
A történelem
sodra

Sárbogárd lakosságának teljes létszámát
tekintve 3 %-os volt a részvételi arány a
péntek esti, zenei világnapi hangversenyen
a sárbogárdi mûvelõdési házban, habár eb-
ben az adatban nem csak helyiek értendõk,
hiszen sokan jöttek más településekrõl is.
Ha viszont a közéletben aktivitást mutató
emberek számát tekintem, akik éltek sza-
vazati jogukkal az önkormányzati választá-
son, akkor elégedetten írhatom le, hogy 10
% volt a koncert közönségének aránya.

A kulturális és politikai választásban közös,
hogy a helyi történelem sodrának aktív ala-
kítója a választó, ami semmihez sem fogha-
tó érzés. Mint megmerítkezni az õszi Duna
vizében: elementáris, könnyfakasztó átmo-
sás, amiben az ember is alakul, s amit az
ember is alakít.
Akik a többiekre bízzák a választást, és ott-
hon maradnak, sajnálhatják, hogy kima-
radnak a közös történetírás élményébõl.
Például abból az emlékezetes két órából,
amikor Sárbogárd kis, vidéki színpadán vi-
lághírû mûvész, profi és amatõr fellépõk
énekeltek, zenéltek együtt.

Hargitai–Kiss Virág
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Választási eredmények
Térségünkben, Sárbogárdon valamint a megyei közgyûlésben a
következõ polgármesterek, képviselõk kezdhetik meg a munkát a
2014. október 12-ei önkormányzati választások eredményekép-
pen.

ALAP
Polgármester: Méhes Lajosné; képviselõk: Baloghné Gyökér
Szilvia, Bölcskei Jenõné, dr. Gubik Zoltán, Salamon Lajos, Sup-
licz Attila, Zuppon Andrea.

ALSÓSZENTIVÁN
Polgármester: Nagy Lajos; képviselõk: Gráczer Éva, Husvéth Im-
re, Porteleki István Attila, Szántó József.

CECE
Polgármester: Fazekas Gábor; képviselõk: Albert István (Fi-
desz), Csányi Kálmán, Király László, dr. Leposa Zoltán, Sebes-
tyén Éva (Jobbik), Szakál Norbert.

HANTOS
Polgármester: Fischer József; képviselõk: Bódi Zoltán, Fischerné
Koncz Katalin, Kertész Mihály, Koncz Ferenc.

IGAR
Polgármester: Bognár János Péter; képviselõk: Farkasné Tantics
Jolán, Sülyi János, Sülyi László, Varga Zoltánné.

KÁLOZ
Polgármester: Weisengruber Imre; képviselõk: Gõbölösné Pén-
zes Mária, Gráczer Miklósné, Hufnágel József, Soós István, Sze-
less András, Szigeti Ferenc.

Mezõszilas
Polgármester: Magyar József; képviselõk: Kónya Vilmosné, Nagy
Sándor, Nagy Tibor, Paál Gyula, Pethes Pál, Pordán Attila.

NAGYLÓK
Polgármester: Tóth József; képviselõk: Feil László, Heiczinger
László, Horgosi János, Molnár Csaba, Takácsné Erdélyi Mária,
Viniczai Mária.

PÁLFA
Polgármester: Horváth Imre; képviselõk: Kóbor József, Mérei
Melinda, Patkós Gyuláné, Tóth Zsolt, Weisz György, Wiszberger
István.

SÁREGRES
Polgármester: Tiringer Mária; képviselõk: Bandi Istvánné, Her-
mann Mária, Pordán László, Turi János.

SÁRKERESZTÚR
Polgármester: Csutiné Turi Ibolya; képviselõk: Egyed Tiha-
mérné, László Istvánné, Ludányi Gergely (Fidesz), Molnár Nagy
István, Nagy Lajos, Nyári István.

SÁRSZENTÁGOTA
Polgármester: Sebestyén Zoltán; képviselõk: Exner Tibor, Huf-
nágel Józsefné, Láposiné Tóth Éva Mária, Magyar Ferenc, Nagy
Gyõzõné, Takács Béla.

VAJTA
Polgármester: Térmeg György; képviselõk: Horváth Gergely, Já-
kobné Szász Erika, Pipellán István, Vinklár László.
A legkevesebben Mezõszilason mentek el szavazni a választópol-
gárok közül; Alap, Káloz és Nagylók egyharmad körüli részvételi
arányt produkált; Alsószentiván, Pálfa, Sáregres és Vajta 50 %
körül, Hantos, Igar és Cece afölött teljesített. Kétharmadnyian
mentek el viszont szavazni Sárkeresztúron és Sárszentágotán.
Utóbbi helyen nagyon szoros verseny alakult ki a volt polgármes-
ter, Baranyák István és az új településvezetõ között. Sebestyén
Zoltán már korábban is megmérette magát polgármesterjelölt-

ként. Most csupán 3 szavazat különbséggel gyõzte le az öt ciklust
végigvivõ Baranyák Istvánt.
Sárkeresztúron kimagaslóan, 65,61 %-kal nyert a régi-új polgár-
mester, viszont a jelentõs számú, összesen 24 jelölt között nagy
volt a versengés a 6 képviselõi posztra.
Cecén Varga Gábor a törvényi rendelkezés miatt, országgyûlési
képviselõsége okán nem indult polgármesternek. Az õ helyére
Fazekas Gábor, korábbi alpolgármester (47,31 %), Nemes László
(26,74 %), Márkus Milán (17,01 %), Sebestyén Éva (Jobbik, 7,12
%) és Boros József (1,82 %) pályázott a zárójelben feltüntetett
eredménnyel.
A többi településen nem történt változás a polgármesterek sze-
mélyében, és számos képviselõ is folytathatja korábban megkez-
dett munkáját.

SÁRBOGÁRD
Polgármester: dr. Sükösd Tamás; egyéni képviselõk és kapott sza-
vazataik aránya: Juhász János (FÜBE) 1. vk. 34,87 %, Ébl Zoltán
(Fidesz) 2. vk. 50,55 %, Aranyos Attila József (Fidesz) 3. vk. 46,47
%, Novák-Kovács István Zsolt (Fidesz) 4. vk. 46,71 %, Tóth Béla
(Fidesz) 5. vk. 57,87 %, Erõs Ferenc (Fidesz) 6. vk. 40,53 %, dr.
Sükösd Tamás (Fidesz) 7. vk. 54,99 %, Érsek Enikõ Fidesz 8. vk.
32,24 %; listás képviselõk: Gerlai Zsolt (Jobbik), Nedoba Károly
(FÜBE), Szilveszterné Nyuli Ilona (DK–MSZP)
10.150 választásra jogosult polgárból 3.907 fõ ment el szavazni,
ebbõl az érvényes szavazatok száma: 3.829. Részvételi arány:
37,72 %.
A polgármesterjelöltek közül dr. Sükösd Tamás (Fidesz) 64,14
%-os támogatást kapott, Árgyelán János (Jobbik) 21,02 %-ot,
Szilveszterné Nyuli Ilona (DK–MSZP) 14,83 %-ot.
Hérincs József 11 szavazattal maradt alul Juhász Jánossal szem-
ben a töbörzsöki körzetben. Érsek Enikõt Pusztaegres–Örspusz-
ta–Sárhatvan–Nagyhörcsök körzetében Harangozó Ferenc szo-
rongatta meg 13-mal kevesebb szavazattal.
A képviselõk közül a szavazati arány alapján a legtámogatottabb
Tóth Béla, õt népszerûségben dr. Sükösd, majd Ébl Zoltán követi.
A leggyengébben Érsek Enikõ szerepelt. Ez talán annak is betud-
ható, hogy Sárbogárdra költözött.
A korábbi testülethez képest új tagként került a városatyák közé
Ébl Zoltán, a Fidesz régi aktivistája. Az õ körzetében elõzõleg
Novák-Kovács Zsolt volt, akit most a városközpontban indított a
Fidesz, a leköszönt Nagy Tibor helyett. E taktika sikeresnek bizo-
nyult a párt számára mindkét helyen. Meglepõ volt ugyanakkor,
hogy a központban a székesfehérvári Árgyelán János több szava-
zatot kapott, mint a több ciklus óta képviselõ Etelvári Zoltán. Fel-
tételezhetõen itt inkább pártszimpátia billentette Árgyelán János
irányába a mérleg nyelvét.
Aranyos Attila József a legutóbbi választáson nem sokkal maradt
alul Ferencz Kornéllal szemben. Most jelentõs támogatottsággal
bejutott a testületbe. Az elmúlt ciklusban bizottsági tagként már
gyakorlatot szerzett az önkormányzatiságban.
A szinte biztos befutó listás helyeken egy régi harcos: Nedoba
Károly, valamint két új képviselõ ül: a 3 éve Sárbogárdon lakó
Gerlai Zsolt és a polgármesterjelöltként is indult Szilveszterné
Nyuli Ilona, akivel interjút olvashattak lapunk egyik számában.

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

10 jelöltbõl az ANOSZTRU Egyesület három tagját szavazta meg
113 választásra jogosultból 67 fõ. Lakatos Péter 44, Szecsõdi Edit
41, Sztojka István 37 voksot kapott.

MEGYEI KÖZGYÛLÉS
A Fejér Megyei Közgyûlésben többen is képviselik térségünket,
név szerint: Árgyelán János (Jobbik), Novák-Kovács István Zsolt
(Fidesz), Sebestyén Éva (Jobbik), dr. Sükösd Tamás (Fidesz), dr.
Szabadkai Tamás (MSZP).

Hargitai–Kiss Virág
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Tisztelt
Választópolgárok!

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Sárbogárdon és Fejér megye többi
településén a jobbikos jelölteket támo-
gatták!
Sárbogárdon a szavazatok számát ösz-
szesítve a második helyen végzett a Job-
bik, a megyei közgyûlésben pedig a má-
sodik legnagyobb frakciónk lesz, négy
fõvel.
Sárbogárdi önkormányzati képvise-
lõnk: Gerlai Zsolt.
Ez az eredmény megerõsít bennünket,
hogy jó úton járunk, és jobbikos csapa-
taink tovább dolgoznak Sárbogárdért,
Fejér megyéért és nemzetünkért!
Szebb jövõt!

Árgyelán János,
a Jobbik Fejér megyei elnöke

Köszönet

A DK és MSZP sárbogárdi polgármes-
terjelöltje és képviselõjelöltjei megkö-
szönik minden rájuk szavazónak a tá-
mogatást!

A jövõben is minden tõlük telhetõt
megtesznek, hogy Sárbogárd újra élhe-
tõ és virágzó város legyen.

Tisztelt
Választópolgárok,

kedves
Sárbogárdiak!

Ezúton is szeretnénk megköszönni
mindenkinek a leadott szavazatokat,
melyekkel bizalmuk jeléül támogatták
csapatunkat az önkormányzati válasz-
tásokon.
A sikert ezáltal érhettük el, de külön kö-
szönettel tartozunk a sok biztatásért, az
erõt adó jó szavakért, az építõ javaslato-
kért, a segítõ kritikákért és a sok mun-
káért, melyekkel hónapok óta segítet-
ték választási kampányunkat.
Hiszünk abban, hogy csapatunk az
Önök segítségével tovább viszi Sárbo-
gárdot a felemelkedés útján. Továbbra
is nyitottak vagyunk valamennyi építõ
javaslatra az összefogás jegyében.
Hajrá, Sárbogárd!

Tisztelettel: Varga Gábor
országgyûlési képviselõ, dr. Sükösd Tamás

polgármester és a Fidesz csapata

GALAMBINVÁZIÓ

A József Attila utcai lakóteleprõl jelezte
egy lakó, hogy a 7-9-11-13. számú házaknál
egyre szemtelenebbek a galambok, min-
denhová odapiszkítanak. Kérdezte a lakó,
hogy mit lehetne ez ellen tenni.
Számos lakótelepen probléma a galambok
jelenléte. Ha nincs ellenük védekezés, ak-
kor piszkos munkát végeznek az ablakpár-
kányokon, erkélyeken az ürülékükkel, fé-
szekrakással, lehetetlenné téve a kinti ru-
haszárítást, szellõztetést (különösen nyár-
idõben). Ez, persze higiéniai szempontból
sem ideális – finoman fogalmazva.
Interneten a következõ galambok elleni
védekezési megoldások találhatók: ga-
lambriasztó tüske, huzal, elektromos vé-
delmi rendszer, háló. A hatékony tüskés
módszer a sárbogárdi katolikus templom-
nál is megtekinthetõ. Egyes erkélyeken a
hálós megoldást látni. Egyes áruházakban
pedig huhogós bagolyfigura, illetve mûvar-
jú kapható a galambok ellen.
Nyilván, mindezek pénzbe kerülnek. A la-
kók összefogva, közös beruházásból is
megoldhatják a problémát, de ha ez nehe-
zen kivitelezhetõ, akkor marad az egyéni
út.

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

TÖKÖS MEGGY

Az Árpád utcában az egyik ingatlan keríté-
se mellett tököt „termett” a meggyfa. Ha-
bár zölden még mutatósabb volt, most sem
kisebb látványosság a lopótökökkel díszí-
tett fa.

FANYÍRÁS
Egy lakó felháborodva jelezte szerkesztõ-
ségünknek, hogy már megint minõsíthe-
tetlen munkát végzett az áramszolgáltató
által megbízott cég a Tompa utcában: csú-
nyán megnyírták a vezetékek körül a fákat,
többek között a református gyülekezeti
háznál.

Végigjárva a környéket megállapítottam
meg, hogy valamivel jobb a helyzet, mint
általában szokott lenni fanyeséskor, bár
érdemes lenne a megbízott cégnek jó pél-
dákat is megtekinteni. Egy településen
például a vezeték körül „lyukat” vágtak a
lombba, ami sokkal esztétikusabb, és a fát
is hagyja élni.
Most több helyen ferde vágást alkalmaz-
tak, illetve vízszintesen vágták le a lomb-
koronát. A református gyülekezeti háznál
a hívek igazították formára a nyesés után a
két érintett fát.
Kivédhetõ az E.ON beavatkozása, ha az
utcafronti fákat a lakók rendszeresen gon-
dozzák – bár ez sok esetben anyagi lehetõ-
ségek és egészségi állapot kérdése is. Más-
részt eleve nem érdemes olyan fát vezeték
közelébe ültetni, ami növekedésével ve-
szélyezteti az elektromos hálózat épségét.

ÁRAMSZÜNET
Október 13-ára és 14-ére áramszünetet
hirdetett az E.ON Sárbogárd központjá-
ban a fõút mentén. Több helyre kiragasz-
tották az errõl szóló értesítést, több üzlet is
kapott szórólapot. Voltak azonban érin-
tett boltok, melyeket – érthetetlen módon
– nem értesített az E.ON semmilyen for-
mában, ami galibát és fennakadást oko-
zott.
Mivel az üzleteket anyagi kár éri egy áram-
szünet esetén (bevételkiesés, hûtött, illet-
ve romlandó áruk tönkremenetele), ez-
úton kérik az értesítésbõl kimaradt vállal-
kozók, hogy az E.ON legközelebb ne fe-
ledkezzen meg róluk!
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Zenemûvészek palotája
Egy estére a zenemûvészek palotája volt
Sárbogárd, azon belül is a József Attila
Mûvelõdési Központ, hiszen olyan színvo-
nalú hangversenynek lehetett részese a je-
gyet váltó közönség, mintha Budapestre
látogatott volna.
A tavaly megkezdett hagyományt folytatva
a zene világnapja alkalmából rendkívüli
koncertet rendezett a Bogárd-Dal Egyesü-
let október 10-én, pénteken este az Anima
Musicae Kamarazenekar (mûvészeti veze-
tõ: G. Horváth László), Várdai István vi-
lághírû gordonkamûvész, Bali Dávid (zon-
gora), Radics Éva és Palócz Réka (szop-
rán), Balogh Eszter (alt) szólisták, Huszics
Ibolya (zongora), valamint a Huszics
Vendelné karnagy vezette Huszics Vendel
Kórus közremûködésével.
A hangversenyt több szponzor is támoga-
tásra érdemesnek tartotta, s a jegyek (még
a pótszékekre is!) pillanatok alatt elkeltek,

így telt házat köszöntött az estet megnyitó
Varga Gábor országgyûlési képviselõ, kü-
lön kiemelve Szabados Tamás, a Bo-
gárd-Dal Egyesület elnökének szervezõ-

munkáját, mely nélkül nem jöhetett volna
létre ez a koncert.
A hangverseny elsõ felében Mozart A-dúr
zongoraversenyét hallhattuk az Anima
Musicae Kamarazenekar és Bali Dávid
elõadásában, Várdai István vezényletével,
majd a karmester foglalt helyet a zenekar

elõtt Haydn C-dúr gordonkaversenyét
megszólaltatva. A többszörös vastapsot
követõen ráadásként két Bach-mûvet (G-
dúr Saraband és C-dúr Gigue) adott elõ a
gordonkamûvész; az elsõ, megindító dara-
bot nagypapája, Huszics Vendel tiszteleté-
re.
Az est második felében a kamarazenekar,
a három csodálatos hangú szólista és a
Huszics Vendel Kórus közös elõadásában
Vivaldi Gloria címû, tizenkét tételes
miséje csendült fel.
Hogy is mondta Várdai István? „Ebbõl jó
lenne rendszert csinálni.” Így legyen!

Hargitai–Kiss Virág

KÖSZÖNET
A 2014. október 10-ei koncert támoga-
tói voltak:
Gázmodul Weisz Kft., Szegletkõ Gene-
rál Kft., Bogárd és Vidéke Hírház, Sár-
bogárd Város Önkormányzata, Varga
Gábor országgyûlési képviselõ, Berkei
Zoltán, Dobos Gábor, Bakonyi István,
Pluhár István, Kovács Imre, valamint
azok 350-en, akik támogatási jegyet vet-
tek.
Köszönjük!

Bogárd-Dal Egyesület
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Vonat és busz ütközött Nagylókon
A kora hajnali órákban Nagylókon, a Petõfi utca és Vasút utca között lévõ vasúti átjáró-
ban súlyos baleset történt október 10-én.
A segélykérõ hívás tartalma szerint több sérültre lehetett számítani, mivel autóbusz és
személyszállító vonat ütközött. A megyei mûveletirányítás a katasztrófavédelmi mûvele-
ti szolgálatot, a sárbogárdi és a dunaújvárosi hivatásos tûzoltókat riasztotta az esethez.

Az elsõ felderítés során
kiderült, hogy a busz
nem szállított utasokat, a
sofõr pedig elhunyt a bal-
eset következtében. A
vonat körülbelül hetven
utasa közül senki nem sé-
rült meg. A helyszíni
szemle befejezését köve-
tõen a Volán szakembe-
reinek és a székesfehér-
vári hivatásos tûzoltók
autódarujának közös
munkájára volt szükség a
mûszaki mentés elvégzé-
séhez, a forgalmi akadály
megszüntetéséhez.

Elkezdõdött az önkéntes tûzoltók képzése
A tûzoltó szakfelszerelések, védõruhák és védõeszközök átadását követõen október
11-én és 12-én elkezdõdtek a tanfolyami képzések is a 2014. évi pályázaton képzési támo-
gatást elnyert önkéntes tûzoltó egyesületek tagjai részére.
A tûzoltóságok számos speciális szaktudást igénylõ, nagyteljesítményû, mûszaki menté-
seknél, életmentéseknél szükséges gépeket használnak. Ezeknek a berendezéseknek a
szakszerû és biztonságos használatát sajátíthatják el az önkéntesek. A képzések során a
felszerelések felépítése, mûködése, munkavédelmi ismeretek, továbbá alkalmazásuk
módjai is bemutatásra, ismertetésre kerülnek a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság oktatói által. A szombati napon tûzoltó szivattyúk, vasárnap pedig a hidraulikus
feszítõ–vágó berendezések kerültek elõtérbe. Az utóbbi esetében a Fehérvári Tûzoltó
Egyesület biztosította az oktatás helyszínét, és a gyakorlás lehetõségét biztosító autóron-
csot.
A szakfelszerelések oktatása mellett a megyei igazgatóság három alaptanfolyamot is in-
dított Székesfehérváron, Dunaújvárosban és Sárbogárdon. Az önkéntesek vonatkozásá-
ban az egészségügyi alkalmasság mellett a tûzoltási és mûszaki mentési tevékenység fel-
tétele a 40 órás képzésen való részvétel és az eredményes elméleti és gyakorlatai vizsga.

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI

Mentõt intettek le
a rendõrök

Az intézkedõ egyenruhások Sárbogárdon
megmentették egy férfi életét.
A helyi rendõrkapitányságra 2014. októ-
ber 13-án érkezett bejelentés arról, hogy
Sárbogárdon a Köztársaság utcában egy
részeg kerékpáros elesett és magatehetet-
lenül fekszik az utcán. A kiérkezõ rend-
õrök felmérték, hogy a kerékpárral közle-
kedõ férfi nem bódultságából kifolyólag,
hanem egészségügyi problémák miatt áll
az eszméletvesztés peremén. A rendõrök
azonnal mentõt hívtak és közben gondos-
kodtak a betegrõl, majd néhány perc múl-
va egy esetkocsit pillantottak meg, ami
Cece irányából közlekedett, és leintették.
Az egészségügyi dolgozók a beteg állapo-
tát stabilizálták, majd kórházba szállítot-
ták.

Kiss Balázs r. fõtörzsõrmester és Nagy Dá-
vid r. törzsõrmester voltak az intézkedõ
rendõrök.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

Heti idõjárás
A hét közepén felhõs és csapadékos idõre van
kilátás, majd a hétvégétõl ismét a napsütésé
lesz a fõszerep. Csütörtökre virradó éjszaka
többfelé számíthatunk esõ vagy zápor kialaku-
lására. Különösen délen néhol kiadós csapadék
is hullhat. Napközben a legtöbb helyen felszaka-
dozik a felhõzet, elszórt záporok azonban még
elõfordulhatnak. Péntek hajnalban néhol párás-
sá, ködössé válhat a levegõ. Pénteken napköz-
ben aztán nyugat felõl egy újabb csapadékzóna
érkezése várható. A délnyugati szél többfelé
megélénkül, majd szombatra virradó éjszaka
északira, északnyugatira fordul. Szombaton
napközben élénk északias szélre, de már napos,
gomolyfelhõs idõre készülhetünk, csak kevés
helyen fordulhat elõ egy-egy futó zápor. A hét-
vége további része, illetve a jövõ hét eleje csen-
des, többnyire napos, fátyolfelhõs idõt ígér, az
éjszakák viszont eléggé csípõsek lesznek. A
magasban viszont erõteljes melegedés várha-
tó, az így kialakuló inverziós helyzet viszont ked-
vezhet a köd és az alacsony szintû rétegfelhõzet
kialakulásának.

www.metnet.hu

Fotók: Hargitai–Kiss Virág
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Hírek az alsószentiváni iskolából
A magyar diáksport napja

A tavalyi debütálás sikerélményeinek ha-
tására eldöntött dolog volt, hogy ismét
csatlakozni fogunk a diáksportnapi ren-
dezvényhez, amelynek lényege, hogy 2
órát töltsenek el a diákok ezen a napon ak-
tív sportolással. A sporttevékenységek kö-
rét nem korlátozták a szervezõk, egyedül a
futás volt kötelezõ elem, a program továb-
bi részének csak a fantázia szabhatott ha-
tárt. Idén is bõséges kínálat várta tanulóin-
kat:

1) Bemelegítésként a kötelezõ futóver-
senyt tartottuk meg, amelynek a távja az
idei évben 2014 m volt. Ismét kivittük a te-
lepülés utcáira ezt a programot, ezzel rek-
lámozva a testedzés fontosságát a telepü-
lés lakóinak.
2) A Tóházhoz szervezett gyalogtúra kere-
tében mintegy 5 km-t gyalogoltak a részt-
vevõk.
3) Hogy a gyaloglás ne legyen unalmas, 9
állomásos akadályversennyel fûszereztük
azt, ahol olyan sportos ügyességi feladato-
kat kellett teljesíteniük a versenyzõknek,
mint a kosárra dobás, kislabdahajítás, vál-
tófutás, tekézés, ugrókötelezés, mocsárjá-
rás, hulahop-karikázás stb.

4) A tónál sorversenyek keretében mértük
össze tudásunkat az alapi általános iskola
diákjaival, akik az idén a mi ajánlásunkra
csatlakoztak elõször a diáksportnapi ren-
dezvényhez.

5) Visszatérve az iskolába egy kis aero-
bikkal vezettük le energiánkat.
6) Az akadályversenyt a sportpályán töl-
tött játékok foglalták keretbe, ahol foci- és
kosárlabda-mérkõzések, tenisz, valamint
egyéb játékok kötötték le tanulóink figyel-
mét.
Természetesen most sem maradhat el a
köszönetnyilvánítás a szülõi közösség aktív
tagjai felé, akik az akadályverseny lebo-
nyolítása során és a gyerekek felügyelet-
ében is nélkülözhetetlen segítséget nyúj-
tottak számunkra, de köszönet illeti a pe-
dagógusokat és az iskola dolgozóit is, akik
a programokat megszervezték. Jövõre, ve-
letek, ugyanitt!

A magyar népmese napja

Évek óta hagyományunk, hogy megren-
dezzük hagyományos mesedélutánunkat, s
idén is így tettünk, Pribék Erika tanító néni
vezetése mellett.

Szeptember 30-a, a magyar népmese napja
nem véletlenül került kiválasztásra éppen
erre az idõpontra. Ez a nap egyben Bene-
dek Elek születésnapja is, így õrá is emlé-
keztünk. Újdonságnak (és remélhetõleg
egy új hagyomány kezdetének) számított
viszont, hogy a rendezvényen nemcsak kö-
zös intézményünk szerepelt, vagyis nem-
csak a cecei és az alapi suli egy-egy csapatát
láttuk vendégül, hanem a sárbogárdi tan-
kerület többi iskoláját is meghívtuk. Így
Nagylókról, Sárszentmiklósról és Sárbo-
gárdról is érkeztek vendégek, s végül 8 csa-
pat mérhette össze tudását a vetélkedõ ke-
retében.

Benedek Elek életútja, jellegzetes mese-
fordulatok magyarázása, igaz-hamis állítá-
sok, összekeveredett kifejezések szétválo-
gatása, keresztrejtvény, képkirakó, kü-
lönbségkeresés, rajzkészítés, kvízkérdé-
sek, mesebeli apróhirdetések - változatos
feladatok megoldásával ünnepeltük meg a
népmese napját. A hangulatot projektoros
mesevetítés tette teljessé, a tanulók az elsõ
színes magyar rajzfilmet, A kiskakas gyé-
mánt félkrajcárja címû klasszikus mesét
tekinthették meg az eredményhirdetésre
várakozás közben.
A nap végén egy kis vendéglátásban is ré-
szesültek a csapatok, majd a versenyzõk
végül átvehették kiérdemelt jutalmukat:
egyéni, névre szóló emléklapot/oklevelet,
könyvjelzõt, könyvcsipeszt, ceruzát, illetve
a helyezettek még egy-egy jutalomkönyvet
és csapatoklevelet is. 3. helyezett lett Alap,
2. Alsószentiván és 1. Cece csapata. Min-
den gyereknek gratulálunk, nagyon ügye-
sek voltak, amit a szoros verseny is bizonyít
(a 3. helyezett pl. 1 ponttal maradt le az el-
sõ két csapattól, akik között csak kétszeres
„szétlövéssel”, azaz villámkérdésekkel si-
került csak a sorrendet eldönteni). Ezen a
versenyen egyébként mindenki nyert: azon
túl, hogy ajándék nélkül egy tanuló sem
távozott, a közös délután élményét nem le-
het pénzen megvenni. (Minden másra ott
a MasterCard.)

Minden vendégünknek köszönjük a rész-
vételt, de köszönet illeti a felkészítõ peda-
gógusokat, a zsûri tagjait (elnöknek az is-
koláktól független, de hozzáértõ személy-
ként Kovácsné Komáromi Edit gyermek-
könyvtárost kértük fel, akinek a munkáját
Kovács Zoltánné, a sárszentmiklósi iskola
igazgatóhelyettese és Szabóné Várady Ka-
talin, a cecei iskola igazgatóhelyettese se-
gítette), a verseny megszervezéséért Pri-
bék Erika tanító nénit, a vendéglátásért
Kocsisné Madarasi Mónika tanító nénit,
az oklevelek és a fényképek készítéséért
pedig ezen sorok szerény szerzõjét is.
Gratulálunk mindenkinek, jövõre ismét
szeretettel várunk benneteket!

Kiss Attila



Bogárd és Vidéke 2014. október 16. ISKOLA 7

Cecei sulibörze

Testvériskolai látogatás
A Cecei Általános Iskola 45 diákja 2014.
szeptember 5-6-án a Bács-Kiskun megyé-
ben található Kunszállásra kirándult a
TÁMOP 3.3.14.A-12/1-2013-0146 azono-
sító számú pályázat révén. Vendéglátónk a
kunszállási Tóth Pál Általános Iskola volt,
amellyel a pályázat keretében testvérisko-
lai kapcsolatot tudtunk kialakítani. 2013
tavaszán az iskola diákjai és pedagógusai
Cecén és környékén vendégeskedtek, is-
kolánk tanulói most viszonozták a látoga-
tást.

A testvérintézmény munkatársai nagy sze-
retettel fogadtak minket és bemutatták is-
kolájukat. Ezután barátságos focimeccset
játszottak a fiúk. A többiek beszélgettek az
iskola azon diákjaival, akik nálunk jártak,
illetve akikkel együtt táboroztak az Õrség-
ben. A faluséta során megnézhettük a tele-
pülés nevezetességeit, a helyi tájmúzeu-
mot, az óragyûjteményt, illetve a települé-
sen található modern pincészetet, ahol
vendéglátás során még mustot is kóstol-
hattak a gyerekek. Délután kirándulást
tettünk a közeli Kiskunfélegyházára, ahol
megtekintettük a Kiskun Múzeum gyûjte-
ményét, illetve a híres városházát. Részt
vehettünk a város turisztikai rendezvé-
nyén, a Libafesztiválon. Szállásunk a La-
kitelki Népfõiskolán volt, ahol megcsodál-
tuk a szoborparkot. Másnap Kunszálláson
falunap és tésztafesztivál volt, amely színes
programokat kínált a diákjaink számára is.
Élményekkel gazdagon indultunk haza
Kecskemét irányába, ahol egy városnézõ
séta során ismerhettük meg a város neve-
zetességeit.

Balázsné Aranyos Judit szervezõ pedagógus

Szomszédolás a vajtai és a
sáregresi óvodákban

Nagy örömünkre az idei õszön is sok elsõs
diákot köszönthettünk a szomszédos tele-
pülések óvodáiból az iskolánkban! Azért,
hogy a cecei gyerekek is megismerhessék,
hogy honnan érkeztek a társaik, minden
évben ellátogatunk hozzájuk.
Az idén október 2-án szomszédolt az 1. a és
b osztály. Reggel 8 órakor indultunk az is-
kolabusszal. Elsõ utunk Vajtára vezetett.
Helga néni és a 11 óvodás igen nagy öröm-
mel fogadtak bennünket. Büszkén mutat-
ták meg fantasztikus játékgyûjteményü-
ket. Volt ott minden, amit csak egy gyer-
mek kívánhat: lego, logikai játékok, babák,
fõzõcskék stb. Bele is feledkeztek az elsõ-
sök a játékba, alig tudtuk õket rábeszélni,
hogy Sáregresen is várnak bennünket, s
biztosan ott is lesz mivel játszani.

Mire Sáregresre értünk, bizony, megéhez-
tünk a sok játéktól. Ezt biztosan meg is
érezték az óvó nénik, mert ínycsiklandó
kaláccsal és meleg teával vártak bennün-
ket! Miután mindenki teletömte a bendõ-
jét, ismét indulhatott a játék és az ismerke-
dés. A sáregresi óvodásoknak sem lehet
okuk panaszra, mert náluk is frissen festett

szobákkal és nagyon sok játékkal találkoz-
tunk. Igazán jó lehet ebben az óvodában
óvodásnak lenni!
A szíves vendéglátást követõen elbúcsúz-
tunk, s mielõtt hazatértünk volna, az „Õs-
elemünk a föld” témahetünkhöz kapcsoló-
dóan tettünk egy nagy sétát Örspusztán,
ahol megfigyeltük a talajt és próbáltunk a
nyomára akadni a talajlakó állatoknak.
Igazán kellemes és hasznos délelõtt része-
sei voltunk!

Sohárné Bali Mária, Horváth Ágnes

„Õselemünk a föld”

Szeptember 29-e és október 3-a között
már hagyománynak számító témahetet
tartott a Cecei Általános Iskola. A
2014/2015-ös tanévben az egyhetes projekt
az „Õselemünk a föld” elnevezést kapta.
Célunk az volt, hogy intézményünk tanulói
minél sokrétûbb ismeretet szerezzenek a
földrõl, a talajról.
A hét tanórái és délutáni foglalkozásai a
témahét szellemében teltek. A felsõbb év-
folyamosok a négy õselemhez tartozó csil-
lagjegyeket festették meg körkép formájá-
ban, míg az alsó évfolyam tanulóinak kéz-
mûvesdélutánján az agyag és a gipsz tulaj-
donságaival ismerkedhettek meg a gyere-
kek. Ezután agyagból és gipszbõl tárgyakat
is készíthettek a kicsik.
Szintén felsõsöknek szólt a talaj, a termõ-
föld-összetétel, talajszennyezés és ener-
giatermelés témakörét érintõ elõadás,
melyre az elméleti tudásra vágyó diákokat
várták a kollegák. A gyerekek az új infor-
mációk elsajátításáról a foglalkozás végén
totó kitöltésével adtak számot.
Kicsik és nagyok egyaránt élvezték hüllõ-
és ásványkiállítást, ahol a nagyobb tanulók
az ásványok, kõzetek kialakulásáról és
azok fontosabb jellemzõirõl szóló elõadá-
son vehettek részt.
A hét fénypontja a kicsik és nagyok által
egyaránt várt akadályverseny, illetve az 1.
és 2. évfolyamosok számára rendezett csa-
ládi nap volt. Az osztályokból kialakított
csapatok zászlóval, csatakiáltással és jel-
vénnyel vágtak neki a kirándulásnak. A
csapatok neve is a földhöz, a talajhoz kap-
csolódott, mint pl. Vakondok, Földigilisz-
ták. A csoportok a kihelyezett állomáso-
kon különbözõ, a témahéthez kapcsolódó
elméleti és gyakorlati feladatokat oldottak
meg. Mivel ez idén az akadályverseny idõ-
pontja egybeesett a magyar diáksport nap-
jával, a verseny feladatait nemcsak a pro-
jekt témájához kapcsolódóan, hanem a
sportolást, mozgást is elõtérbe helyezve
terveztük meg. Többek között az akadály-
versenyt is futással kezdték a csapatok. Az
állomásokon különféle utánzó járásokat
kellett a gyerekeknek bemutatni, de volt
lajhármászás, célba dobás krumplival,
földhordás is.
A témahét sikerrel zárult, hiszen tanár, di-
ák egyaránt új és hasznos élményekkel
gazdagodott.

Borosné Abóth Ilona,
Szepesiné Palatinus Pálma, Gyõri László
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Miklósi hírcsokor

Két keréken biztonságban

Szeptember hónapban országszerte nagy
figyelmet fordítanak a rendõrök az iskolá-
sok közlekedési biztonságára. A Sárszent-
miklósi Általános Iskolában egy közleke-
dési verseny is zajlott szeptember 18-án
délután. Két rendõr bácsival elevenítették
fel az alsósok a kerékpáros közlekedési
tudnivalókat, szabályokat. Az elsõsök és
másodikosok rajzokkal, a harmadikosok
és negyedikesek teszt kitöltésével adtak
számot tudásukról. Kis csapatokban, na-
gyon lelkesen oldották meg a feladatokat.
Ezután a kispályán kerékpáros-akadályok,
feladatok várták a versenyzõket. Ügyessé-
gi, gyorsasági verseny volt ez a javából!
KRESZ-tesztben 1. lett az „Ötösök”, 2. a
„Stop”, 3. a „Biciklibajnokok”. Egyéni ke-
rékpáros versenyben 1. Botos Tibor 3. c, 2.
Bruzsa Balázs 4. a, 3. Zólyomi Fruzsina 3.
a. A nyertesek a biztonságos közlekedés, a
láthatóság tárgyait, kiegészítõit kapták ju-
talmul.
Reméljük, ez a verseny is hozzájárult gyer-
mekeink biztonságos, balesetmentes köz-
lekedéséhez.

Hol volt, hol nem volt…

Szeptember 30-án, Benedek Elek, „a nagy
mesemondó” születésnapján ünneplik
Magyarországon a magyar népmese nap-
ját. Ebben a tanévben mesebábok készíté-
sére írtunk ki pályázatot az alsós tanulók
számára. Célunk az volt, hogy minél több-
féle anyagból, különféle technikával ké-
szült figurákkal jelenítsék meg a népmesei
szereplõk világát. Sokan készítettek öko-
anyagokból, fakanálból, csuhéból mesehõ-
söket. Nagy örömünkre szebbnél szebb al-
kotások érkeztek a pályázatra. A legjob-
ban készült mûvekbõl kiállítást rendezünk
az iskola épületében.
30-án délután színes mûsor várta a mesét
szeretõ 1. és 2. osztályos kisdiákokat. Elsõ-
ként Huszár Emese 1. c osztályos tanuló
örvendeztette meg csodálatos mesemon-
dásával a hallgatóságot. Majd a 2. a osztá-
lyos tanulók a Három selyp lány címû, dra-
matizált, tréfás mesét adták elõ. A nézõse-
reg jóízû nevetéssel, nagy tapssal jutalmaz-
ta a remek elõadást. Eközben a 3. és 4. osz-
tályosok mesevetélkedõn vettek rész a tan-

termükben. Érdekes feladványokat, rejt-
vényeket oldottak meg csoportmunkában.
A hétpróbás legények és okos leányok
megmutathatták, hogy mennyire ismerik a
mesék világát.

Irányi Rózsa

A magyar népmese napja

Szeptember 30-án, a magyar mese napján
a könyvtárban felolvasást tartottunk. Min-
den osztályból 3-4 gyerek jött el és hozott
egy-egy tanulságos népmesét. Elõször a 6.
a-sok olvastak, meséjük címe „Az idõjós-
lás” volt. Õket követte a többi osztály ta-
nulságosnál tanulságosabb mesékkel. Más
osztályokból is vállalkoztak tanulók, és sa-
ját kedvenc meséjükkel szórakoztatták a
hallgatóságot ezen a jeles napon, a Szé-
kelyföldön született Benedek Elek szüle-
tésnapján. Voltak népmesék, melyek na-
gyon izgalmasak voltak. Mások igaz mesét
olvastak fel.
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a dél-
utánon. Eddig a napig lehetett jelentkezni
a magyartanárok által meghirdetett mese-
író versenyre is, melynek eredményhirde-
tése karácsonykor lesz.
A mesemondó délutánon elmondott böl-
csességeket szívesen vitte mindenki magá-
val a képzeletbeli tarisznyájában.

Huszár Anna, Reiter Csenge 6. évfolyam

A zene világnapja

2014. október 1-jén a zene világnapja ke-
rült megünneplésre az iskolánkban. Ezen
a napon iskolánk tanulói közül az énekka-
rosok csoportja és néhány zenét tanuló di-
ák gyûlt össze az aulában a zenét kedvelõ
sokaság szórakoztatására. Az énekkaro-
sok magyar népdalokat énekeltek, a zené-
szek közül Varga Petra adott elõ klariné-
ton, Zelman Fanni pedig fuvolán egy-egy
népdalt. Néhány kérdésre is válaszoltak a
kisebbek, és a helyes válaszokért tollat, ce-
ruzát kaptak. Úgy érzem, a kánonban
megszólaló dallam is elnyerte a közönség
tetszését.
Remélem, a jövõ évi fellépése is sikeres
lesz az énekkarosoknak és zenészeknek
egyaránt.

Szücs Norbert 6. a

Témanap
A Határtalanul pályázat kapcsán témana-
pot tartott az iskola felsõ tagozata október
3-án, pénteken. Reggel 8-kor gyülekez-
tünk a tornateremben, és közel egy órán
keresztül zajlott az osztályok Erdélyt be-
mutató mûsora. Szó volt többek között
Székelyföld híres szülötteirõl, a 48-as csa-
tákról, Petõfi és Bem kapcsolatáról, a 13
aradi vértanúról. Minden osztály megszó-
laltatott egy-egy szabadságharcos népdalt
is. A hetedik évfolyamosok életképeket
villantottak fel az Erdélyben tett utazásuk-
ról, melyek néha viccesek voltak. A bemu-
tatókat a következõ órában feladatsorok
követték. Híres emberek fényképeit kel-
lett összeragasztani, vaktérképen bejelölni
a 7. évfolyamosok utazásának helyszíneit,
földrajzi, zenei és irodalmi ismereteket
számon kérõ totót kitölteni. A projektna-
pot stafétafutás zárta a kispályán az aradi
vértanúk emlékére.

Magyar Zsuzsa 7. b osztály

Napok óta verstanulástól, versmondástól
voltak hangosak az alsós osztálytermek.
Mire készülhetnek a gyerekek? – kérdez-
gették az épületben járó szülõk, vendégek.
Pénteken aztán kiderült, hogy mi volt a ké-
szülõdés oka. Október 3-án délelõtt Ká-
nyádi Sándor Kossuth-díjas, erdélyi költõ
kedves verssorai csendültek fel az alsó ta-
gozatos osztályok elõadásában. A sok izga-
tott, zsibongó gyermek azért gyûlt össze,
hogy megmutassa a többi osztálynak is,
hogy milyen ügyesen tanulta meg a kivá-
lasztott mûvet. A tanító nénik nagyon kre-
atívak voltak, mert az elõadott költemé-
nyeket mozgással, dramatizálással tették
még érdekesebbé a hallgatóság számára.
Izgett-mozgott minden kisgyermek lába,
szívesen perdültek volna táncra, amikor
megszólaltak Gryllus Dániel és a Kaláka
együttes elõadásban a megzenésített Ká-
nyádi Sándor-gyermekversek. A világot lá-
tott egérke címû mesekönyvébõl is kaptak
némi ízelítõt a gyerekek. Reméljük, hogy
nagyon sokan kaptak kedvet a könyv elol-
vasásához is. 15 évvel ezelõtt iskolánk ven-
dége volt a költõ, azóta már felnõtté vált
sok diák õrzi azt a könyvet, amelyet akkor
neki dedikált Kányádi Sándor.

Irányi Rózsa

Papírgyûjtés
Október harmadikán a felsõs osztályok
körbejárták egész Sárszentmiklóst, hogy
papírt gyûjtsenek. Kisebb-nagyobb csapa-
tokban járták végig a falut, és talicskákba
pakoltak minden megszerzett hulladékot.
Minden csapatnak kellett választani egy
nevet, amelyet késõbb a papírok súlyának
lemérésekor a kilogrammal együtt egy fü-
zetbe írtak. Mindenki nagyon sok papírt
hozott, ez azt jelenti, hogy az iskolánk sok
pénzt nyert a diákönkormányzatnak, me-
lyet a gyereknap megünneplésére és juta-
lomkönyvekre fordíthatnak. Mindenki na-
gyon jól érezte magát.

Varga Péter, Romhányi Blanka 5. b
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Határtalanul-14-01-0396
A Sárszentmiklósi Általános Iskola hete-
dik évfolyamos diákjaival Romániában
jártunk 2014. szeptember 16-ától 20-áig. A
„Határtalanul” program támogatásával
szervezett 5 napos tanulmányi kirándulá-
son az 1848/49-es szabadságharc hõseinek
nyomdokán haladtunk. Az útvonal fonto-
sabb helyei: Nagyvárad, Király-hágó, Csu-
csa, Bánffyhunyad, Körösfõ, Kolozsvár, a
Tordai-hasadék, Torockó, Nagyenyed,
Gyulafehérvár, Segesvár, Fehéregyháza,
Székelyudvarhely, Szentegyháza, Farkas-
laka, Korond, Parajd, Szováta, Szejke-
fürdõ, Sepsiszentgyörgy, Nyergestetõ, Dé-
va, Arad. A hõsökre emlékezve a túra mot-
tójaként Kányádi Sándor Nyergestetõ cí-
mû versét választottuk: „Kopjafa minden
szálfa”. A külhoni magyar fiatalokkal tör-
ténõ találkozásra, programokra is jutott
idõ, hiszen Szentegyházán a híres, Haáz
Sándor zenetanár vezette, 140 tagú Gyer-
mekfilharmónia vendéglátását élvezhet-
tük.

Horváth Ferencné igazgató

Erdélyi élményeim

A Határtalanul program nyertes pályáza-
tának keretében hajnali négy órakor indult
el a hetedik évfolyam Erdély szépségeinek
felfedezésére, az 1848-as szabadságharc
hõseinek nyomában.
A határ átlépése után elsõ állomásunk
Nagyvárad volt, ahol Nagy-Sándor József
szülõházát néztük meg, majd a városban
sétáltunk. A következõ helyszínünk Csu-

csa volt, ahol Ady szerelmének, Boncza
Bertának a kastélya áll. Ezután Bánffyhu-
nyad következett, amely a cifra házain kí-
vül arról híres, hogy itt található egy Petõ-
fi-kopjafa, amit meg is néztünk. Ezután
Körösfõre mentünk, majd este Kolozsvár-
ra értünk, ahol a szállás elfoglalása után
megnéztük a Mátyás-szobrot a fõtéren,
majd nyugovóra tértünk.

A második napon új szállásunk felé vettük
az irányt. Útközben elsõ állomásunk a
Tordai-hasadék volt, ahol a busz egészen a
hasadék bejáratáig vitt bennünket. A dél-
elõtt folyamán Nagyenyedre és Gyulafe-
hérvárra is eljutottunk. Egy jó ebéd után
Segesvárra látogattunk, ahol a vár órator-
nyát néztük meg. Utunk folytatásaként Fe-
héregyháza után a végleges szállásunkra:
Szentegyházára értünk, ahol ízletes vacso-
rával vártak mindnyájunkat. A szállás ki-
osztása után alvás következett.

Harmadik napunkon Székelyudvarhely és
Farkaslaka felé vettük az irányt. Ezek

megnézése után Korondon vásárolhat-
tunk gyönyörû, kézzel készült mázas kerá-
miatárgyakat, majd utolsó állomásunkhoz,
a szovátai Medve-tóhoz mentünk, ami egy
kiterített medve bõrérõl kapta a nevét.
A negyedik napon, reggeli után a kettéosz-
tott évfolyam egyik csoportja a Filiház na-
gyon izgalmas kalandparkjába ment, a má-
sik csoport pedig kürtõskalácssütésén vett
részt. A délelõtt folyamán még sor került
egy focimeccsre is, ahol sajnos a házigaz-
dák nyertek. Az izgalmas délelõttön a jó le-
vegõjû parajdi sóbányába látogattunk el,
majd Nyergestetõre mentünk, ahol a kop-
jafák feliratait is elolvastuk.
Utolsó napunkon reggeli után hazaindul-
tunk, de útközben megálltunk Déva várá-
nál, majd Aradon megkoszorúztuk az ara-
di vértanúk emlékmûvét. Vasárnap haj-
nalban bár nagyon fáradtan, de élmények-
kel gazdagon megrakodva érkeztünk meg
Sárszentmiklósra.

Zelman Fanni 7. b

Állatok világnapja a Sárbogárdi Zengõ Óvodában
Október 4-e az állatszeretetérõl ismert Assisi Szent Ferenc ünne-
pe és 1931 óta világszerte az állatok világnapja. Óvodánkban az
idén is élménygazdag programokkal készültünk a gyerekeknek.
Az egész hét az állatok jegyében zajlott minden csoportban.
Fontosnak tartjuk, hogy már egész kicsi korban kialakítsuk, meg-
alapozzuk a gyermekek állatokhoz való felelõsségteljes viszonyát.
Az állatok szeretetét nem lehet könyvekbõl megtanítani. Az álla-
tokkal való közvetlen kapcsolat, tapasztalatszerzés, a velük való
tevékenykedés a legeredményesebb módszer arra, hogy az óvo-
dás gyermekekben kialakuljon irántuk a szeretet, a gondoskodás
és a védelem érzése.

A sok-sok állatos mese, vers és dal mellett az aulában megrende-
zett fotókiállítás keretében egész héten nézegethették a gyerme-
kek és szüleik házi kedvenceikrõl, állatkerti élményeikrõl készült
fényképeiket. Közvetlen tapasztalatszerzésre a hét utolsó napján
megrendezett kisállat-simogatóban volt lehetõség. Ezért sok ak-
tív családnak tartozunk köszönettel, akik örömmel „adták köl-
csön” egy napra kis kedvenceiket, hogy az óvoda lakóinak örömet
szerezzenek. Többek között nyuszik, teknõsök, hörcsögök, papa-
gájok, egy kaméleon és egy gekkó voltak a vendégeink. Újra ven-
dégül láttuk a Dog Plus Kutyaiskola 3 kutyusát és gazdáikat, akik
az idén is nagy örömet szereztek a gyerekeknek bemutatójukkal.
Tapasztalhattuk, hogy milyen fegyelmezetten, türelmesen teljesí-
tették a kutyák gazdáik minden kérését. Nemcsak elviselték, ha-
nem élvezték a gyerekek simogatását, ölelgetését.

Toldi Miklósné óvodapedagógus
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Hétköznapi csodáink
Az õszi nap sugarai lágyan melengették Szent Ágota gránitba vé-
sett képét. Az ég is tudta, hogy az oly sok esõt hozó napok elõtt
nemcsak a léleknek, hanem a testnek is nagy szüksége van a nap-
fény melegére.
A Móri Egyházközség zarándokcsoportja 2014. szeptember 8-án,
Kisboldogasszony napján kereste fel Sárszentágotán a Szent Ágo-
ta-zarándokhelyet. A vendégeket Exner József és az egyházköz-
ség képviselõ-testületének világi elnöke, Takács Béla fogadta a
római katolikus templomnál. A zarándokok rózsafüzér-imádság-
gal készítették fel lelküket az elõttük álló napra. Az áhítatot köve-
tõen Siák Gáborné, a Szent Ágota-zarándokhely koordinátora is-
mertette meg õket Sárszentágota település rövid történetével, be-
mutatta Szent Ágota szûz és vértanú életét, majd elemezte a falu
egyik legnagyobb értékének, a Szent Ágota-zarándokhely létre-
hozásának körülményeit, küldetését és céljait.
A zarándokok meghatottan fogadták, hogy e pici falu egyedülál-
lóan õrizte meg a Kárpát-medence magyar lakta településein
Szent Ágotának, mint a templom védõszentjének nevét, mely a
kereszténység felvétele óta egyúttal a község neve is lett.
Célunk, hogy a hely és a hit erejével minél több emlõrákban szen-
vedõ nyerjen éltetõ reményt itt. Hisszük, hogy az itt elmondott
ima meghallgatásra talál, lelki békét és gyógyító hitet nyújt a ret-
tegett betegség ellen küzdõ test számára.
A zarándokok délelõtti programja a templomi bevezetõ után az
általános iskola udvarán folytatódott. Itt fogadta a csoportot Ma-
gyar József nyugalmazott tanár, helytörténeti kutató, aki bemu-
tatta a volt kastély, „kúria” parkjában található történelmi emlék-
helyeket. Az elõadásokat úgy a templomban, mint az iskolánál ér-
deklõdéssel hallhatták a zarándokok, záporoztak kérdéseik,
melyre igyekeztünk történelmi hûséggel konkrét választ adni.
A kastélykerti program után a kultúrházhoz vonultak a vendégek,
ahol Baranyák István polgármester fogadta õket, és a vendégség-
re kialakított asztal mellett beszélgethettek el a falu jelenérõl, jö-
võbeli elképzeléseirõl.
A rövid ebédet követõen ismét visszatértek a templomba, ahol
Bognár Károly atya celebrált misét számunkra. A csoport vezetõ-
je, Ferencz József misebornak alkalmas, hazai termesztésû móri
bort és személyes ajándékot nyújtott át Károly atyának.

A szentmise záróakkordjaként a vendégek csodálatos hangzással
német nyelven énekeltek, jelezve, hogy õrzik gyökereiket, anya-
nyelvüket, és mély katolikus hitüket. Az öreg templom falai bol-
dogan sóhajtottak fel: ismét élettel vannak tele padsorai, egyre
gyakrabban, és egyre többen éneklik „Boldogasszony anyánk…”
kezdetû énekünket, nemzetünk õsi himnuszát.

Siák Gáborné

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
KÖZÖS SÉTÁRA INVITÁL

minden érdeklõdõt!

Nyáron a sárbogárdi Huszár-temetõ nevezetes
halottainak nyughelyét ismerhették meg az érdeklõdõk.

Október 19-én, vasárnap, délután 2 órától
a SÁRSZENTMIKLÓSI TEMETÕBE

szervezünk hasonló felfedezõ sétát,
ha az idõ engedi.

Fotó: https://www.facebook.com/szentagotazarandokhelyFotó: https://www.facebook.com/szentagotazarandokhely

Király postás
A Magyar Posta Zrt. évrõl évre megrendezi házi KRESZ-verse-
nyét három kategóriában: kisteher (hivatásos és nem hivatásos)
illetve nagyteher kategóriákban. Erre idén szeptember végén ke-
rült sor.

A verseny elsõ napján a versenyzõk tesztírás formájában KRESZ,
vezetéselmélet és mûszaki ismeretek témakörökben adtak szá-
mot tudásukról. A tesztírás után következett a csapatverseny, me-
lyen játékos, interaktív, mozgalmas feladatokban mérték össze a
csapatok tudásukat.

A verseny második napján a vezetési gyakorlat zajlott le. A veze-
tési gyakorlaton kívül a versenyzõk különbözõ csapatjátékokon is
részt vettek, pl. „vakvezetés”, célfékezés, vezetés „részeg” szem-
üvegben, kerékcsere-szimuláció, tengelyterhelés-mérés, doboz-
pakolás, autógurítás.
A KRESZ-verseny keretében a jármûvezetõk számot adtak a
környezettudatos jármûvezetési, a veszélyesáru-szállítási és az
alapvetõ környezetvédelmi ismereteikrõl is.
Király László csapatban, nagyteher kategóriában elsõ helyezést
ért el, illetve õ írta a legjobb egyéni tesztet nagyteher kategóriá-
ban.

Apáti-Tóth Kata szóvivõ, Magyar Posta Zrt.
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Búcsúzom egykori
tanáromtól

Az elmúlt héten szomorú hírt olvastam: meghalt hetvenkilencedik életév-
ében Salgóvári László, volt iskolaigazgatóm, egykori tanárom.
Valamikor 50 évvel ezelõtt egy nagyon barátságos és áldozatot vállaló sze-
rény család költözött kis szülõfalumba, Pusztaegresre tanítónak. Ez a csa-
lád – Laci bácsi, Bori néni és kislányuk, Ágika – nem tudták, hogy mit vál-
lalnak. Egy olyan helyre jöttek tanítani, ahol még összevont osztályok és
kétmûszakos tanítás várt rájuk, olajos deszkapadlós, szenes kályhával fû-
tött, kissé füstös tantermekkel. Emlékszem, amikor elõször léptek be az
osztályba, pedig csak 10 éves voltam. Mi felálltunk és köszöntünk, õk
bemutatkoztak, és mi csendben hallgattuk, hogy mit is akarnak.
Kis, fatornyos, 2 tantermes iskolánk hamar befogadta õket, mert köztünk
éltek, velünk voltak, értünk dolgoztak, minket tanítottak. Sokszor többet
voltak velünk, mint a szüleink – még tanítás után is velünk játszottak, ránk
vigyáztak. Megtanították nekünk, hogy hazafelé hogyan menjünk és min-
denkinek köszönjünk, ami ma már nem divat.
Mindig eszembe jutnak azok a mondatok, amiket ballagásunk alkalmával
mondott Laci bácsi: „Mi, tanítók megtanítottuk nektek mindazt, amit tud-
tunk, és megtettük mindazt, amit megtehettünk: oktattunk, neveltünk, ír-
ni, olvasni, számolni tanítottunk, megismertétek a történelmet, az irodal-
mat, a tudományt, a helyes viselkedést és egymás tiszteletét. Ezután rajta-
tok múlik, hogy mit fogadtok meg, hogy mire viszitek és mi lesz belõletek.
És majd egyszer, ha továbbtanulásotok után visszatértek kis szülõfalutok-
ba, az ajtónk mindig nyitva lesz elõtettek. Mi visszavárunk, mert felelõsek
leszünk még akkor is értetek. Ne valljatok szégyent, hogy büszkék lehes-
sünk rátok!”
Sokan voltunk és megfogadtuk tanácsaikat, útmutató szavaikat.
Amikor Pusztaegresen mûvház- és ifjúságvezetõ voltam, sokat összejár-
tunk, kikértem tanácsait és egyben segítségét a helyi fiatalok összetartásá-
hoz és programjainak kialakításához. Kikértem véleményét akkor is, ami-
kor színjátszó kört mûködtettem, amikor megyei szavalóversenyt rendez-
tünk, tánccsoportokat, pávaköröket és különbözõ sportrendezvényeket
szerveztünk. Õ mindig segítségemre volt. Ahogy múltak az évek, egyre
jobban megkedveltünk egymást, tiszteltük egymásban azt, ahogy egymás-
hoz viszonyultunk. Mindketten küzdöttünk falunk megmaradásáért, isko-
lánk megtartásáért, mert tudtuk: ha megszûnik az iskola, elmegy a fiatal-
ság, megszûnik az élet. Laci bácsi sokat küzdött és belefáradt, mert sokan
nem értették meg, mit is akart lányával, Ágikával együtt. Nem az állását
féltette, hanem az iskoláját, az ott lakók gyerekeit és munkájuk gyümöl-
csét.
Mikor Sárbogárdra költöztünk, sokat beszélgettünk a közéletrõl, a politi-
káról, a múltról s a jövõrõl. Egyszer úgy szólítottam: „Üdvözlöm, tanár
úr!” – kikérte magának, azt mondta, ezt ne tegyem, õ sohasem volt és so-
hasem lesz úr, csak egy tanító, aki szerette azt, amit csinált és nem várt há-
lát azért, amit végzett, csak egy kedves szót vagy egy köszönömöt.
Kedves tanár bácsi! Én most mégis azt mondom: sokkal több volt, mint egy
tanár. Önök voltak a nemzet napszámosai, kis falum lámpásai, akik fényt
varázsoltak és tudást hoztak szülõfalumba. Ebbõl a kis fénybõl sokan meg-
tanultak példás családfõvé válni. Tudom, hogy soha nem várt köszönetet
senkitõl, akkor sem, amikor másoknak segített, amikor megpróbálta meg-
menteni az önkéntes tûzoltó egyesületet és sok minden mást, amit érték-
nek tekintett.
Az idei évben, amikor megkapta a „Sárbogárd Oktatásáért” kitüntetõ cí-
met, én az elsõk között gratuláltam és örültem, hogy mások is elismerték
sok évtizedes munkáját. Akkor még nem tudtam, hogy ez volt az utolsó
személyes beszélgetés. Sajnálom, hogy nem tudtam betegségérõl, nem lá-
togattam meg, s nem tudtam elbúcsúzni személyesen. Most megteszem.
Kedves Laci bácsi, tanítóm, mesterem, példaképem! Köszönöm sok száz
tanítványa s valamennyi pusztaegresi család nevében mindazt az áldoza-
tos munkát, amit értünk cselekedtek. Nyugodjon békében, emlékét
õrökké megõrizzük!

Egy tanítványa: Pauscher Lajos

Szerkesztõségi megjegyzés: Salgóvári László a Petõfi Sándor Gimnázium
elõdintézményében, a sárbogárdi tanítóképzõben szerzett tanítói oklevelet.
Hosszú ideig a gimnázium öregdiák-egyesületének elnöke volt.

TISZTELT
SÁRBOGÁRDIAK!

Kovács István vagyok, gyermekrendezvény-szervezõ. Program-
jaim alkalmával is igyekszem a gyerekek, szülõk segítségével
megunt játékokat, könyveket, gyermek- és felnõttruhákat, cipõ-
ket, elektronikai eszközöket gyûjteni.
Az összegyûlt adományokat aztán eljuttatom olyan sorsú csalá-
dokhoz, ahol minden apróságnak tûnõ segítség sokat számít.
Elérhetõségeim: mikulaskovet@gmail.com, 06 (30) 293 2375.
Köszönettel:

Kovács István Mikulás-nagykövet

KUTYA KERESTETIK
Etelvári Zoltán jelezte szerkesztõségünknek, hogy egy
nem látó sárbogárdinak megmérgezték a vizsláját, aki
egyetlen társa, segítõje volt, míg a családja haza nem
ért a munkából, iskolából. Etelvári Zoltán ezúton is
kéri, hogy ha valakinek van magyar vizsla, vagy golden
retriever kölyökkutyája, és szívesen odaajándékozná,
az hívja õt a 06 (70) 334 9149-es telefonszámon.

Szerkesztõség

GRATULÁLUNK!
A Nyugdíjas Szervezetek „Életet az Éveknek” Fejér
Megyei Szövetsége által az idõsek napja alkalmából
rendezett múlt hét csütörtöki ünnepségen díszokleve-
let nyújtott át Szabóné Czuczai Katalinnak a szövetség
érdekében végzett munkája elismeréseként, amihez
gratulálunk!

Szerkesztõség
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ALMÁS–ZELLERES ÉDESBURGONYALEVES
Hozzávalók: 30 dkg édesburgonya, 1 közepes db savanykás alma, 1
közepes szár zeller, 1 db mogyoróhagyma, 3 dl víz, 0,5 fél citromból
nyert citromlé, só, bors ízlés szerint.
Az édesburgonyát meghámozzuk, húsát kisebb, közel egyforma
darabokra vágjuk, fóliával bélelt tepsire tesszük. 200 fokra elõme-
legített sütõben, lefóliázva kb. 20 perc alatt puhára sütjük. Közben
a hagymát egészen finomra vágjuk és az olajon megdinszteljük. Az
almát meghámozzuk és apróra daraboljuk, a zellerszárat is felsze-
leteljük. Hozzáadjuk a hagymához, és puhára pároljuk. Felöntjük
vízzel, beletesszük a sült édesburgonya-darabokat és felforraljuk a
levest. A tûzrõl lehúzva botmixerrel, vagy turmixban pépesítjük.
Sózzuk, borsozzuk és belefacsarjuk a citrom levét. Egyet forralunk
rajta és kész.

ALMÁS–KRUMPLIS RAKOTT
Hozzávalók: 1 csipet rozmaring, 1 csokor petrezselyem, 20 dkg
trappista sajt, 2 dl habtejszín, 3 dl zöldségalaplé, 2 közepes fej
vöröshagyma, 6 db alma, 1 kg héjában fõtt burgonya, só és bors
ízlés szerint, 1 csapott ek finomliszt, 1 ek vaj.
Az egyik hagymát felaprítjuk, kevés vajon, kevés liszttel megpirít-
juk. Felöntjük a levessel, belekeverjük a tejszínt, és felforraljuk.
Megborsozzuk, beleszórunk 10 dkg sajtot és a petrezselymet. A hé-
jában fõtt krumplit felkarikázzuk. Az almák magházát eltávolítjuk
és a krumplival hasonló vastagságú szeletekre vágjuk. A másik
hagymát megdinszteljük és fûszerezzük borssal, rozmaringgal. Egy
tálba rétegezzük a felkarikázott krumplit és a felszeletelt almát, rá-
kanalazzuk a hagymát. Leöntjük a mártással, megszórjuk a mara-
dék sajttal. Forró sütõbe toljuk és 45 perc alatt készre sütjük.

ALMÁS–SAJTOS CSIRKE RIZZSEL
Hozzávalók: 4 db egész csirkecomb, vagy 8 db felsõcomb, 1 közepes
db alma, 10 dkg trappista sajt (reszelt, vagy gouda), 4 ek tejföl
(púpozott), 50 dkg rizs, 1 közepes fej vöröshagyma, 1 ek naprafor-
góolaj, só, ételízesítõ és kapor ízlés szerint.
A combokat jól megmossuk, minden oldalról bedörzsöljük sóval,
és egy hõálló üvegtálba tesszük. Tetejüket megszórjuk kaporral. Az
almát megmossuk, meghámozzuk és vékony szeletekre vágjuk. Az
almaszeletekkel beborítjuk a combokat. Az üvegtálat befedjük alu-
fóliával (ha van teteje, akkor azt tesszük rá), és elõmelegített sütõ-
be tesszük. 200 fokon addig sütjük a húst, amíg meg nem puhul.
Közben elkészítjük a köretet. A rizst megmossuk, lecsöpögtetjük.
A hagymát megpucoljuk, lereszeljük, majd kevés olajon üvegesre
pirítjuk. Ezután hozzáadjuk a lecsöpögtetett rizst, és azzal együtt
tovább dinszteljük (ha szükséges, adunk még hozzá olajat). Pár
perc múlva felöntjük vízzel, ételízesítõvel ízesítjük (sózni nem
kell), és fedõ alatt addig fõzzük, amíg a víz elkezd forrni. Ezután
félrehúzzuk és megvárjuk, amíg a rizs felszívja az összes vizet.
Annyit adunk hozzá a hús szaftjából, hogy elég sós legyen. A sajtot
lereszeljük és összekeverjük a tejföllel. Ha a hús megpuhult, ki-
vesszük a sütõbõl, a tetejét megkenjük a sajtos tejföllel, és alufó-
lia/tetõ nélkül visszatesszük még sülni, amíg szépen meg nem pirul
a teteje.

ALMÁBAN SÜLT ALMÁS PITE
Hozzávalók az almához: 6 db alma, 4 tk citromlé, 1 db tojás (a
tetejére). A tésztához: 10 dkg finomliszt, 8 dkg vaj (hideg, borsó
nagyságúra vágva), 1 csipet só, 3 ek víz (jeges). A töltelékhez: 3 ek
cukor, 2 evõkanál finomliszt, 0,5 tk fahéj, 1 csipet szerecsendió.
A tésztához villával morzsoljuk el a hideg vajat a liszttel, amihez a
sót hozzáadtuk. Evõkanalanként locsoljuk rá a vizet, annyit, hogy
összeálljon. Fóliába csomagolva rakjuk a hûtõbe 1 órára. Amíg a
tészta pihen, készítsük elõ az almákat. A tetejérõl vágjunk le egy
1-1,5 cm darabot, pucoljuk meg és vágjuk fel 1 cm-es kockára. Éles
késsel vágjuk ki a magházat, a húsát pedig karalábévájóval úgy,
hogy 1 cm vastag maradjon az oldala meg az alja. A kivájt húst is
vágjuk kockára, az alma üreget pedig ecseteljük be a citromlével.
Egy kicsi, sütõpapírral bélelt tepsibe állítgassuk az almákat. Kever-
jük el a cukrot a liszttel, fahéjjal meg a szerecsendióval, végül a koc-
kára vágott gyümölccsel. Kanalazzuk a tölteléket az almákba.
Nyújtsuk ki a tésztát, szaggassunk ki 6 korongot, vagdossuk be,
hogy sütés közben a gõz ki tudjon menni. Helyezzük az almákra, és
kenjük meg tojással. Forró sütõbe rakva pirosra sütjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI EGY MÁSMILYEN
KONCERT

Kezdjük az elején! Van abban valami különös, hogy az ember
énekel. Elõfordul, hogy csak magának dudorászik a fürdõszobá-
ban, de az sem ritkaság, hogy azért énekel, hogy mások hallják.
Miért énekel? Errõl könyveket írtak össze, valójában mégsem
érthetõ. Az éneket nem lehet megenni, nem segíti a gyomormû-
ködést, nem fejleszti az izomzatot. Lehet, hogy vannak, akik kije-
lentik, hogy õk teljesen zene nélkül élik az életet. Nem hihetõ. Mi-
ért tesznek ki megbízott dolgozók a városok utcáira nagy plakáto-
kat, amelyek hatására egész stadionokat tölt meg a tömeg, és akár
tízezrek tombolnak, integetnek a felhangzó ritmusok erejétõl?
Tudjuk, hogy már az õsi törzsek is nótákat zengve táncoltak a tûz
körül. Bele kell törõdni abba az alaptételbe, hogy az ember zene-
alkotó és zenefogyasztó lény.

Sárbogárdon hetente kétszer összegyûl vagy negyven ember. Kó-
rusmûveket tanulunk be, hogy alkalmilag létrejött közönség elõtt
elénekeljük. Ezért nem kapunk egy fillért sem. Igen sokféle kó-
rusmû létezik; vannak óvodásoknak való kedves, egyszerû dalla-
mok, de több száz éves, bonyolult alkotások is. A bogárdi kórus
hónapokig dolgozott Huszicsné Zsike vezetésével egy tizenkét té-
teles, latin nyelvû oratórium, Vivaldi Glória címû mûve elsajátítá-
sán. Nem volt akármi! Ízt kaptunk egy háromszáz évvel ezelõtti
barokk ízlésvilágból, egy feltétel nélküli istenhitrõl, a tiszta dal-
lamvezetés és összhang uralmáról. Egy olyan korról, amikor a
mûvész azt érezte, hogy nincs más feladata, mint a Szépség szolgá-
lata. Ezek a régi mesterek örökségül hagyták ránk azt a harmóni-
át, amelyet a mai világ elveszített, de a mûveikbõl mégis részesülni
tudunk belõle.
Maga a koncert egy nagyvárosi hangversenyteremnek is díszére
válhatott volna. Magasan iskolázott budapesti fiatalokból álló ze-
nekar, tehetséges, fiatal énekes szólisták, és hát a Huszics Vendel
Kórus… Szárnyaltak a dallamok, szólamok adták-vették egymás-
nak a melódiákat, egyszerre zendültek nõi és férfihangokon az
egymástól elütõ dallamívek különös, vibráló érzést keltve. De ez
még semmi! A karigazgató a kórus névadójának a felesége. Az or-
gonánál a lánya ül, Mozart zongoraversenyét ennek fia, az unoka
játssza. És ki a karmester? A másik unoka, a nemrég szõke fürtû
kisfiúként a bogárdi utcákon szaladgáló, azóta valóságos világ-
sztárrá vált, a nem is tudom, hány nemzetközi versenyt megnyerõ
Várdai István, aki Haydn gordonkaversenyének eljátszásával is
megajándékozta a zsúfolt nézõteret, amely itta a nem is evilági
hangokat. Négy családtag egy pódiumon! Nem gyakori dolog.
Mégsem ez az igazi szenzáció, hanem a színvonal. Ahogy két rideg
anyag, egy dróthuzal és egy szõrköteg összesúrlódása meleg em-
beri szív életét tolmácsolja.
Ez szépen összejött. Szabados Tomi azt állítja, élvezte a szerve-
zést. Tartok tõle, hogy nem hagyja abba. És eszünkbe sem jut
pénzt kérni. Olyan jutalmat kaptunk, amely többet ér a forintnál.

L. A.
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Oly korban éltünk 38.
Pubi 1. rész

A rekkenõ nyári hõségben egy árva vendég
se nyitja ránk az ajtót. Üresen kong a kul-
túrház. Illetve mégsem, hiszen nyári nagy-
takarítás van. A friss festékillat elûzi az
áporodott dohánybûzt. Törzsök Feriék
tegnap végeztek az ajtók, ablakok mázolá-
sával. Utánuk gyorsan kell takarítani, ne-
hogy odaszáradjon a festék. Juhász néni
mellé felfogadtam négy napszámos asz-
szonyt segítségnek. Lemossák a bútorokat,
s az elõcsarnokban halmozzák fel. Tegnap
fölsikálták szép világosra a színpadon a ha-
jópadlót, s már ott gõzölög nagy edények-
ben a padlósárgító. Ezzel fogják beereszte-
ni. Ekkor megjelenik az ajtóban Pubi. A
nyakában szól az elhagyhatatlan Sokol rá-
dió.
– Csókolom, Juhász néni! Mit csinálnak? –
érdeklõdik.
– Szervusz, Bandikám! Látod, padlót sár-
gítunk! – egyenesedik ki fájós derekát nyo-
mogatva Juhász néni.
– Mire jó ez, Juhász néni?
– Bandikám, azért, hogy szép sárga legyen
a padló. Te is kaphatsz belõle, jó lesz a ha-
jadra – szól ki Juhász nénibõl a kisördög.
– Adjon belõle nekem, Juhász néni!
– Magdi, te! Hagyd már, ne ugrasd szegény
bolondot! Még világ csúfját csinálsz belõ-
le! – szól oda az egyik asszony, de Juhász
néni konok, nem hallgat rájuk, megy üve-
gért és önti bele a padlósárgítót.
– Nesze, Bandikám! Használd egészség-
gel!
– Köszönöm, Juhász néni! Majd otthon ki-
próbálom.
Másnap újra megjelenik Bandi. Állandó
vendég még nyáron is. Télen is itt meleg-
szik minden este a folyóirat-olvasóban. Az
ide járó fiatalok maguk közé fogadták. Né-
ha ugratják õk is, hülyeségeket mondanak
neki, de Bandi derûsen fogadja, mint egy
szelíd gyerek, nem szívja mellre a tréfát.
Az asszonyok éktelen nevetésére lépek ki
az irodából. Bandi ott áll, Sokol rádióval a
nyakában, a sörénye vad sárgásvörös színû
a padlósárgítótól, és ráadásul minden haja
szála égnek áll. A két keze meg az arca is
sárga. Nemcsak a haját festette be, de meg
is mosakodott Juhász néni „ajándékában”.
– Bandi! Ez szörnyû! – szólok elképedve,
miközben rosszallóan nézek Juhász néni-
re.
– Juhász néni adott padlósárgítót. Azt
mondta, hogy jó lesz a hajamra – magya-
rázkodik Bandi.
– De te meg is mosakodtál benne! Hogy
nézel így ki? Láttad már magad tükörben?
– Nem én, de jó lesz ez így, ne törõdjön ve-
le! – Bandi nyugodtan leül a szokott helyé-
re, és hallgatja a rádiót.
Odafordulok Juhász nénihez:
– Juhász néni! Hát ezt jól megcsinálta!

– Jaj, Hargitai elvtárs, nagyon szégyellem,
hogy szegényt így bolonddá tettem. Most
rajta nevet az egész falu. Most mit csinál-
jak? – néz rám kétségbeesett tanácstalan-
sággal.
Juhász nénit nagyon bántja a dolog.
– Tudja mit? Vigye haza és mossa meg ren-
desen Pubi haját! – adom a mentõ ötletet.
– Jól van, Hargitai elvtárs, hazaviszem –
könnyebbül meg a javaslatomon –, meg fõ-
zök neki egy jó vacsorát. Úgysincs neki
senkije.
Juhász néniben ezután az eset után vala-
miféle szelíd anyai érzés bontakozott ki
Bandi iránt. Fõzött neki vacsorát nemcsak
egyszer, hanem máskor is. Pubi pedig egy-
re jobban ragaszkodott Juhász nénihez.
Napközben is be-benézett hozzá:
– Csókolom, Juhász néni! Mit segíthetek?
– kérdezte ilyenkor.
– Gyere, Bandikám, segítsd kivinni a fel-
mosóvizet, egyedül nem bírom ezt a nehéz
vödröt!
Bandi készségesen megfogta a vödröt és
vitte ki az utcára, s ott a lefolyóba öntötte a
vizet.
– Köszönöm, Bandikám! – hálálkodott Ju-
hász néni, és Bandi zsebébe csúsztatott egy
pár forintot.
A színházban Juhász néni volt a jegyszedõ.
– Hargitai elvtárs! Beengedhetem Bandit
a színházba? – kérdezi az elsõ õszi elõadás
elõtt Juhász néni tõlem.
– Jól van, bejöhet, de akkor rendesen öl-
tözzön föl! – válaszolom.
Meg is érkezik a színházi elõadásra Bandi,
szépen felöltözve, még zakó is van rajta.
Juhász néni a helyére vezeti, egy neki oda-
készített pótszékre az ablak mellett. Elkez-
dõdik az elõadás. A csöndben hallom ám,
hogy a színházteremben valahol szól a
Kossuth Rádió szignálja, és a bemondó ol-
vassa a híreket. Hol szól a rádió? Hol szól a
rádió? – kutatjuk Juhász nénivel együtt,
míg rájövünk, hogy Pubi kabátja alatt ott
van most is az elmaradhatatlan Sokol rádi-
ója, az szól. Odamegy hozzá Juhász néni:
– Bandikám! Kapcsold ki a rádiót! Szín-
házban nem lehet rádiózni – súgja oda ne-
ki.
– Kikapcsolom, Juhász néni! – feleli kész-
ségesen, jó hangosan, hogy az egész nézõ-
közönség hallja. Aztán szép komótosan ki-
kapcsolja, és mehet tovább az elõadás.
Elõadás után megállítom az ajtóban:
– Bandi! Ha be szeretnél jönni máskor is a
színházba, elõtte mindig le kell jelentkez-
ned rádió-ellenõrzésre az ajtóban Juhász
néninél!
Így is történik. A következõ elõadásra is-
mét megjön Bandi. Illedelmesen köszön:
– Csókolom, Juhász néni! Megjöttem.
Nem szól a rádió. Bemehetek?

– Bemehetsz, Bandikám! – feleli meleg
hangon Juhász néni.
Juhász néni mélyen átérzi Pubi sorsát, hi-
szen az övé legalább olyan kegyetlen volt.
A szüleit elvesztette, s árva gyerekként
hatéves korában kiadták egy Árpád utcai
tehenes gazdához. Itt kegyetlenül bántak
vele. Télen-nyáron mezítláb járt, az istálló-
ban aludt az állatok között. Enni alig adtak
neki, verték mindenért, s kora reggeltõl
késõ estig dolgoztatták. Nem volt egy pilla-
nat nyugta se. A háború után férjhez ment,
és a Tinódy Lantos Sebestyén kultúrházba
szegõdött el takarítani. A Korona szálló-
ból szovjet mintára az ötvenes években csi-
náltak kultúrházat. Az igazgatók szinte
évente váltották benne egymást. Csak Ju-
hász néni maradt a biztos pont. Volt, hogy
fél évig egyedül dolgozott a kultúrházban.
Õ nyitott, zárt, és takarított a rendezvé-
nyek után. Igazgató nélkül is ment minden,
mint a karikacsapás. A sorban én lettem a
kilencedik fõnöke. Amikor megismertem,
már ortopéd cipõben járt, erõsen sántított
a bal lábára, ami a sok fagyoskodástól
tönkrement. De akárhogy fájt is neki, nem
panaszkodott. Reggel hatkor már az utcát
söpörte a kultúrház elõtt.
A temérdek gyerekkori megaláztatás elle-
nére hatalmas önérzet lángolt benne. Aki
neki megadta a tiszteletet, annak õ is, de
akitõl sérelmet szenvedett, annak sose bo-
csátott meg. Így járt vele Jobban János is,
aki járási népmûvelési felügyelõ volt né-
hány évig 1956 elõtt. Egyszer csupa sár
csizmában sietõsen, késve toppant be a
kultúrházba egy értekezletre, ahol ráadá-
sul õ volt az elõadó. Röstellte a csizma
sárosságát, hát odaszólt parancsoló han-
gon Juhász néninek:
– Magdi! Mosd le a csizmámat!
Juhász néni kivette a sufniból a felmosó-
rongyot, és szó nélkül lemosta a sáros csiz-
mát. Nem mutatta, hogy megalázva érzi
magát, de tehetett bármit ezután Jobban
János, semmivel nem tudta kiengesztelni, s
ezt a csizmamosást még húsz év múlva is a
szemére hányta.
Folytatom.

Hargitai Lajos

ELÕREHOZOTT
LAPZÁRTA

Tisztelt Olvasóink!

Az október 23-ai ünnep miatt lapzár-
tánk október 21-én, kedden lesz, az új-
ságot október 22-én olvashatják.

Október 23-án és 24-én
szerkesztõségünk zárva tart.

Szerkesztõség
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Diadal Miklóson
A Sárszentmiklós hazai pályán fogadta Bicske csa-
patát, amelyen mindegyik alakulatnak szüksége
volt a gyõzelemre.
A hazaiak már az elején megszerezték a vezetést
Bezerédi révén, aki egy szöglet után a hosszún ér-
kezve fejelt a hálóba. Ezen kívül Bezerédinek még
egy nagy lehetõsége volt, de egyedül a kapussal
szemben mellé emelt. Egygólos vezetéssel mentek
pihenõre a csapatok.
A második félidõ derekán Tóth passzolt lyukba
Bezerédi Ádámnak, aki ezúttal nem hibázott és ket-
tõre növelte a találatait. Bicskének sikerült egy
bombatalálatot szereznie, egy bedobás után a fel-
szabadító lövést lõtték el és felkapaszkodtak egy
gólra.
A mérkõzést a kemény párharcok és küzdés jelle-
mezte, ami jobban megmutatkozott a hazai olda-
lon.

Eredmények

Ifi: 4-4. Megye III.: Sárszentágotán nyert 6-3-ra.
Öregfiúk (2014. október 11., szombat): Sárszent-
miklós–Kisláng 1-1. U15 (2014. október 12., vasár-
nap) Sárszentmiklós–Aba-Sárvíz 4-1.

Bozsik-torna
Szombat délelõtt megrendezésre került a Bozsik
Labdarúgótorna következõ fordulója. Ragyogó
napsütésben, hét település részvételével Alap, Ce-
ce, Mezõfalva, Káloz, Sárosd, Sárbogárd, Sárszent-
miklós mérhette össze tudását – az U11-es korosz-
tály a sárszentmiklósi, az U10-es korosztály a sár-
bogárdi sportpályán.
Az indián nyár is segített igazi kellemes hétvégét
varázsolni a sárszentmiklósi sportpályára. Gyõztes
mérkõzésekkel, vidám hangulatban, egy ínycsik-
landozó vacsora mellett töltötték együtt talán az
utolsó igazi nyári hétvégét sportolók, edzõk, a klub
vezetõsége, szponzorok.
Az elmúlt hetek sérüléssekkel tûzdelt mérkõzései-
rõl már-már nosztalgiázva, a tanulságokat komo-
lyan átbeszélve telt az este, tovább erõsítve a csa-
patszellemet az õszi szezon még hátralevõ fordulói-
hoz.

Sárszentmiklósi SE

Az Agárdi Termál csoport
eredményei és állása

Szabadegyháza–LMSK 1-2
Kulcs–Adony 1-0
Soponya–Sárosd 0-4
Lajoskomárom–Nagykarácsony 5-1
Enying–Mezõszilas 6-0
Seregélyes–Baracs 0-1
Káloz–Nagylók 0-2
Aba-Sárvíz–Pusztaszabolcs 2-2
1. Sárosd 9 9 0 0 59 5 54 27
2. Lajoskomárom 9 7 1 1 39 10 29 22
3. Baracs 9 7 1 1 23 10 13 22
4. Aba–Sárvíz 8 6 1 1 27 11 16 19
5. Nagylók 8 5 0 3 27 17 10 15
6. Pusztaszabolcs 9 4 2 3 23 16 7 14
7. Kulcs 9 4 1 4 22 19 3 13
8. Káloz 8 4 0 4 21 21 0 12
9. Soponya 9 4 0 5 14 29 -15 12
10. Enying 9 3 0 6 20 25 -5 9
11. Szabadegyháza 9 3 0 6 16 28 -12 9
12. LMSK 9 2 2 5 12 30 -18 8
13. Mezõszilas 9 2 2 5 12 31 -19 8
14. Adony 9 2 1 6 13 23 -10 7
15. Nagykarácsony 9 2 0 7 12 45 -33 6
16. Seregélyes 8 0 1 7 5 25 -20 1

A Viszló csoport eredményei és állása

Ercsi–Tordas 0-3
Martonvásár–Velence Bericap 2-1
Dunaújváros PASE Kft. II–Mezõfalva 2-2
Iváncsa–Mór 3-1
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Kisláng 1-2
Szár–Polgárdi Vertikál 2-1
Puskás FC Kft. II–Dunafém-Maroshegy 3-0
Sárszentmiklós–Bicske 2-1
1. Iváncsa 8 8 0 0 29 7 22 24
2. Velence Bericap 9 5 1 3 17 9 8 16
3. Gárdony–Agárd 9 4 4 1 16 11 5 16
4. Dunaújváros II. 8 4 3 1 20 8 12 15
5. Mór 8 3 4 1 15 9 6 13
6. Ercsi 9 4 0 5 21 17 4 12
7. Sárszentmiklós 8 3 3 2 21 13 8 12
8. Kisláng 9 3 3 3 13 11 2 12
9. Polgárdi Vertikál 8 3 2 3 11 14 -3 11
10. Mezõfalva 9 3 2 4 14 19 -5 11
11. Martonvásár 8 3 1 4 15 15 0 10
12. Tordas 8 3 1 4 17 25 -8 10
13. Szár 8 3 1 4 9 24 -15 10
14. Bicske 9 2 1 6 14 19 -5 5
15. Puskás FC Kft. II. 8 1 2 5 7 25 -18 5
16. Dunafém–M.hegy 8 0 2 6 6 19 -13 2
Bicskétõl -2 pont levonva.

A Horfer Serleg csoport
eredményei és állása

Kisapostag-DASE–Sárbogárd 2-2
Rácalmás–Perkáta 3-0
Vajta–Nagyvenyim 1-4
Alap–Elõszállás 2-2
Cece–Dég 8-1
Sárszentágota–Sárszentmiklós II. 3-6
1. Nagyvenyim 9 8 1 0 43 4 39 25
2. Kisapostag–Dase 9 7 1 1 37 16 21 22
3. Sárszentmiklós II. 8 7 0 1 26 11 15 21
4. Cece 8 5 2 1 39 9 30 17
5. Rácalmás 9 5 2 2 32 16 16 17
6. Sárbogárd 9 3 4 2 20 18 2 13
7. Dég 9 3 1 5 17 28 -11 10
8. Alap 9 2 3 4 21 33 -12 9
9. Vajta 9 2 1 6 19 27 -8 7
10. Elõszállás 9 1 2 6 17 28 -11 5
11. Sárszentágota 9 0 2 7 12 60 -48 2
12. Perkáta 9 0 1 8 9 42 -33 1

Megvan az elsõ siker
Alsóörsi SE–VAX KE Sárbogárd

23-30 (12-15)
Veszprém Megyei Férfi

Kézilabda-bajnokság, 3. forduló
Vezette: Blaskó–Dobovai.
Sárbogárd: Németh I. – Németh II. 5, Bodoki 3,
Goldberger 2, Pluhár 3, Kaló 12, Horváth 2, Boros-
tyán, Hegedüs 2, Suplicz, Oláh 1.
Edzõ: Bodoki György.
Hétméteresek: 3/3, illetve 4/4. Kiállítások: 14, illet-
ve 8 perc.
A 3. fordulóban a Balaton északi partján vendéges-
kedtünk, Alsóörsön. Az eddigiekbõl kiindulva arra
számítottunk, hogy nem lesz könnyû mérkõzés ez
sem.
Az elsõ pár percben felváltva estek a gólok, majd
ezek után magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést,
és a 10. perchez érkezve sikerült 3 góllal meglóg-
nunk ellenfelünk elõl. Ezt az elõnyt tartottuk a félidõ
végéig, ami nagyrészt annak volt köszönhetõ, hogy
jóval kevesebb hibával kézilabdáztunk, mint azt tet-
tük az elõzõ két fordulóban.
A 2. félidõben sem hagyott alább a lendületünk, a
félidõ elsõ két percében az ellenfél hibáit kihasznál-
va gyorsan berámoltunk 3 gólt, amivel magabizto-
sabbá tettük elõnyünket. A mérkõzés további ré-
szeiben is jól kézilabdáztunk mind támadó-, mind
védõoldalon. Az utolsó 10 percben volt pár eladott
labdánk, de ez sem nehezítette meg a sorsunkat,
tehát magabiztos, jó játékkal szereztük meg elsõ
pontjainkat a Veszprém Megyei Bajnokságban.
A találkozóról összességében elmondhatjuk, hogy
egy nagyon fontos gyõzelmet szereztünk. Elsõsor-
ban lélektanilag volt fontos, hiszen az elsõ két mér-
kõzésen nem sok lendület volt a csapatunkban,
másodsorban pedig ha nem sikerült volna a két

pont megszerzése, komolyabb hátrányba is kerül-
hettünk volna a többiekkel szemben. Sikerült a
mérkõzésen a jó védekezés mellett viszonylag jó
támadójátékot produkálni, ez is elõrelépés az eddi-
giekhez képest. Ki kell emelni Goldberger Marcit,
aki nagyon jól pótolta középen a hiányzókat, és em-
lítés nélkül nem lehet elsiklani Kaló Péter teljesít-
ménye felett sem, aki egymaga 12 gólt szerzett a
mérkõzésen, s ezzel a szezon eddigi legjobb egyéni
teljesítményét mutatta fel.
Következõ mérkõzésünk szombaton 18 órakor lesz
hazai pályán. Az ellenfél a régi jó ismerõs Bicske TC
csapata lesz. Várunk minden szurkolót a Mé-
szöly-csarnokban!

A 3. forduló további eredményei:
Nemesvámos–Veszprémi Egyetem II. 33-33
Tapolca–Várpalota II. 34-30
Martonvásár–Balatonfüred II. 26-21
Bicske–Rácalmás 21-25

Tabella
1. Rácalmás SE 3 3 0 0 87 75 12 6
2. Õsi Boys 2 2 0 0 86 49 37 4
3. Balatonfüredi KSE II. 3 2 0 1 87 70 17 4
4. Martonvásári KSE 3 2 0 1 89 79 10 4
5. Veszprémi Egy. SC II. 2 1 1 0 61 49 12 3
6. Nemesvámos 3 1 1 1 85 78 7 3
7. Bicskei TC 3 1 0 2 82 91 -9 2
8. VAX KE SÁRBOGÁRD 3 1 0 2 63 76 -13 2
9. Tapolca VSE 2 1 0 1 57 79 -22 2
10. Várpalotai BSK II. 3 0 0 3 83 105 -22 0
11. Alsóörsi SE 3 0 0 3 67 96 -29 0

HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

Rehák Tamás
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Fejér Megyei
Kormányhivatal

Sárbogárdi Járási
Hivatala

ELÉRHETÕSÉGEK,
NYITVA TARTÁS

Törzshivatal és Hatósági Osztály 7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, fax:
06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.
gov.hu; H 8.00–11.30, Sze 8.00–11.30,
12.30–15.00, P 8.00–11.30
Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-el-
lenõrzõ Hivatal 7000 Sárbogárd, Ady E. út
164.; levélcím: 7001 Sárbogárd, Pf. 32.; tel. és
fax: 06 (25) 508 701; bogyosg@oai.hu; H
8.00–12.00, Cs 8.00–12.00
Járási Földhivatal 7000 Sárbogárd, Hõsök te-
re 17.; tel.: 06 (25) 508 615, 06 (25) 518 020,
fax: 06 (25) 518 021; sarbogard@takarnet.hu;
H 8.00–12.00, 13.00–15.30, K 8.00–10.00, Sze
8.00–12.00, 13.00–15.30, P 8.00–12.00
Járási Gyámhivatal 7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, 06 (25) 460 004,
fax: 06 (25) 520 290; gyamhivatal@sarbogard.
fejer.gov.hu; H 8.00–11.30, Sze 8.00–11.30,
12.30–16.00
Munkaügyi Kirendeltség 7000 Sárbogárd,
Túry M. u. 3.; levélcím: 7001 Sárbogárd, Pf. 28.;
tel. és fax: 06 (25) 508 175; fejermmksarbogard
@lab.hu; H 8.00–14.00, Sze 8.00–14.00, Cs
8.00–14.00, P 8.00–12.00
Okmányirodai Osztály 7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2., tel.: 06 (25) 520 290, fax: 06 (25) 520
290; okmanyiroda@sarbogard.fejer.gov.hu; H
7.30–11.30, 12.30–15.00, K 7.30–11.30; Sze
7.30–11.30, 12.30–15.00, Cs 7.30–11.30,
12.30–15.00, P 7.30–11.30

KIRENDELTSÉGEK

E-mail:
hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu

Alap, 7011, Dózsa Gy. u. 31., tel.: 06 (25) 221
102, fax: 06 (25) 220 370, Sze 8.00–12.00
Alsószentiván, 7012, Béke u. 56/a, tel. és fax:
06 (25) 224 501, Sze 12.15–15.30
Cece, 7013, Deák F. út 13.; tel.: 06 (25) 505
150/21, fax: 06 (25) 234 389; H 8.00–12.00, K
8.00–12.00, Cs 7.30–11.30, 12.30–16.00, P
8.00–12.00
Hantos, 2434, Nagylóki út 3., tel. és fax: 06
(25) 506 000, H 8.00–10.00
Igar, 7015, Fõ út 1., tel.: 06 (25) 506 120, fax:
06 (25) 506 100, K 8.00–12.00
Mezõszilas, 7017, Fõ út 111., tel.: 06 (25) 680
011, fax: 06 (25) 247 001/45, P 8.30–13.00
Nagylók, 2435, Hunyadi J. út 1., tel.: 06 (25)
507 350, fax: 06 (25) 507 311, H 10.00–12.00
Sáregres, 7014, Kossuth út 10., tel.: 06 (25)
509 130, fax: 06 (25) 473 005, H 12.30–16.00
Sárkeresztúr, 8125, Fõ u. 34., tel. és fax: 06
(25) 523 623, Sze 8.30–12.00
Sárszentágota, 8126, Május 1. u. 1., tel.: 06
(25) 509 428, fax: 06 (25) 509 429, Sze 13.30–
15.30
Vajta, 7041, Szabadság tér 1., tel.: 06 (25) 509
720, fax: 06 (25) 509 757, Cs 13.00–16.00

Köszönetnyilvánítás
Sárbogárd Város Önkormányzata köszönetét
fejezi ki a 2014. október 1-én megrendezésre
került idõsek világnapi rendezvény szereplõi-
nek, illetve a fellépõk felkészítõinek: Schönborn
Józsefnének a versmondást, Törõ Lászlónénak
az „Ima” címû mû elõadását, a Belly Kids gyer-
mek-hastánccsoport elõadását és tanáruknak,
Kovácsné Jaksics Ildikónak a felkészítõ mun-
kát, a Sárszentmiklósi Általános Iskola diákjai-
nak a verses, dalos mûsort és Horváth Fe-
rencné igazgató asszonynak a felkészítést, a
Sárhatvani Klub asszonyainak és vezetõjüknek,
Gyõriné Mariannak a humoros és fordulatos
mûsorszámokat, a Sárbogárdi Fúvószenekar
tagjainak a kitûnõ zenei mûsort.

Külön köszönjük a Sárbogárdi Egyesített Szoci-
ális Intézmény vezetõjének és dolgozóinak a
rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében
tett fáradozását.
Ezúton mondunk köszönetet azoknak a sárbo-
gárdi vállalkozóknak is, akik anyagi támogatá-
sukkal hozzájárultak a rendezvény színvonalá-
nak emeléséhez.

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2014. szeptember 29-ei ülésén elfogadta a
15/2014. (X. 9.) önkormányzati rendeletet Sár-
bogárd Város Önkormányzatának a gyermekvé-
delem helyi rendszerérõl szóló 41/2002. (XII.
17.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõ-
ben a polgármesteri hivatal szervezési csoport-
jánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Felhívás partnerségi egyeztetésben
való részvételre

Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-tes-
tületének a partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló 20/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete
alapján tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete a 99/2014. (VIII. 15.) kth. sz. határo-
zatában döntött a Sárbogárd, Sport utca–Árpád
utca–Fenyõ utca–Ady Endre út által határolt terü-
let TSZT, HÉSZ eseti módosításának szükséges-
ségérõl.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökrõl, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/
2012. (XI. 8.) korm. rendelet (a továbbiakban TR.)
37. §-a alapján az elõzetes tájékoztatási szakasz
lezárult.
Az elõzetes tájékoztatási szakasz során partner-
ségi vélemény, állásfoglalás nem érkezett. A
KASIB Kft. (1183 Budapest, Üllõi út 455.) a ható-
sági állásfoglalások figyelembe vételével elkészí-
tette a tárgyi terület településrendezési eszközei-
nek módosítási dokumentációját.
A TR. 38. (2) bekezdés a) pontja szerint a telepü-
lésrendezési eszközök elkészült tervezetét az el-
fogadás elõtt véleményeztetni kell a partnerek-
kel, a partnerségi egyeztetésben rögzítettek sze-
rint.

A nyilvánosság és a közösségi ellenõrzés lehetõ-
ségeinek biztosítása érdekében közlöm, hogy a
város hivatalos honlapján (www.sarbogard.hu) a
partnerségi egyeztetés során közlendõ dokumen-
tumok elhelyezésre kerültek „Sárbogárd Telepü-
lésrendezési Tervek” menü alatt, de megtekint-
hetõek a polgármesteri hivatal mûszaki osztályán
is (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet 5.
ajtó).

A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a
partnerek a közléstõl számított 30 napon belül,
azaz 2014. november 17-éig írásos javaslatokat
tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a sárbogár-
di polgármesteri hivatal címére (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.), vagy a pmhivatal@sarbogardhu
e-mail címre történõ megküldéssel.

A partnerségi egyeztetésben részt vevõ partner:
adott településrendezési eszköz tervezésével
érintett településrészén lakóhellyel, vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkezõ természetes személy,
adott településrendezési eszköz tervezésével
érintett településrészén telephellyel rendelkezõ
gazdálkodó szervezet, Sárbogárdon bejegyzett
vagy mûködõ civil szervezet, valamennyi Sárbo-
gárdon mûködõ elismert egyház.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl

KÉPESLAPOK
a régi és új

Sárbogárdról!
Kaphatók szerkesztõségünkben

50 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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Október 18., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Történetek a
nagyvilágból 6.55 Család-barát Hétvége 9.05 Noé barátai 9.35 Zöld Tea 10.05 Pe-
catúra 10.40 Erzsébet-tábor 2014 11.10 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.10 Szabad-
ság tér ’89 12.55 A világörökség kincsei 13.15 A történelem: eleven valóság 13.45
Lombard Pápa Termál FC–DVTK labdarúgó-mérkõzés 16.05 Szeretettel Hollywood-
ból 16.35 Ég, föld, férfi, nõ 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Játék határok nélkül 21.40 CAFe Budapest Kortárs
Mûvészeti Fesztivál 21.50 A cég 0.20 A gyerekek jól vannak
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 7.00 Híradó 7.25 Kölyökklub 9.40 Ízes élet – Mautner
Zsófival 10.00 Teleshop 10.55 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.30 Házon
kívül 12.00 A’la Car 12.30 TRENDmánia 13.10 Brandmánia 13.50 Agymenõk 14.20
Celeb vagyok, ments ki innen! 15.50 Kémek, mint mi 18.00 Híradó 18.55 Celeb va-
gyok, ments ki innen! 20.25 X-Faktor 23.50 A barbár – Legenda a szellemharcosról
1.55 Idegenek a pokolból 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 ÁllatoZoo 9.55 Asztro-világ 11.00 Ka-
landjárat 11.30 Tûsarok 12.00 Én is tükörbe nézek 12.30 Falforgatók 13.30 Apák
gyesen 14.30 Édes élet 17.00 Napló 18.00 Tények 19.00 Nanny McPhee és a nagy
bumm 21.15 Transformers 3. 0.20 Három vak egér 2.10 Sportos 2.20 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 Ka-
barématiné 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 1950 Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló értéke-
ink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Október 19., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szem-
mel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05 A
sokszínû vallás 10.20 Evangélikus magazin 10.45 Ortodox ifjúsági mûsor 10.55 A
Promise zenekar 11.10 Nagy magyar reformátorok 11.30 „…sötétségbõl világos-
ság ragyogjon…” 12.00 Híradó 12.05 Hétköznapi kifutó 12.40 TS – Sport 7 13.25
DTM Futam 14.55 Tusveszélyben 15.45 Ybl 200 15.55 CAFe Budapest Kortárs Mû-
vészeti Fesztivál 16.25 Videoton FC–DVSC-TEVA labdarúgó-mérkõzés 18.55 Fapad
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 A Lényeg
22.15 La Mancha lovagja 0.20 Sörgyári capriccio
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.25 Egészségkalauz 9.55 Teleshop
10.50 Kalandor 11.15 4ütem 11.55 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.25 Agymenõk 12.55 Tru Calling – Az õrangyal 13.55 Celeb vagyok, ments ki in-
nen! 15.30 Isten megbocsát, én nem! 18.00 Híradó 18.55 Taxi 20.00 Celeb vagyok,
ments ki innen! 21.35 Rohanás 23.35 Portré 0.15 Négy utolsó dal 2.25 Vadmacs-
kák 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 9.00 Babavilág 9.30 Több mint
testÕr 10.00 Asztro-világ 11.05 Stílusvadász 11.35 Stahl konyhája 12.05 Édes élet
15.50 Nanny McPhee és a nagy bumm 18.00 Tények 19.00 Sztárban sztár 21.30
Kertvárosi kommandó 23.35 Elizabeth: Az aranykor 1.50 Sportos 2.00 Kasszasiker
2.45 Szellemdoktor 3.30 Monk – Flúgos nyomozó 4.15 Napló 5.00 Csapdába
csalva 5.20 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi új-
ság 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 10.04
Református 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 Klub-
tól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvi-
lág 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 21.55 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 20., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Sophie szerint a világ 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 14.00 Magyarlakta
– vidékek krónikája 14.35 Zorro 15.25 Charlie, majom a családban 16.15 Jövõ-idõ-
ben 16.25 Híradó+ 16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Kékfény 21.20 Római helyszínelõk
22.15 Az Este 22.50 Híradó 23.00 Sporthírek 23.10 Aranymetszés 0.00 Rex fel-
ügyelõ 0.55 Család-barát 2.15 Sophie szerint a világ
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 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Buda-
pest 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 Reflektor 23.35 Döglött akták 1.40
Kung-fu 2.25 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 A macska 18.00 Tények 19.30

Jóban-Rosszban 20.15 Bumm! 20.50 Édes élet 22.15 Tranformers 3. 1.15 Tények
2.00 Aktív 2.20 Sportos 2.30 Zsaruvér 3.20 A macska 4.10 Szellemdoktor 5.00
Csapdába csalva 5.20 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.35 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30
Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális ma-
gazin 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Október 21., 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 Sporthí-
rek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 A világörökség kincsei 13.50
Ég, föld, férfi, nõ 14.45 Zorro 15.35 Charlie, majom a családban 16.25 Híradó+
16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Cédrusliget 21.15 Grand Hotel 22.05 Az Este 22.40 Híradó
22.50 Sporthírek 23.00 Elhallgatott történelem 23.55 Rex felügyelõ 0.45
Család-barát 2.10 Sophie szerint a világ
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 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Buda-
pest 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 23.15 XXI. század – A legendák velünk élnek
23.50 Reflektor 0.05 A fõnök 1.05 EgészségKalauz 1.45 A Muzsika TV bemutatja:
Mi, muzsikus lelkek 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 A macska 18.00 Tények 19.30
Jóban-Rosszban 20.15 Bumm! 20.50 Édes élet 22.15 Kertvárosi kommandó 0.25
Tények 1.10 Aktív 1.35 Sportos 1.45 Történetek az elveszett birodalomból 2.45 A
macska 3.35 Családi titkok 4.35 Aktív 5.00 Csapdába csalva 5.20 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 22., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Sophie szerint a világ 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Hrvatska krónika 13.00 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 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 A muskétások 21.20 Szabadság tér ’89 22.05 Az Este 22.40
Híradó 22.50 Sporthírek 23.00 KorTárs 23.30 Summa 0.05 Rex felügyelõ 0.55
Család-barát 2.20 Sophie szerint a világ
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 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Buda-
pest 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 23.15 Házon kívül 23.50 Reflektor 0.05 Ha-
zudj, ha tudsz! 1.10 Kémpárbaj 2.05 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 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 23.20 Hawaii Five-0 0.20 Tények 1.05 Aktív 1.30 Spor-
tos 1.40 Harriet, a kém 3.20 A macska 4.05 Családi titkok
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 13.25 Zene 13.30
A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka



Bogárd és Vidéke 2014. október 16. TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ 17

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

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, 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 17., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Interjú Varga Gáborral (30p), Projektzáró a Zengõ Óvodában (30p),
Óvodaátadó Cecén (60p), Sáregres hazavár 2. rész (66p) 23.00 és 0.00
Lapszemle

Október 18., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Cecei fogathajtás (ism. 50p)
13.00 Lapszemle 14.00 Interjú Varga Gáborral (30p), Projektzáró a Zengõ
Óvodában (30p), Óvodaátadó Cecén (60p), Sáregres hazavár 2. rész (66p)
18.00 Lapszemle 19.00 Családi koncert Sárszentmiklóson (32p), Idõsek vi-
lágnapja (108p), Sáregres hazavár 1. rész (66p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Október 19., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Varga Gáborral (30p), Projekt-
záró a Zengõ Óvodában (30p), Óvodaátadó Cecén (60p), Sáregres hazavár
2. rész (66p) 14.00 Családi koncert Sárszentmiklóson (32p), Idõsek világ-
napja (108p), Sáregres hazavár 1. rész (66p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hit-
élet: Cseri Kálmán Cecén (ism. 90p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Október 20., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Cseri Kálmán Cecén (ism.
90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Ultrakönnyû pilóták (ism. ~17p),
Szántóverseny 1-2. rész (ism. 2x60p), Interjú Tóth Gyulával, Sárbogárd
díszpolgárával (ism. 36p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Október 21., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Cecei fogathajtás (ism. 50p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Interjú Bodoki Györggyel (ism. 65p), Ze-
nevilágnapi hangverseny 1-2. rész 23.00 és 0.00 Heti híradó

Október 22., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Ultrakönnyû pilóták (ism. ~17p),
Szántóverseny 1-2. rész (ism. 2x60p), Interjú Tóth Gyulával, Sárbogárd
díszpolgárával (ism. 36p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport: Labdarúgó-mérkõzés (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Október 23., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Labdarúgó-mérkõzés (90p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Cseri Kálmán Cecén (ism. 90p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

***

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

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

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

Október 23., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.55 Slovenski utrinki 6.25 Al-
pok–Duna–Adria 6.50 Ma reggel 9.00 Magyarország lobogójának ünnepélyes fel-
vonása 9.20 7 fivér 9.50 „…Ilyen nagy dolog a szabadság?...” 10.45 Lúdas Matyi
12.00 Hírek 12.05 Szellem a palackból… 12.30 Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnok-
ságról 12.40 Vad Magyarország – A vizek birodalma 13.35 Szabadság szárnyán –
Moka Béla igaz története 14.30 Tetemre hívás 14.45 Az Isten embere – Mindszenty
bíboros Észak-Amerikában 15.15 Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 15.25 A
három testõr: A királyné nyakéke 17.10 Egy magyar nábob 18.50 Összefoglaló a
nap ünnepi eseményeirõl 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szabadság - Külön-
járat 21.25 A tanú 23.35 A rejtélyes XX. század 0.05 Történetek a nagyvilágból 0.35
Szökés
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.30 Lego Ninjago 9.55 Horton 11.35 El
a kezekkel a feleségemtõl! 14.00 Vegasi vakáció 15.55 Richie Rich – Rosszcsont
beforr 18.00 Híradó 19.05 Utazás a rejtélyes szigetre 21.00 A sötét lovag - Felemel-
kedés 0.10 Híradó 0.45 Puskás Hungary 3.05 Egy rém modern család 4.00 Észak és
Dél 5.30 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 TV2 Matiné 9.10 Hattyúhercegnõ 10.40 Fókaütõk bandája 12.15 Trója –
Háború egy asszony szerelméért 2/1. 14.05 Szabadság, szerelem 16.30 Vigyázz,
kész, szörf! 18.00 Tények 19.00 Jégkorszak 20.40 Éjszaka a múzeumban 22.55 Az
ember gyermeke 1.05 A hiúság vására 3.15 Szabadság, szerelem
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.05 Igézõ 5.08 Mentek, lát-
tak, gyõztek 5.35 A lyukas zászló története 6.00 Hírek 6.05 A forradalom lángja 7.00
Ünnep reggelén 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 1956 – Törvényszerû vagy váratlan?
13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arc-
vonások 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 kitüntetettek 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 21.55 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 24., PÉNTEK
MTV: 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Roma kultúra 6.25 Esély 7.00 Híradó 7.15
Sporthírek 7.30 Volt az a pár nap… 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Asztal öt sze-
mélyre 10.20 Család-barát 12.00 Hírek 12.05 Gasztroangyal 13.00 Valamit visz a
víz… 13.20 Dubai – Galériák a sivatagban 14.15 A muskétások 15.15 Az Isten em-
bere – Mindszenty bíboros Észak-Amerikában 15.45 A három testõr: A Milady
bosszúja 17.25 Szerencse Híradó 17.40 101 kiskutya 19.30 Híradó 20.05 Sporthí-
rek 20.20 Virtuózok 21.45 Forrest Gump 0.05 Memento 1.55 Család-barát
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Lego Ninjago 7.25 Kölyökklub 10.30 Scooby-Doo!
– Az elsõ rejtély 12.05 Csinibabák klubja 13.55 Utazás a rejtélyes szigetre 15.45 A
csajom apja ideges 18.00 Híradó 19.05 Jack és Jill 21.00 Legdrágább az életed
23.35 Híradó 0.05 Pusztító jégvihar 2.00 Az éden titkai 4.00 Észak és Dél 5.30 Ezel –
Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 TV2 Matiné 8.30 A Jetson család 9.45 A dzsungel könyve 2. – Maugli és
Balu 11.30 Asztro-világ 12.35 Trója – Háború egy asszony szerelméért 2/2. 14.25
Top Gun 16.30 Jégkorszak 18.00 Tények 19.00 Jégkorszak 2. – Az olvadás 20.45
Star Trek 23.20 Szemtanúk nélkül 1.20 Sportos 1.30 Egy csodálatos elme 3.40 Top
Gun
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.25 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nél-
kül 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 21.56 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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Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

Tûzifa eladó, cser aprított: 2250/q, cser aprított akáccal: 2250/q, cser
aprított m3-ben: 12500/m3, akác aprított m3-ben: 13000/m3. 06 (30)
2902 531
Sárbogárdon, a József Attila utcában földszinti, felújított lakás eladó.
06 (20) 9376 156 (2174748)

600 négyszögöles kukorica eladó. 06 (25) 467 304 (2174977)

Udvari és kertmunkára keresek férfi munkaerõt. Jelentkezõket az aláb-
bi jeligére lehet leadni a szerkesztõségben. „Kertmunka”
Sárbogárdon szántóföldet bérelnék. 06 (30) 391 6820 (2174687)

Fürjek eladók 06 (30) 830 7095
Temetés kedvezõ áron. 06 (30) 435 9021
Sárbogárdi férfi munkatársat keresünk gépkocsivezetõ munkakörbe
és tehergépjármûre. Érdeklõdni: 06 (30) 382 4133
Sütnivaló csirke kapható. Tinódy út 52. 06 (30) 384 2294
Munkatársat keresünk árukiszállítói munkakörbe. Elvárás C-kategó-
riás és targoncavezetõi jogosítvány. Fényképes önéletrajzokat várunk.
Krencz Kft. Sárbogárd, Ady Endre út 50.
Ford Escort 1.6 csomagtartót vásárolnék. 06 (30) 576 2729
Sárbogárd üzletközpontjában alacsony rezsijû, 50 m2-es lakás kiadó.
06 (20) 347 6607 (2174899)

Hízók eladók. 06 (20) 367 2785

FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA.
06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.

06 70 5397882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS.
06 20 3426 091

GÉPJÁRMÛ- ÉS TERMELÕESZKÖZ-FINANSZÍROZÁS,
GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS.

Teljes körû ügyintézés akár helyszínen is.
06 30 400 1858

KAMIONSOFÕRT KERESEK BELFÖLDI MUNKÁRA.
06 70 4530 509

GYÜMÖLCSOLTVÁNYOK
nagy választékban kaphatók.

GAZDABOLT ÉS KERTCENTRUM.
Sárbogárd, Ady E. út 224. 06 22 462 214

SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
október 18-án

A SÁRBOGÁRDI VÁSÁRBAN.

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

KREATÍVOK FIGYELEM!
Újra megrendezzük

AZ ADVENTI KÉZMÛVESVÁSÁRT.
Várjuk a készítõk jelentkezését!

MARGITKA VARRODÁJA

06 (20) 462 1682

FEJÕ MUNKAKÖRBE
munkatársakat keresünk.

Lakást biztosítunk, amely 10 év
munkaviszony után saját tulajdonba kerül.
Jelentkezéseket a 06 (30) 848 7390-es telefonszámra

várjuk munkanapokon 8-14 óráig.

ORSZÁGOS KIRAKODÓ-
ÉS KISÁLLATVÁSÁRT RENDEZÜNK

2014. október 18-án
Sárbogárdon az Ifjúsági park

területén (Túry M. u. mellett).

Bõvebb információért érdeklõdhet
a DÉSZOLG Kft. Sárbogárdi Kirendeltség

telefonszámán: 06 (25) 508 990.

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP
15.30 órától Ady Endre út 79-83.,

06 (22) 311 104
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„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Sárbogárd Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával
együttmûködve ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsõok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók szá-
mára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév elsõ félévére vo-
natkozóan.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok
felsõoktatásban való részvételének támogatása.
A pályázatra kizárólag Sárbogárd területén állandó lakóhellyel rendelkezõ,
hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) tel-
jes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredménye-
zõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mester-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsõfokú, illetve felsõoktatá-
si szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
– középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben vesz részt;
– a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú hallgatója;
– doktori (PhD) képzésben vesz részt;
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttmûködési Rendszerében pályázói regisztráció szükséges, melynek el-
érése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését
követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva az alábbi helyen kell be-
nyújtaniuk a pályázóknak a pályázati kiírásban meghatározott, csatolandó mel-
lékletekkel együtt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ benyújtásának
határideje: 2014. november 7.
Helye: Sárbogárd városi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata (7000 Sár-
bogárd, Hõsök tere 2.).
A döntésrõl és annak indokairól 2014. december 19-éig értesítjük a pályázókat.
A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a www.sarbogard.hu honlapon, il-
letve a polgármesteri hivatal I. em. 1. számú irodájában.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Sárbogárd Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával
együttmûködve ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsõokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok
felsõoktatásban való részvételének támogatása.
A pályázatra kizárólag Sárbogárd területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hát-
rányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;
vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvé-
telt nem nyert érettségizettek
és a 2015/2016. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében tel-
jes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredménye-
zõ alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsõoktatási szakképzésben kí-
vánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2015/
2016. tanévben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és ta-
nulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj idõtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév
(a 2015/2016. tanév, a 2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév). Az ösztöndíj
folyósításának kezdete legkorábban 2015. október.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttmûködési Rendszerében pályázói regisztráció szükséges, melynek el-
érése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését
követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva az alábbi helyen kell be-
nyújtaniuk a pályázóknak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mel-
lékletekkel együtt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ benyújtásának
határideje: 2014. november 7.
Helye: Sárbogárd városi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata (7000 Sár-
bogárd, Hõsök tere 2.)
A döntésrõl és annak indokairól 2014. december 19-éig értesítjük a pályázókat.
A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a www.sarbogard.hu honlapon, il-
letve a polgármesteri hivatal I. em. 1. számú irodájában.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal
feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy
telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet
menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a
legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet.
Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hiva-
tal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com  Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügy-
félszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak ese-
tén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hív-
ható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:

Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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