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BUBORÉKBULI
Írás a 3. oldalon.

Csodálom azokat az embereket, akik tragikus élethelyzetekben is derûsek, bizakodók maradnak. A néhai Szabó
Éva nénit jut eszembe, aki János fia elvesztésekor hihetetlen lelki erõt sugárzott. Mostani számunk hitéleti írását olvasva – amiben szintén egy hitben élõ édesanya veszíti el
gyermekét – ismét megrendültséget és meghatottságot érzek, olyan emberi példamutatást, ami mértékadó, de a legnehezebb kihívás: elfogadni a fájdalmat, s épülni általa.
„Isten nem tart vissza tõlünk minden szenvedést. De a fájdalomban egész közel jön hozzánk – ha engedjük” – áll a hitéleti írásban.
S hogy mindez nem lehetetlen, hogy a bajban, nehézségben, betegségben, fogyatékosságban is meg lehet állni
egyenes derékkal, annak hasznát meglátva, arról árulkodik az alsószentiváni iskola cikke is, ahol a diákoknak fogyatékkal élõk tettek bizonyságot életigenlésükrõl, teljes
értékûségükrõl.
Lehet úgy tekinteni a világra, hogy összeesküdött ellenünk, és az emberekben rossz szándék lapul. Aki sötéten
látja azt, ami körülveszi, az magát betegíti meg, idegeníti el
a többi embertõl – beteljesítve saját baljóslatát. „Szemüveget” váltva észrevehetjük a sok rendes embert, akik például Sárkeresztúron, Cecén, Kálozon összefognak jó ügy érdekében, mintegy Szent Márton követõiként.
Hargitai–Kiss Virág
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Ünnepi est
Mire a levelek
lehullanak… a nyugdíjasklubban
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület rendezésében november 7-én,
pénteken nyílt meg nagy érdeklõdés mellett a József Attila Mûvelõdési Központ kamaratermében az elsõ világháború kitörésének
100 éves évfordulója alkalmából rendezett kiállítás.
A rendkívül gazdag történelmi anyag a klub tagjainak a gyûjtésébõl és az érdeklõdõ sárbogárdiak, környékbeliek jóvoltából gyûlt
össze több hónap alatt. Családi képalbumokból másolt fényképek, a ládafiában õrzött, megsárgult tábori levelezõlapok, korabeli újságok, folyóiratok számai tárták elénk a kort és a véres háború drámai eseményeit. A tárlókban katonakulacsok, szuronyok, a lövészárkokban készült emlékek, kitüntetések, pénzérmék idézték a kort. A falakon fényképek, dokumentumok százai
mellett ott függött a hõsi halottak névsora, és a névsorokat márványon õrzõ emlékmûvek fényképei. Ezekbõl látható, mekkora áldozatot követelt az elsõ nagy világégés.

A sárbogárdi nyugdíjasklub vasárnap rendezte évfordulós ünnepi
estjét. Ma már senki nem él az alapító tagok közül. Az idén búcsúztatták az utolsó alapító tagot, Simon Jánosnét, a nótás kedvû
Juliska nénit. Legrégebbi tagként a 89 éves Tóth Sándorné képviseli a klubban a folytonosságot.

Az alkalomra eljöttek a töbörzsöki és a sárszentmiklósi klubok,
valamint a Honvéd Bajtársi Egyesület vezetõi és tagjai közül többen. Tiszteletét tette és virággal, ajándékkal köszöntötte 37. születésnapján az ünnepelteket dr. Sükösd Tamás polgármester és
Novák Kovács Zsolt alpolgármester, valamint a vendégklubok
képviselõi.

A kiállítás megnyitója elõtt a Hõsök terén álló világháborús emlékmûre helyeztek koszorút, s gyújtottak gyertyát az emlékezõk.
Ezt követõen elhangzott Gyóni Géza Csak egy éjszakára címû
verse, majd a kiállítást megnyitotta Novák Kovács Zsolt. Rövid
történelmi ismertetõje után a nagylóki Bakakórus katonadalokat
énekelt.
Sári Andorné klubvezetõ köszöntõjében visszatekintett az elmúlt
esztendõ eseményeire. Köszöntötték virággal és ajándékkal a 80
éves tagokat: Heidinger Józsefnét, Sárközi Zsigmondnét, Szilágyi
Bélánét, Csordás Jánosnét. A 80 évesek köszöntésére verset mondott Kádas Istvánné és Arany Gáborné.

A tárgyi dokumentumok mellett videó-kivetítõrõl a világháborúhoz kapcsolódó filmrészletek peregtek.
A kiállítás két hétig lesz nyitva. Ajánljuk mindenkinek, hogy tekintsék meg!

Az est mûsorral folytatódott. Szép népdalcsokorral mutatkozott
be a klub énekkara, verset mondott Schönborn Józsefné, Seregné
Magdika, Vinklman Tamásné, Sári Andorné, Arany Gáborné,
valamint Szûcs Józsefné, a töbörzsöki klub vezetõje, aki versével a
klubjuk 80 éveseit is köszöntötte. Énekelt Németh Mihályné;
népdalcsokrot adott elõ Forster Ferencné és Huszár Sándorné
Hargitai Lajos citerakíséretével.
A finom vacsora után Rozgonyi Tibor zenéjére táncolt késõ estig
a társaság.

Hargitai Lajos

Hargitai Lajos
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A tánc nyelvén beszéltek
A betoppanó lányok egybõl az ékszerárusok köré sereglettek a
szombaton rendezett Fejér Megyei Amatõr Néptáncegyüttesek
VI. Minõsítõ Fesztiválján a rendkívüli eseménynek otthont adó
sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központ aulájában. Közben
kint – mit sem sejtve – zajlott a város tipikus hétvégi élete.
A fellépõket, vendégeket a konferanszié szerepét betöltõ dr. Major Lászlóné, valamint Juhász Zsófia, a Fejér Megyei Mûvelõdési
Központ vezetõje és dr. Sükösd Tamás polgármester köszöntötték, bemutatva a zsûri három tagját: Gaschler Beáta Sirítõ-díjas
néptáncpedagógust, a Magyarpolányi Mûvészeti Iskola néptáncpedagógusát, Török Sándor néptáncpedagógust, koreográfust, a kiscsõszi Élõ Forrás Alapfokú Mûvészeti Iskola vezetõjét,
Varga István néptáncpedagógust, a szentgáli Táltos Mûvészeti Iskola igazgatóját.
A polgármester úgy fogalmazott: jólesõ érzés, hogy Sárbogárdot
választották helyszínül ennek a rangos eseménynek. A táncosok a
tánc nyelvén való beszédet sajátítják el, ami egy egészen egyedi
„nyelvjárás”, lélekemelõ és közösségépítõ. A versenyben a közönség biztos nyertes.
Az eredményhirdetésnél aztán Török Sándor zsûrielnök úgy fogalmazott: minden fellépõ nyertes, hiszen aki ezt a gyönyörû mûfajt, a magyar néptánchagyományainkat mûveli és õrzi, az kincseket tudhat magáénak.
A minõsítõben a következõ csoportok léptek színpadra, és a feltüntetett minõsítést kapták: Sárréti Csókavirág Néptáncegyesület (Sárbogárd) ARANY – vezetõ: Iker Józsefné; Zorica Tánccsoport (Ercsi) EZÜST – vezetõ: Szili Márk, kísérte a Babra zenekar; Ikarus Senior Táncegyüttes (Székesfehérvár) KIEMELT
ARANY – vezetõ: Gõbölös Gábor; Ördögkerék Táncegyüttes
(Lajoskomárom) EZÜST – vezetõ: Kiss Gábor; Mezõfalvi Néptáncegyüttes BRONZ – vezetõ: Szárszó Lajos; Sárrét Néptáncegyüttes (Szabadbattyán) ARANY – vezetõ: Kulcsár Imre,
Tombor Bea; a Levendula Alapfokú Mûvészeti Iskola Gyermektánccsoportja (Dunaföldvár) nem kért minõsítést, csak szakmai
értékelést – vezetõ: Iker Józsefné; Nagyvenyimi Táncegyüttes KIEMELT ARANY – vezetõ: Czuppon Péter; Alba Regia Táncegyüttes Senior Csoport (Székesfehérvár) ARANY – vezetõ: Ritter Andrea. A csoportok zömét a Szedtevette zenekar kísérte.
A csoportok a minõsítõ oklevél mellett emléklapot és egy kerámiából készült pálinkásbutykost vehettek át a Sárréti Csókavirág
Néptáncegyesület ajándékaként.

Az ebédszünetet követõen,
míg a zsûri meghozta döntését, a Gúnya Népi Viseletkészítõk felejthetetlen ruhabemutatóval nyûgözték le a közönséget Iker Józsefné vezetésével.
Aki e nap felét a néptánckultúrára szánta, az nem
bánta meg! Olyan remek és
változatos koreográfiákat,
viseleteket láthattunk, hogy
képtelenség volt levenni a
szemünket a fellépõkrõl.
Dalmát, szatmári, mezõföldi, moldvai, szerb, szilágysági, kalotaszegi, csíkszentdomonkosi, rábaközi, tirpák, gömöri, somogyi tájakra repítettek minket a táncosok. S még mondja valaki,
hogy egyhangú e tánc! A szabadbattyániak olyan fürgén verték a
csizmát, hogy öröm volt nézni, pedig nem nagy létszámú a csapat.
A nagyvenyimi fiúbanda „vert” csak rájuk. Az Ikarus és az Alba
Regia senior csoportjain nagyon látszott a rutin, és utóbbiban
(ahol 25 éves a legfiatalabb, 72 a legidõsebb táncos) ismerõs sárbogárdi arcok is feltûntek, többek közt rozmaringos kalapban.
Unikum volt az Alba Regia bognártánca, amilyet én személy szerint még nem láttam.
A fellépõk 10-tõl 14 óráig ropták a színpadon, mégsem fáradtunk
bele – felpezsdítettek bennünket az ütemek és az önfeledt, játékos örömtánc.
Hargitai–Kiss Virág

Márton-napi
vigasság
A Márton-nap a 40 napos adventi böjtöt megelõzõ utolsó nap,
amikor a jóízû és gazdag falatozás, vigasság megengedett. Ez nem
volt másként Alapon sem, ahol az óvoda szervezésében idén is
fantasztikus programokon vehették részt kicsik és nagyok, öregek
és fiatalok.
A Márton-napot megelõzõ pénteken gyülekezett a falu apraja-nagyja az ovi elõtt, ahol már ifj. Szabó János díszes ruhába öltözve, lovas felvezetéssel kísérte a kis lámpásokkal felvonuló kicsiket a kultúrházba, ahol már szépen feldíszített asztalok, tömérdek sütemény és ropogtatnivaló várta az érdeklõket.
Elsõként Köõ Mária vezetésével a Mezõföldi Tücskök foglalták
el a színpadot, járták a táncot, énekeltek az összegyûltek nagy
örömére. Majd a Léghajó Színház elõadásában furulyás Palkó és
a királykisasszony egybekelésének lehettünk részesei. A gyerekek
még a lakodalmi táncban is részt vehettek. Késõbb eljött a vacsora
ideje, valamint a buborékbuli, ahol a lurkók önfeledten játszot-

tak, míg el nem fogyott az összes szappan. A program sisakkészítéssel, játékokkal folytatódott. Az aranytallér-gyûjtõ versenyen a
legtöbb tallér (141 db) a Süni csoport dobozába került, így egy
sok-sok finomságot tartalmazó figurát ebben az évben õk nyerték.
Izgalmas, mozgalmas eseményen vehettünk részt.
A szervezõk köszönik mindenkinek az anyagi támogatást, mellyel az
ovis gyerekek karácsonyi ajándékaihoz járultak hozzá. Valamint szeretnék megköszönni az Alapi Polgárõr Egyesület tagjainak, hogy
biztosították a biztonságos vonulást, a kultúrház körüli rendet, a
kerékpárok biztonságát, ezzel is biztosítva a zavartalan szórakozást.
Mágocsi Adrienn
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Egy szív, egy dobbanás
A múlt héten szombaton különleges jótékonysági esten vehettem részt Sárkeresztúron. Egy cél vezérelt mindenkit, aki ellátogatott a rendezvényre, vagy vásárolt támogatójegyet.
Kovács Györgyné Jutka köszöntötte az
összegyûlteket. Elmondta, hogy nagy szükség van erre a rendkívüli estre, hisz a község egy piciny lakója súlyos betegségben
szenved, s egy külföldi kezelés, mûtét sokat segítene az állapotán. Huszti Dávid
esetében egy egyszerû vizsgálaton sajnos
daganatot állapítottak meg mindkét szemében. Kezdeményezõként a sárkeresztúri közmunkások kezdtek adományt gyûjteni a kisfiú javára, majd Huszti Nándor

ötletébõl kiindulva barátságos focimérkõzést rendeztek. Most pedig összefogott a
község és együtt létrehozták ezt az estet.
Nagy szeretettel készültek az elõadásra a
fellépõk. Az ünnepségen mindenki magához mérten a legtöbbet hozta ki magából,
ezzel is a segítve a családot. Felléptek a gála folyamán: Balas Mirella, Huszti Bianka,
Huszti Róbert és Péter, a Kacifánt Néptánccsoport, a Bella Voce Kamarakórus,
Pál Ferenc cimbalomjátékkal, Huszti József, Peresztegi Ferencné, Ludányi Jánosné és a Napsugár Nyugdíjasklub.
Az est sikeres volt, hisz minden egyes forinttal, amivel támogatták a családot, hozzásegítettek egy kisgyermeket ahhoz, hogy

láthassa a napvilágot. Minden jó szándékú
segítséget továbbra is szívesen fogad a család. Amennyiben támogatni szeretné Ön is
a kisfiút, a következõ bankszámlaszámon
teheti meg: Huszti Dzsenifer, 5810006810016776.

A Vass Lajos Népzenei Verseny
döntõjén jártunk
Az idei évben is megszervezésre került Csepelen a Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei Döntõje, ahol közel 1200 fellépõ mutatkozott be. Ifjúsági kategóriában 39 csoport és
szólóénekes versenyzett. A felnõtt kategóriában 55 csoport és szólóénekes mérette meg tudását. Nagy Imola szakmai irányításával a Nagylóki Népdalkör, a Nagylóki Bakakórus és a Gerlice Citerazenekar is kiérdemelte a részvételt a csepeli döntõben.

Mágocsi Adrienn

2014 –
A CSALÁDOK ÉVE
Ebbõl az alkalomból szeretettel vár minden érdeklõdõt a Nagylóki Gyermekekért Alapítvány családi délutánjára, melyet

2014. november 15-én
(szombaton) 13 órától
a közösségi házban tart.
KÖNYVTÁR:
13.00–16.00: egyéni pszichológiai tanácsadás
KONFERENCIATEREM:
13.00: az õssejtkutatásról
13.30: egyéni konzultáció az
õssejtkutatásról

A szervezõk gálamûsorral emlékeztek a nemrégiben elhunyt dr. Olsvai Imrére, a Vass Lajos
Népzenei Szövetség egykori szakmai elnökére és Nagy Lászlóra, a Vass Lajos Népzenei Szövetség egykori alelnökére.
A zsûri tagjai dr. Gerzanics Magdolna népzenekutató, a Vass Lajos Szövetség szakmai elnöke,
Juhász Erika, a Nyíregyházi Tanárképzõ Fõiskola népzenetanára és Balogh Sándor, az Óbudai
Népzenei Iskola tanára mindhárom produkciót Vass Lajos Kiemelt Nívódíjjal jutalmazta. A
Gerlice Citerazenekarnak a zsûri különdíjat adományozott.
Gratulálunk az elért eredményekhez, és további sikereket kívánunk!
Bakonyi Ágota

Emlékezés az I. világháborúban elhunyt honvédekre

16.00: nevelési gondjainkról
KLUBTEREM:
13.00: korai tanácsadás igény szerint
szûréssel 1 éves korig
14.30: kúszó-mászó torna járni még
nem tudó babák részére
15.15: csetlõ-botló torna járni már tudó
gyermekeknek
A tornához takaró szükséges, kérjük,
mindenki hozzon magával!
SZÍNHÁZTEREM:
13.00: ingyenes szûrõvizsgálatok:
vércukorszintmérés, vérnyomásmérés
14.00: a drog és egyéb szenvedélybetegségek, azok veszélyei
15.00: helyes fogápolás kicsiknek és
nagyoknak
16.00: hasznos idõtöltés: kézmûvesfoglalkozás, könyvvásár, egészségügyi
totó;

2014. november 11-én 11 óra 11 perckor a nagylóki iskolások, óvodások és a közösségi ház dolgozói egy országos felhíváshoz csatlakozva az elsõ világháborúban elesett honvédek emlékére
megemlékezést tartottak a helyi emlékhelyen. Pár gondolattal emlékeztünk e nap jelentõségére. Minden gyermek egy-egy mécsest gyújtott az elessetek emlékére.
Bakonyi Ágota

17.00: ruhaosztás.
A rendezvény támogatói: védõnõi szolgálat, Vöröskereszt helyi szervezete,
gyermekjóléti szolgálat, óvoda dolgozói,
iskola dolgozói, szülõi munkaközösség.
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CSERKÉSZTOBORZÓ
Pataki János cserkész segédtiszt
Kálozon szervez cserkészcsapatot,
melynek toborzóeseménye november 22-én 10 órakor veszi kezdetét a
kálozi Faluház udvarán. Ennek részleteirõl faggattam Õt.
– Közel 3 éve lakom Kálozon – meséli magáról kérésemre a lelkes fiatalember. – Érzékeltem, hogy esetleg itt is lenne igény
egy cserkészcsapat létrehozására. Eredetileg Polgárdiban voltam cserkész. Onnan
költöztem ide.
– Hány éves kora óta foglalkozik cserkészettel?
– 1999-ben találkoztam a cserkészettel. 24
éves voltam akkor. Hallottam már róla
elõtte is, de Budapesten láttam elõször felvonulni cserkészeket. Nagyapámtól megkérdeztem, kik lehettek azok, akik úgy
néznek ki, mint az úttörõk, de terepszínûbbek. Nagypapám megvonta a vállát,
pedig tudta, kikrõl van szó, csak talán nem
akarta elhinni, hogy mûködik a cserkészet.
Én akkor még Tatabányán laktam. 1999-ig
nem tudtam róla, hogy ott is mûködik cserkészcsapat. Egy barátom révén „keveredtem bele”.
– Azt hittem, hogy csak egészen fiatalon lehet
csatlakozni cserkészcsapathoz.
– Az az ideális, ha 7 éves kortól fölfelé csatlakozik valaki. De ha 25-30 évesen gondolja azt, hogy cserkész szeretne lenni, arra is
van lehetõség.
– Tatabánya és Polgárdi után hogyan került
Kálozra?
– Polgárdiban megszûnt a munkaviszonyom, fordult az életem, véletlenül keveredtem Kálozra. Megszerettem, itt maradtam, és itt szeretnék megállapodni.
– Mi az eredeti hivatása?
– A hivatásom az, hogy cserkész vagyok; a
szakmám: asztaloson, szakácson keresztül
mindent összegyûjtöttem.

– Ami nem hátrány a cserkészetnél.
– Így a tábori konyhát lehet mûködtetni.
– Meg az asztalosság is jól jön az erdõben.
– Ha választhatok a tevékenységek közül,
akkor inkább az asztalossághoz húzok a táborok ideje alatt. Emellett kertészkedek,
kertépítéssel, öntözõrendszerek telepítésével foglalkozom. Minden, ami kinti
munka, vonzó számomra.
– A toborzás hol lesz, hány órától, kik számára, és meddig tart?
– A Faluház udvarán várunk minden érdeklõdõt. 10 órakor kezdõdik a nap programja. Egy beszélgetõs, ismerkedõs sarkot
próbálunk itt kialakítani a cserkészként érdeklõdõknek és a szülõknek; tábortüzet
gyújtunk az esti órákban; fel lesz építve egy
cserkész õrsi körzet; lesz egy idõkapu is,
amin át kell lépni, mert egy cserkésztábor
mûködéséhez hozzátartozik egy keretmese. Aki átlépi ezt a kaput, az belecsöppen a
cserkészetbe. Egy fán relikviák fognak lógni a cserkészet elmúlt (magyarországi) 102
évérõl. Érkeznek százhalombattai cserkészek is, akik vettek már részt toborzásban

Budapesten; õk mutatják be a tábori életet. A program másnap, vasárnap azzal
folytatódik, hogy együtt elmegyünk templomba.
– Kálozon vannak cserkészgyökerek?
– Van, aki volt cserkész, és egyrõl tudok,
aki jelenleg is az.
– Kötõdik a cserkészet az egyházhoz, valláshoz.
– Az alapját képezi a vallás.
– Fontos-e, hogy az, aki cserkész szeretne lenni, maga is gyakorló hívõ, vagy valamely egyház tagja legyen? Vagy ökumenikus jelleggel
lehet csatlakozni?
– Teljesen ökumenikus ez a szervezet.
Arab, buddhista cserkészet is létezik,
mindegyik egy világszövetség alá tartozik.
Nem kell keresztlevelet felmutatni ahhoz,
hogy valaki cserkész legyen. Ez a mozgalom önmagát szelektálja. Aki cserkészmentalitású, az valahol vallásos is. Amikor
én kezdtem, papírforma szerint én sem
voltam vallásos.
– Van-e létszámkorlát, hogy hány fõ jelentkezhet és mekkora területrõl jöhetnek?
– Ha meg tudja tenni valaki, hogy hetente
eljön a foglalkozásra, akkor a világ végérõl
is jöhet, örömmel várunk mindenkit. Felsõ
korlát nincs se létszámban, se életkorban.
Próbarendszerre épül a cserkészet. A kiscserkészbõl próbatétel után kiscserkészjelölt lesz, majd kiscserkész, cserkészjelölt,
cserkész és így tovább. Nem csak egy heti
idõtöltésrõl van szó. Önmagunkat, jellemünket, technikai tudásunkat, ismereteinket fejlesztjük, amit késõbb a közösség javára tudunk fordítani. És amennyit lehet,
kint vagyunk a természetben.
Elérhetõségek: Pataki János
06 (30) 209 9331,
cserk.jani@gmail.com.
Hargitai–Kiss Virág

Bizottsági tagok választása
November 10-én délután rendkívüli ülésen választották meg a sárbogárdi képviselõ-testület bizottságainak tagjait. Ugyan
nem a nap dátuma okán, de 10 fõvel üléseztek a városatyák; Nedoba Károly egyéb
hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni.
Az ügyrendi és jogi bizottság tagjainak
megválasztására már sor került az új testület eskütételekor. Most a további három
bizottságra voksoltak a dr. Sükösd Tamás
által elõadott javaslat alapján.
A pénzügyi, városgazdálkodási és városfejlesztési bizottság elnöke Tóth Béla, tagok: Erõs Ferenc és Juhász János, külsõs
tagok: Gábris István és Hérincs József.

Az egészségügyi és szociális bizottság elnöke Érsek Enikõ, tagok: Aranyos József
és Tóth Béla, külsõs tagok: Horváth Gyula
és Macsim András.
Az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottság elnöke Erõs Ferenc, tagok: Ébl Zoltán
és Aranyos József, külsõs tagok: Lengyel
István és Sándor Levente.
A szavazást megelõzõen Szilveszterné
Nyuli Ilona afelõl érdeklõdött, hogy milyen szempontok alapján lettek kiválasztva
a tagok – csupán politikai, vagy szakmai
képzettség alapján.
Dr. Sükösd válaszában megfogalmazta: az
elnökökre és a tagok egy részére a korábban elvégzett munkájuk alapján tettek javaslatot. Fölismerhetõ a javaslatban a vá-

lasztói akarat, illetve a politikai vonal is, de
nem kizárólag ez volt a szempont, van benne szakmai oldal is.
A javasolt bizottsági tagok személyérõl
egyenként szavaztak a képviselõk. Szinte
mindenkit egyhangúlag választottak meg,
Tóth Béla elnöki pozíciójára 9 igen ellenében Szilveszterné szavazott nemmel.
Ezt követõen a külsõ bizottsági tagok tettek esküt.
A bizottságok megválasztására azért volt
most szükség, mivel november 13-án, csütörtökön tartja elsõ rendes ülését a felállt
testület, s vannak olyan napirendi pontok,
melyek elõzetes bizottsági véleményezést
igényelnek.
Hargitai–Kiss Virág
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Éld bele magad!
„Belegondoltál már abba, milyen érzés lehet
érzékszervi fogyatékossággal élni? Vaknak,
hallássérültnek, esetleg süketnémának lenni? Feltetted magadnak esetleg a kérdést,
hogy tudnak élni ezek az emberek teljes értékû életet? Most megismerheted az õ helyzetüket is!”
A fentebb idézett sorokkal harangoztuk be
honlapunkon és az iskolai faliújságon azt a
két elõadást, amelyeken a Kapunyitogató
programsorozat keretében november 5-én
délelõtt vehettek részt diákjaink. Az egyik
teremben a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete részérõl Zsolt és Szilárd vezetésével érezhették át egy idõre a
gyerekek a látássérültek helyzetét, a másik
teremben pedig a féléves kora óta siketnéma Lajos és Szabados Józsefné jeltolmács
segítségével tanulmányozhatták a tanulók
a mutogatás és a jelelés közötti különbségeket.

A gyerekek könnyen közös hullámhosszra
hangolódtak az elõadókkal, amit a továbbiakban saját leírásom helyett az õ véleményükkel, meglátásaikkal szeretnék alátámasztani.
Az alsósok az elsõ szóbeli kérdést követõen („Szerintetek megérte megnézni a mai két
elõadást?” – „Igen!” – hangzott a válasz fülsüketítõ kórusban), örömmel idézték fel a
délelõtt élményeit. Fõ tanulságként azt fogalmazták meg, hogy az elõadások megértették velük, hogy ne csúfolódjanak és
piszkálódjanak fogyatékkal élõ társaikkal.
A felsõsökkel a tanulószoba alatt volt alkalmam összegezni a tapasztalatokat, amikor ezzel kapcsolatban tettem fel kérdéseimet. Azt kértem a gyerekektõl, hogy kérdéseimre név nélkül, de õszintén írják le
véleményüket. Ezekbõl csemegéztem a
lentebb olvasható idézeteket.
Mi tetszett az elõadásban a legjobban?
„Nekem a vakok kitapintható ábécéje!”
„Aba volt a legjobb!” (Aba Zsolt vakvezetõ
labrador kutyája, aki buddhista szerzeteseket megszégyenítõ nyugalommal ülte végig az

elõadást és kitartóan állta a gyerekek simogatásait.)
„Az tetszett a legjobban, amikor bekötött
szemmel, a fehér botot használva oda kellett
vinnem a tanár úrnak egy lapot.”
„Szerintem az, hogy mindenki kapott egy
(Braille) ábécét és rányomtathatta mindenki
a saját nevét.”
„Engem az egész lenyûgözött. De fõleg a kutya nagy tudása. Hogy tudták kiképezni 6 hónap alatt?”
„Nekem a beszélõ menüs telefon tetszett.
Meg a Szilárd megmutatta a laptopját.”
„Nekem az, hogy a Balázs kétszer is kirakta
behunyt szemmel a bûvös kockát!”
„Nekem az tetszett a legjobban, hogy el tudják magukat így fogadni, nem sajnáltatják
magukat. Persze a kutya is tetszett, meg az
írógép is, de szerintem a legfontosabb, hogy
elfogadják magukat.”

Ti meg tudnátok tanulni a Braille-írást
vagy a siketnémák jeleit?
„Nem, mert nem lenne hozzá türelmem.”
„Nem tudnám megtanulni, szerintem nagyon nehéz és idõigényes. Nagy kitartás kellhet hozzá.”
„Nehezen, de meg tudnám tanulni.”
„Meg tudnám tanulni, mert elég érdekes dolog és ki tudja, mikor kell alkalmaznom.”

„Igen. A nevemet még most is el tudom mutatni, amit délelõtt tanultam.”
„Lehet, de kellene rá egy kis idõ.”
Szerintetek a vakok vagy a siketek helyzete
a rosszabb?
„Szerintem a vakok helyzete rosszabb, mert a
siketnéma meg tudja értetni magát az emberekkel és látja, hogy mi folyik körülötte. A vakok is megértetik magukat, de õk nem
láthatják a környezetüket, csak hallják a dolgokat.”
„A vak embernek nehezebb, mert ha semmit
nem láthat, és ha van vakvezetõ kutyája, akkor is bármi történhet vele.”
„A vakoknak rosszabb, mert nem láthatják a
családjukat, barátaikat és ez rosszabb, mintha csak nem hallhatnák õket.”
Mi a véleményetek az itt járt elõadókról?
„Nekem nagyon szimpatikusak voltak. Úgy
éreztem, szeretik a gyerekeket és még viccesek is voltak.

Egyáltalán nem zavarnának az ilyen emberek a környezetemben. Szerintem bizonyos
munkákban is helyt tudnának állni.”
„Szerintem ugyanolyanok belül, mint az átlagos emberek.”
„El lehetett lenni velük. A fogyatékosságuk
ellenére megvolt a humoruk.”
„Nagyon kedvesek voltak. Meg lehetett érteni
Lajost is és Zsolt meg Szilárd is kedvesek.
Nagyon érdekes volt velük találkozni és az
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ilyen embereket is bárhol el lehet viselni. Engem egyáltalán nem zavarna, ha közöttünk
ilyenek is lennének.”
Szerintetek tudnak teljes értékû életet élni
ezek az emberek is?
„Igen, tudnak, csak nyilvánvalóan sokkal
nehezebben boldogulnak. De lehetnek képesek ugyanúgy élni, mint az átlagos emberek.”
„Ha segítenek nekik, akkor igen, meg szerintem, ha hozzászoknak és elfogadják magukat.”
„Teljesen egyedül nem biztos, de segítséggel
szerintem igen.”
„Szerintem igen, látszott is rajtuk, hogy boldogok.”
„Attól, hogy valaki vak, vagy siketnéma, még
lehet boldogabb is, mint egy átlagos ember.”
Véleményetek szerint mit szerettek volna
számotokra elmondani az elõadók?
„Hogy bemutassák, hogyan élnek ezek az
emberek.”
„Hogy megértsük az ilyen embereket.”
„Hogy mi is segítsünk a vakoknak vagy bármilyen más fogyatékos embernek.”
„Azt, hogy láthassuk, milyen rossz lehet nekik és ne bántsuk azokat, akik mások, mint
mi.”
„Hogy lássuk, hogy ez milyen rossz és vigyázzunk magunkra, hogy mi ne legyünk ilyenek.”
„Felhívni a figyelmünket, hogy nagyon vigyázzunk magunkra, mert bármit teszünk,
akár csak gépezünk, már azzal is romlik a
szemünk.”
„Azt, hogy lássuk, mi történhet, ha nem vigyázunk magunkra és meg szeretnék értetni
az emberekkel, hogy balesetekbõl is lehetnek
nagy problémák.”
„Hogy elhitessék, hogy rossz lehet, de így is lehet élni! Meg hogy nem kell õket csúfolni,
mert képzeljék õk is (mármint a csúfolódók)
az õ helyükbe magukat.”
„Azt, hogy siketnémának és vaknak nagyon
rossz, és azért vállalják, hogy elmennek ilyen
helyekre, mert az ilyen dolgok nem cikik egyáltalán. És jobban vigyázzunk, nehogy valami történjen velünk. Az ilyen embereket ne
ítéljük el, és azért is lehetett kipróbálni ezeket, hogy átéljük az õ helyzetüket.”
Olvasgatva a gyerekek véleményét, öszszegzésként azt mondhatom: köszönet az
elõadóknak! Azzal, hogy eljöttek és megismerkedtek a tanulókkal, többet tudtak érzékeltetni a fogyatékkal élõk helyzetérõl,
mint amit mi, tanárok az osztályfõnöki
foglalkozások keretében bármikor is elértünk volna. Sikerült megértetni a gyerekekkel, mit is jelenthetnek a gyakorlatban
az olyan szép hangzású kifejezések, mint
megértés, türelem, elfogadás és segítés.
Ezért szeretném ezúton is köszönetünket
kifejezni a szervezõknek és vendégeinknek, s bízom benne, hogy a ma bõséggel elvetett magvak szárba szökkennek, azaz
tanulóink felnõttként is a mai délutánon
papírra vetett gondolataikhoz hûen fognak majd élni és cselekedni.
Kiss Attila
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Gimis sikerek a város
hírnevének öregbítéséért

Néhány éve Sárbogárd város képviselõ-testülete megjutalmazza a város hírnevét öregbítõ, kimagasló tanulmányi és sporteredményeket elérõ diákokat. Büszkék vagyunk arra,
hogy iskolánkat minden alkalommal több tucat diák képviselheti ezeken a díjátadókon.
A paletta nagyon színes: színjátszók, versmondók, helyesírók, a szép magyar beszéd lelkes képviselõi, országos döntõbe jutott sportolók, matematikában, idegen nyelvek ismeretében élen járó diákok, szép hangú énekesek és ügyes rajzolók eredményei révén hangozhatott el a város neve megyei, illetve országos versenyek eredményhirdetésein. Siker
a gimnáziumnak, de siker a városnak is.
Egy kisváros kis gimnáziuma alig 400 diákkal, akik közül 200 a kisgimis képzés keretei
között folytatja tanulmányait. Az idei díjátadón közel 100 tanulónk neve hangzott el. A
nyolcosztályos tagozat eredményességét az is alátámaszthatja, hogy a díjazott tanulók 80
%-a közülük került ki. A képzés sokszínûségét bizonyítja, hogy az eredményes tanulók
nemcsak egy területen teljesítenek kimagasló szinten, több esetben szerepelt ugyanaz a
név egy matematikai, magyar nyelvi, színjátszó, illetve sporteredményt elismerõ oklevélen. Mindez cáfolja azt a tévhitet is, hogy egy kisgimis diáknak nincs ideje semmire a
tanuláson kívül. Sportolnak, énekelnek, színjátszanak … és öregbítik városunk jó hírét.
PSG

Felhívás a leendõ kisgimnazistákhoz

Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõ szülõt és diákot a

2014. november 22-én megrendezésre kerülõ nyílt napunkra.
8–12 óráig az 5–8. évfolyamos diákok óráira látogathatnak el.
Közben 10 órától tájékoztatót tartunk a képzésrõl.
Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ,
vagy a honlapról letölthetõ.
Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja: 2015. január 17. 10.00 óra.

Látogasson el honlapunkra is: www.psg.hu
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Szombat este
Egresen
A szépen felújított Csók István Mûvelõdési Házban köszöntötték
Sáregres hajlott korú lakóit szombaton délután. De mivel a rendezvény a Nemzeti Mûvelõdési Intézet Kapunyitogató programsorozatának részét képezte, minden korosztály találhatott az érdeklõdésének megfelelõ idõtöltést. Az egyik helyiségben helyi alkotók munkáiból (csipkékbõl, horgolásokból, a fazekasok által
készített darabokból) nyílt tárlat, egy másik helyiségben kézmûves-foglalkozások voltak (varrás, körmönfonás, fafaragás), amit a
Fehérvári Kézmûvesek Egyesületének tagjai bonyolítottak le.
Az idõseket köszöntötte Tiringer Mária polgármester asszony,
Nagy Gabriella tagóvoda-vezetõ, az óvodások kedves, vidám mûsora, a sáregresi népdalkör éneke és egy kis történetbe ágyazott
cigánytánca, valamint Turi János szavalata.

Tiringer Mária a vacsora
elköltését
megelõzõen
hangsúlyozta: a fiatalabb
generációknak tisztelettel,
megbecsüléssel, támogatással kell derûssé tenni a
korosodók életét.

Ajándékként egy-egy szál virágot és
emléklapot kapott minden szépkorú,
és pezsgõvel koccintottak az ünnep alkalmából. Meglepetésként az estebéd
után a lovasberényi Rámás Csizma
Néptánccsoport emelte a hangulatot
és az esemény fényét, és táncházba
hívták a község népét.
Hargitai–Kiss Virág

Mészöly-hírek
Etyeki kirándulás
Októberben az etyeki Korda Filmparkban jártak a mészölyös hetedikesek és nyolcadikosok.
Gyakran hallani, hogy híres színészek, rendezõk forgatnak a Fejér megyei helyszínen, nyugatiaknak olcsó stúdiókban.
Korda-emlékkiállítás mutatja be a három Korda testvér életét,
munkásságát. Korda Sándor a brit filmgyártás alapító atyja volt,
Korda Zoltán Hollywoodban dolgozott mint rendezõ–producer,
Vince díszlettervezõ és képzõmûvész volt. Nevük ismert az egész
filmes világban.
Nyolcadikban médiaismeret- és mozgóképkultúra-órán szó esik a
filmkészítés elõzményeirõl (pergetõ könyvek, praxinoszkóp,
camera obscura), a némafilm jellemzõirõl, Charlie Chaplin burleszkjeirõl. Megtanuljuk a film készítésének lépéseit, trükkjeit, a
filmek fajtáit. Ezt jól illusztrálja a kiállítás.

Nagy élmény volt a green screen technika: motorra ülve zöld háttér elõtt a Duna-parton motorozhatsz. Lóghatsz emeletes ház oldalán akciófilmben, csatahajót kelthetsz életre egy kis medencében. Hangszigetelt szobában zajokat, zörejeket készíthetsz.
Hat mûteremben folyhat a munka, a legnagyobb 6000 m2, akkora, hogy a Titanicra egy Boeing repülõ ráférne benne.
Itt készült a Borgiák sorozat, díszlete a középkori Rómát varázsolja elénk a Colosseum kis részletével, szökõkutakkal, árkádokkal, polgári házaival, templomaival.
A mai korban játszódó Pokolfajzat 2. (Az Aranyhadsereg) New
York-i utcát kívánt, azt is láthatjuk, bejárhatjuk.
Mi kifogtuk a sok napos idõ között az egyetlen esõs napot; a kinti
helyszínekre busszal mentünk.
Kirándulásunkat az 1100 m2-es étteremben fejeztük be.
Sajnos filmsztárral nem találkoztunk.
Etyeket ajánlhatjuk családoknak, munkahelyi csoportoknak is.
Megéri elmenni!
MGÁI
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KÉK HÍREK
ÁSÓJÁT HÁTRAHAGYVA
MENEKÜLT
A sárbogárdi rendõrök 4 órán belül elfogták azt az 58 éves férfit, aki egy laktanyában földkábelt ásott ki és lopott el.
Egy sárbogárdi biztonsági õr tett bejelentést a helyi rendõrkapitányságon arról,
hogy egy ismeretlen férfi november 10-én
a reggeli órákban a sárbogárdi laktanyában földkábelt ásott ki, amikor a biztonsági õr tetten érte. A vagyonõrt látva a férfi
az ásóját hátrahagyva elmenekült a helyszínrõl.
A személyleírás alapján a rendõrök november 10-én 11 órakor Sárbogárdon a
Berzsenyi Dániel utcában igazoltatták,
majd a rendõrkapitányságra elõállították a
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bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható 58 éves férfit.
L. Bélát a nyomozók lopás bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bûnügyi
õrizetbe vették.

ELLOPOTT TENGERI
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra november 10-én a délutáni órákban egy férfi
tett bejelentést arról, hogy ismeretlenek
egy Szabadegyháza külterületén lévõ termõföldrõl kukoricát loptak, majd gépkocsival távoztak. A bejelentést követõen a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei a
62-es számú fõúton ellenõriztek egy Opel
típusú jármûvet, amelyben megtalálták az
ellopott tengerit. Az egyenruhások a gépkocsival közlekedõ 21 és 33 éves férfit a
rendõrkapitányságra elõállították, ahol a
rendõrök szabálysértési õrizetbe vették
õket.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Meghosszabbított nyomozás
Korábban hírt adtunk arról, hogy a Sárbogárdi Rendõrkapitányság két rendõrével
szemben 2014. június 7-én alkalmazott kábítószer-gyorsteszt pozitív eredményével
összefüggésben büntetõeljárás indult. Mivel a nyomozó ügyészség a nyomozás határidejét 2014. november 8-áig hosszabbította meg, a Fejér Megyei Fõügyészség sajtószóvivõjétõl tájékoztatást kértem a fejleményekrõl.
„A kábítószer fogyasztásával elkövetett kábítószer-birtoklás vétségének alapos gyanúja
miatt indult eljárásban egy személy került kihallgatásra gyanúsítottként, a beszerzett
szakértõi vélemény alapján egy rendõr vizeletében volt kimutatható kábítószernek minõsülõ anyag. A nyomozó ügyészség a további nyomozati cselekmények elvégzése végett
a nyomozás határidejét 2015. január 8-áig meghosszabbította.
A gyanúsított nevének kezdõbetûirõl a személyiségi jogok védelme miatt nem áll módomban tájékoztatást adni.
Jászberényiné dr. Király Teodóra sajtószóvivõ, Fejér Megyei Fõügyészség”
Hargitai–Kiss Virág

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI
KOCSI A TETEJÉN
Közlekedési baleset történt november 9-én a 64-es úton, Mezõszilas közelében. A katasztrófavédelem részérõl a sárbogárdi hivatásos tûzoltók kaptak riasztást az esethez.
A kora reggeli baleset során egy személyautó letért az útról és a vízelvezetõ árokban, a
tetejére fordulva állt meg. A tûzoltók kiérkezése elõtt az autóból négyen szálltak ki, a
mentõk tájékoztatása szerint egy súlyos és egy könnyû sérültje volt az
esetnek, ketten pedig sérülések nélkül vészelték át a borulást. A rendõrség helyszínelését követõen a tûzoltók visszafordították az autót és
elvégezték az áramtalanítást.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Tisztelt Szerkesztõség!
Elõzõ lapszámukban olvastam a „novemberi robbantgatásokról”. Valóban eszébe
juthat ez is az embereknek. Azonban bennem más is felmerült.
Felmerülhet akár a régi földesúri rendszer, amikor a földesúri kiváltságok és a
jobbágyok semmibe vétele volt jellemzõ.
Azokra az idõkre gondolok, amikor a
csendõrök, vagy más hatóságok semmit
sem tettek, mert hát ugye a földesúrral
szemben nem lehetett eljárni.
Eszembe juthat az is, hogy a madarak védelmében több tízmilliót oszt szét az állam
a mi pénzünkbõl valakiknek pl. odúk, madármegfigyelõk építésére, miközben lassan madár sem marad, mert valakik robbantgatnak!
Sajnálhatnám szegény Nils Holgersont és
a vadludakat is, mert Lappföld felé vezetõ
hosszú útjukon nem tudnak hol megpihenni, mert valakik robbantgatnak azon a helyen, ahol már hosszú ideje meg-megálltak.
Arra is gondolhatnék: ha elzavarják valakik a környékünkrõl az énekes madarakat,
jövõre mennyi vegyszer kell majd a gyümölcsökre, amiket egészséges táplálékként kellene fogyasztanunk.
Gondolhatnék azonban arra is, hogy vannak valakik, akik több mint tízezer embert
semmibe vesznek!
Akár még az is felmerülhet bennem, hogy
azok, akiket ez zavar, mondjuk telefonáljanak a rendõrségre (06 /25/ 460 046, 06
/25/ 460 116), vagy a polgármesteri hivatalba (06 /25/ 520 260).
Az utóbbi idõben azonban az jár a fejemben – miután a hatóságok nem tesznek
semmit –, hogy a zaj forrását megkeresem
és beledobom a vízbe, bízva abban, hogy a
bíróság méltányosan fog majd eljárni velem szemben.
Azért is bízom ebben, mert a kislányom –
aki 4 éves – olyan betegségben szenved
(Krupp), amely betegség miatt ezekben az
õszi idõkben résnyire nyitott ablaknál kell
(kellene) aludnia. A robbantgatásoktól
azonban nagyon rosszul alszik, rendszeresen fel-felébred. Nekem pedig, mint az
édesapjának, kötelességem a gyermekem
álmát õrizni!
Vagy bízhatok abban, hogy kifogok egy
aranyhalat és az teljesíti a kívánságomat!
Üdvözlettel: Orosvári Zsolt
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A szõlõtõ
„Én vagyok az igazi szõlõtõ, és az én Atyám a szõlõmûves. Minden szõlõvesszõt, a mely én
bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet
szóltam néktek. Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképpen a szõlõvesszõ nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szõlõtõkén marad; akképen ti sem, hanemha én
bennem maradtok. Én vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk: A ki én bennem marad, én pedig õ
benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.”

2014. november 13. Bogárd és Vidéke
E csodálatos ige Cecén hangzott el a vasárnapi, ünnepi istentiszteleten, ahol a 60 évvel ezelõtt konfirmáltakat köszöntötte
Szabó Péterné tiszteletes asszony. Mint
mondta: a 60 éve konfirmáltakban a fogadalmuk révén vesszõt hajtott a hit. A hétköznapi életben Isten melléjük állt és segített a munka végén elcsendesedni, megköszönni az erõt, kitartást. Az a mi feladatunk, hogy gyümölcsöt teremjünk. A béke,
jóság, mértékletesség a gyümölcs. Aki
mindvégig a szõlõtõn marad, úgy folyamatos táplálást kap Istentõl.
Sajnos már sokan eltávoztak az élõk sorából a konfirmandusok közül. Rájuk emlékezve fekete szalaggal átkötött virágcsokrot helyeztek el az Úr asztalánál. A konfirmandusok a jeles évforduló alkalmából
megerõsítették fogadalmukat, amit úrvacsorával pecsételtek meg.
Az istentiszteleten megemlékeztünk a tragikus mezõfalvai baleset áldozatairól is
cecei származásuk miatt. A temetést a községben tartják ökumenikus szertartás szerint.
Szeretetvendégséggel zárult a vasárnap
délelõtt, ahol kötetlen beszélgetésben
idézték fel a konfirmandusok a régi emlékeket, életútjuk történéseit.
Mágocsi Adrienn

Békesség a legnagyobb gyászban
Kriszta múltja különféle nehéz, évekig húzódó szenvedésekkel volt tele. Végre ajtók
nyíltak elõtte, és új utat látott maga elõtt.
Sportkocsijában végig akart hajtani Németországon, és saját céget alapítani. A cél már
elérhetõ közelségben látszott, amikor megtudta, hogy terhes. A tény elõször sokkolta.
Éppen most akart szakítani a férfivel, aki az
állapotáért felelõs volt. Végül aztán mégis
ajándéknak találta, hogy lesz egy gyermeke,
és úgy döntött, hogy megtartja a magzatot.
Hogy kissé biztonságosabban érezze magát, rendszeresen jósnõhöz járt. Olyan érzése lett ezáltal, hogy jobban úrrá lehet az
események fölött.
A kis Simon megszületett, azonban alig volt
benne élet. Rengeteg komplikáció adódott.
A kicsi megmaradt, de súlyosan fogyatékos
állapotban. Anyja, aki nagyon szerette, állandóan rettegett az életéért. Ebben a helyzetben bátorította Krisztát egy barátja,
hogy keressen fel engem és beszéljen velem. Beszélgetésünk közben Kriszta átélte
Isten érezhetõ jelenlétét. Mélyen megindulva átadta az életét Jézus Krisztusnak. Simonnal való összes problémája ellenére
megértette és elfogadta Isten gondoskodó
szeretetét a maga és gyermeke számára.
Hónapok teltek el. Valahányszor Kriszta
felkeresett, mindig imádkoztunk Simonért.
Könyörögtünk, hogy az Úr tegyen csodát.
De nem tett. Egy napon Kriszta felhívott és
bejelentette: „Simon meghalt.” Elõször
nem éreztem semmit. Mintha feneketlen
szakadékba zuhantam volna. Képtelen voltam vigasztaló szavakat találni. Mit is
mondhattam? Ez a boldogtalan teremtés
most kezdett új életet Istennel, elfordult a

jóslástól – és ez lenne az Úr válasza? „Még
arra kérlek – tette hozzá Kriszta –, hogy a
temetésen énekeld el ezt az éneket: Ha lelkem az Úrban nyugodva pihen …”
Néhány nap múlva úton voltam autóval a
temetésre. A nap ragyogóan sütött, de az én
szívem besötétedett. Nagyon lassan hajtottam, mert a könnyek újra meg újra elhomályosították a szememet. Szorongtam, féltem a következõ óráktól. Én énekeljek?
Már itt, az autóban torkomon akad a hang,
pedig a koporsó még nincs is elõttem! Nem,
úgy éreztem, lehetetlenség, hogy énekelni
tudnék. Kriszta kedvéért megpróbálhatom,
de úgyis sírásba fullad a hangom.
Nehéz szívvel szálltam ki a kocsiból, és magamhoz vettem a hangszert. Minél közelebb értem a ravatalozóhoz, annál jobban
reszketett a lábam. Az ajtó nyitva állt, beléptem. Megpillantottam a kis fehér gyermekkoporsót sok-sok virággal körülvéve. A
padon emberek ültek, egészen elöl Kriszta.
Rá kellett tekintenem, és nem tudtam a szemem levenni róla. Miközben átöleltem,
mély vigasztalást éreztem, mely belõle
áradt. Senki nem sírt. Tiszta békesség, valami szent, meghitt légkör töltötte be az egész
termet, mely a mennyre emlékeztetett.
Nem lehetett sírni. Miután végighallgattuk
a megindító gyászbeszédet, énekelni kezdtem: „Ha lelkem az Úrban nyugodva pihen,
Bár távol a vész fenyeget, Én boldogan egyre csak énekelem: Uram én szíveden pihenek.”
Az ének szerzõje, Horatio Spafford misszionárius volt. Munkája annyira összesûrûsödött, hogy egy megtervezett úton nem tudott feleségével és négy gyermekével együtt

elindulni. Elõreküldte õket a hajóval, hogy
majd késõbb utánuk menjen. A hajó az Atlanti-óceánon összeütközött egy másik hajóval, és tizenkét percen belül elsüllyedt.
226 ember a tengerbe fulladt, köztük a négy
gyermek is. Az édesanyát néhány más utassal együtt kimentették. Spafford hajóra
szállt, hogy összetört feleségéhez menjen.
Órákig állt a fedélzeten, és amikor a hajó a
szerencsétlenség helyéhez ért, ahol négy
drága gyermekét elnyelte az óceán, Istentõl
mélységes vigasztalást kapott, és az õ sugallatára írta ezt az éneket.
A kis Simon halálánál megértettem: van
Valaki, aki láthatatlan módon úgy tud vigasztalni, ahogy arra ember nem képes. Isten nem tart vissza tõlünk minden szenvedést. De a fájdalomban egész közel jön hozzánk – ha engedjük. Ma teljesen bizonyos
vagyok benne, hogy ott a ravatalozó tele
volt angyalokkal, akik karjukban tartották a
részvevõket, s vigasztalták õket – különösen Krisztát.
Nincs ígéretünk arra, hogy itt a földön mindent megérthetünk. De eljön a nap, amikor
Istent semmi felõl nem fogjuk kérdezni.
Minden világos lesz. Azonban Õ már most a
maga békességét akarja adni nekünk. Jézus
azt mondta tanítványainak: „…azon a napon nem kérdeztek majd engem semmirõl”
(Ján 16,23). „És az Istennek békessége,
mely minden értelmet felülhalad, meg fogja
õrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” (Fil 4,7).
R. H.
Forrás: Élet és Világosság, a Magyarországi
Evangéliumi Testvérközösség Lapja, 2009/11

Bogárd és Vidéke 2014. november 13.
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Kovácsmûhelybõl A látható mögött
imaház
a láthatatlan
„Ne félj, te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.”
Ezzel az igével szentelte fel 65 esztendeje, 1949. november 10-én
Túróczy Zoltán a bogárdi evangélikusok kis templomát az akkori
Deák Ferenc utcában. Az egykori kovácsmûhelybõl kialakított Isten háza 6 évtizeden át szolgált istentiszteleti helyül. Ezután a Baross utcai új evangélikus központ vette át ezt a szerepet.
Kedd este ezen az új helyszínen emlékeztek meg a régi kis épületrõl. Tették ezt felolvasások keretében. Pálffy Mihály tiszteletes,
Fehér Károly valamikori segédlelkész, Szõnyeginé Emmi
néni visszaemlékezései alapján így rajzolódhatott ki az
egykori szórványgyülekezet
múltja, templomépítési vágya, a 40-50-es évek sötét, de
reményteljes korszaka.
Az alkalmat közös éneklés és
hangszeres számok színesítették. Megszólalt benne a reformáció kori ének, barokk hangszeres tétel, modernkori ünnepi
himnusz, ír dallam, francia dal és spirituálé. Hangszeres közremûködõk voltak: Vitéz Mariann – oboa, Gazsó Anna – fuvola,
Papp Alexa Petra – furulya, Strasszer Virág – altfurulya, Szummer Ádám – trombita, Koska György – tenorkürt, Bõjtös Attila –
gitár, Bõjtösné Fûke Veronika – ének és csörgõdob.

Horváth Klára életútja Sárbogárdról, az Árpád utcából indult. Itt
született, egy orosz laktanya melletti kis házban, majd iskolái elvégzése után Alapra került tanítani oroszt és magyart, s e községben született meg elsõ fia is. Néhány év után Dunaújvárosba költöztek. A kezdetben idegen városban vert végül gyökeret Klára.
Maradásában nagy szerepet játszott a Duna és az értékes emberi
kapcsolatai. A tanári pályát újságírói hivatásra váltotta, mert –
ahogy vallja – „az írás kislánykorom óta fontos része az életemnek. … Szenvedélyemmé vált… Az írás késztetés, meditáció,
visszatalálás önmagamhoz; miközben írok, kisimulnak bennem a
dolgok.”

Kellemes estének voltunk részesei, és igazán méltó helyszínre lelt
a felolvasás a sárbogárdi evangélikus gyülekezeti házban.

Klára sok mindenen ment keresztül eddigi élete folyamán. Az õt
formáló konkrét és lelki utazásokat most egy naplóba, vagy úgy is
mondhatnánk: személyes útikalauzba foglalta Varázslatos pillanatok címû kötetében. Szüleihez fûzõdõ viszonyáról, három gyermeke mellett megélt anyaságáról, itthoni és külhoni tájakon tett
kirándulásairól, spirituális élményeirõl, a természet csodáiról,
hétköznapok elcsípett, megkapó pillanatairól szól e könyv. Vagy
ahogy Klára fogalmaz: a Lénye lényegérõl, Kálnay Adél ajánlása
szerint pedig „a látható mögött a láthatatlanról”.
A könyv bemutatójára hétfõn este került sor a Madarász József
Városi Könyvtárban a sorokat megtöltõ érdeklõdõk elõtt egy pódiumbeszélgetés keretében.

Tudósítónktól

KÖSZÖNET
A Harmónia Kórus köszönetet mond mindazoknak, akik részt
vettek jótékonysági estünkön, és bármi módon támogatták
akár tombolával, illetve készpénzzel.
Köszönettel: Harmónia Kórus

Hargitai–Kiss Virág

Harmónia a rászorulókért
Egy égbõl jött, isteni üdvözlettel nyitotta meg szombaton a cecei
Harmónia Kórus jótékonysági estjét Ruzsás Erzsébet, mielõtt átadták magukat a vidámságot és komolyságot ötvözõ rendezvény
hangulatának.

Egy ismert dallamra önkritikus szöveget költött a kórus, bemutatva a szólamokat és a tagokat. Majd egy Illyés Gyula-vers hangzott
el az iskola egyik diákja elõadásában. Az énekkar ezután három
klasszikus kórusmûvet szólaltatott meg, és virággal illetve az Ároni áldással köszöntötték Cece új plébánosát, Helter István atyát:
„Fordítsa az Úr az Õ orcáját rád!”
A továbbiakban felléptek az óvodások, az iskola egyik tanulója
mesét mondott, és színre lépett a simontornyai Krammer Ferenc
Kórus is humoros dalokkal, egy ritmusjátékra épülõ tapsolós–
csettintõs illetve poharas számmal, amik nagy sikert arattak. Modern táncot is láthattunk tõlük, amiben új arcuk mutatkozott meg.
A mûsorszámokat a Harmónia Kórus két tagjának komédiája és
egy operettegyveleg zárta.
Minden fellépõt és a felkészítõ pedagógust ajándékkal lepett meg
a házigazda kórus, és egy kis agapéra invitálták a vendégsereget.
Az est bevételébõl rászoruló családokat támogatnak.
Hargitai–Kiss Virág
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Vörösboros–tejfölös
babgulyás csülökkel
Hozzávalók (4 személyre): 25 dkg füstölt sertéscsülök, 10 dkg
füstölt kolbász, 10 dkg füstölt szalonna, 20 dkg tarka fejtett bab, 1
nagy sárgarépa, 1 közepes fehérrépa, 1 közepes zeller, fél közepes
karalábé, 2 burgonya, 1 közepes paprika, 1 közepes hegyes, erõs
paprika, 3 chili, 2 nagy paradicsom, 1 nagy vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 3 babérlevél, só, bors, csípõs fûszerpaprika ízlés
szerint, 1 tk gulyáskrém, 1 tk csípõs paprikakrém, 1 tk köménymag, 1 tojás, 10 dkg finomliszt, 1 dl tejföl, 1 dl vörösbor.
A babot és a csülköt egy éjszakára beáztatjuk. Másnap a csülköt
feltesszük fõni, másfél óra elteltével kivesszük a fõzõvízbõl, kicsontozzuk, nagyobb darabokra vágjuk. Amíg a csülök fõ, a hagymákat, zellerlevelet, petrezselymet aprítjuk, a répát, gyökeret,
zellert, karalábét, krumplit nagyobb darabokra, a paprikákat és a
kolbászt karikákra vágjuk. Egy lábasban kevés olajon a kockára
vágott szalonnát megpirítjuk a hagymával, rátesszük a csülköt,
majd a zöldségeket s a babot, majd felöntjük a csülök fõzõvizével,
beletesszük a babérlevelet, fûszerezzük. Mielõtt megpuhulna, belerakjuk a krumplit, s öntünk bele vörösbort. Amíg fõ a leves, elkészítjük a csipetkét, a végén beleszaggatjuk. Tálaláskor merünk
egy tányérba levest, teszünk rá két kanál tejfölt, vágunk rá chilit, s
egy egész chilivel díszítjük. Fehér kenyérrel esszük, vörösbort
iszunk hozzá.

Pihe-puha sajtos pogácsa
Hozzávalók: 60 dkg finomliszt, 3 db tojás, 175 g tejföl, 25 dkg margarin, 4 tk só 1 tk cukor, 5 dkg élesztõ, 5 dkg sajt reszelve, 1 tojás a
kenéshez.
A lisztet egy nagy tálba öntjük, hozzáadjuk a cukrot, a sót és a tojásokat. A margarint és a tejfölt a mikróban szobahõmérsékletûre
melegítjük, és a tejfölbe belekeverjük az élesztõt. Majd mindent
hozzáadunk a liszthez. Átgyúrjuk és hagyjuk kelni kb. 1-2 órát. Pihenés után párszor hajtogatva kinyújtjuk kb. 2 ujjnyi vastagra és
kiszaggatjuk. A tetejét megkenjük tojással és sajtot szórunk rá.
Elõmelegített sütõben kb. 15 perc alatt megsütjük.

Tejszínes laskagomba csirkemellel
Hozzávalók (2 személyre): 25 dkg laskagomba, 2 dl fõzõtejszín,
25 dkg csirkemellfilé, só, bors, kakukkfû, szerecsendió ízlés szerint, 1 közepes db vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 4 ek olívaolaj, 1 ek mustár, 20 dkg tészta.
A laskát alaposan megmossuk, csíkokra vágjuk, majd egy kis olajon a felkockázott és megpirított hagymával, fokhagymával megpirítjuk, majd sóval, borssal és kakukkfûvel fûszerezzük. Félretesszük a gombát, míg a húst sóval, borssal egy kis olajon minden
oldaláról megpirítjuk, majd felöntjük a tejszínnel, egy késhegynyi
szerecsendióval és mustárral ízesítjük, kicsit hagyjuk rotyogni,
hogy összeérjenek az ízek. Végül a gombát is a tejszínes keverékhez adjuk, és mikor a hús meg a gomba már teljesen puha, akkor
levesszük a tûzrõl. A tésztát eközben sós, olajos vízben készre
fõzzük, ezzel tálaljuk az ízletes gombás húst.

Áfonyás rozskeksz
Hozzávalók a tésztához: 20 dkg teljes kiõrlésû rozsliszt, 10 dkg
vaj, 1 tojás, 5 dkg gyümölcscukor, 1 ek méz, 1 kk szódabikarbóna,
1 kk sütõpor, 1 ek tejföl, 1 tk fahéj; a tetejére: mandula, aszalt
vörösáfonya, étcsokidarabkák.
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk és folpackba csomagolva hûtõszekrénybe tesszük legalább 1 órára. A pihentetett tésztából diónyi darabokat sodrunk, és sütõpapírral bélelt tepsibe tesszük. Egy
villával szétlapítjuk kb. 0,5 cm vastagra, belenyomjuk a mandulát,
áfonyát, csokit. 170 fokra elõmelegített sütõben 15 perc alatt
megsütjük.
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ÓHAJ A MEGÉLHETÉSI
RENDESSÉG IRÁNT
– Hallotta, milyen betöréssorozat volt a múltkor az utcánkban? –
kérdezi tõlem valaki.
Nem, nem hallottam. Nem is hír már egy rablássorozat. Nincs hírértéke. Mondjam azt, hogy természetes esemény? Olyan természetes, mint egy náthajárvány. Betörtek néhány házba, a melléképületbõl elvitték a motoros fûrészt, fûnyírót, ezt-azt. No és? A
tévéfilmekben is folyton betörnek, nem? Egy régebbi vezetõ politikus, akkor talán belügyminiszter is volt, elsütötte azt a kifejezést, hogy „megélhetési bûnözés”. Tehát aki nem képes a törvényes rend szabályai szerint megélni, mert például nincs munkája,
az természetszerûleg nyúl a bûnözés eszközéhez. Én a gondolatmenetben ott érzek hézagot, hogy nem számol a rendes emberekkel, akik akkor sem bûnöznek, ha történetesen nem jutnak normális jövedelemhez. Mondjuk elmennek napszámosnak, felásni
egy kertet, takarítani, megrendezni egy limlomos udvart. Sajnos
számosan kukázni kényszerülnek. De nem törnek be. Furcsa teremtmények ezek a becsületes fickók. Sokan nem értik õket. Ahelyett, hogy rendesen betörnének, mindenféle munkálkodással
kérgesítik a tenyerüket.
Nem tudom, van-e remény arra, hogy megfelelõ mértékben belevigyük a közgondolkodásba a rendes ember fogalmát. Van, igenis
van sok rendes ember. Néha olyan lelkiállapotba kerülök, hogy
úgy képzelem, a rendesek vannak többségben. Az volna jó, ha a
rendességnek volna piaci értéke. Vannak országok, ahol a törvénytisztelõ munkanélküli meg tud élni a segélybõl. Tudom, hogy
nálunk ez teljesen reménytelen, mert olyan világban élünk, hogy
nyilvánosan ki lehet jelenteni valamirõl, ami igaz, hogy nem igaz.
Szóval bõven akadnának, akik egy rendes emberrõl üvöltözve kijelentenék, hogy nem rendes, nem érdemel pénzt, menjen bûnözni, vagy haljon éhen. Gyötrelmes tudni, hogy épp ezekre a gyalázkodókra, a rosszat mondás mestereire lehet a legkevésbé ráfogni,
hogy rendesek. Igen. Olyan a berendezkedés, hogy a gyalázkodásnak van valóban piaci értéke, remekül megél, aki az embertársaira rosszat tud mondani. Fordított világ. Azoké az ítéletmondás joga, akiket el kellene ítélni. A gyalázkodás szakma. Például sok politikus elmehetne aktakukacnak, kéményseprõnek, tanárnak, ha
nem tudna szakszerûen rosszat mondani a felebarátairól. Érzi vajon, hogy itt nincs rendben valami? Szüntelenül sározni az embertársamat súlyos jellemhiba, romlott lélekre vall. Az ép lelkû emberi lény jóhiszemû, eleve bizonyos jóindulattal néz a másikra. És
restelkedik, ha valami megrovó állítás csúszik ki a száján, mert
tudja, hogy csúnya dolog. Ismeri a régi bölcsességeket, hogy „Ne
ítélj, hogy ne ítéltessél!” De gyalázkodásból élni? Mégpedig nem
is rosszul…
El kellene dönteni, mi a rondább: ellopni egy láncfûrészt, vagy egy
hozzám hasonló emberkét aljasnak, hazudozónak, világ tolvajának mondani. Kénytelen vagyok kijelenteni, hogy mind a kettõ
egyformán ronda. Csakhogy az egyikért megbilincselnek, a másikért magasztalnak.
Mi lenne, ha emezekre is rátennék egyszer a hatósági karperecet?
L. A.

Heti idõjárás
A következõ napokban is folytatódik a november közepéhez képest enyhébb
idõ, ugyanakkor általában sok felhõre és idõnként kisebb csapadékra is fel kell
készülnünk a hét második felében. Csütörtökön az erõsen felhõs égbõl elszórtan fordulhat elõ kisebb esõ, ám az ország nagyobb része csapadékmentes
marad. Pénteken és szombaton szakadozottabb lesz a felhõzet, némi napsütésre is van esély, majd vasárnapra virradó éjszaka ismét vastagabb felhõk érkeznek hazánk fölé és hajnaltól többfelé számíthatunk esõ, vagy zápor kialakulására. Az 5 mm-t a legtöbb helyen nem éri el a lehulló csapadék mennyisége.
Hétfõn is sok felhõre számíthatunk, de csak néhol fordulhat elõ kisebb csapadék. Az éjszakák szinte mindenütt fagymentesek lesznek, napközben pedig jellemzõen 12 és 17 fok között szóródnak majd a hõmérsékletek, ennél inkább
csak a tartósan borult és csapadékos tájakon maradhat hûvösebb.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 42.
A Naphercegnõ 3.
– Anyámnak Horthy Miklós háziorvosa,
egy szigorú katonaorvos lett a gyámja. Zárdába adta Cinkotára, ahol a líceumban tanítói oklevelet szerzett. Ezt követõen Budapesten bekapcsolódott a társasági életbe. Te talán el sem hiszed, hogy micsoda világ volt akkor! Politikusok, mûvészek, írók
váltak személyes ismerõseivé, s hamarosan
a pesti úri társaság középpontja lett. Láttad a róla készült képet a kocsmában,
ugye? Gyönyörû nõ volt. Nem csoda, hogy
megakadt rajta a férfiak szeme. Megismerkedett apámmal, a cecei földbirtokos Kiss
Pál fiával egy pesti bálon. Apám akkoriban
az állatorvosi egyetemre járt. Az ismeretségbõl házasság lett. Hét határra szóló
nagyúri esküvõt rendeztek nekik a szülõk,
illetve anyám gyámja. A budapesti Rókus-templomban megtartott magyar mentés, nagyhírû arisztokrata menyegzõn irigyelve csodálták a gyönyörû Halmy Mártát, a Naphercegnõt, és csinos võlegényét.
Az õ esküvõi képüket is láthattad a kislóki
kocsma kiállításán.
Apai nagyapámnak öt kastélya volt, a kastélyok körül szép uradalmakkal. Nászajándékul a cecei kastélyt kapták a szüleim a
rácegresi birtokokkal. Tudod, ez a kastély
ma a Csók István Múzeum. Az ifjú pár az
esküvõ után hazaköltözött Cecére. A korábbi, budapesti társaságuk tagjai gyakran
vendégeskedtek náluk. Ez a dunántúli kis
falu ezekben az években a magyar irodalmi társasági élet eleven központja lett. Veres Péter, a Rácegresrõl származó Illyés
Gyula, Németh László mellett politikusok,
miniszterek jöttek ide vendégeskedni, a
hardi, pálfai erdõkbe vadászni, s verték a
blattot a hajnalig tartó vidám kártyapartikon.
Az öreg tekintetes fölkarolta a tehetséges
fiatalokat. Taníttatta õket. Róla emlékezik meg Illyés Gyula is a Puszták népében.
Egyik tehetséges pártfogoltja, Bondor József városfejlesztési miniszter lett a 70-es
években. Anyám – kihasználva ezt a régi
kapcsolatot – a sárbogárdi iskola igazgatójaként kérte a segítségét a tornacsarnok
építéséhez. Meg is kapta Bogárd a tornacsarnokot.
Anyám a korabeli úri szokások szerint reggelente kilovagolt. Az alakját kihangsúlyozó lovaglóruhában, sárga lovaglócsizmában ült fel a lóra. Hosszú ujjú, fehér kesztyût húzott. Ha így tûnt fel Bogárdon, csodájára kiálltak az utcára, s úgy bámulták a
gyönyörû asszonyt a Korona vendéglõ teraszán lebzselõ fiatalurak, hogy majd kiesett a szemük.
Aztán jött a háború. Apámat elvitték katonának. Megsebesült, majd fogságba esett.
Amikor vége lett a háborúnak, nem jött
haza. Bajtársai holt hírét hozták. Anyám
egyedül nevelt bennünket: az 1942-ben
született Márta húgomat és engem. Az úri

gyerekek életét éltük a cecei birtokon. De
nem sokáig. Anyám forróvérû olasz nõként nem bírta az egyedüllétet, ezért hozzáment Bakos Gyula hardi földbirtokoshoz. Bakos Gyula 1945 után a pénzügyminisztériumban dolgozott. Nagy Ferenc koalíciós kormányában közremûködött az új
forint elõkészítésében. Amikor Rákosiék
átvették a hatalmat, Nagy Ferenc disszidált, mert egyébként kivégezték volna. Bakos Gyulát nem bántották. Közben államosították a birtokokat, így a miénket is.
„Ajándékként” önként fel kellett ajánlanunk a cecei kastélyt az államnak. Beköltöztünk Sárbogárdra. A Huszár órás háza
melletti kúriában laktunk. Mint osztályidegeneknek, ezt jelölték ki kényszerlakhelyül. Anyám a sárbogárdi iskolában tanított magyar–történelem szakos tanárként.
Aztán jött az élete újabb nagy bonyodalma. Apám mégis megjött a hadifogságból.
Átnevelõ táborban volt, ahol olyan igazolást kapott az oroszoktól, hogy bizalmi emberként õ lett egy ideig a cecei kommunista
párt titkára. Az orosz pártfogás ellenére
késõbb mégis osztályidegennek nyilvánították és elvették mindenét, még a párttagsági könyvét is. Örülhetett, hogy az élete
megmaradt. Hivatalosan is elvált anyámtól. Tolna megyében, a matildmajori gazdaságban kapott állást. Jó társaságba, csupa osztályidegen közé került. A helyettese
egy gróf volt.
A Rákosi-korszak terrorja ellenére vidám
társasági élet folyt a sárbogárdi „kényszerlakhelyen”. A kommunizmus legvadabb
éveiben is megõrzõdött itt a dzsentrivilág
joviális szigete. A kompánia hol nálunk,
hol Örsiéknél találkozott. Anyám társasági összejövetelein a helyi intelligencia színe-java jelent meg estérõl estére. Az iskolaigazgató, az orvosok, állatorvosok,
gyógyszerészek; Sárközy Miska, Berényi
Tóni, vasúti tisztek, helyi ügyvédek, helyi
bírók alkották a törzsgárdát. De ott verte a
lapot a téeszelnök, sõt a rendõrkapitány is.
Bakos Gyulát, aki a pékségben kapott
munkát, 1955-ben sikkasztásért letartóztatták. Elõzetesben a sárbogárdi rendõrkapitányságon tartották fogva.
Most ezt figyeld! Ilyent te még biztosan
nem hallottál! A rendõrkapitány szombatonként személyesen hozta haza mostoha-

apánkat, Bakos Gyulát az elõzetesbõl ebédelni, majd késõ éjszakáig ment az ultiparti. A kabátok kint lógtak egymás hegyén-hátán az elõszobai fogason. Az
ügyész és az áristomból kihozott sikkasztó
kalapja békésen megfért egymás mellett.
Volt, hogy megjött apám, Kiss Pali, anyám
exférje is. Ilyenkor elõfordult, hogy szemközt ült vele a kártyaasztalnál anyám lecsukott akkori férje, Bakos Gyula, mögötte kibicelt Lugosi Árpád, a jövendõbelije.
Éjfél után felállt az asztaltól a rendõrkapitány és kísérte vissza a foglyot a fogdába. A
játék csak ürügy volt a találkozásra az intelligencia számára. Nem a pénzért játszottak. Nem volt ital se, csak feketekávé
és cigaretta rogyásig. Hatalmas szellemi
párbajokat vívtak ezeken az estéken, de
politikáról szó nem esett. A tanító nappal
tanított, pártutasításra agitálta a parasztokat a téeszcsébe, a rendõrkapitány elfogta
a nép ellenségét és bevitte a dutyiba, az
ügyész kemény büntetés kiszabását kérte a
feketézõre, a terményrejtegetõ kulákra, a
bíró meg elítélte azt, akit a párt a kommunista rendszer ellenségének nyilvánított.
Ezeken a kártyapartikon mintha nem is létezett volna a kinti politika és még mindig
1939-et írnánk. Míg a rendõrkapitány, az
elõzetesbõl kihozott bedutyizott rab, a fõügyész és a volt férj egy asztalnál verte a lapot, antik filozófusokról vitáztak, az
ügyész elõvette a hegedûjét és Mozartot
játszott, anyám klasszikus költõk verseibõl
idézett, s amelyik versbe belekezdett, mindig akadt más, aki folytassa azt. De mondom, politikáról egy szó nem esett.
Ha hiszed, ha nem, õk az 1956-os forradalmat is átkártyázták. Nem mentek ki „hõbörögni” az utcára. Csak kártyáztak, zenéltek, verset mondtak, vagy föltettek egy
lemezt a fölhúzós lemezjátszóra. Bach, Beethoven, Debussy, Dvorák, Mozart járta.
Nem volt abban sem politika, hogy 1956
októberében többször felhangzott Beethoven Egmont-nyitánya, vagy Bartók 2.
zongoraversenye. Ilyenkor azért hallgatott
mindenki, csak a kártyalapok csattantak
olykor hangosabban egymásra a kártyaasztalon.
Folytatom.
Hargitai Lajos

ÚJBORSZENTELÉS
A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Borbarátkör tisztelettel meghívja a borosgazdákat

2014. november 29-én 10.00 órakor tartandó
újbor megszentelésére Molnár István Petõfi-hegyi pincéjébe.
A borokat Mészáros János római katolikus plébános áldja meg.
Vezetõség
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SPORT

Rangadót
nyertünk

Bogárd és Vidéke városi
teremfoci-bajnokság

Gárdony otthonában szoros mérkõzésen
hoztuk el a 3 pontot.
Az elsõ találatot még Gárdony szerezte
Lendvai révén, aki lefordulásból a tizenhatoshoz érve lõtt a hosszúba. A félidõ felénél Nagy Ármin fejelt a kapuba szinte a
gólvonalról, a kapust megelõzve, egy szöglet után, majd a félidõ lefújása elõtt Rozsos
szabadrúgását csúsztatta a kapuba Szabó
Gergõ, így beállítva egy félidõnyi játék
után a végeredményt. A második félidõben Gárdony türelmetlenül támadt, de a
miklósi gárda elszántan védekezett. Lehetõségünk nyílt több kontrára is a megnyílt
területek miatt, de gól már nem született.
A következõ mérkõzést vasárnap 1 órakor
játsszuk a Dunafém–Maroshegy ellen, hazai pályán.

További eredmények:
Felnõtt: Gárdony–Sárszentmiklós 1-2
Kisapostag–Sárszentmiklós II. 2-6
U18: Sárszentmiklós–Mezõfalva 2-6
U15: Kisláng–Sárszentmiklós 1-9
Öregfiúk: LMSK Masita–Sárszentmiklós
2-0
Sárszentmiklósi SE

A VISZLÓ TRANS CSOPORT
EREDMÉNYEI ÉS ÁLLÁSA
Martonvásár–Tordas
Iváncsa–Ercsi
Puskás FC Kft. II.–Polgárdi Vertikál
Dunaújváros PASE Kft. II.–Velence Bericap
Szár–Mór
Mezõfalva–Kisláng
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Sárszentmiklós
Bicske–Dunafém-Maroshegy
1. Iváncsa
12
2. Velence Bericap
13
3. Mór
12
4. Dunaújváros
PASE Kft. II.
12
5. Polgárdi Vertikál
12
6. Tordas
12
7. Sárszentmiklós
12
8. Gárdony–Agárdi
Gyógyfürdõ
13
9. Martonvásár
12
10. Kisláng
13
11. Ercsi
13
12. Mezõfalva
13
13. Szár
12
14. Puskás FC Kft. II. 12
15. Dunafém–
Maroshegy
12
16. Bicske
13
Bicskétõl -5 pont levonva.

11 1 0 43 10
9 1 3 33 13
6 4 2 21 10

0-1
8-0
2-4
1-2
0-3
1-0
1-2
2-2

33 34
20 28
11 22

6
6
6
5

3
2
1
4

3
4
5
3

27
20
23
28

15
21
28
18

12
-1
-5
10

21
20
19
19

5
5
4
5
4
4
3

4
1
4
0
2
1
2

4
6
5
8
7
7
7

20
18
18
26
17
14
13

17
3 19
17
1 16
18
0 16
32 -6 15
27 -10 14
36 -22 13
32 -19 11

0 4 8 9 26 -17 4
2 2 9 19 29 -10 3

I. forduló:
Twister Galaxy–Spuri
1:2 (1:2)
Vezette: Tóth I.
Twister Galaxy: Bognár – Kaló, Fekete.
Barabás, Simon.
Csere: Balogh I., Balogh T., Killer.
Spuri: Kiszl – Bereczki, Banda, Imre,
Zámbó.
Csere: Bozsoki, Czeiner, Huszár.
Megkezdõdött a városi teremlabdarúgó-bajnokság, melyre 6 csapat nevezett.
Sajnálatos módon a kiírt mérkõzésre a
Sárszentmiklósi ÖFI néven nevezett csapat létszámhiányosan jelent meg. Jogosan
kérdezhetném: túlszervezés, avagy egyes
emberek szórakozásának elrontása volt a
cél? Na, de lépjünk túl ezen, és foglalkozzunk a lejátszott mérkõzésekkel.
Tapogatózva kezdõdött az elsõ mérkõzés,
nagy hangorkán kíséretében.
2. perc: szöglethez jutott a Spuri, melyet
Imre révén góllal fejeztek be, 0:1. Átvette a
játék irányítását a Twister, Kiszl nagy védéseinek köszönhetõ, hogy nem tudták átvenni a vezetést. 9. perc: Simon erõs lövését védte Kiszl. 10. perc: Balog I. lábáról
perdült Bognár kezébe a labda. 13. perc: a
sorozatos támadások meghozták az egyenlítést. Barabás fordulásból leadott lövése a
bal felsõ sarokban kötött ki, 1:1. 15. perc:
Balog I. lábáról nagy helyzetben kapu mellé perdült a labda. 17. perc: Banda csõrrel
eltalált lövése kötött ki a bal alsó sarokban,

1:2. 21. perc: Fekete lõtt kapu fölé. 23.
perc: megint Fekete próbálkozott távoli
lövéssel, de az elkerülte a kaput. Barabás
próbálkozott eredménytelenül. Nagy nyomás nehezedett a Spuri kapujára, vagy
mellé, vagy Kiszl védett. 26. perc: Simon
lövése akadt el Bozsokiban. 27. perc: Simon fejesét Kiszl szögletre ütötte. 28. perc:
most Bognár ütötte szögletre Czeiner lövését, majd szöglet után Huszár került 100
%-os helyzetbe, de hibázott. 32. perc: Fekete lövése kerülte el a kaput. 33. perc: Barabás 3 méterrõl kapu fölé vágta a labdát.
37. perc: Killer fejelt kapufára. 39. perc:
elõbb Barabás, majd Kaló próbálkozott lövéssel, de a szorosan védekezõ játékosokról kivágódott a labda. 40. perc: nagy helyzetben Zámbó lába alatt csúszott el a
labda.
Góllövõk: Barabás, illetve Imre, Banda.

Sárkeresztúr Kike–
Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza 4:2 (2:0)

AZ AGÁRDI TERMÁL CSOPORT
EREDMÉNYEI ÉS ÁLLÁSA
Szabadegyháza–Soponya
Kulcs–Enying
Lajoskomárom–LMSK Masita
Káloz–Pusztaszabolcs
Aba-Sárvíz–Sárosd
Nagykarácsony–Adony
Nagylók–Baracs
Seregélyes–Mezõszilas
1. Sárosd
13 12
2. Lajoskomárom
13 9
3. Baracs
13 9
4. Aba–Sárvíz
12 8
5. Pusztaszabolcs
13 6
6. Nagylók
12 7
7. Káloz
12 6
8. Kulcs
13 6
9. Soponya
13 5
10. Szabadegyháza 13 4
11. LMSK Masita
13 4
12. Adony
13 4
13. Enying
13 3
14. Nagykarácsony 13 3
15. Mezõszilas
13 2
16. Seregélyes
12 2
Seregélyestõl -3 pont levonva.

1 0
3 1
1 3
2 2
4 3
0 5
1 5
1 6
1 7
2 7
2 7
1 8
2 8
0 10
2 9
1 9

2-2
2-1
4-0
1-1
1-4
1-2
4-2
5-0
75
49
34
39
32
38
25
27
20
22
18
18
26
19
14
15

13
14
16
16
19
29
23
27
40
37
38
29
36
56
47
31

62
35
18
23
13
9
2
0
-20
-15
-20
-11
-10
-37
-33
-16

37
30
28
26
22
21
19
19
16
14
14
13
11
9
8
4

Vezette: Tóth I.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kiss, Hajdinger,
Geiger, Barabás.
Csere: Szauervein, Kulcsár, Horváth, Szakács, Jancski.
Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza: Farkas
– Mihalkó, Rehák, Bor II., Bor I.
Csere: –
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Farkas 2, illetve Kulcsár, Kiss,
Barabás, Geiger.

Sászentmiklósi Öfi–Extrém
0:5
A mérkõzésre az Öregfiúk csapata nem
állt ki létszámhiány miatt. Így a mérkõzés 3
pontját az Extrém csapata javára, 5:0-ás
arányban igazoljuk.
Gróf Ferenc
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SPORT / KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

Megvan zsinórban a negyedik is
VAX KE Sárbogárd–Tapolca VSE 31-12 (14-7)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 6. forduló
Vezette: Csiszár–Fodor.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 9,
Bodoki 9, Pluhár, Rehák 1, Kaló 2, Szilveszter.
Cserék: Sohár – Oláh 4, Suplicz 1, Iker, Pordán, Hegedüs 1, Vorsléger 1, Horváth, Németh II. 3.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Kiállítások: 10, ill. 4 perc.
Hétméteresek: 3/2, ill. 4/2.
Martonvásár legyõzése után két hét szünet
volt a bajnokságban. Majd a hétvégén újra
pályára léptünk, ismét hazai pályán. Az ellenfél a tavaly még az NB II-ben szereplõ
Tapolca csapata volt.
Jól kezdtük a mérkõzést, védekezésünk
keményen zárt és sorra szereztük a labdákat, amelyekbõl Goldberger révén jöttek
az indításgólok szép számmal. Az elsõ 15
perc elteltével máris 5 találat volt az elõnyünk. A kapuban Németh I. ismét ihletett
formában védett, ennek az ellenszerét a
vendégek nemigen találták. Az elsõ félidõ
után megnyugtató 7 gólos elõnnyel mehettünk pihenni az öltözõbe.
A második félidõ elején felváltva estek a
gólok, ami annak volt köszönhetõ, hogy
ziccerekben megremegett a kezünk, és na-

gyon sokat hibáztunk. Azonban a 40. perctõl kezdve lehúztuk a rolót a vendégek
elõtt, és egészen az 58. percig képtelenek
voltak gólt lõni; mi addig ezt 14-szer megtettük. Nagyarányú gyõzelem a vége, és
mindenki kellõ játéklehetõséghez jutott a
mérkõzés folyamán.
Összességében ismét egy sikeres mérkõzésen vagyunk túl, ahol megmutattuk erõsségeinket és kisebb mértékben gyengeségeinket is. Egyértelmûen a legnagyobb erõsségünk eddig a szezonban a védekezésünk,
amivel most is megteremtettük magunknak a nagyarányú gyõzelem lehetõségét. A
kapusteljesítményre is érdemes kitérni, hiszen az is meggyõzõ volt újra. Egyre többet
sikerült megvalósítanunk támadásban a
begyakorolt játékelemeket, ami eddig hiányzott. A gyengeségek oldalán sajnos ismét megjelent a ziccerek kihasználása.
Sokszor helyzetbe tudunk kerülni, ezzel
már nincs baj, csak jobb arányban kell õket
értékesíteni. Ezen a hétvégére mindenképpen javítanunk kell!
Következõ mérkõzésünkre november 16án (vasárnap) 11 órakor kerül sor Várpalotán. Az ellenfél az Õsi Boys
csapata lesz.
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési 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 partnerségi vélemény, állásfoglalás nem érkezett. A Fehér Vártervezõ Kft. (8000 Székesfehérvár, Rába
utca 22.) a hatósági állásfoglalások figyelembe
vételével elkészítette a tárgyi terület településrendezési eszközeinek módosítási dokumentációját.
A TR. 38. (2) bekezdés a) pontja szerint a településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás elõtt véleményeztetni kell a partnerek-

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2014. november 13-án
(csütörtökön) 9 órakor ülést tart.

kel, a partnerségi egyeztetésben rögzítettek szerint.
A nyilvánosság és a közösségi ellenõrzés lehetõségeinek biztosítása érdekében közlöm, hogy a
város hivatalos honlapján (www.sarbogard.hu) a
partnerségi egyeztetés során közlendõ dokumentumok elhelyezésre kerültek „Sárbogárd Településrendezési Tervek” menü alatt, de megtekinthetõek a polgármesteri hivatal mûszaki osztályán
is (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet 5.
ajtó).
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a
partnerek közléstõl számított 30 napon belül, azaz
2014. december 10-éig írásos javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a sárbogárdi polgármesteri hivatal címére (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.), vagy a pmhivatal@sarbogard.hu
e-mail címre történõ megküldéssel.
A partnerségi egyeztetésben résztvevõ partner:
adott településrendezési eszköz tervezésével
érintett településrészén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ természetes személy,
adott településrendezési eszköz tervezésével
érintett településrészén telephellyel rendelkezõ
gazdálkodó szervezet, Sárbogárdon bejegyzett,
vagy mûködõ civil szervezet, valamennyi Sárbogárdon mûködõ elismert egyház.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Beszámoló a közmûvelõdési, kulturális intézményekben végzett tevékenységrõl.
Elõadó: polgármester, intézményvezetõk.
4. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda 2014/2015-ös nevelési évre szóló munkatervének véleményezése.
Elõadó: polgármester.
5. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésérõl
szóló 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
6. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és
mûködési szabályzatáról szóló 10/2007. (III.
19.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
7. Közszolgálati szerzõdés megkötése a nem
közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
begyûjtésére vonatkozó közszolgálati tevékenységre.
Elõadó: polgármester.
8. A nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 16/2013. (III. 13.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
9. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/
2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
10. A talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII. 5.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
11.
Tanuszoda-beruházáshoz szükséges
együttmûködési megállapodás-tervezet és ráépítési és földhasználati szerzõdéstervezet jóváhagyása.
Elõadó: polgármester.
12. Sárbogárd Város Önkormányzata tulajdonát
képezõ mezõgazdasági és egyéb földterületek
további hasznosítása.
Elõadó: jegyzõ.
13. Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának
módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
14. A Madarász József Városi Könyvtár alapító
okiratának módosítása.
Elõadó: polgármester.
15. A képviselõ-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
Elõadó: polgármester.
16. Tájékoztató az elõirányzatok és a tartalék
alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ.
17. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Rehák Tamás

Felhívás partnerségi
egyeztetésben való részvételre
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló 20/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete
alapján tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 98/2014. (VIII. 15.) kth. sz. határozatában döntött a Sárbogárd–Pusztaegres
0230/1 hrsz-ú országos közút – 0236 hrsz-ú csatorna – 0246 hrsz-ú töltés – 0265 hrsz-ú csatorna
által határolt terület TSZT, HÉSZ és SZT eseti módosításáról.
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TV-RÁDIÓMÛSOR

November 15., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Történetek a
nagyvilágból 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.35 Zöld Tea 10.05 Pecatúra 10.35 Két duci hölgy 11.10 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér
’89 12.50 A világörökség kincsei 13.10 Játék határok nélkül 13.40 Ben Hur 15.05
Nagy-Britannia madártávlatból 16.05 Szeretettel Hollywoodból! 16.35 Ég, föld, férfi, nõ 17.30 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Játék határok nélkül 21.45 Magyar Ring Profi Ökölvívógála 0.05 Millennium
I. – A tetovált lány
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.30 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.50
Teleshop 10.50 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.20 Házon kívül 11.50 A’la
CAR 12.25 TRENDmánia 12.55 Brandmánia 13.25 Agymenõk 13.55 Amikor megállt a Föld 15.50 A maszk 18.00 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 22.35
Kardhal 0.35 Fulladás 2.25 Pihenõ a pokolban – Ne nézz hátra! 4.00 Tuti gimi 4.40
Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 9.55 ÁllatoZoo 10.25 Asztro-világ
11.30 Otthon a kertben 12.00 Tûsarok 12.30 Én is tükörbe nézek 13.00 Falforgatók
14.00 Apák gyesen 15.00 S.O.S. Love – Az egymillió dolláros megbízás 17.00 Napló 18.00 Tények 19.00 Elpuskázva 21.15 Jack Reacher 23.55 Jöttem, láttam, beköltöztem 1.50 Sportos 2.00 Sue Thomas – FBI 3.35 Franklin és Bash 4.20 Briliáns
elmék 5.05 Hazugságok gyûrûjében
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai
15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Sportvilág 19.30 Családi
sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló értékeink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

November 16., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Ez az a nap! 10.45 A
sokszínû vallás 10.55 Evangélikus magazin 11.20 Református ifjúsági mûsor 11.30
Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.05 Hétköznapi kifutó 12.40 TS – Sport 7 13.15 Ybl
200 13.25 Ben Hur 14.50 Fõzni úton-útfélen 15.25 Egy bébiszitter kalandjai 17.10
Esküvõtõl válóperig 18.55 Fapad 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 A lényeg 22.15 A másik Boleyn lány 0.10 Mesés férfiak
kurblival
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.40 Egészségkalauz 10.10 Teleshop
11.05 Kalandor 11.25 4ütem 12.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.35 Agymenõk 13.30 Tru Calling – Az õrangyal 15.30 Az istenek a fejükre estek
18.00 Híradó 18.55 Szemfényvesztõk 21.10 Sebhelyek 23.05 Ragadozó 1.15 Portré
1.55 A méltóság nevében 3.30 Apa-csata 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40
Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 9.35 Babavilág 10.05 Több mint testÕr
10.35 Asztro-világ 11.40 Stílusvadász 12.10 Stahl konyhája 12.40 Monk – Flúgos
nyomozó 13.40 S.O.S. Love – Az egymillió dolláros megbízás 15.50 Elpuskázva
18.00 Tények 19.00 Rising Star 21.45 A bébisintér 23.30 A felolvasó 1.50 Sportos
2.00 Kasszasiker 2.50 Békétlen békítõ 3.40 Napló 4.30 Stahl konyhája 5.00
Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 10.04
Görög katolikus szent liturgia közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30
Alma és fája 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A
Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv
19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók 1989. 20.50
Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

November 17., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Két duci hölgy 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek
krónikája 14.40 Zorro 15.25 Charlie, majom a családban 16.15 Jövõ-idõben 16.25
Híradó+ 16.35 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 felügyelõ 0.50
Család-barát
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.55 Fókusz Plusz 13.50 Reflektor 14.10
Fókusz 14.35 Éjjel-nappal Budapest 15.45 Segítség, bajban vagyok! 16.50 Dr.
Tóth: A reflux kínzó tünetei 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest
20.50 Barátok közt 21.25 Dr. Csont 22.20 Híradó 22.50 Showder Klub 0.05 Reflektor 0.20 Döglött akták 2.05 Kung-fu 2.50 Apa-csata 3.10 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.20
Jóban-Rosszban 20.10 Bumm! 20.50 Családi titkok 22.00 Jack Reacher 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.50 Elit egység 2.40 A macska 3.25 Békétlen békítõ
4.10 A gonosz álarca 5.00 Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók
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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 13.27 Zene 13.30
Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.55 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

November 18., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Fõzni úton-útfélen 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.25 A világörökség kincsei 13.45 Ég,
föld, férfi, nõ 14.45 Zorro 15.30 Charlie, majom a családban 16.20 Híradó+ 16.35
Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Magyarország–Oroszország barátságos labdarúgó-mérkõzés
22.35 Az Este 23.10 Híradó 23.20 Sporthírek 23.30 Agapé 23.55 A régi házban 0.30
Rex felügyelõ 1.15 Család-barát
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Brandmánia 13.15 Ízes élet –
Mautner Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45
Segítség, bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth: Pánikbetegség! Vagy mégsem? 18.00
Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 A mentalista 22.20 Híradó 22.50 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.30 Reflektor
23.45 Hazudj, ha tudsz! 0.50 EgészségKalauz 1.30 A Muzsika TV bemutatja: Mi,
muzsikus lelkek 1.55 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 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.20
Jóban-Rosszban 20.10 Bumm! 20.50 Családi titkok 22.00 A bébisintér 23.40 Tények 0.25 Aktív 0.45 Sportos 0.55 Kelj fel komám, ne aludjál! 2.25 A macska 3.15 A
gonosz álarca 4.05 Családi titkok 5.00 Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00
Közv. a Magyarország-Oroszország labdarúgó-mérkõzésrõl 22.40 Krónika 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 19., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.45 Nagy-Britannia madártávlatból 14.40 Zorro 15.30 Charlie, majom a családban 16.15 Jövõ-idõben 16.25 Híradó+ 16.40 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 22.55 Sporthírek 23.00 KorTárs 23.35 Summa 0.05 Rex felügyelõ 0.50 Család-barát 2.25 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 12.45 Portré 13.15 Ízes élet – Mautner
Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 Segítség,
bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth: Alvászavar! Tünet vagy betegség? 18.00 Híradó
18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Szulejmán
22.35 Híradó 23.05 Házon kívül 23.40 Reflektor 0.00 Hazudj, ha tudsz! 1.00 Kémpárbaj 1.50 Apa-csata 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 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.20
Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.10 Bumm! 20.50 Családi titkok
22.00 Frizbi Hajdú Péterrel 23.05 Hawaii Five-0 0.05 Tények 0.50 Aktív 1.10 Sportos 1.20 Franklin és Bash 3.05 A macska 3.50 A gonosz álarca 4.35 Aktív 5.00
Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók
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 13.27 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 21.55 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
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November 20., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Slovenski utrinki 13.00 Kvartett 13.25 A világ kertjei 13.40 Gasztroangyal
14.35 Zorro 15.25 Charlie, majom a családban 16.15 Híradó+ 16.30 Lola 17.15
Szerencse Híradó 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.20 Munkaügyek 21.55 Az Este 22.30 Híradó 22.40 Sporthírek 22.50 Rejtélyes XX. század
23.20 Történetek a nagyvilágból 23.50 Lola 0.35 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 12.45 EgészségKalauz 13.15 Ízes élet –
Mautner Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45
Segítség, bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth: HPV, a gyilkos vírus 18.00 Híradó 18.55
Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Hajsza a föld alatt
23.25 Híradó 0.00 Brandmánia 0.35 Reflektor 0.55 Odaát 1.50 A’la CAR 2.15
Apa-csata 2.40 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 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.20
Jóban-Rosszban 20.10 Bumm! 20.50 Családi titkok 22.00 NCIS 23.05 Életfogytig
zsaru 0.05 Tények 0.50 Aktív 1.10 Sportos 1.20 Grimm 2.15 Hawaii Five-0 3.05 A
macska 3.50 A gonosz álarca 4.35 Aktív 5.00 Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók
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 13.27 Zene 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek
15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.55 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

November 21., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma kultúra 13.00 Esély 13.25 A világörökség kincsei 13.45 A muskétások 14.45 Zorro 15.30 Charlie, majom a családban 16.20 Jövõ-Idõben 16.30 Híradó+ 16.45 Lola 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Virtuózok 21.55 Az Este 22.30 Híradó 22.40 Sporthírek
22.50 A sas 0.45 Lola 1.25 Család-barát 3.00 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 12.45 Kalandor 13.15 Ízes élet – Mautner
Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 Segítség,
bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth: Szembeszállunk a stresszel! 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: Miami helyszínelõk
22.20 Híradó 22.50 CSI: A helyszínelõk 23.55 Reflektor 0.15 Kemény motorosok
1.15 Kalandor 1.35 4ütem 2.05 Apa-csata 2.25 Az éden titkai 4.00 Tuti gimi 4.40
Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.20
Jóban-Rosszban 20.10 Bumm! 20.50 Családi titkok 22.00 Beverly Hills-i zsaru 0.05
Tények 0.50 Aktív 1.10 Sportos 1.20 Áldott jó nyomozó 2.15 A macska 3.00 A gonosz álarca 3.45 Családi titkok 4.40 Aktív 5.00 Babavilág 5.25 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.51 Zene 22.00 Krónika
22.00 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a
93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
November 14., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hit Gyülekezete: Surjányi Csaba elõadása (232p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Rendkívüli ülés
(16p), Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 15., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 Rendkívüli ülés (16p), Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Varga Csaba vetített képei (ism. 50p), Ili néni képlete (ism. 100p), Interjú
dr. Horváth Endrével (53p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 16., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Rendkívüli ülés (16p), Testületi ülés 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 17., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Cserkészek Kálozon (16p), Horváth Klára könyvbemutatója
(59p), Harmónia-bál Cecén (95p), Nyugdíjasbál Sárbogárdon (56p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
November 18., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Rendkívüli ülés (16p), Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 19., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Cserkészek Kálozon (16p),
Horváth Klára könyvbemutatója (59p), Harmónia-bál Cecén (95p),
Nyugdíjasbál Sárbogárdon (56p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle
élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 20., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR
Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

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

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

a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

Tûzifa eladó, cser aprított: 2250/q, cser aprított akáccal: 2250/q, cser ap3
3
3
3
rított m -ben: 12500/m , akác aprított m -ben: 13000/m . 06 (30) 2902
531

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790
AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.
06 70 5397882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS.
06 20 3426 091
ÁDVENTI VÁSÁR
a sárbogárdi mûvelõdési házban
2014. NOVEMBER 30-ÁN és DECEMBER 21-ÉN,
8-12 óra között.
AJÁNDÉKOZZON IDÉN IS
KÉZMÛVES TERMÉKET SZERETTEINEK!
Margitka Varrodája
SZABOLCSI ALMAVÁSÁR NOVEMBER 15-ÉN
A SÁRBOGÁRDI VÁSÁRBAN.
38-AS OLIP BÕRCSIZMA KITÛNÕ ÁLLAPOTBAN
6.000 FT-ÉRT ELADÓ. 06 20 405 7366
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõpontokban és településeken a megadott idõpontokban munkatársaink elõretervezett karbantartási munkákat végeznek.
Ezeken a napokon az adott településen a megszokottnál kisebb víznyomás, idõszakos vízhiány várható.
A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá válhat, mely az
egészségre nem ártalmas.
Az ezt okozó anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.
További információ a kihelyezett plakátokon, vagy helyi munkatársainktól.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük felhasználóink türelmét és megértését.

Multinacionális partnercégünk megbízásából operátor munkakörbe keresünk munkavállalókat. Munkavégzés helye: Sárbogárd. Jelentkezéseket
fényképes önéletrajz formájában várjuk az info@humannavigator.hu
címre. 06 (22) 509 900
Kiskertek szántását, talajmarózását vállalom. 06 (70) 603 2094 (600504)
Székelyföld várja Önt egy 5 napos körútra június 13-tól Sárbogárdról a
Neszebár Utazási Irodával. Jelentkezés december 15-ig 06 (70) 334 1611
Családi ház albérletbe kiadó Sárbogárdon 30.000 Ft+rezsi 06 (20) 245
8848 (2174945)
Hízók eladók, 300 kg-osak 06 (25) 460 278
Tollpaplan-készítés, Sárszentágota, Pákolicz Árpádné 06 (25) 476 051
(6005167)

Árpád út elején családi ház alacsony rezsivel, nagy telekkel hosszú távra
kiadó 06 (20) 380 6018 (6005126)
Kõmûvest és segédmunkást felveszünk 06 (30) 493 4938 (6005201)

EO típusú

TRAKTOROS KOTRÓRA
GÉPKEZELÕT
keresünk Sárhatvan külterületére.
Telefon: 06 (30) 457 1627

ORSZÁGOS KIRAKODÓ- ÉS
KISÁLLATVÁSÁRT
rendezünk 2014. november 15-én
Sárbogárdon az Ifjúsági park
(Túry M. u. mellett) területén.
Bõvebb információért érdeklõdhet a DÉSZOLG Kft.
Sárbogárdi Kirendeltség telefonszámán: 06 (25) 508 990.

FEJÉRVÍZ ZRt.
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Útfelújítási munkálatok
a cecei szennyvízberuházás keretében
A végéhez közeledik a cecei szennyvízberuházás, teljesen elkészült a csatornahálózat és lezárult a szennyvíztisztító telep
próbaüzeme is. A fejlesztés utolsó szakaszában már csak az utak helyreállítási munkálatai zajlanak. Ennek keretében több
utcában is megújultak az utak, illetve néhány utcában még az utolsó simításokat végzik a kivitelezõk.
Ennek megfelelõen az elmúlt hónapokban új burkolatot kapott a Hunyadi, az Illyés, a Petõfi és a Nap utca, valamint a 6231.
számú Cece–Paks útvonal belterületi szakasza. Emellett jelenleg is épül a Nagykanizsát Dunaföldvárral összekötõ 61.
számú fõút, valamint a Szekszárd és Székesfehérvár közötti 63. számú fõút Cece nagyközség belterületén lévõ szakasza.
Ezeken az utakon a munkálatok néhány héten belül befejezõdnek.
Ezúton is kérjük a lakosságot, hogy amennyiben még nem tették meg, mielõbb végezzék el a házi bekötéseket. Az ingatlantulajdonos a bekötõcsatornát kiépítheti házilagosan, vagy megbízhat valakit ezzel. Bármelyik megoldást is választják, a www.cece-szennyviz.hu oldalon megtalálhatják a kiépítésre
vonatkozó szabályokat, valamint azon vállalkozók elérhetõségét is,
akik felkérhetõk a házi bekötések elvégzésére.
A beruházás teljes összköltsége 1.627.117.988 forint, amelyhez az önkormányzat 1.403.791.218 forint támogatást kapott
az Európai Unió Kohéziós Alapjából, további mintegy 80
millió forintot pedig önerõ-támogatásként különbözõ alapokból. A beruházás alatt a településen 20,09 km hosszúságú gerincvezeték épült ki, melyhez egy 220 m3-es, új
szennyvíztisztító telep biztosítja a településrõl érkezõ
szennyvizek megfelelõ hatásfokú tisztítását.
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