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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

BURKOLJUNK
UTCÁT,

HIVATALT
(2. oldal)

MESE –
HAMUBAN SÜLT

POGÁCSA
(12. oldal)

REFERENCIAINTÉZMÉNY,
KIVÁLÓ

TEHETSÉGPONT
(10. oldal)

SERTÉSMÁJKRÉM,
PILÁF

Divatban a retró: a 70-80-as évek öltözetei,
élelmiszerei, zenéje, és maga a retró szó is,
amivel lépten-nyomon összefutni. A nagy
nosztalgiázás közepette az egykori ABC
áruház – mely töretlenül mûködik Sárbo-
gárd szívében, ma már Coop néven – a mai
kereslethez igazodó árukészletet kínál,
nemcsak Traubit meg zizit, hanem ízeket a
világ minden tájáról. A szocreál hivatal új
külsõt kap, az elnyûtt utcák mart aszfaltos
burkolatot.
A hagyomány talaján új hajtások teremnek.
A szüreti felvonulásokon nevelkedett lá-
nyok nem ostorpattogtató huszárkisasz-
szonyként ülik csak meg a lovat, hanem aka-
dályokat leküzdõ, amazon díjugratóként. A
híres magyar lovas nemzet éledezik porai-
ból általuk.

E folyamatok szemlélõdése közben azért
csak ott motoszkál a fejemben, és nem hagy
nyugodni, hogy a jelenlegi népvándorlás ho-
gyan befolyásolja evolúciónk sodrásirányát.
Ki fog kihez asszimilálódni, hasonulni? Le-
het, hogy pár év múlva csadorban, arab lova-
kon vágtázunk majd a magyar pusztán, és
sertésmájkrém helyett piláfért állunk sorba
a boltban?

Hargitai–Kiss Virág

Megalakult a Mókuska Kft.Megalakult a Mókuska Kft.
dió- és mogyorófeldolgozó üzemedió- és mogyorófeldolgozó üzeme
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Kezdõdik a városháza felújítása

Az elmúlt napokban felélénkült a városháza egyébként is for-
galmas környéke: körbeállványozzák a hivatal épületét. Az

önkormányzat döntése szerint, KEOP-pályázati lehetõséget
megragadva, várhatóan hat helyszín újulhat meg gyors ütemben,
még az idén.
Dr. Sükösd Tamás polgármester elmondta: A városháza felújítá-
sa indul el elsõként, ami 100 millió Ft körüli beruházás. Komoly
energetikai, racionalizálási program kezdõdik: a fal és a födém
szigeteléssel való ellátása, valamint az összes külsõ nyílászáró cse-
réje a 2015. január 1-je utáni, meglehetõsen szigorú szabványnak
megfelelõen. Ezt követi – reméljük, nagyon rövid idõm belül – a
mûvelõdési ház, utána pedig az óvodák illetve a sportöltözõ. Rö-

vid határidõink vannak, december 15-éig be kell fejezni a beruhá-
zást, illetve elszámolási kötelezettségünk van. Annyi elõnyünk
van talán, hogy feltételes közbeszerzésekkel elõre elkészítettük
az összes olyan dokumentációt, szerzõdést, amiket el lehetett elõ-
re készíteni, így a kivitelezõ elõtt zöld út van. Meghívásos közbe-
szerzésen a Szegletkõ Generál Kft. nyerte el a fõvállalkozói szer-
zõdést, és a város-rehabilitációt tervezõ H-BON Mérnöki Iroda
végezte a szükséges tervezési, engedélyeztetési eljárásokat felté-
teles közbeszerzés eredményeképpen, a jó kapcsolatra való tekin-
tettel. Korrekt, alapos munkát végeztek. A Szegletkõ jogosult
alvállalkozók bevonására.

Hargitai–Kiss Virág

Új burkolatok
Új burkolatot kapott a Hatvani utca egé-
szen a Varga-temetõig, valamint a Má-
nyoki utca. Mart aszfaltot terítettek el
mindkettõn, amit aztán betömörítettek.
Voltak, akik panaszolták ezzel kapcso-
latban szerkesztõségünknek, hogy bicik-
livel, gyalog, lovas kocsival közlekedve az
új burkolat „szétcsúszik”, fõleg a szélén,
emiatt már gödrök vannak a frissen rend-
be tett úton. Mi lesz akkor késõbb?
A mart aszfaltról azt kell tudni, hogy idõ-
vel „érik össze”: ahogy süti a nap és jár-
nak rajta, úgy keményedik meg és válik
szilárd felületté. Ezért is olcsóbb, mint a
hagyományos aszfalt. Ugyanolyan sosem
lesz, mint egy aszfaltos utca.
Pénteken mindkét helyszínt végigjártam,
és egy gödröt találtam a Hatvani utca
egyik csatlakozásánál. Az útszéleknél né-
hány helyen látható volt pata-, cipõ-, au-
tó- és biciklikeréknyom, amiket most
még talán könnyen lehet javítani.

Hargitai–Kiss Virág
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Falunap Pusztaegresen
Szeles, de napsütéses idõ köszöntött a szeptember 19-ei puszta-
egresi falunap szervezõire és résztvevõire a megszokott helyen, a
fák övezte sportpályán.

A labdarúgók elõkészítették a pályát a mérkõ-
zésekhez, amiket aztán Rohonczy Róbert játék-
vezetõ vezényelt le a partvonalról. A gyerekek a
játszótéri játékokon kívül a nap folyamán Vájer
Tamás csodálatos pónifogatán mehettek egy
kört a faluban, ügyességi vetélkedõkön vehet-
tek részt (mint például palacsintaevés, kötélhú-
zás, zsákban futás), és a tûzoltók is megtisztel-
ték jelenlétükkel a rendezvényt az apróságok
kedvéért. Palacsintából bõven volt ellátmány, a
helyi asszonyoknak köszönhetõen.

Az ebédet követõen Panyi János, Magyar Rózsa
(Pusztaegres) és Kaczor Feri (Dég) énekkel, a
mátyásdombi vendégek pedig tánccal szórakoz-
tatták a közönséget. A felnõttek az esti retro
diszkón kapcsolódhattak ki.

Hargitai–Kiss Virág

Szüreti mulatság a pusztaegresi óvodában
Szeptember 18-án reggel napfényes idõre ébredtünk. A hagyo-
mányokhoz hûen minden év szeptemberében megrendezésre ke-
rül a szüreti mulatság óvodánkban. A gyermekek már kora reggel
megérkeztek az óvodába. Öröm volt látni a népviseletbe felöltö-
zött kislányokat, kisfiúkat és szülõket. A szülõk is nagy izgalom-
mal várták az eseményt és elõzõ nap délután sok szorgos kéz díszí-
tette fel az óvodát.

A gyermekek minden évben nagy izgalommal várják ezt a napot,
mert sok érdekes dologban lehet részük a nap folyamán.
A szüreti felvonulással kezdõdött a mulatság, kis pónifogat és
utánfutó segítségével jártuk be a falut, szüreti dalokat énekelve.
Néhány lelkes szülõ gyalog kísérte a kis csapatot.
A gyermekek megismerkedhettek a szüreteléshez szükséges esz-
közökkel: darálóval, préselõvel, és megkóstolhatták a mézédes
mustot.
Egy igazi nagy, családi összejövetel volt ez, ahol népi zene felvéte-
leinek hallgatása és táncolása mellett fogyaszthatta mindenki a fi-
nom pogácsát, süteményt és gyümölcsöt.
Úgy értékeltük, hogy jól sikerült ez a rendezvény, mert azt láttuk,
hogy nagyon jól érezte magát, aki eljött és a gyermekeknek is fe-
lejthetetlen élményt nyújtott.
Köszönetet mondunk minden kedves szülõnek, aki pogácsát vagy
süteményt, szõlõt, egyéb gyümölcsöt hozott, vagy segítségével
hozzájárult az élményteli naphoz.
Külön köszönetemet fejezem ki Vájer Tamásnak, aki kis póni-
fogatával hozzájárult az esemény lebonyolításához.
Jövõre megismételjük!

Czeinerné Takács Tünde óvodapedagógus
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„A lovaglás elvette az eszemet”

Szarka Éva
Szarka Éva a Vajtai Elit LCSE színeiben
versenyez lovával, Faunával, Reischl Már-
ton edzõ irányítása mellett. Több évbe telt,
mire lovak iránti vágya testet ölthetett, és
nyeregbe pattanhatott. Hogy unszolta szü-
leit, nem volt hiábavaló. Két év alatt
ugyanis gyorsan lépegetett lovával egyre
feljebb. Beválogatták egy Talent elnevezé-
sû, kifejezetten gyermek lovasoknak, ta-
valy indított tehetséggondozó programba,
melynek keretében edzõtáborokon vehet
részt neves oktatók vezetésével. Jelenleg
az országos fedeles gyermekbajnoki cím
birtokosa, és gyermekkategóriában az EB-
keret tagjaként nemzetközi versenyeken is
szerepelt már. A következõ szezonban ifjú-
ságiban indul.

– Mi volt az elsõ lovas élményed?
– Amikor szüreti felvonuláson vettem
részt, és ott megpillantottam ezeket a cso-
dálatos állatokat.
– Akkor hány éves voltál?
– Körülbelül 6. Kicsi korom óta nagyon
szerettem a lovakat, lerajzoltam õket az
oviban, de nem kerültem közelebb hozzá-
juk. Egy-két utcával arrébb a mi házunktól
voltak kint egy kertben lovak, oda jártam
biciklivel, vittem nekik répát, almát. A gaz-
dájuk megengedte, hogy bemenjek hozzá-
juk. Nagyon aranyosak voltak, fésülgettem
õket, nem féltem tõlük. Jó érzés volt, hogy
ezek a nagy állatok ilyen szelídek.
– Édesanyádat elárulta nekem, hogy õ kel-
lõ távolságtartással kezeli a lovakat,
édesapád pedig inkább az autók lóerõinek
híve. Mintha a családban kakukktojás
lenne a te rajongásod a lovak iránt.
– Ez így van. Meg szerettem volna tanulni
lovagolni már nagyon kicsi korom óta, és
mindig nyaggattam anyáékat, de õk na-
gyon féltettek. Mindent kipróbáltam: úsz-
tam, kézilabdáztam, fociztam, de egyik
sem tetszett annyira. 9-10 éves koromban
jutottam el egy nyári lovas táborba Bodoki
Bettiékkel.
– Milyen volt az elsõ pillanat, amikor föl-
pattanhattál a vágyott ló hátára?
– Akármilyen hihetetlen, ugyan éveken
keresztül vártam rá, de akkor kicsit inam-
ba szállt a bátorságom. Aztán biztosított
róla az edzõnõm, hogy nagyon kedves lo-

vacska, régóta tanítanak rajta kezdõ gyere-
keket, semmi félnivalóm nincsen. Óriási
volt, nagyon jó érzés!
– A lovas tábor óta hogyan alakultak a fej-
lõdésed állomásai?
– Az elsõ lovas táborom után volt még egy
a nyáron és egy õsszel. Kérleltem apát,
hadd menjek el a következõ táborokba is.
Év közben az iskola, tanulás miatt nem
mehettem, és akkor még nem vállaltak hét
közben lovas oktatást. Majdnem egy év ki-
hagyás után mehettem megint táborba.
– Gyorsan fejlõdtél a tanulásban?
– Igen, elég gyorsan. Fõleg azt tekintve,
hogy elõtte csak táborokban voltam. El-
kezdtem járni egy másik helyre az ugrás
elõtt. Tudtam lépni, ügetni, vágtázni, irá-
nyítani egyedül. Alapon, Répusztán lova-
goltam egy évig, 2-3 heti rendszerességgel

Bálint bácsihoz. Majd Vajtán megismer-
kedtem azzal a lóval, akit most a sajátom-
nak mondhatok. Vele kezdõdött ez az
egész.
– Hogy hívják a lovat?
– Faunának.
– Hány éves?
– 9. Vajtán tenyésztette az edzõm.
– Fajtája, színe?
– Magyar félvér fekete kanca. Magyar fajta
nincsen benne, csak az egyik szülõje ma-

gyarosítva van, a másik szülõ pedig hol-
land.
– Hogyan találtatok egymásra? Edzõi
iránymutatás alapján kerültél ennek a
lónak a közelébe, vagy a gyakorlások so-
rán megtetszettetek egymásnak?

– Amikor elõször Faunán ültem, nagyon
nem tetszett, féltem tõle, mert akkor még
sokkal fiatalabb volt.
– Vadócabban viselkedett?
– Igen. Gyors volt és szokatlan, nem olyan
lustaság, mint azok, akikkel szoktam men-
ni. Amikor már többet lovagoltam rajta,
mondták a barátnõim, hogy nagyon jól
összeillünk, tök jól megyünk együtt. Ez ön-
bizalmat adott nekem.

Egyszer Kapoli István díjugratóval, lovas oktatóval beszélgettünk arról, hogy az egykor férfias lovas sport egyre inkább el-
nõiesedik. Ebben közrejátszik az is, hogy a lányok empatikusabbak nemcsak az emberi kapcsolatokban, hanem a lovakkal
is. Márpedig a lovakat legjobban nem kantárszárral és lábbal lehet irányítani, hanem ráhangolódással, szellemi összekap-
csolódás által. Az Avatar címû film alkotói ezt kiválóan példázták: a lovak és õslakosok egy testnyúlványa kifejezetten „veze-
tékként” szolgál, amivel egymás kommunikációs csatornájára csatlakozhatnak. A ló és lovas közti kontaktus milyenségé-
rõl, minõségérõl mi sem árulkodik jobban, mint a személyes névmások és kötõszók. E nemes állatokat ugyanis megilleti az
„õ”, a „mi” és az „aki”.
Úgy tûnik, a lósport hasonlóan „fertõzõ”, mint a kézilabda. A tartós lórajongásban „szenvedõk” közül ezúttal négy díjugra-
tó lányt hívtam meg egy beszélgetésre.

Folytatás a következõ oldalon.

Szarka Éva
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– Ma már nagyon szép eredményekkel
büszkélkedhetsz. Milyen kategóriában in-
dulsz a különbözõ versenyeken?
– A díjugratáson belül vannak B-s és A-s
kategóriák. B-vel kezdjük, ami 0–5-ig van,
magasságok szerint. A-s versenyen belül
pedig 1–3-ig vannak kategóriák. Én B-s
versenyen már bejártam a B4-et is, A-s ver-
senyen pedig az A1-et. Mindkettõ ugyan-
azt a magasságot jelenti, csak nagyobb ran-
gú verseny az A-s, mert általában 3 napos,
és több pontot ér a ranglistában.
– Országos versenyeken vettél részt. Mi-
lyen eredményeket értél el?
– A második országos bajnokságom ez év
márciusában volt. Fedeles bajnokság volt.
Akkor már több mint egy éve megvolt ne-
kem Fauna, eléggé össze voltunk szokva,
már magasabb akadályokon is sikerült tel-
jesítenünk. Alacsonyabb kategóriában in-
dulhattam, mert a korosztályomnak az fe-
lelt meg, emiatt nagyon esélyesnek láttam,
hogy jó eredményt hozhat a bajnokság. Az
idei évben mi birtokoljuk a fedeles gyer-
mekbajnoki címet. Ez a legfontosabb
eredmény eddig számomra.
– Eléggé gyorsan haladtál elõre, hiszen
most hány éves is vagy?
– 14. Két éve tanultam meg díjugratni, ami
nagyon kevés idõ. Nagyon jónak érzem,
hogy nekünk ennyire gyorsan sikerült. Eb-
ben nyilván nemcsak én vagyok, hanem a
ló és természetesen az edzõm is. Nagyon
szerencsés vagyok, hogy ilyen közel sike-
rült rátalálnunk az ország egyik legjobb
edzõjére. Amióta megvan nekem Fauna,
és amióta együtt dolgozhatunk, azóta ren-
geteg a fejlõdés részemrõl és a részérõl is.
– Minden héten jársz versenyekre?
– Szinte minden hétvégén; háromnapos,
egy-egy napos versenyeken is részt szok-
tunk venni. Ez elég fárasztó, viszont na-
gyon szeretem csinálni. Sok erõt ad, hogy
sikeresek vagyunk.
– Voltál már esetleg valamilyen nemzet-
közi megmérettetésen is?
– Ebben az évben beválogattak az EB-ke-
retbe gyermekkategóriában. Ezáltal két
ausztriai versenyen voltunk.
– A Petõfi Sándor Gimnázium tanulója
vagy. Hogy bírod a versenyzés mellett az
iskolát?
– Eddig egész jól. Most, hogy már két lo-
vam van, egy kicsit fáradtabb vagyok, mert
este érek haza, 8 óra körül, és utána tudok
csak nekiállni tanulni, de igyekszem. Oda-
figyelek, koncentrálok, hogy minél hama-
rabb és minél alaposabban tudjam megta-
nulni a leckéket, és ezáltal több idõm
maradjon a lovaglásra.
– Fõleg a délutánjaidat és a hétvégéket ve-
szi igénybe a lovakkal való tanulás és fog-
lalkozás, a tanulmányaidat nem akadá-
lyozza?
– Amikor esetleg 3-4 napos, vagy külföldi
verseny van, akkor egy nappal elõbb el kell
mennünk. A legutóbbi országos bajnokság
is úgy történt, hogy már csütörtöktõl nem
voltam iskolában. Hála Istennek vagy pec-
hemre akkor éppen kirándulás volt, így pó-
tolnom nem kellett, „csak” nem vehettem
részt az osztállyal a kiránduláson. Szóval,

volt már, hogy verseny miatt hiányoztam
az iskolából, de probléma még nem volt
belõle. Mindig igyekeztem megtanulni az
órai anyagokat, a dolgozatokra készülni.
Próbálok maximumot teljesíteni ebben is.
– Mikor van szünet a lovaglásban, amikor
abszolút nem mész ki?
– Olyan nem igazán van. Én nemcsak azért
lovagolok, mert lovagolni jó, hanem mert
szeretem a lovaimat. Ha esetleg õk pihen-
nek, vagy verseny után egy kis sziesztát
kapnak, netán gyógyszerkúrán kell lenni-
ük betegség miatt, akkor is minél több idõt
kint töltök velük, hogy érezzék: mindig itt
vagyok, nem csak akkor, amikor dolgozni
kell. Olyankor kiviszem õket legelni, meg-
pucolom õket, hogy érezzék a törõdést.
Mert nem csak azért vannak, hogy
ugráljanak, hanem azért is, mert szeretem
õket.

Papp Krisztina,
Bodoki Bernadett,

Iker Franciska

– Ahogy a pólótok is hirdeti, mindhárman
a Kabakán lovarda lovasai vagytok, és
szép eredményeket értek el díjugratásban.
Hogyan kerültetek kapcsolatba a lovak-
kal? Krisztinél otthon van például egy
hintalóféleség, ami arra utal, hogy már
gyerekkorban „megfertõzõdtél”.
Kriszti: – Egy nyaralás alkalmával kezdõ-
dött, Gyulán, ahol egy tanyamúzeumban
volt lovaglási lehetõség. Nagyon szerettem
volna kipróbálni. Az elsõ futószárazáskor
mondta a bácsi, aki lovagoltatott, hogy van
érzékem hozzá, úgyhogy érdemes lenne
folytatni.
– Akkor hány éves voltál?
Kriszti: – 8. Nekem nem kellett több,
mondtam, hogy lovagolni akarok, anyáék
meg segítettek.

– Otthon, Sárszentágotán volt ló, amire
fölülhettél?
Kriszti: – Nem igazán. Elmentünk a Ku-
nos lovardába, Székesfehérvárra.
Betti: – Nekem a híres „My Little Po-
ny”-val kezdõdött a pályafutásom. Nagyon
kicsik voltunk, Takács Andikával mindig
összejártunk és a kis pónilovacskákkal ját-
szottunk. Amióta a lovaglásról hallok,
mindig is a díjugratás tetszett a legjobban.
A szomszédban voltak lovak, sokszor át-
osontunk, simogattuk õket, jutalomfalatot
vittünk nekik.
– A díjugratással hol találkoztatok? Sár-
bogárdon, amikor még rendeztek díjug-
ratókat?
Betti: – Itt is, a tévében, meg ismerõsöktõl
hallottuk, hogy õk is ugratnak.
– Kik voltak azok az ismerõsök?
Betti: – Szabó János Alapról, a Plézer csa-
lád.
Franci: – Én beleszülettem a lovazásba.
Papáéknak volt egy tanyája, apáékkal
együtt csinálták, és ott volt hat lovunk, köz-
tük Mágnes, az én pónim, amit születé-
semkor kaptam. 3 éves koromban már kint
voltam a lovakkal, 4 évesen a papával már

kezdtem futószáron dolgozni. Nála tanul-
tam meg az alapokat az ügetésig. Utána
jött Tombor Nándor, a másik edzõm, vele
a vágtától a kisebb ugrásokig jutottuk. Az-
tán Vajtára mentem át Reischl-ékhez,
majd Cecére kerültem, ahol most is va-
gyok, ahol letettem a rajtengedélyt és el-
kezdtem a versenyzést. Nagyon szeretek
ott. Az a második otthonom.
– Kriszti, az elõbb említetted, hogy a Ku-
nos lovardában kezdtél lovagolni, de most
éppen a megye ellenkezõ felében vagy.
Kriszti: – A Kunos lovardában sok edzõm
volt. Az utolsót nagyon megszerettem, és
amikor elment Szabadegyházára, elmen-
tem utána.

Folytatás a következõ oldalon.

Papp Krisztina
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Ott 3-4 évig lovagoltam, letettem a rajten-
gedélyt. Aztán az edzõm elment az iszkai
úti lovardába, és oda már nem tudtam kö-
vetni. A Francival való ismeretségnek kö-
szönhetõen jutottam el Cecére.
– Összebarátkoztak a lovaitok: szerelme-
sek lettek egymásba.
Kriszti: – Így van.
Betti: – Nekem pedig volt egy lovam, amit
elvittem Vajtára Reischl Marciékhoz egy
lovas táborba, és nagyon nem akart haza-
jönni a ló, úgyhogy át kellett vele ballag-

nom Cecére. A határban szépen átmen-
tem, van egy nagyon jó út arra, és ott ma-
radtam.
– Mit szerettek a Kabakán lovardában?
Betti: – Azt, hogy nagyon családias a lég-
kör, barátságos mindenki.
– Mindegyikõtöknek van saját lova. Õk ott
vannak a lovardában?
Franci: – Nekem mindkét lovam (Mágnes
és Nadin) otthon van. Volt egy másik lo-
vam is, Utazó, de õ elpusztult. Nadint ló-
szállítóval hordjuk az edzésekre szinte
minden nap.
Betti: – Nekem pillanatnyilag nincsen lo-
vam. Volt egy pónim 8 éves koromban.
– Amin huszárkisasszonyként végigvonul-
tál Sárbogárdon többször is.
Betti: – Sajnos kinõttem, leért róla a lá-
bam. Muszáj volt egy mérettel nagyobbat
venni, de õ nem vált be, úgyhogy õt is el
kellett adni. Cecén rátaláltam az igazira; õ
is ugyanolyan hatalmas, mint én, nagyon
hasonlítunk egymásra.
– Õt Godzillának hívják, aki termete elle-
nére végtelenül jámbor, mindenki kedven-
ce.
Kriszti: – Nekem már elég sok lovam volt
eddig. Az elsõ lovam Vanda, harcias kis ló.
Utána kaptam egy pónit (meg is van még),
neki született egy csikója Mágnestõl, akit
már eladtunk.
– Akkor most már rokoni szálak is fûznek
Francihoz.
Kriszti: – Igen. Most van két új lovam, Ti-
tusz és Verolin, akivel a versenyzésben
próbálok helyt állni.

– Ifjúsági kategóriában versenyeztek
mindannyian?
Betti és Kriszti: – Igen.
Franci: – Én meg, mivel Utazó meghalt,
nem tudtam továbblépni. Nadinnal kezd-
tünk el versenyezni, és mivel õ még csikó,
elölrõl kellett kezdeni az egészet. Vele
elég nehéz volt, de igyekszünk fejlõdni.
Most keresünk egy másik lovat, hogy in-
dulhassak ifjúságiban, de Nadint is próbál-
juk a legjobb helyekre felhozni. Az idén si-
került talán az eddigi legtöbb kupát behoz-
ni. Volt 1., 3., 4., 5., 6. hely, és esések is, de
nem adtam fel sosem.

– A kupák megyei, vagy országos bajnok-
ságok kupái?

Franci és Kriszti: – Megyei.

Betti: – Én is voltam már a ranglistán az el-
sõtõl az utolsó helyig mindenhol. Voltak
esések, jó és rossz pillanatok is.

– Az esésektõl nem féltetek, amikor bele-
vágtatok ebbe a sportba? Kézilabdapá-
lyán is lehet komoly sérüléseket szerezni
(Betti, ezt te tudod a legjobban), de azért
egy lóról leesni, fõleg, ha több méter ma-
gas, nem kellemes élmény.

Betti: – Engem ez valahogy sosem tántorí-
tott vissza.
Franci: – Engem sem. Velem is minden
megtörtént már, volt törés, zúzódás, ki-
sebb esések, amikor talpra érkeztem, de ez
még talán bátorságot is ad, nehogy még
egyszer megtörténjen az a hiba, amit elkö-
vettünk, vagy elkövettem.
Kriszti: – Nekem a tavalyi évem elég gyá-
szos volt. Van egy ló a lovardában, akit lo-
vagoltam, mert más ló nem volt, akivel tud-
tam volna versenyezni. Õ egy olyan ló volt,
akit régen azért állítottak le, mert folyton
megállt, ellenszegült az akadálynak. Ve-
lem ugyanezt csinálta, csak nekem volt az a
heppem, hogy én akkor is vele akarok ver-
senyezni, mindenáron, mert annyira szere-
tem. Kapoli Pista bácsi egyszer azt mond-
ta, hogy õ már nem bírja tovább, hogy foly-
ton kizárnak engem a ló miatt, elfogadhat-
nám végre azt a tényt, hogy abba kell hagy-
ni vele a versenyzést. Nagy nehezen, a ta-
valyi szezon vége felé leálltam a lóval, és az
idei évben kaptam meg a Tituszt, akivel az
idén jobban sikerültek az eredmények,
elég jól felhozott. Azt, ahol most vagyok,
neki köszönhetem.
– A díjugratásban mit szerettek? Hiszen
annyi ága van ennek a lovas sportnak!
Betti: – Szerintem ez az egyik legnehezebb
ága a lovaglásnak, és egyben a legveszélye-
sebb is. Sok bátorság kell hozzá.
Kriszti: – Engem a lovardában, ahol kezd-
tem, már eleve díjugratásra tanítottak,
nem kérdezték, mit választok. Nem mond-
tam, hogy nem szeretném, nagyon tetszik

ez a sportág, mert vagány is, meg kicsit fé-
lelmetes is, de egyben nagyon jó érzés.
Franci: – Én régen egy kis nyávogós lány
voltam, ha leestem, meg akartam halni.
Pista bácsinak köszönhetõen minden szak-
ágat kipróbáltam, a díjlovaglástól a díjug-
ratásig, távlovaglásig. Mágnest kocsiban is
hajtottam. A díjugratás fogott meg a leg-
jobban. Itt tényleg nagy empátia szükséges
ló és lovas között. Nekem nagy biztatást
ad, hogy egy élõlénnyel így össze tudok
dolgozni.

Folytatás az elõzõ oldalról.

Bodoki Bernadett

Iker Franciska

Folytatás a következõ oldalon.
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– Érdekes „ellentmondás”, hogy egyrészt
ez egy nagy empátiát igénylõ sport, és na-
gyon ott kell lenni szellemiségben a lóval,
ami abszolút nõi vonulat, másrészt ez
mégiscsak kaland, veszély, ami férfias vo-
nal. Milyenek vagytok a magánéletben?
Kalandvágyók? A kötélugrástól a vadvízi
evezésig minden belefér?

Franci: – Azt, mondjuk, nem merném
megcsinálni. De egy kalandparkban, vagy
barlangászatban benne vagyok.

Betti: – Én kiskoromban voltam nagyon
aktív. Lóval ugrottam talicskát, padot, asz-
talt, mindent, szõrén, vagy nyeregben, és
semmi bajom nem volt. Most már azért ki-
csit nyugodtabb természet lettem, de meg-
maradt a régi énem is.

Kriszti: – A való életben engem úgy ismer-
nek, hogy nagyon csendes vagyok, de pél-
dául én a kötélugrást is kipróbálnám, mert
szeretem az izgalmas dolgokat. A lovaglás-
ban is bármit megpróbálok, bárminek ne-
kimegyek.

– Barátnõk vagytok a lovardán kívül is?

Betti: – Igen, a legjobbak.

– Ki hova jár iskolába?

Kriszti: – Mi Francival Abára járunk gim-
náziumba.

– Ott vannak különbözõ mûvészeti és ha-
gyományõrzõ ágak. Ki mit választott?

Kriszti: – Vannak szakkörök (szövés, bar-
kácsolás stb.) meg néptánc is.

Franci: – Az egész iskola néptáncol, amit
én kifejezetten szeretek.

– Te hastáncoltál is!

Franci: – Igen, jó régen. A lovagláson kívül
nagyon szeretem a táncot is, úgyhogy eb-
ben az iskolában nagyon otthon érzem ma-
gam, és imádom.

Betti: – Én Sárbogárdon a Petõfi Sándor
Gimnáziumban tanulok, most vagyok 11.
osztályos.

– Te pedig énekelsz.

Betti: – Így van, próbálkozok.

– Kézilabdázol is még?

Betti: – Nem, arról már teljesen lemond-
tam, a lovaglás elvette az eszemet.

– Meddig bírjátok lovak nélkül, ha nagyon
muszáj?

Franci: – Én egy hónapot bírtam úgy, hogy
eltörött a vállam, és nem tudtam lóra ülni.
De akkor is a lovardában voltam. Nekem
nincs olyan nap, hogy ne lennék lovak kö-
zött, mert az már betegség, elképzelhetet-
len, elfogadhatatlan.

Betti: – Ha nem is vagyunk a lovardában,
otthon elõvesszük a lovas videókat.

– Meg a „My Little Pony”-kat.

Franci: – Akár.

Betti: – De ez titok!

Hargitai–Kiss Virág

Az erdõ tanítványai
Egy napra az iskolapad helyett az erdõ fái közé ültek, sétáltak be a Szent István Tagiskola
alsó tagozatos diákjai. Szeptember 17-én ugyanis a Vadex Mezõföldi Zrt. Soponyai
Ökoturisztikai Központjában töltöttünk el egy nagyon tartalmas, izgalmas fél napot. Két
kedves erdeiiskola-vezetõ irányításával megtekintettük a múzeumot, ahol a környék
nagy és kisebb vadjairól kaptunk tájékoztatást. Megtudhattuk, mi a különbség a szarv és
az agancs között, és különféle szarvastrófeákat csodálhattunk meg kiállítva.
Erdei sétánk során útba ejtettük a nagyvadak elkerített részét, ahol kerítés mögül ugyan,
de közvetlen közelrõl szemlélhettünk meg gímszarvast, dámszarvast és õzgidát. Nagy
örömünkre a dámszarvas oly szelíd volt, hogy meg is simogathattuk. Sajnos, vaddisznót
nem láttunk, talán túl zajosak voltunk és megijedt.

Tovább sétáltunk és elhagytuk a járt utat a járatlanért: az erdõ sûrûjében törtünk utat a
szárnyasok elkerített területe felé. Bár szereztünk néhány karcolást, ennek ellenére na-
gyon élveztük! Testközelbõl szemlélhettük meg az amerikai vadpulykákat (õk talán kö-
zelebb is kerültek hozzánk, mint szerettük volna), a nyári ludakat, gyöngytyúkokat, kü-
lönleges fácánfajtákat. Azt hiszem, közülük a legjobban azonban egyértelmûen az emuk
tetszettek nekünk: Samu és Emõ.

Sétánk során sok új információval gazdagodtunk, hisz túravezetõink fáradhatatlanul
meséltek. Visszatérve a központhoz finom falatokkal vártak bennünket vendéglátóink.
Az árnyas fák alatti hatalmas füves területen játszottunk egy jót, majd élményekkel
megrakodva elindultunk haza.
Gyerek és felnõtt nevében egyaránt kijelenthetem, hogy nagyszerû volt a program, gyö-
nyörû a hely. Köszönet vendéglátóinknak, a Vadex Zrt.-nek!

Feketéné Geiger Bernadett, a sárbogárdi MGÁI Szent István Tagiskolája
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Szüreti mulatság a Sárbogárdi Zengõ Óvodában
Szeptember 18-án idén is megrendeztük
óvodánkban a már hagyománnyá vált szü-
reti mulatságot.
Hetekkel az ünnep elõtt lázas munka folyt
a csoportokban. A gyermekek óvodapeda-
gógusaikkal együtt díszítették a csoport-
szobákat, szürettel, õsszel kapcsolatos da-
lokat, dalos játékokat, verseket tanultak,
barkácsoltak, kézmûveskedtek, felelevení-
tették a régi néphagyományt, beszélgettek

a szüreti munkákról, a munka befejeztével
tartandó bálról, mulatságról.
Aztán elérkezett a várva várt nap. A szülõk
kora reggel óvodánk elõtt szebbnél szebb
virágkompozíciókkal, szalagokkal díszítet-
ték a lovas kocsikat, meglepve ezzel gyer-
mekeiket, akik csodaszép népviseletben,
hagyományõrzõ ruhákban jöttek reggel
óvodába. A mulatságot a Micimackó cso-
portosok rövid mûsora nyitotta meg, akik

egy rövid dal erejéig bevonták társaikat is a
közös éneklésbe. Ezután következett a
nap fénypontja: a lovas kocsizás, a szüreti
felvonulás. Boldogan integettek a gyerme-
kek a megjelent szüleiknek, ismerõseik-
nek. Szóltak a szüreti nóták, s felverte a kis
utcák csendjét a kereplõ hangja.
A lovas kocsizás után táncház várta az ap-
róságokat, ahol népzenére ismerkedhet-
tek a kicsik egyszerûbb tánclépésekkel,
változatos térformákkal. Természetesen
közben az udvaron folyt a szõlõ darálása,
préselése, az édes must és a szülõk által ké-
szített, finomabbnál finomabb sütemé-
nyek kóstolgatása.
Köszönetünket fejezzük ki a szülõknek,
akik megajándékoztak bennünket min-
denféle jóval (ropogtatnivalóval, süte-
ménnyel, pogácsával, szõlõvel stb.), az
apukáknak, nagypapáknak, akik megmu-
tatták a darálás, préselés tudományát, és a
lovas kocsisoknak: Bögyös Jánosnak, Gár-
donyi Jánosnak, Horváth Györgynek,
Horváth Patriknak, Huszár Györgynek,
Kiss Istvánnak, Puha Zsoltnak, Rigó Ist-
vánnak, Rostás Attilának és édesapjának,
Tatai Lászlónak, akik örömet okoztak
gyermekeinknek.

Huszárné Várhelyi Ildikó óvodapedagógus

Cece sulibörze
„FÉNY-szóró”

A fény nemzetközi évéhez kapcsolódva
„FÉNY-szóró” címmel õszi projektet hir-
dettünk a Cecei Általános Iskolában. A
projektgazdák, Balázsné Aranyos Judit és
Nagy Ferencné kicsit fizikus szemmel fog-
lalkoznak a fénnyel, de a kollégák szinte
minden területre igyekeznek kiterjeszteni
a fénnyel kapcsolatos, ajánlott programo-
kat.
Az elmúlt héten a projekt keretében láttuk
vendégül a szegedi Partiscum Mobil Pla-
netárium képviselõit, akik 45 perces elõ-
adásokat tartottak az iskola tornatermé-
ben felállított, sötétített sátorban. Az elõ-
adás során egy teljes kupolás, FullHD film
segítségével végiglátogattuk a Naprend-
szer bolygóit, megismertük ezek jellegze-
tességeit, fizikai paramétereiket, sõt né-
hány bolygó felszínére „le is szálltunk”. A
diákok tanulmányozhatták az égbolt neve-
zetes csillagképeit.
Ezt követõen élõszavas planetáriumi be-
mutató keretében megtudhatták, milyen
szabad szemmel észlelhetõ objektumok,
bolygók, galaxisok, csillagködök láthatók
az égbolton. A bemutató során valósághû
felvételek segítségével elevenedtek meg a
Naprendszerben található bolygók, hol-
dak, kisbolygók. A magyarázó szöveg al-
kalmazkodott az életkori sajátosságokhoz,

így az elõadást 5 korcsoportban tekintet-
ték meg a cecei diákok.
A projekt folytatásaként az 5. és 6. évfolya-
mosok ellátogatnak a Csodák Palotájába,
ahol a fénnyel kapcsolatos elõadásoknak
és kísérleteknek is részesei lesznek, de
fényshow-t és csillagvizsgálást is terveznek
az elkövetkezõ napokra. A „Fény-szóró”

projekt részeként szervezzük majd meg a
hagyományos akadályversenyt és családi
napot is, aminek témája természetesen
szintén a csillagok és fény lesznek.
Reméljük, hogy projektünk célja, a
fénnyel kapcsolatos ismeretek életkornak
megfelelõ bõvítése és rendszerezése a sok
tapasztalatszerzésnek és tevékenység-köz-
pontú programnak köszönhetõen meg is
valósul! Külön öröm számunkra, hogy
programjainkon a szülõk is szívesen részt
vesznek, így együtt tudunk munkálkodni a
gyerekek fejlesztése érdekében, és jobban
meg is ismerjük egymást.

Szabóné Várady Katalin igh.



Bogárd és Vidéke 2015. szeptember 24. ISKOLA 9

Alsószentiváni hírcsokor
Megalakult a Mókuska Kft. dió- és mogyorófeldolgozó üzeme

Az õsz a szüret évszaka – szokták
mondani a népi hagyományban.
Iskolánkban sincs ez másként, az
udvari diófák és mogyoróbokrok
az idén szép terméssel ajándé-
koztak meg bennünket. Alsós ta-
nulóink a mai technikaórán ösz-
szekapkodták a lepotyogott
csonthéjasokat, majd a bejárat
elõtti téren feldolgozásukat is
megkezdték. A technikaórákon
készíthetõ díszek, csendéletek al-
kotása mellett még az is elõfor-
dulhat, hogy a betakarított gyü-
mölcsöket késõbb diós kalács,
vagy mogyorós palacsinta formá-
jában is hasznosíthatjuk majd, pl.
a tökfaragó-rendezvényen, vagy
az adventi készülõdés, iskolai ka-
rácsony során.

A takarítás világnapja
A takarítási világnap nem kötõdik egyet-
len konkrét dátumhoz sem, minden évben
egy szeptember 20-a körüli hétvégén,
szombaton ünneplik.

A takarítási világnapot hivatalosan elõször
1992-ben hirdette meg az ENSZ Környe-
zetvédelmi Programja (UNEP). A mozga-
lom Ausztráliából indult, ahol hagyomá-
nyosan szeptember harmadik hétvégéjén
szervezik az országos nagytakarítás napját.
Idõközben átnevezõdött szemétszedési vi-
lágnappá, ki így mondja, ki úgy, egy a lé-
nyeg, takarításra, szemétszedésre szólíta-
nak fel ilyenkor az önkormányzatok, szer-
vezetek, természetvédõk.
A mozgalomnak sok éve mi is tagjai va-
gyunk, számos õsszel és tavasszal is szer-
veztünk már hasonló programokat. Most a
sportpálya és az iskola területét tettük
rendbe, hogy megvalósulhasson a régi ver-
sike:

„Semmi piszok, semmi szemét
Ne szúrja itt senki szemét!
Hulladék már sehol sincsen,
Mint a tükör, ragyog minden!”

Szeptemberi séta
Ökológiára járó tanulóink lelkesedése
nem csappant meg a nyár folyamán: az új
tanévben ugyanolyan szívesen indultak tú-

rázni a természetbe, mint a
tavalyi kiruccanások folya-
mán. A csapat öszszetétele
tavalyhoz képest egy kicsit
változott, hiszen a 8. osztá-
lyosok elballagtak, helyük-
re azonban lelkes 5. osztá-
lyos diákok jelentkeztek,
akik hasonló érdeklõdéssel
figyelik a természetben zaj-
ló változásokat, követik az
élõvilág örök körforgását
és megújulását. A túrán is-
mét jó szolgálatot tett a
már sokat próbára tett
lepkefogóháló, vagy a táv-
csövek. Amíg a jó idõ tart,
rendszeresen teszünk meg-
figyelõ túrákat.

Kiss Attila
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Miklósi hírcsokor
Sikereink:

1. Iskolánk minõsített referenciaintézmény
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. minõsítõ tes-
tülete a referenciaintézményi minõsítési eljárást 2015. augusztus
19-én lefolytatta, és ennek eredményeként határozatot hozott ar-
ról, hogy a Sárszentmiklósi Általános Iskola „Minõsített referen-
ciaintézmény” címet viselhet. Ennek alapján a Sárszentmiklósi
Általános Iskola referenciaintézményként mûködhet az alábbi
területeken:
– Kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, min-
taadóan alkalmazó intézmény
– Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaér-
tékû intézmény

2. iskolánk akkreditált kiváló tehetségpont
A Tehetség szabadon konferenciát 2015. szeptember 12-én ren-
dezték meg Budapesten, melyen intézményünket Gajgerné Erõs
Mária és Zelmanné Varga Zsuzsanna képviselte. Itt ismertették a
MATEHETSZ új programját, a Magyar Templeton Programot,
mely egy kísérleti projekt a 10–29 éves magyar kivételes kognitív
tehetségek támogatására. A programba 2015 szeptembere és
2016 januárja között 300 fõt válogatnak be, akiket ezután egy
éven keresztül személyre szabott tehetséggondozással segítenek.
Támogató a Templeton World Charity Foundation (TWCF). Tá-
jékozódni lehet: www.templetonprogram.hu.

Emellett a konferencia adott helyet a minõsítést nyert tehetség-
pontok táblaátadó ünnepségének. Az akkreditációs eljárást 2015
tavaszán folytatták le. A 173 bejelentkezett intézménybõl 170-en
feleltek meg a feltételeknek, ebbõl 155 – köztük iskolánk is – kivá-
lóan akkreditált minõsítést szerzett. Az elismerõ táblát Zelmanné
Varga Zsuzsanna, iskolánk tehetségfejlesztõ pedagógusa vette át.

Horváth Ferencné igazgató

Konténer, talicska és újságok

Az újrahasznosítás alapfeltétele a szelektív hulladékgyûjtés. Múlt
pénteken papírgyûjtést szerveztünk iskolánkban. Az alsó tagoza-
tosok egész héten, reggelente hozták a papírt. A felsõ tagozatos
osztályok csapatokba szervezõdtek és furfangos csapatnevet ta-
láltak ki. Tanórák után a csapatok szétszóródtak a faluban. Né-
hány gyerek az udvarban lévõ konténernél segített a papírokat
pakolni, és a súlyukat mérni. A csapatok több fordulóban mutat-
hatták meg, hogy mennyi papírt tudnak gyûjteni.
A papírgyûjtés azért fontos, hogy ha újra tudjuk hasznosítani a
hulladékot, akkor kevesebb fát kell kivágni, és így az emberek
megszabadulnak a fölösleges papírhulladéktól anélkül, hogy a
kukába kellene dobniuk.
Délután három órakor az utolsó csapatok is befutottak papírral
rakott talicskáikkal, majd fáradtan hazaindultak.

Zelman Fanni, Simon Kata

Erzsébet-tábor Fonyódligeten

A negyedik évfolyam negyven tanulója három napot töltött a Ba-
latonnál. Az esõs napok után nyáriasra fordult az idõ hétfõ reggel-
re, és gyönyörû maradt a három nap alatt. A fonyódligeti tábor
hatalmas területe közvetlenül a Balaton partján terül el. Több
gyermek járt már itt másodikban is. Megcsodálhattuk a magyar
tengert minden napszakban. Különösen a naplemente tetszett.
Sok jó programot szerveztünk, tartalmasan töltöttük el a napo-
kat. Odafelé Zamárdiban állt meg buszunk, ahol a Tájházat néz-
tük meg. Nagyon érdekesen mutatta be egy bácsi a régi tárgyakat,
Zamárdi egykori lakóinak életét. Felsétáltunk a kilátóba, ahon-
nan csodálatos a balatoni panoráma.
Elfoglaltuk szobáinkat a finom ebéd után. A tábor játszóterén szí-
vesen mozogtak, röplabdáztak, fociztak a gyerekek. Lezajlott egy
számháború is, ami sokaknak újdonság volt. Vacsora után min-
denki izgatottan várta a rókavadászatot, és elemlámpákkal keres-
ték a fûben a csokikat, az elbújt tanító nénit.
A másnap délelõtti foglalkozás, rejtvényfejtés, rajzolás és ezek dí-
jazása után indultunk délután Balatonszentgyörgyre. Megérkez-
tünk a Csillagvárba, amely a Festetics grófok vadászvára, csillag
alaprajzú épület, a világon egyedülálló. Itt megnéztük a középko-
ri életpanoptikumot, amely valóban élethûen mutatja be a múlt
egy napját. A huszárbaba-múzeumban sok-sok díszes katona-,
huszár- és fõúri viselettel találkoztunk. Ez a magyar könnyûlovas-
ság öltözékét mutatja be a hunoktól az I. világháborúig. Bemen-
tünk még a Kis Bence csárdába is. Körülötte és a hátsó falakon
szintén régi használati tárgyakat figyelhettünk meg. Majd szíve-
sen idõztek a gyerekek az állatsimogatóban is. Az utolsó estét a
számháború visszavágójával és Ki Mit Tud?-dal zártuk. Verseny
volt a legrendezettebb, „legtisztább szoba” címért és a három he-
lyezett jutalmat kapott.
Nem jöttünk úgy haza, hogy a lábunkat ne mártsuk bele a Bala-
tonba. Igaz, csak a lépcsõrõl léptünk bele a hûvös vízbe. Egy piros
kisvonattal utaztunk mindenki kívánságára és örömére Fonyód-
ra. Közös fagyizás után sétáltunk a fonyódi kikötõ mólóján. Haza-
felé Siófokon állt meg a buszunk. Az ásványmúzeumban idõztünk
sokat, ahol vásárolhattak is kedvükre a gyönyörû kövekbõl.
Hamar eltelt a három nap. Fáradtan, de sok élménnyel érkeztünk
haza.

Palatinus Rozália
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Amikor a sas mormotát fogott... 7.
Másnap délelõtt elmentem egy masrutká-
val a közeli Rostkale-ba. Egy óra alatt oda-
értünk. A városka központjában egy dom-
bon a vár romjai emelkedtek. Fölmenni
nem érdemes. Annál érdekesebb volt a so-
fõr meghívása, hogy menjek el vele a helyi
kórházba a lányát meglátogatni, akit vak-
béllel mûtöttek. Azonnal ráálltam.
A kórház belül elhanyagolt. A vaságyakon
piszkos pokrócokkal beterített betegek fe-
küdtek, a fapadló piszkos, a vakolat hám-
lott a falon. A bejáratnál egy hatalmas tab-
lón az itt mûködõ legelsõ, hõsi orvosok ké-
pei díszítették a falat. Kissé arrébb, a csu-
pasz folyosón, egy egyszemû rezsón pisz-
kos lavór nyugodott. Nõvér alig, orvos egy
sem. A sofõr lányának dinnyét adtunk, én
odanyújtottam ajándékba a kiló sárgaba-
rackomat. Minden ajándékot megoszta-
nak egymás között a betegek, ezt így illik.
A kórházzal szemben, éppen a várrom
alatt egy hosszú, fehérre meszelt falú ház-
sorról a sofõröm elmesélte, hogy az a pszi-
chiátriai gondozottak épülete. Gondosan
el vannak zárva a külvilágtól, se ki, se be.
Összehasonlítottam magamban a hasonló
holland intézménnyel, ahol naponta kü-
lönbözõ terápiára vagy tanfolyamra járnak
a gondozottak, és mindenük megvan, ami
otthon is megvan az embereknek. Micsoda
eltérés, a világnézetük is, mint tûz és víz!
Az utca végén egy neoklasszikus, tipikus
szocialista épületre lettem figyelmes.
Akárcsak a bogárdi volt pártépület! Már a
bejárat is a kis szõnyeggel õsrégi, még Le-
nin idejébõl való, azóta sem renováltak itt
semmit. A parketta hiányos, a hatalmas
belsõ ajtók sajnos zárva, de a falon valami
hirdetõtáblán régi fényképeket fedeztem
föl, sarkában egy szárított virágcsokorral.
Valami helyi hõs életérõl számoltak be. Az
épület minden sarkát lefényképeztem,
gyorsan beleképzeltem magam Lenin ide-
jébe, és elégedetten siettem vissza a kerí-
tésnél várakozó sofõrömhöz.
Másnap délelõtt egy Khorog forgalmas pi-
acáról induló masrutkába szorulva vártuk

Georginával és két másik turista fiúval az
indulást. Pár óra múlva végre kiszálltunk
Ishkashim elõtt egy hídnál, ahol már javá-
ban folyt az afgán vásár. Az útlevelünket
leadtuk a vidám tadzsik határõröknek és
fényképezõvel fölfegyverkezve bevonul-
tunk a piac területére. Afgán afgán hátán!
Kiterített kínai áruik nem vonzottak, an-
nál inkább a ruházatuk és az arcvonásaik.
Sokkal el is beszélgettem. Leginkább a kö-
zeli településekrõl jöttek. A Wakhan-
völgyben a Talibán még nem vetette meg a
lábát, az emberek részleges szabadságban
élnek, amolyan afgániban. Internet nincs,
televízió alig.

Két, egyszerûen öltözött, tipikus afgán
sapkát viselõ fiatalember állt meg elõttem
csodálkozva, hogy perzsául beszélek. Az
egyik magasabb elkezdett az egyik szemé-
vel kacsintgatni rám, biztosan filmekben
látta, hogy azt úgy
kell. Figyelemre
sem méltattam,
annál inkább az
ezüstgyûrûiket
rubin és türkiz kö-
vekkel.

Lefényképezhettem mindent és minden-
kit. Rég vadásztam ilyen jót érdekes ké-
pekre. Egy csoport fiatal egy másik helyen
spontán parázson sült csirkével kínált, de
nem fogadtam el, mert tudtam, hogy nekik
is alig jut. Egy kedves ékszerárusnál igazi
afgán ezüstgyûrûre és hozzávaló nyaklánc-
ra alkudtam. Mindkettõt szép, sötétkék
lapislazuli kövek ékesítették. Egy harma-
dik árustól afgán papírpénzt vettem egy
tanzániai barátomnak, aki a világ minden
tájáról papírpénzt gyûjt. Vásároltam még
igazi afgán gyártmányú, kétfajta ízû süte-
ményecskét és afgán fejkendõket. Más af-
gán holmit sehol nem találtam.
Itthon a YouTube-on ráakadtam egy fil-
mecskére errõl az afgán vásárról; két angol
leányzó készítette. Ott lejtették a hastán-
cot a nyáladzó afgán férfiak elõtt, szûk,
mély dekoltázsú pólójukban. No com-
ment.
Két útitársunk Khorogból – az egyik fran-
cia, a másik amerikai – amúgy hátizsáko-
san átsétált Afganisztánba. Irigységtõl sár-
gán integettem nekik jó utat. Kirgiziában
szerezték be pár óra alatt az afgán turista-
vízumot. Nem tudom, hogy ez nõnemûek-
nél is ilyen könnyen megy-e, tervem az,
hogy egyszer kipróbálom.
Ishkasim határában elfoglaltuk a szállá-
sunkat, épp a városkát jelzõ tábla mögött.
Hasim vezetett körbe minket, az egyetlen
jóképû fiú egész Tadzsikisztánban. A szün-
idõre hazajött segíteni a szüleinek, külön-
ben mérnöknek tanul az ukrajnai Harkov-
ban. Angolul nagyon jól beszélt.
A szállás nagyon tetszett. Régi típusú el-
megyógyintézet szobáihoz hasonlított.
Volt minden benne, ami egy turistának
kell. Régi, kikopott, pirosas szõnyeggel bo-
rított széles folyosó vezetett vissza a hosszú
asztalú ebédlõbe, ahol jobbára senki sem
ült.
Folytatom.

Gulyás Ibolya
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ASSZIMILÁCIÓ
Ez latin eredetû szó, olyasmit jelent, hogy „hasonlóvá válás”. Az
élõlények világában van hajlam arra, hogy az élõ egyed felvegye a
környezete külsõ jegyeit, például a kaméleon nevû gyíkfajta a szí-
nében alkalmazkodik ahhoz a növényhez, amely mögé elrejtõ-
zött. Ezt mimikrinek nevezi a tudomány. A színváltoztatás képes-
ségét a köznapi beszédben gúnyosan szokták említeni. Olyan em-
berekre alkalmazzák, akik pillanatnyi érdekeik szerint változtat-
ják a nézeteiket, politikai állásfoglalásukat. Fontos megállapíta-
ni, hogy a gyík gyík marad minden színváltoztatgatása ellenére,
mint ahogy a kaméleon hajlamú ember is megõrzi a polgári nevét,
lakcímét stb., bár az egyik napon gyûlölettel említi azt a személyt,
politikai irányzatot, amelyért az elõzõ napon rajongott.

Viszont az asszimiláció nem pillanatnyi, akaratlagos változást je-
lent. Hosszú folyamat, amelyrõl az ide sorolható egyén vagy cso-
port nem is tud. Olyan emberekre vonatkozik, akik valamely ok
miatt elhagyják a szülõföldjüket, és idegen helyre telepszenek. Új
kereskedelmi rendszerre, új pénznemre kell átállniuk, alkalmaz-
kodni kell az új helyszín közlekedési rendjéhez. A boltban nem a
megszokott cikkeket lehet beszerezni, kénytelenek megváltoztat-
ni táplálkozási szokásaikat, megváltozik a ruházkodásuk, a lakás-
körülményeik. Minden vidéknek más a szokásrendje, az emberek
máshogyan köszönnek. Van, ahol megkínálják a szomszédot fris-
sen sütött süteményeikkel, másutt tudomást sem vesznek róluk.
Múlnak az évek, és az emberünk egyre inkább idomult az új kör-
nyezethez. A legfeltûnõbb változás az, amikor már átvette új ha-
zája nyelvét is. Azt hiszem, kevés az olyan ember, aki teljesen elve-
szítette az anyanyelvét, amelyen az édesanyja szólt hozzá csecse-
mõkorában. Az ötvenévnyi fogság után az Oroszországból vissza-
tért ember nyögdécselve, alig érthetõen szólalt meg magyarul. Az
egyházi iskolák 1948-ban történt államosításáig volt egy osztály-
fõnököm, szerzetes paptanár. A börtön, internálás elõl sikerült
külföldre szöknie, Amerikában futott be karriert, egyetemi tanár-
ságig vitte. Az 1990-es rendszerváltozás után hazajött, összehívta
volt osztályát, kíváncsi volt ránk, mi voltunk az õ elsõ és utolsó
osztálya. Teljesen szabatosan, helyesen szólt hozzánk a nyelvün-
kön, de az volt a kissé hátborzongató, hogy a kiejtése, artikuláció-
ja amerikaias lett. Nem tudtam függetlenedni a hatástól, amelyet
ez az élmény keltett bennem. Mintha nem ugyanaz az ember
beszélt volna hozzám, aki kamaszkoromban tanított. Ugyanak-
kor láttam, hogy ugyanaz.
Az asszimilációnak ez az igazi problémája, hogy aki átesett rajta,
kicserélõdött-e emberi mibenléte szerint, vagy lényegében ugyan-
az maradt-e. Más szóval: mekkora a teljes beolvadás esélye? Azt
mondják, a Németországba évtizedekkel ezelõtt bevándorolt tö-
rök vendégmunkások elsõ nemzedéke még szorgalmas dolgozó
volt, elvégezte, ami a munkában válogatós németeknek nem
smakkolt. A második, és fõleg a harmadik nemzedék azonban fel-
lázadt, gyûlölni kezdtek mindent, ami német és ami Európa. Ne-
sze neked, asszimiláció!
Változunk, változunk, idomulunk, de úgy látszik, valami lényeg
változatlan.

L. A.

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt

2015. szeptember 29-én 17 órára

dr. Kádár Annamária
pszichológus, tréner

Mese, mint hamuban sült pogácsa
címû elõadására.

Helyszín: Sárbogárd, Hõsök tere 16.

A rendezvény után lehetõség van a szerzõ könyveinek
vásárlására és dedikálására.

Miért fontos a mese?
Erre a rövid kérdésre valószínûleg nagyon sokszínû, elgondol-
kodtató és messzire mutató válaszokat fogunk kapni dr. Kádár
Annamária sárbogárdi elõadásán.
Az Erdélyben, Marosvásárhelyen született pszichológusnõ nevé-
vel a Mesepszichológia címet viselõ, kétkötetes könyvének felfe-
dezése kapcsán találkoztam. Már régen olvastam ennyire élveze-
tes, szórakoztató, ugyanakkor felemelõen emberi, egyszerû és
közvetlen hangvételû, szívbõl jövõ könyvet gyerekeinkrõl és ró-
lunk, felnõttekrõl. A pedagógusok számára újra felelevenednek
tanult ismeretek a gyermeklélektanról, az életkori sajátosságok-
ról, csak most nem tananyagként, hanem izgalmas, lebilincselõ ol-
vasmányként. A szülõk számára is könnyen érthetõ, nagyon gya-
korlatias mindkét kötet, amelyekben életigenlõ magyarázatokat
kaphatnak az õket foglalkoztató mindennapi helyzetekre és a
gyermeknevelés kényes kérdéseire.
A gyermek számára a mese mindennapos táplálék, belsõ életének
fontos része, meghatározó eleme. Kádár Annamária így foglalja
össze röviden a Mesepszichológia elsõ könyvének hátulján az ér-
zelmi intelligencia jelentõségét: „Kutatások igazolják, hogy az
életbe való beválásunk nem csak értelmi képességünkön múlik.
Az igazi sikereket és – ami a legfontosabb! – belsõ harmóniánkat,
az önmagunkkal való elégedettséget csak akkor érhetjük el, ha
képesek vagyunk felismerni a magunk és mások érzelmeit, kap-
csolatokat teremteni, konfliktusokat kezelni, együttmûködni, se-
gítséget kérni, vágyainkat késleltetni, kitartani… Vagyis, ha fej-
lett az érzelmi intelligenciánk. A mese az érzelmi intelligencia
fejlesztésének a legfontosabb eszköze, olyan lelki táplálék, amely
életre szóló nyomokat hagy a gyermekben.”
A Mesepszichológia második kötetében dr. Kádár Annamária
azokról a nevelési helyzetekrõl ír, ame-
lyekkel kapcsolatban a legtöbbször ta-
nácsot kértek tõle a szülõk. A kötetben
megtalálható korcsoportokra és téma-
körökre lebontva egy valóban magas
színvonalú mesékbõl összeválogatott
címjegyzék segíthet a problémák meg-
oldásában. Mindkét kötet végén 10 szí-
vet melengetõ, EQ-fejlesztõ mesét ol-
vashatunk a gyermekeink és a magunk
örömére. Kádár Annamária két köny-
vének olvasása nagy élményt jelentett
számomra, ezért örömmel várom a
vele való személyes találkozást.
Jó szívvel ajánlom óvodapedagógusok, pedagógusok és szülõk fi-
gyelmébe a Madarász József Városi Könyvtárban szeptember
29-én 17 órakor kezdõdõ Mese, mint hamuba sült pogácsa címû
elõadást.

Horváth Katalin (Katica óvó néni)
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Kenyeret ád...
…Barátaim, az aratási hálaünnep különös
esemény. Kapcsolatba hozza, amit mi ne-
hezen tudunk kapcsolatba hozni. Rá akar
mutatni, hogy a sült burgonyánknak, rán-
tott szeletünknek, vajas kenyerünknek az
élõ Istennel van dolga. Sõt, hogy Isten eze-
ken a jó ajándékokon keresztül verseng
értünk.
Csak azt ne higgye valaki, hogy Istennek
szüksége van rá! A Bibliában csupán egy-
szer olvassuk, hogy az Úrnak szüksége volt
valamire: egy szamárra. Semmi egyébre!
És hogyan versengne Isten értünk, mikor a
parancsolatait kényszernek tekintjük? Le-
gyünk õszinték: szívesen elfutunk az atyai
házból, mint a tékozló fiú. De a vályú mel-
lett utánunk jön a hazai kenyér illata, ami-
vel a béresek is jóllakhatnak. A kenyér
illatával csalogat, verseng értünk mennyei
Atyánk.
Talán azt mondod: ugyan, nincs ebben
semmi különös. Nekem azonban eszembe
jut a háború utáni idõ. Városunkban nem
sokan maradtak. Szó szerint nem volt mit
ennünk. A raktárakat kifosztották, min-
den üzlet üres volt. Ezért naponta kimen-
tünk csalánt szedegetni. Végül már a sza-
gát sem bírtam ennek a fõzeléknek. Aztán
javult az ellátás, és egy napon megjelent a
kenyér. Ragacsos, undorító kukoricake-
nyér, íze, mint a patkányméregé. És most
jön Isten, és igazi kenyeret kínál.
A Bibliában gyakran esik szó gabonáról,
szántóföldrõl, aratásról. Nekem feltûnt,
hogy mindenütt Isten adakozó keze lesz
nyilvánvaló. Hadd mondjak néhány pél-
dát. Már a Szentírás elején ezt olvassuk:

„Monda Isten: ’Hajtson a föld…’” És a
föld hajtott. És látta Isten, hogy jó. Vagy
gondolok Jákób fiainak történetére, ami-
kor Kánaánban irtózatos drágaság volt. A
család majdnem éhen halt. És akkor meg-
hallották, hogy Egyiptomban van gabona.
Éhes emberek vitték üres zsákjaikat. És
kaptak kenyeret. Miért? Mert Isten évek-
kel azelõtt Egyiptomba vitte fivérüket, akit
meg akartak ölni, és megmentõvé, kenyér-
osztóvá tette. Isten keze már régen benne
volt az eseményekben.
Vagy ismerjük a csodálatos történetet
Ruth könyvében? Ez a fiatal nõ együtt la-
kik elszegényedett anyósával. Õsszel Ruth
kimegy a mezõre kalászt szedegetni. De az
Úr már munkában van. Megérinti a gaz-
dag földtulajdonosnak, Boáznak a szívét,
úgyhogy Ruthnak nemcsak egyes kalászo-
kat szabad felszedni, hanem egész kévéket
kap, sõt még ennél is sokkal többet. Isten
láthatatlan keze adja a szegény Ruthnak a
gabonát Boáz mezején.
Vagy gondoljunk az ötezer megvendégelé-
sére. Ezek az emberek egy teljes napon át
hallgatták Jézus prédikációját. Az volt ám
az istentisztelet! Mi megelégszünk hu-
szonöt perces igehirdetéssel. Aztán a hall-
gatók megéheztek. A tanítványok megkér-
dik az Urat: „Hogy lehetne ezeket az em-
bereket megelégíteni?” Jézus átvesz egy
kevés kenyeret, imádkozik felette, odaadja
a tanítványoknak, Õk a népnek, és min-
denki jóllakik. A maradék tizenkét kosárra
való. Így folytatódik az új világban is: ott
állnak a fák, az élet fái, és minden hónap-
ban gyümölcsöt teremnek. Tehát valahol

csak a Bibliában gabonáról, gyümölcsrõl
szó esik, mindig látható lesz benne
mennyei Atyánk keze. És fölötte megcsil-
lan a csodának a fénye. Nem kellene így
lennie nálunk is? Hogy minden vajas
kenyér, burgonya, sült szelet fölött, amit
szívesen fogyasztunk, látható legyen ez a
ragyogás, az adakozó keze?

Nemrég hallottam egy megindító történe-
tet. A gyorsvonaton történt, délidõben.
Tele az egész étkezõkocsi, a pincérek hoz-
zák az ebédet. És ahogy az nyugati orszá-
gokban szokás, mindenki nekiesik az enni-
valónak. Az egyik asztalnál kis japán hölgy
ül, és amikor megkapja az ételt, elcsende-
sedve összekulcsolja a kezét. Az étkezõko-
csiban egyszerre mindenki az ázsiai nõre
néz, aki pogány nép közül jön, aki látja az
adakozó jó kezét, és hálát ad neki. Kínos
csend lesz a kocsiban, csak a kerekek kat-
togását lehet hallani A túltáplált nyugat-
nak esetleg feldereng valami ebben a pilla-
natban abból, hogy a „keresztény Európa”
kifejezés nem érvényes többé, egyáltalán
nem, ha szükségünk van arra, hogy ázsiai-
ak vezessenek ma rá bennünket a keresz-
ténység legegyszerûbb tevékenységére! Az
utastársak talán megértettek valamit eb-
bõl. Wilhelm Busch nyomán.

Élet és Világosság – Magyarországi
Evangéliumi Testvérközösség Lapja 2010/10

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesapánk,

SZÉNI MIHÁLY
nyugalmazott alezredes

életének 83. évében elhunyt.

Temetése katonai tiszteletadással

2015. szeptember 29-én, 13 órakor lesz
a sárbogárdi Huszár-temetõben.

A gyászoló család

Leszkovszki Albin

TANÁR
VOLTAM címû

legújabb könyve kapható
a Bogárd és Vidéke

Hírházban.

Ára: 2.600 Ft.

KÖSZÖNET
A Kislóki falunap szervezõi nagy sze-
retettel köszönik meg a nagylelkû tá-
mogatók segítségét:

Németh Lajos, Szabó Zsolt, Andicsi
Tibor, Horváth János, Varga János,
Domján Józsefné, Németh család,
Hegedûsné Vadász Mária, Németh
József, Aranyos József és dr. Sükösd
Tamás.

AZ ÉN
TÖRTÉNETEM

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület pályázatot hir-
det a második világháború befejezésének 70. év-
fordulója alkalmából „Az én történetem” címmel.
Pályázni lehet írásmûvekkel, hang- és képdoku-
mentumokkal, amelyek kapcsolódnak Sárbo-
gárd és környékének világháborús történetéhez.
A beadott pályamû lehet személyes visszaemlé-
kezés, interjú emlékezõkkel, családi emlékekbõl,
képekbõl, dokumentumokból, tárgyi emlékekbõl
összeállított gyûjtemény.
Részletes információkat az egyesület vezetõsé-
génél kaphatnak az érdeklõdõk: Novák Kovács
Zsolt, 06 (30) 2732 389, sarbogardimuzeum@
gmail.com, Isztl László, dr. Lendvai Gábor, Sári-
né Geiger Ágnes.
A pályázatok leadási határideje, helye: 2015.
szeptember 30., József Attila Mûvelõdési
Központ, Hõsök tere 3.
A pályamûveket szakmai zsûri értékeli. A ki-
emelkedõ pályamûvek értékes jutalomban ré-
szesülnek. A legjobb pályamûvek nyomtatásban
való megjelenését támogatjuk, illetve a gyûjte-
ményekbõl kiállítást szervezünk.

Sárbogárdi Múzeum Egyesület
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A következõ napokban egy hullámzó frontzóna éri el
hazánkat, így csapadékos és napról napra hûvösebb idõ-
re van kilátás, élénk, fõként a Dunántúlon erõs északias

szél mellett. Csütörtökön és pénteken sok lesz a felhõ, ugyanakkor néhány órára még ki-
süthet a nap, fõként a keleti tájakon. Az erõsen megnövekvõ felhõzetbõl többfelé és több
alkalommal is kialakulhatnak záporok, zivatarok. E két napon nagy lesz a hõmérsék-
let-különbség nyugat és kelet között. Míg nyugaton többfelé már a 20 fokot sem éri el a
csúcshõmérséklet, addig keleten még folytatódik az indián nyár 25 fok körüli, csütörtö-
kön néhol e feletti maximumokkal. Szombaton országszerte borongós, hûvös, szeles idõ-
re van kilátás, többfelé jelentõs mennyiségû csapadékkal. Vasárnap már felszakadozik a
felhõzet, néhány órára a nap is kisüt, ekkor már csak elszórtan – elsõsorban a középsõ tá-
jak felett – alakulhat ki egy-egy zápor. Hétfõn már az ország nagy részén kevés felhõ való-
színû, így a legtöbb helyen nem lesz idõjárási akadálya a teljes holdfogyatkozás megte-
kintésének. Hûvös marad az idõ, 14 és 20 fok közötti maximumok várhatóak, az éjszakák
eleinte viszonylag enyhék maradnak, de hétfõtõl ismét egyre többfelé 10 fok alá kúszik a
hõmérõ higanyszála.

www.metnet.hu

Currys csirkeszárnyleves

Hozzávalók: 80 dkg csirkeszárny, 1 kg sár-
garépa, petrezselyem, só, ételízesítõ ízlés
szerint, 1 kk fekete bors (szemes), 2 db ba-
bérlevél, 1 közepes fej vöröshagyma, 2 ek
napraforgóolaj, 5 dkg finomliszt, 1 ek cur-
rypor, 2 dl fõzõtejszín, bors ízlés szerint
(õrölt), 20 dkg csigatészta, 2 db leveskoc-
ka, 2 l víz.
A csirkeszárnyakat megpucoljuk, jól meg-
mossuk és 2 l vízben feltesszük fõni. A ré-
pákat megpucoljuk és karikára vágjuk. A
hagymát apróra felszeleteljük. Ha a leves
felforrt, a habját leszedjük, és beletesszük
a répát, a sót, a leveskockát, az ételízesítõt,
a szemes borsot és a babérlevelet. Kb. 1
órát fõzzük. Elkészítjük a rántást: az olaj-
ban megpároljuk a hagymát, hozzáadjuk a
lisztet és a curryt, kis ideig tovább pároljuk.
A rántáshoz kiveszünk a levesbõl, jól elke-
verjük és hozzáadjuk a leveshez, még kb.
10 percig összeforraljuk. Hozzáöntjük a
tejszínt, és ha szükséges, még ízesítjük. Ki-
fõzzük a levestésztát.

Tojásmártásos
csirkemell karfiollal

Hozzávalók: 2 db csirkemellfilé, kis fej
karfiol, só, bors ízlés szerint, 2 db tojás,
175 g tejföl, 10 dkg sajt (reszelt), 1 csipet
petrezselyem, 1 ek margarin (a tepsi kike-
néséhez).
Egy nagyobb tepsit kikenünk margarinnal.
A csirkemellet megmossuk, vékony szele-
tekre vágjuk, kiklopfoljuk. Sózzuk, borsoz-
zuk. A karfiolt rózsáira szedjük és sós víz-
ben majdnem puhára fõzzük. A tejfölt egy
edényben elkavarjuk a tojásokkal, picit
megsózzuk, borsozzuk, és belereszeljük a
sajtot. Jól elkavarjuk. A csirkeszeleteket a
tepsibe fektetjük, és elosztjuk rajtuk a kar-
fiolt. A szószból egyenlõen kanalazunk a
karfiolos húsokra. Mindegyik halomra
szórunk egy kis szárított petrezselymet.
Elõmelegített sütõben megsütjük. Elõször
fedõ (alufólia) alatt, majd mikor a csirke
már puha, pirítjuk a tetejét fedõ nélkül.

Tejfölös–uborkás–csirkés
egytálétel

Hozzávalók: 70 dkg csirkemellfilé, 1 db
kígyóuborka, 4 db újhagyma, 2 gerezd fok-
hagyma, 800 g tejföl, kapor, bors, só ízlés
szerint, 50 dkg tészta (pl. orsó, vagy szar-
vacska), 10 dkg teavaj.

A csirkemellet felkockázzuk, ízlés szerint
sóval, borssal megszórjuk, és összekever-
jük. Egy nagyobb edényben megolvasztjuk
a vajat, rárakjuk a felkockázott, megfûsze-
rezett csirkemellet és megsütjük. Közben
felrakjuk a tésztát fõni. Ha megsült és
megpirult a csirkemell, lezárhatjuk. Le-
szûrjük a tésztát, és hozzáadjuk a csirke-
mellhez. Egy tálba beleöntjük a két doboz
tejfölt, belerakjuk a felszelt uborkát és új-
hagymát, az összezúzott fokhagymát. Ízlés
szerint adunk hozzá sót és kaprot. Jól
összekeverjük, és hozzáöntjük a tésztához
és a csirkemellhez. Ismételten összekever-
jük, kicsit hagyjuk állni, hogy a tészta ma-
gába szívja az öntetet.

Almás tócsni

Hozzávalók: 2 nagy db alma, 2 púpozott ek
finomliszt, 1 db tojás, 1 púpozott ek cu-
kor,1 kk fahéj, 0,5 dl napraforgóolaj.

Az almákat megmossuk, megpucoljuk, fél-
bevágjuk, magházukat kiszedjük. A resze-
lõ legnagyobb lyukán az almákat a kezünk-
ben forgatva lereszeljük egy tálba (így rövi-
debb-hosszabb szálakat kapunk). Bele-
tesszük a lisztet, cukrot, fahéjat, tojást,
összekeverjük egy evõkanállal. Formázha-
tó masszát kell kapnunk, ha kell még bele
liszt, tegyünk hozzá. Kóstoljuk meg, hogy
kellemesen édes, fahéjas legyen. Nagyobb
edényben forrósítsuk fel az olajat. Evõka-
nállal szedjünk a masszából a tenyerünk-
be, lapítsuk el tócsni formájúra. Mindkét
oldalát süssük meg, tányérra rakva még
melegen szórjuk meg porcukorral.

Heti idõjárás

NAGYMAMA RECEPTJEI

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁL-
FÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián,
valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Szeptember 25., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hit-
élet: Ökumenikus istentisztelet (ism. 73p) 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Szüreti mulatság Fel-
sõkörtvélyesen (15p), Interjú Lajtos Anna zongo-
ramûvésszel (ism. 27p), Konferencia a Pedagógi-
ai Szakszolgálatnál (ism. 101p) 23.00 és 0.00
Lapszemle

Szeptember 26., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00
Sport 13.00 Lapszemle 14.00 Szüreti mulatság
Felsõkörtvélyesen (15p), Interjú Lajtos Anna
zongoramûvésszel (ism. 27p), Konferencia a Pe-
dagógiai Szakszolgálatnál (ism. 101p) 18.00
Lapszemle 19.00 Szüreti felvonulás Sárszent-
miklóson (12p), Lajtos Anna nívódíjas koncertje
(ism. 56p), Tavaszköszöntõ Cecén (ism. 98p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 27., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Szüreti
mulatság Felsõkörtvélyesen (15p), Interjú Lajtos
Anna zongoramûvésszel (ism. 27p), Konferencia
a Pedagógiai Szakszolgálatnál (ism. 101p) 14.00
Szüreti felvonulás Sárszentmiklóson (12p), Laj-
tos Anna nívódíjas koncertje (ism. 56p), Tavasz-
köszöntõ Cecén (ism. 98p) 18.00 Heti híradó
19.00 Hitélet: Varga Zsolt: Ruth könyve (ism.
73p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 28., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hit-
élet: Varga Zsolt: Ruth könyve (ism. 73p) 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 A lovak elvették az
eszemet (interjúk, 43p), Népdalkör-találkozó
Hantoson (ism. 108p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 29., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Mezõgazdasági
bemutató (ism. 40p), Lúdtojásból csipke (ism.
18p), A Huszics Vendel Kórus Burgenlandi kirán-
dulása (95p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 30., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 A lo-
vak elvették az eszemet (interjúk, 43p), Népdal-
kör-találkozó Hantoson (ism. 108p) 13.00 Heti
híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport
23.00 és 0.00 Lapszemle

Október 1., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Varga
Zsolt: Ruth könyve (ism. 73p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle

***

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 idõ-
tartam 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.

MÛSORA
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TÁJÉKOZTATÁS A TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁGRÓL
2015. SZEPTEMBER 28-ÁN 19 ÓRAKOR A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

a Bogárd és Vidéke teremlabdarúgó-bajnoksággal kapcsolatos tájékoztatást tartunk a következõ témakörökben:

– nevezési díj – sorsolás elkészítése – bajnokság indulása.
Kérjük a csapatvezetõk pontos megjelenését!

Szervezõk

Hétvégi sportbeszámoló
Erõtlen támadások, kevés elképzelés

Sárszentmiklós II.–Nagylók 2-5 (2-2)

Sárszentmiklós II.: Plézer N. – Somogyi L., Fülöp T., Horváth I.,
Juhász I., Bogdán A., Bartók Z., Szabó Z., Fekete J., Majláth H.
Kovács D.
Csere: Simon Á., Hegedûs J., Csikós G., Mádi L.
Edzõ: Pajor László.
Nagylók: Szloboda J. – Salga G., Erõs P., Vörös B., Fauszt Z.,
Müller T. A., Szabó E., Killer P., Tórizs A., Killer M. V., Fodor B.
Csere: Asbóth T., Molnár T., Kulcsár Zs. Sz., Heiczinger S., Szekeres
M.
Edzõ: Salga G.
Az elsõ 30 percben egy-egy említésre méltó esemény történt. A
10. percben Nagylók szabadrúgáshoz jutott a kaputól 25 m-re.
Plézer N. biztos kézzel hárította a lövést. Az ellentámadásból
Majláth H. lépett ki a védõk között, és Szloboda J. a lövést lábbal
védte. A félidõ harmadik harmadától felélénkült a játék, felpö-
rögtek az események. Szabó Z. 20 m-es, jól eltalált lövése a kapus-
ról kipattant, Majláth H. mozdult a labdára, és Szloboda J. elütöt-
te. A megítélt büntetõ mellett a kapus a kiállítás sorsára jutott. A
büntetõt Fekete J. fölé lõtte. A 33. percben egy elõre vágott labdát
a védõ és a kapus egymást zavarva elvétett, Majláth H. rácsapott,
és közelrõl a hálóba gurított, 1-0. A 40. percben egyenlített Nagy-
lók csapata. A hosszan elõre ívelt labdát a védõk között kilépve
Killer M. V. a kifutó Plézer N. mellett a hálóba fejelte, 1-1.
A kezdés után a hazai csapat jobb oldali támadást vezetett. Szabó
Z. alapvonalról beadott labdáját Majláth H. 10 m-rõl a hálóba lõt-
te, 2-1. A 45. percben Nagylók végzett el szögletrúgást, és a védõk
nem tudtak felszabadítani, Müller T. A. közelrõl a kapuba talált,
2-2. Az 59. percben a középpályán eladott labdával Killer M. V.
kilépett, és 10 m-rõl megszerezte csapatának a vezetést, 2-3. To-
vábbra is Nagylók támadott veszélyesen, aminek eredménye a 73.
percben szögletrúgást végeztek el. A belõtt labdát a védelem rövi-
den hárította. A labda Salgóhoz került, és beadását Killer M. V. 6
m-rõl a bal alsó sarokba fejelte, 2-4. A hazaiak erõtlen támadá-
sokkal, kevés elképzeléssel próbálkoztak. A 87. percben Killer M.
V. buktatásáért megítélt büntetõt a sértett magabiztosan emelte a
hálóba. Mesternégyes, 2-5. A kiállítás után a hazai csapatot zavar-
ta a létszámfölény. A Nagylók szervezett védekezéssel és gyors
ellentámadásokkal magabiztos gyõzelmet aratott.
Jók: A hazaiaktól senki, illetve Killer M. V., Salga G., Vörös B.

Koki bácsi nem segített!

Sárszentmiklós Ö. F.–Enying Ö. F. 1-1 (1-0)

Sárszentmiklós Ö. F.: Szilágyi B. – Emperger J., Palotás P., Né-
meth A., Tóth A.
Csere: Horváth I., Örkényi B., Lakatos Gy., Már L., Sipõcz A., Kas-
sai N.
Egyenlõ erõk küzdelmébõl igazságos eredmény született.
Góllövõk: Killer G., illetve Paluska K.

Hej, gyerekek, gyerekek!

Sárszentmiklós U16–Mór U16 2-3 (1-0)

Sárszentmiklós U16: Deák Z. – Vagyóczki P., Ambrózi M., Ju-
hász Gy., Killer G., Vitéz-Móré G., Lukács Z., Bögyös B. G., Fe-
kete A., Lakatos K., Gyökér K.
Csere: Emperger F., Gábris R., Gõdér G., Kovács F. I., Kasza M.,
Gábris Z., Brúzsa T.
Edzõ: Bezerédi Ádám.
80 percig a biztos vezetés tudatában a helyenként jól játszó hazai
csapat már a „zsebében” érezte a gyõzelmet. A mérkõzés utolsó
10 percében megfordította a mérkõzést Mór csapata. Kihasznál-
va a védelem megingásait 5 perc alatt berámolt három gólt Deák
Z. kapujába.
Góllövõk: Vagyóczki P., Gyökér K., illetve Rozenbaum R. (2), Bi-
hari G.

Lajoskomárom U19–Sárszentmiklós U19 1-1 (0-1)

Sárszentmiklós U19: Simon Cs. – Márkovics D., Szúnyogh R.,
Görög Á., Vagyóczki P., Szabó M. B., Gráczer B., Nagy K.,
Sükösd G., Demeter D., Petõ A.
Csere: Brúzsa S. P., Barabás J.
A középmezõnyben elhelyezkedõ csapatok megosztoztak a pon-
tokon.

Szép gyõzelem az újonc otthonában

Lajoskomárom–Sárszentmiklós 2-4 (0-2)

Sárszentmiklós: Deák M. – Gráczer G., Kõkuti T., Tóth Zs., He-
gedûs Gy., Nagy K., Lajtos A., Szabó Sz., Gráczer B., Bíró B.,
Nagy Á.
Csere: Gráczer B., Bezerédi Á., Demeter D., Bartók D., Fülöp T.
Edzõ: Sárai György.
Gólgazdag mérkõzésen Nagy Á. három góljával járult hozzá a si-
kerhez.
Góllövõk: Reichardt B., Juhász M., illetve Nagy Á. (3), Bezerédi
Á.

A hétvége sportmûsora

2015. szeptember 26., szombat: 10 óra Sárszentmiklós U19–
Tordas U19, 15 óra Tác-Csõsz Ö. F.–Sárszentmiklós Ö. F. (Tá-
con);
2015. szeptember 27., vasárnap: 10 óra Mezõfalva U16–Sár-
szentmiklós U16 (Mezõfalván), 15 óra Aba-Sárvíz–Sárszent-
miklós II. (Abán), 15 óra Sárszentmiklós–Tordas.
Szeretettel várjuk szurkolóinkat!
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (22) 311 104.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

Dr. Farkas János háziorvos

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

Dr. Horváth Endre háziorvos

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700. H: 8-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

Dr. Jarabin János háziorvos

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

Dr. Nemes Mária háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

Dr. Oroszlány László háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig, P:
12-15.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Tö-
börzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

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

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

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

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

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös tele-
fonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (22) 311 104.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

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

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

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

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

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától

Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az
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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

Családi csõdvédelem
2015 szeptemberétõl

2015. szeptember 1. napján lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezésé-
rõl szóló törvény, amely lépcsõzetesen vezeti be a csõdvédelem lehetõségét az egyes la-
kossági csoportokra.
Elsõként 2015. szeptember 1-jétõl – az egyéb feltételek fennállása esetén – azok kezde-
ményezhetnek ilyen eljárást, akikkel szemben a banki elszámolást követõen már folyta-
tódhat a lakóingatlanukra vezetett végrehajtás vagy végrehajtáson kívüli kényszerértéke-
sítés, illetve ha végrehajtás nem is indult, de a bank felmondta, vagy lejárttá tette a lakóin-
gatlanra vonatkozó jelzáloghitel-szerzõdést. Csõdvédelmet kezdeményezhet továbbá az
az adós, kezes, zálogkötelezett is, aki ellen olyan végrehajtás van folyamatban, amelyben
a lakhatását szolgáló lakóingatlanát értékesítésre jelölhetik ki.
A többi túladósodott magánszemély 2016. október 1. napjától kezdeményezhet majd
csõdvédelmet.
Az érintetteknek elsõként bíróságon kívüli adósságrendezési eljárást kell írásban kezde-
ményezniük, melyet „fõhitelezõként” az elsõ helyi jelzálogjogosult bank koordinál annak
érdekében, hogy az adós és valamennyi hitelezõje között a megállapodás létrejöjjön.
Ha ilyen megállapodás nem jön létre, vagy nincs olyan pénzügyi intézmény, amely fõhite-
lezõként vállalná a koordinációt, akkor az adósságrendezés bírósági nem peres eljárás ke-
retében folytatódik.
Az adósnak a bírósági eljárás lefolytatása iránti kérelmét a lakóhelye szerinti területi Csalá-
di Csõdvédelmi Szolgálatnál kell elõterjesztenie, amely a megyei kormányhivatal kereté-
ben mûködik. A kérelmet – a szükséges iratokkal együtt – a szolgálat továbbítja az adós la-
kóhelye szerinti törvényszék székhelyén mûködõ járásbíróságnak.
A bírósági eljárás kezdeményezésének illetéke 30.000 forint. Az eljárásban nincs helye
sem díj- és költségmentességnek, sem illeték-, vagy költségfeljegyzési jognak, ezért az il-
leték leróvása alól nem mentesülhet a kérelmezõ.
A bíróság elõtti eljárásban szóbeli meghallgatásnak nincs helye. A bíróság írásbeli nyilat-
kozatok és okirati bizonyítékok alapján határoz. Ha a kérelem a feltételeknek megfelel, ak-
kor a bíróság elrendeli az adósságrendezést.
Ennek során a szolgálat által kijelölt családi vagyonfelügyelõ az adóssal együttmûködve a
fizetõképesség helyreállítását célzó programot és adósságrendezési tervet készít, majd
ezek ismeretében egyezségkötésre hívja fel a bejelentkezett hitelezõket. Ha az egyezség
létrejön és a jogszabályoknak megfelel, azt a bíróság hagyja jóvá.
Ha nem jön létre egyezség, akkor a bíróság az adósságtörlesztési eljárás lefolytatását ren-
deli el. Ebben az esetben a családi vagyonfelügyelõ vagyonfelosztási, vagyonértékesítési
és adósságtörlesztési tervet készít, melyet a bíróság elé terjeszt jóváhagyásra. A tervben
általában öt éves adósságtörlesztési idõszakot kell meghatározni, amely egyes esetekben
két évvel meghosszabbítható.
Az adósságtörlesztési idõszak lejártát követõen a családi vagyonfelügyelõ záró elszámo-
lást készít, amelynek alapján a bíróság – a feltételek fennállása esetén – mentesítõ vég-
zést hoz. A mentesítõ végzés folytán az eljárásban részt vett hitelezõk teljes egészében ki
nem egyenlített követelései megszûnnek és az adós e tartozásoktól mentesül.
Azonban ha a mentesítõ végzés jogerõre emelkedésétõl számított öt éven belül kiderül,
hogy az adós a korábbi eljárás során a vagyonát elvonta, eltitkolta, vagy valamely hitelezõt
a többiek rovására elõnyben részesített, úgy az errõl tudomást szerzõ hitelezõ a korábbi
mentesítõ végzés hatályon kívül helyezését kérheti a bíróságtól. Ebben az esetben a hitele-
zõk követelhetik az adóstól a korábbi eljárás során elengedett valamennyi összeget.

A családi csõdvédelemrõl további részletes információk
a Családi Csõdvédelmi Szolgálat (www.csodvedelem.gov.hu) és az

Igazságügyi Hivatal honlapján
(www.igazsagugyihivatal.gov.hu/csaladi-csodvedelmi-szolgalat)

olvashatók.

A Székesfehérvári Törvényszék Sajtóosztálya

Közlemény

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy

2015. szeptember 30-án a Hõsök terén
található parkoló burkolatjelfestés miatt

reggel 6.00 órától

LEZÁRÁSRA KERÜL.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2015. szeptember 29-én, kedden, 16 órakor

rendkívüli testületi ülés
tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottság
külsõ tagjának megválasztása.
Elõadó: polgármester.
2. Bírósági pedagógus ülnökök pótválasztása.
Elõadó: polgármester.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Kihelyezett ügyfélszolgálat
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd tájékoz-
tatja a honvédségi nyugdíjasokat és a gondozási
körbe tartozókat, hogy ügyintézésük segítése ér-
dekében

2015. szeptember 25-én
(pénteken) 10.00–11.00 óráig

kihelyezett ügyfélszolgálatot

tart az MH HKNYP 3. KIK. Székesfehérvár
érdekvédelmi részlege.

Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ.

Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd



18 HIRDETÉSEK 2015. szeptember 24. Bogárd és Vidéke

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.

06 70 539 7882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091

SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN,
négylakásos TÁRSASHÁZBAN,

FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ
06 20 405 7366

AUTÓMENTÉS, AUTÓBÉRLÉS,
KÉSZPÉNZES AUTÓFELVÁSÁRLÁS

06 20 424 7728 SEBAFER KFT.

Osztható TELEK ELADÓ
Sárbogárd központjában 4500 m2.

06 30 266 5234

200x180-as fejtámlás Cardo FRANCIAÁGY
Billerbeck RUGÓS MATRACCAL JÓ ÁLLAPOTBAN

ELADÓ. Érdeklõdni: 06 70 379 2012

AJÁNDÉKSZIGET ÉS DROGÉRIA
Sárszentmiklós, Köztársaság út 185.

DR. BATZ PAPUCSOK, CIPÕK, SZUPINÁLT SZANDÁLOK
széles választékban.

GLUTÉNMENTES TERMÉKEK,
ÖKO TISZTÍTÓSZEREK.

VADDISZNÓ, SZARVAS TARVAD
VADÁSZATI LEHETÕSÉGE

59 puszta-Mezõszilas térségében.
Érdeklõdni: 06 20 521 7427

MUNKALEHETÕSÉG!
Mozgóbolti árusításra FÉRFI MUNKATÁRSAT keresünk.

HOSSZÚ TÁVÚ MUNKALEHETÕSÉG,
VERSENYKÉPES JÖVEDELEM.

06 30 578 4117

63 ÉVES EGYEDÜLÁLLÓ FÉRFI HÁZASODNA.
Telefon: 06 30 739 9091

KÖLTÖZTETÉST, ÁRUFUVAROZÁST,
EGYÉB SZÁLLÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK

magánszemélyeknek, közületeknek.
06 30 3398 958

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható! Redõnyös. 06 (30) 966 8446

Kutyaház OSB lapból 5.000 Ft-ért eladó. 06 (20) 405 7366
Hatfiókos Zanussi fagyasztó eladó 06 (30) 619 5399
Mozgóárus boltra agilis munkatársat keresek 06 (70) 255 0088
Eladó teatûzhely 10.000 Ft-ért, kétaknás román kályha 10.000 Ft-ért, va-
lamint egy antik Singer varrógép 12.000 Ft-ért. 06 (20) 405 7366
Sürgõsen albérletet keresek 06 (30) 637 5327
Otelló és vegyes borszõlõ eladó 06 (20) 911 4711
Nehéz fizikai munkára munkatársat keresek fafeldolgozásban, motorfû-
rész kezelésben jártas személyek elõnyben. Érdeklõdni: 06 (20) 406 9267
(3261529)

Kislókon ház eladó 06 (30) 374 8648 (3261599)

Megjelent a cipészet Alsótöbörzsökön a Bem utca 20. szám alatt.
Hegedüs Imre cipész
Megújult árukészlettel bazár – Berzsenyi u. 7. Október 10-11-én, 10-18
óráig.

APRÓHIRDETÉSEK

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Tinódi szüreti felvonulás
2015. október 3-án

A felvonulás kezdete: 12 órakor a tinódi focipályától.

Útvonal: Tinódy – MÁV-sportpálya – Mátyás király u. – Ke-
reszt u. – Bethlen Gábor u. – Tinódy út – Hatvani u. – Lázár u. –
Tinódy út – Posta sarok (tánc) – Vágóhíd u. – Köztársaság út –
Kinizsi u. – Tinódy út – Nagy L. sarok (tánc) – Nagy L. u. – Ady
E. út – Petõfi u. – Kossuth L. u. – Dínom-Dánom kocsma (tánc)
– Tompa M. u. – Ifjúsági park – Túry M. u. – Árpád út – Hala-
dás út – Ady E. út – Katona u. – Szent I. út. – Imremajori u. –
Dózsa Gy. u. – Esze T. u. – Szent I. út – Jó barát mulató (tánc) –
Szent I. út – Tinódy út – MÁV-sportpálya.

20 órától szüreti bál
Zenél: az EFKA zenekar.

A belépõdíj 500 Ft.

A bál ideje alatt büfé üzemel, éjfél után tombola.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk!

MEGHÍVÓ

XVI. FEJÉR MEGYEI
POLGÁRÕRNAP
2015. szeptember 27.

Helyszín: Alap, Kazsoki tanya 1.
(vadászház).

Program
7.30–9.30 regisztráció, jelentkezés a versenyekre

(fõzõverseny hozott alapanyagból);
9.00–9.30 térzene – Sárbogárdi Fúvószenekar;
9.30–10.00 a mazsorettcsoport mûsora, Dunaföldvár,

egyesületek bevonulása;
10.00–11.00 megnyitó, kitüntetések, díjak átadása;
11.00–11.45 a Mezõföld Népi Együttes, Alap

és a Kistücskök csoportjának mûsora, Alap;
11.45–12.00 az Alapi Integrált Szociális Intézmény

lakóinak és dolgozóinak mûsora;
11.00–12.00 ügyességi versenyek, vetélkedõk;
12.00–12.45 ebéd, „Jó ebédhez szól a nóta!” –

Csuti Csaba énekes elõadása,
a fõzõverseny zsûrizése;

13.00–15.00 Belly Kids hastánccsoport (Sárbogárd),
Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport,
Ten Dance tánccsoport (Alap),
Black Horse Country Club (Sárbogárd),
Vándorok Táncszínház (Pálfa);

15.00–16.00 Márió – A harmonikás;
16.15-tõl versenyek értékelése, tombola,

a rendezvény zárása.
A nap folyamán: kézmûves-bemutatók, kiállítások, vásár, rendõrsé-
gi bemutatók, katasztrófavédelmi bemutatók, motoros siklóer-
nyõ-bemutató, hõlégballon-bemutató, ugrálóvár, pónilovaglás, ko-
csikázás, egész napos büfé.
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ABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZÕDÖTT ABA VÁROS
KÖZVILÁGÍTÁSÁNAK KORSZERÛSÍTÉSE.

Aba Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be 100 % vissza nem
térítendõ támogatásra a Széchenyi 2020 program keretében.
A KEOP-5.5.0/K/14-2014-0050 azonosító számú Aba Város Közvilágítási Hálóza-
tának Korszerûsítése címû pályázatot a Környezet és Energia Operatív Program Irányí-
tó Hatósága 34.936.430 Ft támogatásban részesítette.

Aba város közvilágítási hálózatának korszerûsítését tûzte ki célul a települést irányító képviselõ-testület. Erre azért volt szükség, mert a

meglévõ lámpatestek élettartamuk végéhez közeledtek, fogyasztási és karbantartási igényük egyre gyorsuló ütemben nõtt. A kivitele-

zés során a korszerûtlen lámpatestek helyére LED-technológiával ellátottak kerültek beépítésre. A korszerûsítés a város egész területét

annak minden jelenleg is közvilágítással ellátott utcáját érintette, beleértve Bodakajtor és Belsõbáránd településrészeket is. A fejlesz-

tés eredményeként több mint 50 %-os energia-megtakarítás érhetõ el, ami jelentõs CO2-kibocsátás-csökkenéssel jár, hozzájárulva Ma-

gyarország sikeres klímapolitikájának végrehajtásához. A rekonstrukció éves szinten mintegy 3.000.000 Ft megtakarítást jelent az ön-

kormányzat számára.

A kivitelezést a közbeszerzési eljárás lefolytatása után az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítõ és Szerelõ Kft. (cím: 9027 Gyõr,

Kandó Kálmán u. 13.) végezte és az üzemeltetésre is a céggel kötött szerzõdést az önkormányzat. A 442 db lámpatest cseréje a kiviteli

terveknek megfelelõen szakszerûen az erre a tevékenységre vonatkozó jogszabályok és elõírások figyelembevételével történt meg. A

munkaterület átadása 2015. 04. 28-án, a kivitelezés fizikai befejezése 2015. 07. 31-ével valósult meg. A szerzõdött vállalkozói díj: bruttó

30.446.980 Ft. A támogatást az Európai Unió Kohéziós Alapja és Magyarország Kormánya biztosította.

19 éves COOP

Múlt héten pénteken 19 éves lett a sárbogárdi Coop ABC. A köz-
pontban helyet foglaló üzlet dolgozói egy tortával és rengeteg ak-

cióval ünnepelték
az évfordulót. Tor-
taszelettel kínálták
a betérõ vásárlókat,
és frissen fõtt kávé-
val is kedveskedtek
nekik. A vevõk kö-
zül sokan megkö-
szönték az üzletve-
zetõ és a dolgozók
odaadó munkáját.

Hargitai Gergely


