifjúsági mûsor 10:55 Unitárius istentisztelet közv. 12.00
Hírek 12.05 Szabadság tér ’89 12.50 TS – Sport 7 13.30 Forma-1 16.15 Ybl 200
16.25 MTK–Nyíregyháza Spartacus FC Budapest labdarúgó-mérkõzés 18.55 Fapad 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.30 CAFe Budapest Kortárs Mûvészeti Fesztivál 21.40 A Lényeg 22.15 A velencei kurtizán 0.10
Mint hal a vízben
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.50 Egészségkalauz 10.20 Teleshop
11.15 Kalandor 11.40 4ütem 12.20 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.50 Agymenõk 13.20 Tru Calling – Az õrangyal 15.25 Az ördög jobb és bal keze
18.00 Híradó 18.55 Taxi 20.00 X-Faktor 21.40 A nagy nap 23.30 Portré 0.10 Szeretünk, Jesse! 2.05 Egy rém modern család 2.30 Vadmacskák 4.00 Reflektor 4.10
Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.35 Babavilág 10.05 Több mint testÕr
10:35 Asztro-világ 11.40 Stílusvadász 12.10 Stahl konyhája 12.40 Édes élet 15.10
Transformers 18.00 Tények 19.00 Sztárban sztár 21.30 Mission Impossible 2. 0.05
12 – A romlás napjai 2.00 Sportos 2.10 Kasszasiker 3.00 Szellemdoktor 3.45 Monk
– Flúgos nyomozó 4.30 Napló 5.15 M, mint muskétás 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság 8.00 Formabontó – Japán GP 10.04 Evangélikus 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 Alma és fája 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.05 Európai idõ 16.30
Gasztro magazin 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 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Október 6., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Sophie szerint a világ 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 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+
16.30 Rex felügyelõ 17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Kékfény 21.20 Utolsó órák 22.15 CAFe Budapest Kortárs
Mûvészeti Fesztivál 22.25 Az Este 23.00 Híradó 23.10 Sporthírek 23.20
Aranymetszés 0.15 Rex felügyelõ 1.05 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 Segítség, bajban vagyok! 17.25
Fókusz 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok közt 21.05 Celeb
vagyok, ments ki innen! 22.40 Híradó 23.10 Reflektor 23.30 Idegen név 2.00
Kung-fu 2.40 Egy rém modern család 3.05 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
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 20.15 Bumm! 20.50 Édes élet 22.10 G. I. Joe: A kobra árnyéka 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.40 Sportos 1.50 Zsaruvér 2.40 Maricruz 3.05 A
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macska 3.30 Szellemdoktor 4.20 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 13.26 Zene 13.30
Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális 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

Október 7., 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 13.40 Ég, föld, férfi, nõ 14.35 Zorro
15.25 Charlie, majom a családban 16.15 Híradó+ 16.30 Rex felügyelõ 17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Cédrusliget 21.10 Grand Hotel 22.05 Az Este 22.35 CAFe Budapest Kortárs Mûvészeti
Fesztivál 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 Szívradír 23.25 Rex felügyelõ 0.10
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 14.40 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.10 Segítség, bajban
vagyok! 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok
közt 21.05 Celeb vagyok, ments ki innen! 22.40 Híradó 23.10 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.40 Reflektor 0.00 A fõnök 1.00 EgészségKalauz 1.40 A Muzsika
TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.10 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok
közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
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 20.15 Bumm! 20.50 Édes élet 22.10 Mission Impossible 2.
0.45 Tények 1.30 Aktív 1.55 Sportos 2.05 Egy hét Pesten és Budán 3.35 Maricruz
4.00 A macska 4.25 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 13.30 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 21.54 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

Október 8., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Sophie szerint a világ 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.45 Cédrusliget
14.35 Zorro 15.25 Charlie, majom a családban 16.10 Jövõ-idõben 16.20 Híradó+
16.35 Rex felügyelõ 17.20 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 22.35
CAFe Budapest Kortárs Mûvészeti Fesztivál 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.05
KorTárs 23.35 Summa 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 14.40 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.10 Segítség, bajban
vagyok! 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok
közt 21.05 Celeb vagyok, ments ki innen! 22.40 Híradó 23.15 Házon kívül 23.50
Reflektor 0.05 Hazudj, ha tudsz! 1.10 Kémpárbaj 2.10 Az éden titkai 4.00 Reflektor
4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
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 20.15 Bumm! 20.50 Édes
élet 22.15 Frizbi Hajdú Péterrel 23.15 Hawaii Five-0 0.15 Tények 1.00 Aktív 1.25
Sportos 1.35 Behálózva 3.15 Maricruz 3.40 A macska 4.05 Családi titkok 4.55 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 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Megújuló
értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap 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 9., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Sophie szerint a világ 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.30 Gasztroangyal 14.30
Zorro 15.20 Charlie, majom a családban 16.10 Híradó+ 16.25 Rex felügyelõ 17.10
Szerencse Híradó 17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.20 Munkaügyek 21.55 Az Este 22.25 CAFe Budapest Kortárs Mûvészeti Fesztivál 22.35
Híradó 22.45 Sporthírek 22.55 A rejtélyes XX. század 23.25 Történetek a
nagyvilágból 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 14.40 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.10 Segítség, bajban
vagyok! 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok
közt 21.05 Celeb vagyok, ments ki innen! 22.45 Híradó 23.20 Brandmánia 0.00 Reflektor 1.15 Odaát 1.20 A’la Car 1.50 Egy rém modern család 2.15 Az éden titkai
4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
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 20.15 Bumm! 20.50 Édes élet 22.10 NCIS 23.10 22-es körzet – A bûn utcái 0.10 Tények 0.55 Aktív 1.20 Sportos 1.30 Grimm 2.20 Hawaii
Five-0 3.10 Maricruz 3.35 A macska 4.00 Családi titkok 4.55 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 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Alma és
fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház
21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ
23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 10., 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 Roma kultúra 13.00 Esély 13.35 A muskétások 14.35 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
Apád, anyád idejöjjön! 22.25 CAFe Budapest Kortárs Mûvészeti Fesztivál 22.35 Az
Este 23.10 Híradó 23.20 Sporthírek 23.30 Aranytartalék 1.15 Rex felügyelõ 2.00
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 14.40 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.10 Segítség, bajban
vagyok! 17.25 Reflektor 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok
közt 21.05 Celeb vagyok, ments ki innen! 22.45 Híradó 23.20 Reflektor 23.35 Kemény motorosok 0.45 Kalandor 1.15 CSI: A helyszínelõk 2.15 4ütem 2.40 Egy rém
modern család 3.05 Az éden titkai 4.00 Észak és Dél 5.30 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 20.15 Bumm! 20.50 Édes élet 22.10 Államfõnök 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 4.40 Aktív 5.00 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 13.27 Zene 13.30 A metodista egyház 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.
Október 3., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Bemutatkozik Szilveszterné Nyuli Ilona (30p), dr. Sükösd Tamás
(30p) és Árgyelán János (30p), Cecei Lecsófesztivál (17p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Október 4., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: VAX Kézilabdatábor (ism.
68p), Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00
Bemutatkozik Szilveszterné Nyuli Ilona (30p), dr. Sükösd Tamás (30p) és
Árgyelán János (30p), Cecei Lecsófesztivál (17p) 18.00 Lapszemle 19.00
Ultrakönnyû pilóták (15p), Sárbogárdi fóliasátrak (12p), Óvodák projektzárói a térségben (60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 5., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Bemutatkozik Szilveszterné Nyuli Ilona
(30p), dr. Sükösd Tamás (30p) és Árgyelán János (30p), Cecei Lecsófesztivál (17p) 14.00 Ultrakönnyû pilóták (15p), Sárbogárdi fóliasátrak (12p),
Óvodák projektzárói a térségben (60p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet
23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 6., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Édesszájú cukrász – Interjú Althamer Eszterrel (30p), Fogathajtás
Cecén (50p), Cseri Kálmán a cecei reformátusoknál (90p), Jótékonysági
koncert a Szent László-templomban (75p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 7., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: VAX Kézilabdatábor (ism. 68p),
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Bemutatkozik dr. Sükösd Tamás (30p) és Árgyelán János (30p),
Cecei Lecsófesztivál (17p), Interjú Kutasi Mónika hadnaggyal (15p) 23.00
és 0.00 Heti híradó
Október 8., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Édesszájú cukrász – Interjú
Althamer Eszterrel (30p), Fogathajtás Cecén (50p), Cseri Kálmán a cecei
reformátusoknál (90p), Jótékonysági koncert a Szent László-templomban
(75p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei III.
osztályú labdarúgó-mérkõzés (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 9., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei III. 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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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:

APRÓHIRDETÉSEK

a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul 2014. október 3-án,
pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

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-es számon!

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN, RÖVID/HOSSZÚ
TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS. 06 70 5397882

Gépjármû- és termelõeszközfinanszírozás,
gépjármû biztosítás.
Teljes körû ügyintézés
akár helyszínen is. 06 30 400 1858

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091

KAMIONSOFÕRT KERESEK
BELFÖLDI MUNKÁRA. 06 70 4530 509

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)
Tûzifa eladó, cser aprított: 2250/q, cser aprí3
tott akáccal: 2250/q, cser aprított m -ben:
3
3
3
12500/m , akác aprított m -ben:13000/m . 06
(30) 2902 531
Kertépítõ cég nehéz fizikai munkára, munkatársakat keres. 06 (20) 411 6895
Sárbogárdon, a József Attila utcában földszinti, felújított lakás eladó. 06 (20) 9376 156
(2174748)

B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ, sárbogárdi lakhelyû, férfi munkatársat keresek
gépkocsivezetõi munkakörbe. 06 (30) 382
4133
Három kiscica ingyen elvihetõ. 06 (30) 482
2544, 9-16 óráig
Választási malacok eladók 06 (30) 650 9890
(2174745)

Csirkevásár Tinódy út 52. 06 (30) 384 2294

HÁZASSÁGKÖTÉS

„Kik érted haltak, szent világszabadság”

A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon:

EMLÉKEZZÜNK KÖZÖSEN
AZ ARADI TIZENHÁROM VÉRTANÚRA

Szeptember 20-án
Molnár Krisztina (Sárbogárd) és
Lóránt Sándor (Sárbogárd).
A neveket az önkormányzat közlése
alapján, a házaspár hozzájárulásával
tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges
gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!
Szerkesztõség

MEGHÍVÓ
A Cecei Általános Iskola és Cece
Nagyközség Önkormányzata tisztelettel
meghívja a település lakosságát

AZ ARADI VÉRTANÚK
HALÁLÁNAK
165. évfordulója alkalmából
megrendezésre kerülõ
MEGEMLÉKEZÉSRE,

2014. október 6-án 16.30-kor
a sárszentmiklósi evangélikus templomban!
Sárbogárdi Múzeum Egyesület

3. SÁRBOGÁRDI
BABA- ÉS
GYERMEKRUHABÖRZE
a mûvelõdési házban
október 18-án,
szombaton, 8–12 óráig
Asztalfoglalás:
dora.kocsis0911@gmail.com
Mindenkit szeretettel várunk!

amelyre az iskola épülete
elõtti téren kerül sor

KREATÍVOK FIGYELEM!

2014. október 6-án, hétfõn,
délelõtt 11.00 órai kezdettel.

Újra megrendezzük

Az alkalomra a Cecei Általános Iskola 5.
évfolyamos tanulói ünnepi mûsorral készülnek. Tisztelettel várjuk a szülõket és a
megemlékezõket, hogy fejet hajthassunk
a nemzetért hõsiesen harcoló tizenhárom
tábornok emléke elõtt.
„Nem néztetek erõst, hogy szolgáljátok,
Ki fényesen majd jutalmazni tud,
Akit szolgáltatok egy árva hon volt,
Ím sírotokra emlékkõ se jut.”
/Madách Imre: Az aradi sírra/

AZ ADVENTI
KÉZMÛVESVÁSÁRT.
Várjuk a készítõk jelentkezését!

AGRÁRMÉRNÖK
munkatársat keresünk.
Önéletrajzokat
az ujmunkatarsduna@gmail.com
címre várjuk.

FEJÕ MUNKAKÖRBE
felvételt hirdetünk.
Szállást biztosítunk.
Jelentkezéseket 06 (30) 848 7390-es
telefonszámra várjuk munkanapokon,
8-14 óráig.

TRAKTOROS
MUNKAKÖRBE
felvételt hirdetünk.
MEZÕGAZDASÁGI GÉPKEZELÕI
VÉGZETTSÉG SZÜKSÉGES.
Bér: 180.000-200.000 Ft.

MARGITKA VARRODÁJA
06 (20) 462 1682

Jelentkezéseket 06 (30) 848 7390-es
telefonszámra várjuk munkanapokon
8-14 óráig.
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Szüreti mulatság
Sárszentmiklóson

A szüreti felvonulásra a templom mögötti Béke utcában gyülekeztek a felvonulók. Sok kocsi jött Sárbogárdról is. A kocsikon egész
családok vonultak. Hozták magukkal a kicsi gyerekeket is, akik a
rájuk szabott szüreti viseletben ültek a kocsikon. A korelnök, Farkas Pista bácsi hajtotta hagyományosan a zenészkocsit, Farkas Pityu (Festõ) meg az élen csikósként vezette a menetet. Több helyen
megálltak táncolni. Az utca népe mindenhol kint állt a kapukban,
és integettek a felvonulóknak.

Az esti szüreti mulatságon nagyon sokan voltak. Eljött az egész
kézilabdacsapat is családostul. A Szabó zenekar muzsikájára hajnalig mulatott a vendégsereg.

A szervezõk ezúton is köszönetet mondanak minden támogatójuknak!
Hargitai Lajos
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