
A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

Fõszerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos
Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág - 06(30)3483 320

2015. október 8. - XXVI. évf. 41. szám
20 oldal, 200 Ft

Szép korban lévõk köszöntése .   .   . 2
Munka(v)iszony .   .   .   .   .   .   .   .   . 3
A bevándorlásról .   .   .   .   .   .   .   . 4
A kálozi csodapaprika .   .   .   .   .   . 6
A Tündérboszorkány Sárbogárdon . 12
Sikeres szezonkezdés .   .   .   .   .   . 15

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

HÍVATLAN
BETOLAKODÓ

TESTI KÖZELSÉGE
(3. oldal)

KÖNYVTÁROS
BANYÁBÓL

TÜNDÉRBOSZORKÁNY
(12. oldal)

MENNYEZETIG ÉRÕ
PAPRIKA-
DZSUNGEL

(6. oldal)

Karfiolból bárány
A felnõttek túlgörcsölnek egy csomó min-
dent. Feszesre veszik a tempót, határidõ-
napló, naptár szerint osztják be az idejü-
ket, ami érdekes módon mégsem elég az
eltervezett teendõkre. Meglepõdünk
azon, ha zombis meséket vetítenek a gye-
rekcsatornákon? Hiszen mi is zombisan
viselkedünk!
Lassítsunk, és bízzuk rá magunkat az ösz-
tönvilágunkra egy kicsit, arra az áramlásra,
aminek részei vagyunk! Ugye, kicsit félel-
metes, amikor úgy érezzük, nem mi irányí-
tunk? Ha inkább kíváncsian, mintsem ret-
tegve várjuk azokat a kiszámíthatatlan
sorsfordulatokat, amik nem közvetlenül
rajtunk múlnak, hanem a környezetünk
behatásai révén, akkor izgalmas, varázsla-
tos élményt élhetünk át.

A gyerekek olyan bölcsen és kreatívan al-
kalmazkodnak az új helyzetekhez! Ebben
õk a tanítók és mi vagyunk a tanítványok.
Õk képesek más dimenziókban gondol-
kodni, és például karfiolból bárányt, ubor-
kából krokodilt csinálni. Nincs lehetetlen-
ség, csak tehetetlenség – szokás mondani.

Hargitai–Kiss Virág

Fotó: Mészöly
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Szép korban lévõk köszöntése
Sárbogárdon október elsõ napján, csütörtökön köszöntötték az
idõseket. A délután három órakor kezdõdõ mûsorra megtelt a
díszterem összes széke.
A mûsor dr. Sükösd Tamás polgármester köszöntõjével vette kez-
detét, aki beszédében köszöntötte a megjelent idõseket és a gon-
dozókat. Gondolatait egy Márai-idézettel zárta „A gyertyák cson-
kig égnek” címû regénybõl. Köszöntõjét követõen egy-egy csok-
rot nyújtott át az Egyesített Szociális Intézmény vezetõjének, dr.
Horváthné Lang Erikának, valamint a mûsort adó gyermekek fel-
készítõjének, Szénásiné Szabó Mariannak.

Ezt követõen Törõ Lászlóné egy verssel örvendeztette meg a
megjelenteket. A vers után muzsikaszó következett: a Mészöly
Géza Általános Iskola diákjai három csoportban adtak elõ furu-
lyaszámokat.
Bodoki Bernadett énekszóval zárta a rendezvényt, Cserháti Zsu-
zsa Egy elfelejtett dal címû dalát adta elõ.
A mûsor után szeretetvendégséggel folytatódott a délután.

Hargitai Gergely

Örömfutás
Habár szomorú az aradi vértanúk sorsa,
példamutató nagyjainkra nem feltétlenül
kell szomorúan emlékeznünk – fogalma-
zott Novák Kovács Zsolt alpolgármester
az aradi vértanúk tiszteletére rendezett
stafétafutás nyitányaként.
A futást a Honvéd Bajtársi Egyesület szer-
vezi már több éve.
A szervezet vezetõje, Gál Sándor ismertet-
te a fõbb tudnivalókat a nemes versengés
kapcsán, majd – miközben a vértanúk fotó-
ival jelzett 13 váltóhelyhez elgyalogoltak a
résztvevõk – kihúzták a Start/Cél szalagot,
és elindultak az öt csapat elsõ futárai. „Ho-
vatartozásukat” a pólóik színe hirdette.

A felsõsök korosztályában elsõ helyezett
lett a Mészöly Géza Általános Iskola csa-
pata, és mivel immár harmadik éve õk
„zsebelik” be a kupát, most végleg haza is
vihették azt. Második a Petõfi Sándor
Gimnázium csapata lett.
Az alsósok közt elsõ lett a Petõfi Sándor
Gimnázium, második a Sárszentmiklósi

Általános Iskola, harmadik
pedig a mezõszilasi Németh
László Általános Iskola csa-
pata. Természetesen min-
den helyezettnek érem ke-
rült a nyakába.
A futók energia-utánpótlá-
sáról Szilveszterné Nyuli Ilo-
na önkormányzati képvise-
lõ, a Domján pékség és a
Krencz nagyker gondosko-
dott, biztonságukat a polgár-
õrség vigyázta. A rendez-
vény nem jöhetett volna lét-
re az önkormányzat támoga-
tása, és nem utolsó sorban a
felkészítõ tanárok nélkül.

Hargitai–Kiss Virág
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A csík
Van a postán egy csík, amit a szándéktól
vezérelve ragasztottak a padlóra körülbe-
lül egy méterre a kiszolgáló-ablakoktól,
hogy ne egymás nyakába álljanak az embe-
rek, amikor fizetnek. Az efféle biztonsági –
és egészségügyileg is üdvözlendõ – megol-
dást sok helyen alkalmazzák, ahol pénz fo-
rog. Vannak, akik figyelembe veszik az
egyértelmû jelzést, hogy „Tarts távolsá-
got!”, ám vannak, akiknek a látóterét ez a
csík valamilyen okból elkerüli, vagy szelle-
mi felfogóképességüket haladja meg, és
továbbra is ott lihegnek az éppen sorra ke-
rülõ nyakába. Ugyanez tapasztalható
egyébként az üzletekben a kasszáknál is.
Egy vadidegen, hívatlan betolakodó testi
közelsége azonban fullasztó és rendkívül
bosszantó!
Intelligencia kérdése a másik ember sze-
mélyes zónájának tiszteletben tartása.
Van az a bizonyos egy méter távolság, amit
ILLIK BETARTANI, ha van csík, ha
nincs! Tessék már erre odafigyelni, kérem!

Hargitai–Kiss Virág

Munka(v)iszony
Két közmunkás kérte a cecei önkormány-
zattól munkaviszonya közös megegyezés-
sel történõ megszüntetését arra hivatkoz-
va, hogy nem tudnak együtt dolgozni felet-
tesükkel.
Szerkesztõségünknek elpanaszolták, hogy
a vezetõjük megalázóan, trágár módon be-
szélt velük a többi munkatárs elõtt, a csa-
ládjukat szidalmazta, cigány származásuk-
ra téve megjegyzéseket. Több alkalommal
is fenyegette, molesztálta, piszkálta õket,
hogy nincs megelégedve a munkájukkal, és
ok nélkül beléjük kötött, sõt, egyszer egyi-
küket hátba rúgta, oldalba vágta. Állításuk
szerint a vezetõjük munkaidõben iszik is.
Panaszolták ugyanakkor, hogy férfimun-
kát kell végezniük. Azért döntöttek a fel-
mondás mellett, mert nem szeretnék, ha
tovább fajulnának a dolgok. Hiába tettek
panaszt korábban a jegyzõnél és a polgár-
mesternél, nem történt érdemi intézkedés.
Tájékoztattam arról a panaszt tevõket,
hogy sérelmükkel elsõként a cecei polgár-
mesterhez forduljanak hivatalosan. Ezt
követõen, ha indokolt, a munkahelyi felté-
telekkel kapcsolatban a munkaügyi fel-
ügyelõség az illetékes, nemi és faji megkü-
lönböztetés esetén pedig az Egyenlõ Bá-
násmód Hatóság.
Fazekas Gábor polgármester lapunk meg-
keresésére elmondta, hogy a közmunká-
sok többsége nõ, akiket orvosi alkalmassá-

gi vizsgálat alapján osztottak be a járda
rendbetételére, gyommentesítésére, a
hordalék eltakarítására, az árokban lévõ
szemét kitakarítására. A közmunkások ve-
zetõje ellen – a panaszt tevõ két személyen
kívül – senki más nem élt kifogással. A köz-
munkások közül egy családdal van problé-
ma, akik nem hajlandók dolgozni. Ez a
család meg is fenyegette már a vezetõt, ami
miatt rendõrségi bejelentés történt.
Az önkormányzat azért nem kezdemé-
nyezte a renitens személyek elbocsátását,
mert körülményesebb az eljárás, mint egy
átlagos munkaadó esetén, nem beszélve
arról, hogy akkor mindenféle segélytõl el-
esnének ezek az emberek.
Rendszeresen vannak szondázások, és a
közmunkások vezetõjének sosem volt po-
zitív tesztje, a közmunkások közül egye-
seknek viszont igen, mégsem bocsátották
el õket, ugyancsak azon okból, hogy ne es-
senek el a segélytõl.
A polgármesteri hivatal nem járult hozzá a
közös megegyezéshez, tudomásul vették a
két közmunkás felmondását. Pedig – tette
hozzá a polgármester – egyiküknek lenne
ledolgozandó közmunkája. Aki tisztessé-
ges, nem sumákol, nem csapja be a kollé-
gáit, az rendszeresen foglalkoztatva van.
Van, aki már 10-12 éve dolgozik náluk
közmunkásként megelégedésre.

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Egyenlõ bánásmód – mindenkit megillet!

Forduljon az Egyenlõ Bánásmód Ható-
ság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji ho-
vatartozása, bõrszíne, nemzetisége, nem-
zetiséghez való tartozása, fogyatékossá-
ga, életkora, egészségi állapota, vallási,
vagy világnézeti meggyõzõdése, politikai,
vagy más véleménye, anyanyelve, családi
állapota, anyasága, vagy apasága, szexuá-
lis irányultsága, nemi identitása, vagyoni
helyzete, vagy egyéb tulajdonsága miatt
hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság feladata
az egyenlõ bánásmód követelményének
megsértése miatt benyújtott panaszok ki-
vizsgálása és az egyenlõ bánásmód szem-
pontjainak érvényesítése.
Ott vagyunk a közelében!
Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Fejér
megyei egyenlõ bánásmód-referens ügy-
félfogadását

2015. október 14-én (szerdán)
11.30 és 15.30 óra között

Család, Esélyteremtési és Önkéntes Há-
zak Hálózata, Fejér Megyei Esélyterem-
tési Iroda
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

2015. október 21-én (szerdán)
11.30 és 15.30 óra között

Székesfehérvári Álláskeresõk Regionális
Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10., be-
járat az iskolaudvar felõl

2015. október 28-án (szerdán)
11.30 és 15.30 óra között

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.

További információ és
idõpont-egyeztetés munkanapokon

9.00 és 14.00 között
a 06 (22) 333 460-as telefonszámon.

Levélcím: 1013 Budapest,
Krisztina krt. 39/B.

E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
Telefon: 06 (1) 795 2975

Fax: 06 (1) 795 0760
Web: www.egyenlobanasmod.hu

Ingyenes család- és
gyermekvédelmi

tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidõs
Egyesület, Székesfehérvári Álláskere-
sõk Egyesülete ingyenes jogi tanács-
adást indít család- és gyermekvédelmi
témakörben Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.

Helyszín: Székesfehérvári
Álláskeresõk Egyesülete,

Székesfehérvár, Tolnai u. 10.
Idõpont:

minden pénteken 10.00–12.00 óráig.

További információ és
idõpont-egyeztetés munkanapokon

9.00 és 14.00 óra között
a 06 (22) 333 460-as

telefonszámon.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Varga Gábor országgyûlési képviselõ
sajtótájékoztatója a bevándorlásról

Európa és Magyarország példátlan nagyságú, tömeges népván-
dorlással áll szemben. A folyamatnak még csak a kezdetén járunk,
az utánpótlás bõséges, milliók készülnek az útra.
A kormány nemzeti konzultációt hirdetett, melynek során több
mint 1 millió ember mondta el véleményét. A magyar emberek
döntöttek: az országot meg kell védeni. Minden lépés, amit a ma-
gyar kormány eddig tett, és minden intézkedés, amit még tenni
fog, ebbõl a parancsoló kötelességbõl vezethetõ le. Felfogásunk
szerint a világ legtermészetesebb dolga, ha az ember megvédi a
családját, vagy a hazáját. Magyarországnak a schengeni egyez-
ményben is rögzített kötelezettsége az ország és az Európai Unió
külsõ határainak védelme. Mivel az Európai Unió nem képes rá,
Magyarországnak kell megvédenie saját és az Európai Unió hatá-
rait is.
Európa ma gazdag, de gyenge. A brüsszeli politika és a nagyhatal-
mak csak rontottak a helyzeten, amikor nem voltak képesek meg-
ragadni a probléma gyökerét, és menekültnek tekintik azt is, aki
valójában illegális gazdasági bevándorló. Így jutottunk oda, hogy
veszélyben van Magyarország és egész Európa is. Ami most törté-
nik, az lerohanás, márpedig akit lerohannak, az nem tud befogad-
ni.
Ki kell mondanunk, hogy felelõtlen minden európai politikus, aki
a jobb élet reményével kecsegtetve arra bátorítja a bevándorló-
kat, hogy mindent hátrahagyva, életük kockáztatásával Európa
felé vegyék az irányt. A kialakult helyzetért tehát az Európai Uni-
ót terheli a felelõsség. Az európai politika szégyene, hogy mindez
bekövetkezhet. Nem a bevándorlók tehát az ellenfeleink, hanem
a felelõtlen politikusok.
A magyar kormány ennek megfelelõen egyértelmû lépéseket tett.
Az országgyûlés biztonságos harmadik országgá és biztonságos
származási országgá nyilvánította az EU-tagjelölt Szerbiát – így
az onnan érkezõ bevándorlók nem kaphatnak menedékjogot, és
esetükben gyorsított eljárást követõen lehetõség nyílik a visszato-
loncolásukra. A szerb–magyar határszakaszon elkészült mûszaki
határzár mûködik. Mindezt az bizonyítja, hogy míg korábban az-
zal lehetett számolni, hogy hatodára, hetedére esik vissza az ille-
gális határátlépõk száma, ennél sokkal nagyobb mértékû csökke-
nést mutatnak a számok.

Magyarország a jogszabályokat is szigorította annak érdekében,
hogy határait megvédhesse. Bevezettük a tömeges bevándorlás
okozta válsághelyzet fogalmát. Ma már a rendõrség és a honvéd-
ség jogszerûen és hatékonyan tud fellépni a határzár biztosítása
érdekében migrációs válsághelyzet idején. Szigorítottuk a Bünte-
tõ Törvénykönyvet a határzárral kapcsolatos bûncselekmények
kapcsán, valamint az embercsempészeket sújtó büntetési tételek
emelésével.

A magyar kormány döntéseit már vezetõ nyugat-európai politi-
kusok is dicsérik. A Financial Times tudósítója szeptember 21-én
arról írt, hogy Brüsszelben egymás között sokan elismerik, hogy a
magyar miniszterelnöknek igaza van. A bevándorlás kérdésében
jól mûködik a Visegrádi Együttmûködés. Robert Fico szlovák mi-
niszterelnök júniusi nyilatkozata szerint Magyarország igyekszik
a problémára önállóan reagálni, ami tiszteletet ébreszt a világban.
Amíg nem lesz egységes európai cselekvési terv, a problémát nem
tudjuk megszüntetni. Nekünk van megoldási javaslatunk, amely
elvezetheti országainkat egy mûködõ összeurópai cselekvési terv
felé. A problémát annak forrásánál kell kezelnünk, ezért a mene-
külttáborokat, nem az Európai Unión belül, hanem azon kívül
kell létrehoznunk. A kvótarendszer csak szétterítené a problémát
az európai tagállamok között. Mi azt javasoljuk: elõször vegyük
elejét a népvándorlásnak, majd miután megvédtük a határainkat,
utána beszéljünk arról, hogy mit kezdjünk azokkal, akik idejöttek,
vagy ide akarnak jutni.

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SÁRBOGÁRDI JÁRÁSI HIVATAL
Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 260, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu

Tájékoztató a Sárbogárdi Járási Hivatal 2015. június 1-jétõl érvényes ügyfélfogadási rendjérõl és elérhetõségeirõl

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 290, fax. 06 (25) 520 290; kormanyablak@sarbogard.fejer.gov.hu;
H 7.00–17.00, K 7.30–12.00, Sze 7.30–16.00, Cs 8.00–18.00, P 7.00–12.00
HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu;
(hatósági és szociális igazgatási hatáskörök tekintetében) H 8.00–11.30, Sze 8.00–11.30 és 12.30–15.00, P 8.00–11.30;
(gyámügyi hatáskörök tekintetében) H 7.30–11.30, Sze 7.30–11.30 és 12.30–16.00
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY Sárbogárd, Túry M. u. 3.; tel./fax: 06 (25) 508 175; fejermsarbogardjh-mk@lab.hu;
H 8.00–14.00, Sze 8.00–14.00, Cs 8.00–14.00, P 8.00–12.00
FÖLDHIVATALI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 17.; tel.: 06 (25) 508 615, 06 (25) 508 020, fax: 06 (25) 518 021; sarbogard@takarnet.hu;
H 8.00–15.30, K 8.00–10.00, Sze 8.00–15.30, P 8.00–12.00
CECEI KIRENDELTSÉG Cece, Deák F. u. 13.; tel.: 06 (25) 505 150/21, fax: 06 (25) 234 389; nagy.gaborne@sarbogard.fejer.gov.hu,
kiss.monika@sarbogard.fejer.gov.hu; H 8.00–12.00, K 8.00–12.00, Cs 8.00–16.00, P 8.00–12.00
ÜGYSEGÉDEK:
ALAP: Sze 8.00–10.00, Dózsa Gy. u. 31. ALSÓSZENTIVÁN: Sze 10.00–11.00, Béke u. 56/a. HANTOS: H 8.00–9.00, Nagylóki u. 3. IGAR: K
7.30–9.00, Fõ u. 1. MEZÕSZILAS: P 7.30–10.00, Fõ u. 111. NAGYLÓK: H 9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1. SÁREGRES: H 15.00–16.00, Kossuth u. 10.
SÁRKERESZTÚR: Sze 8.00–12.00, Fõ u. 34. SÁRSZENTÁGOTA: Cs 8.00–10.00, Május 1. u. 1. VAJTA: Cs 13.00–14.00, Szabadság tér 1.

Simon János hivatalvezetõ
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2015. október 9-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.

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

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ese-
ményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlá-
sáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról. Elõadók: a végrehajtásért felelõ-
sök.
3. Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tûzol-
tó-parancsnokság 2014. évi tûzvédelmi tevé-
kenységérõl. Elõadó: Kõvágó Dezsõ tû. õrnagy
parancsnok.
4. Beszámoló a közmûvelõdési, kulturális intéz-
ményekben végzett tevékenységrõl. Elõadó:
polgármester, a József Attila Mûvelõdési Köz-
pont vezetõje, a Rétszilasért Egyesület elnöke,
a Madarász József Városi Könyvtár igazgatója,
a Sárszentmiklósi Közösségi Ház kulturális szer-
vezõje.
5. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda szervezeti és mû-
ködési szabályzatának módosítása. Elõadó: pol-
gármester.
6. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda 2015/2016-os ne-
velési évre szóló munkatervének véleményezé-
se. Elõadó: polgármester.
7. Az ALISCA-MAG Kft. szabályozási terv módo-
sítása iránti kérelme. Elõadó: polgármester.
8. Képviselõi beszámolók. Elõadók: képviselõk.
9. A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 21/
2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosí-
tása. Elõadó: jegyzõ.
10. Az önkormányzati környezetvédelmi alap
mûködésérõl szóló 37/2009. (VIII. 18.) önkor-
mányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új
rendelet megalkotása. Elõadó: jegyzõ.
11. A helyi egészségügyi közszolgáltatásokról
szóló 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati rende-
let hatályon kívül helyezése, új rendelet megal-
kotása. Elõadó: jegyzõ.
12. A helyi hulladékgazdálkodási tervrõl szóló
11/2005. (V. 3.) önkormányzati rendelet hatá-
lyon kívül helyezése. Elõadó: jegyzõ.
13. A távhõ- és melegvíz-szolgáltatásról szóló
48/2009. (IX. 14.) önkormányzati rendelet hatá-
lyon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.
Elõadó: jegyzõ.
14. Az avar és a kerti hulladékok nyílt téri égeté-
sérõl szóló 9/2015. (IV. 23.) önkormányzati ren-
delet módosítása. Elõadó: jegyzõ.
15. Földterületek bérleti díjának megállapítása.
Elõadó: jegyzõ.
16. Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának
megállapítása. Elõadó: jegyzõ.
17. A polgármester szabadságának utólagos
engedélyezése. Elõadó: jegyzõ.
18. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

2015. október hónapban az alábbi idõpontokban
kerül sor a térítési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:
október 12. (hétfõ) 7.45–16.30
október 19. (hétfõ) 7.45–11.30
Sárszentmiklósi Általános Iskola:
október 13. (kedd) 7.45–16.30
október 20. (kedd) 7.45–11.30
Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:
október 14. (szerda) 7.45–16.00
október 21. (szerda) 7.45–11.30

Szent István Általános Iskola:

október 15. (csütörtök) 7.45–9.30

október 22. (csütörtök) 9.00–10.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola:

október 15. (csütörtök) 10.00–11.30

október 22. (csütörtök) 7.45–8.30

Pótbefizetés:

október 26-án, hétfõn a sárbogárdi polgármesteri
hivatal fsz. 13-as számú irodájában.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Sárbogárd Város Önkormányzata az Emberi Erõ-
források Minisztériumával együttmûködve ezen-
nel kiírja 2016. évre a Bursa Hungarica Felsõokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõok-
tatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok szá-
mára.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdeké-
ben a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fi-
atalok felsõoktatásban való részvételének támo-
gatása.
A pályázatra kizárólag Sárbogárd területén állan-
dó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális
helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi
elõtt álló középiskolások;
vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõok-
tatási intézménybe még felvételt nem nyert érett-
ségizettek;
és a 2016/2017. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatá-
si intézmény keretében teljes idejû (nappali tago-
zatos) alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményezõ alapképzésben, osztatlan képzésben,
vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösz-
töndíjban, akik a 2016/2017. tanévben elõször
nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és

tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben tényle-
gesen megkezdik.
Az ösztöndíj idõtartama 3x10 hónap, azaz hat
egymást követõ tanulmányi félév (2016/2017.
tanév, 2017/2018. tanév, 2018/2019. tanév). Az
ösztöndíj folyósításának kezdete a 2016/2017.
tanév elsõ féléve.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektro-
nikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rend-
szerében pályázói regisztráció szükséges, mely-
nek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.
aspx.
A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati
adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok
pályázói részére. A személyes és pályázati adatok
feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyom-
tatva és aláírva az alábbi helyen kell benyújtaniuk
a pályázóknak a pályázati kiírásban meghatáro-
zott csatolandó mellékletekkel együtt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatok-
hoz történõ benyújtásának határideje: 2015. no-
vember 9.
Helye: Sárbogárd Városi Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálata, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A döntésrõl és annak indokairól 2015. december
17-éig értesítjük a pályázókat.
A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a
www.sarbogard.hu honlapon, illetve a polgár-
mesteri hivatal I. em. 1. számú irodájában.

Miben élünk? – Felmérik
a háztartások lakáshelyzetét

A háztartások lakáskörülményeit feltáró országos felmérés lesz 2015. október 10-e és november 30-a
között Miben élünk? – Lakásviszonyok, 2015 címmel. Az adatfelvételt a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) hajtja végre. A felmérés az ország közel 500 településén, köztük Sárbogárdon zajlik, és összesen
20 ezer véletlenszerûen kiválasztott háztartást érint.
Az összeírás segítségével vizsgálják a háztartások lakáshelyzetét, a lakások és a lakóépületek minõsé-
gét, a családok lakásfenntartási kiadásait és problémáit. Felmérik a háztartások lakásváltoztatásait és
költözési terveit, és megkérdezik a lakók véleményét számos további, lakáshelyzettel kapcsolatos kér-
désben.
A kérdésekre kétféle módon lehet válaszolni: a kérdezõ személyes közremûködésével, vagy inter-
neten. A háztartásokat felkeresõ kérdezõk hivatalos igazolvánnyal, illetve megbízólevéllel rendelkez-
nek. Az adatokat a KSH bizalmasan kezeli, felhasználásuk összesítve, egyedi azonosítás nélkül történik.
A KSH az eredmények feldolgozása után a felmérés eredményeirõl széles körben nyújt tájékoztatást.
Információkérés, kapcsolatfelvétel: „Miben élünk?” felmérés – www.ksh.hu, mibenelunk@ksh.hu,
06 (80) 200 766 (ingyenes zöldszám), H–Cs 8–16 óra, P 8–14 óra.
Kérjük, segítse a kérdezõk munkáját!

Központi Statisztikai Hivatal
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A kálozi
csodapaprika

A múlt õsszel kérte tõlem Weisengruber Imre kálozi polgármes-
ter Nagy Dezsõ címét. Akkor gondolkodtak azon, hogyan is lehet-
ne az önkormányzati földeket megmûvelni a közmunkaprogram
keretében. A Bogárd és Vidékében több írás is megjelent arról,
hogy a környezõ településeken milyen sikereket értek el Nagy
Dezsõ szaktanácsadó irányítása mellett a helyi kertészetekben.
Gondolta a kálozi polgármester, hogy õk is megpróbálják.
Azóta eltelt egy esztendõ. Kimentem, hogy lássam, mire jutottak
Kálozon.
– Nem olyan nagy esemény ez, hogy errõl érdemes lenne írni, de
ha érdekel, örömmel látunk a mi kis kertészetünkben – szabadko-
zott a polgármester.

Péntek délután van, két óra után. Ilyenkor már mindenki szalad a
maga dolga után. Talán nincs is ott senki – aggodalmaskodtam.
No, de azért megnézem. Meglepetésemre a mozi udvarán álló
rendezvénysátorban igen jó a hangulat. Nem valamiféle buli, falu-
nap, vagy ilyesmi van ott. Egy sereg ember töri, válogatja a szárí-
tott fûszerpaprikát. Az egész udvart betölti a paprikaillat. Az
egyik férfi hív oda magához. Letöri egy paprika csumáját, s tartja,
hogy szagoljam meg, micsoda illata van. Az asszonyok ugratják
egymást, hogy ki álljon a kamera elé nyilatkozni.
– Péntek délután van, és maguk még mindig itt dolgoznak? – kér-
dezem õket.
– Ha kell, szombaton is bejövünk. Addig dolgozunk, amíg nem
végzünk, mert ha megereszkedik a szárított paprika a levegõ ned-
vességétõl, nem lesz jó az õrlés. Ha elkészülünk, viszik Sárbogárd-
ra Nagy Dezsõhöz õrölni. Ez már a harmadik turnus. A többi
amott szárad, az eresz alatt.
– De nézze meg a fóliasátrunkat! Olyat még nem látott! – szól egy
férfi, miközben töri az ölében lévõ mûanyag edénybe a paprikát.
Itt van Gulyás Jánosné Erika, õ a fõ gondozója, majd megmutatja.

Egy középkorú asszony
föláll, leteszi a munkáját.
– Én vagyok a Gulyásné,
jöjjön, megmutatom!
Az udvar hátsó részében
nagy fóliasátor áll. Nyitva
az ajtaja, hogy járjon bent
a levegõ. Benézek. Elcso-
dálkozom a látványon.
Sûrû sorokban föl a
mennyezetig érõ paprika-
dzsungel fogad. Minden-
hol paprika! Olyan 15-20
centis hosszúságú termé-
sekkel roskadásig tele minden szár. Szinte közéjük se lehet men-
ni. Kicsit sûrûk a sorok. Látszik, hogy az ültetésnél õk se erre
számítottak.
– Hogy csinálták ezt? – kérdezem hüledezve.
– Sok múlik a vetõmagon. Ennek az árát nem érdemes megspó-
rolni. Nagy Dezsõ szakmai tanácsai szerint készítettük elõ a talajt,
telepítettünk csöpögtetõs öntözõrendszert. És sokat köszönhe-
tünk a párásító rendszernek. A kánikulában ennek volt köszönhe-
tõ, hogy nem égett meg a paprika.
Weisengruber Imrével beszélgettem a látogatásom után.
– Nem bántátok meg, hogy belevágtatok a kertészkedésbe?
– Nem bántuk meg. No, nem az elõállított érték és a belefektetett
munka arányára gondolok. Számomra és a közmunkában itt dol-
gozók számára a legfontosabb, hogy van értelme a munkájuknak.
És a kertészetben olyan termelési tapasztalatokhoz jutnak, ami-
nek következtében megtanulják az emberek, hogy fordítsák ter-
mõre a saját kertjüket. Számomra sokat jelent, hogy lelkesednek.
Te is láthattad, hogy péntek délután ott dolgoztak, és fölajánlot-
ták, hogy ha nem végeznek, akkor szombaton is bejönnek, hogy
befejezzék. A nyáron is lelkiismeretesen dolgoztak. Egy szál gaz
nem volt a vetemények között.
– De amit ott láttam, abból látszik, hogy a terméseredményeitek
se lehettek olyan rosszak.
– Kis területen gazdálkodtunk még az idén. Jövõre a területet is
növeljük. Lett így is 20 mázsa zöldpaprikánk és a fûszerpaprika is
olyan húsz mázsa körüli lesz, ha végzünk vele. Fölszedtünk 45 má-
zsa krumplit, lett 6-7 mázsa paradicsom, 150 kiló fokhagyma, mel-
lette sárgarépa, petrezselyem, vöröshagyma is annyi, amivel ellát-
tuk az iskolakonyhát. Így az újságon keresztül is hálásan köszön-
jük Nagy Dezsõ szakmai segítségét. Bármikor hívhattuk telefo-
non. Beszámoltunk arról, hogy mi a gond, õ azonnal tudta, hogy
mit csináljunk, mivel permetezzünk. De aztán jött is ki, hogy meg-
nézze.
Mire ez az írás megjelenik, addigra az õrölt paprikát már csoma-
golják az asszonyok. Azt hiszem, hogy ami most Magyarországon
és itt, nálunk, a falvakban is történik a közmunka-programban,
igazán a következõ években, évtizedekben hozza meg az eredmé-
nyét. Sok tízezer ember kerül így vissza valamilyen formában a
munka világába. Ennek az értéke pedig pénzben nem mérhetõ.

Hargitai Lajos
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Mészöly-hírek
Népmese napja

Idén is, mint minden évben, szeptember 30-án ünnepeltük meg
Benedek Elek születésnapján, immár 11. alkalommal a magyar
népmese napját.
Hetekkel korábban elkezdtek készülni diákjaink eme jeles napra.
Kicsit változtatva idén felolvasódélutánt szerveztünk. Évfolya-
monként több tanuló olvasott fel szebbnél szebb meséket. Ki
önállóan, ki párban, vagy csoportban mutatta meg meseolvasó
képességét. Az osztály többi tagja illusztrációt készített a mesék-
hez.

Délután az iskolánk aulájában gyûltünk össze családias hangulat-
ban, ahol furulyán szólaltatták meg diákjaink Mariann néni irá-
nyításával a magyar népmesék dallamait; ezzel is ráhangolódhat-
tunk a mesék csodás világára. Zsuzsa néni köszöntötte a megje-
lenteket, és elkezdõdött barangolásunk. Hallhattunk királyokról,
királynõkrõl, állatokról, bölcs apóról, furfangos lányról. A gyere-
kek örömmel hallgatták társaik elõadásában a csodás története-
ket.
Mai fejlett világunkban sem nélkülözhetjük a meséket. Andi néni
kreatívan alkalmazta a meséket, a 21. századhoz illõ megjelení-
téssel, ugyanis nem könyvbõl, hanem kivetítõrõl olvasták a mesé-
ket. Így megjelent a diavetítés is modern formában.
Kellemes környezetben, ötletes rajzokkal, kedves, tanulságos me-
sékkel, jó hangulatban töltöttük el ezt a délutánt. Jó volt a hétköz-
napok forgatagából kiszakadva egy mesékkel tarkított világban
megmártózni.

Duskáné Lábodi Eszter

„A sport legyen a Tied!
Találd meg a sajátodat!”

Ez volt a mottója annak a megyei rendezvénynek, amelyen isko-
lánk 41 tanulója vehetett részt szeptember 28-án Székesfehérvá-
ron, a VOK-sportcsarnokban.

A megjelent városi és
sportvezetõk, híres él-
sportolók köszöntése
után a tanulók kipró-
bálhatták a különféle
sportágakat, úgymint
a kézilabda, labdarú-
gás, kerékpár, kosár-
labda, asztalitenisz,
dzsúdó, jégkorong, te-
nisz, tollaslabda, ököl-
vívás, kajak–kenu. A legkülönfélébb eszközök kiváló lehetõséget
biztosítottak arra, hogy a gyerekek két órán keresztül tartalmas
programokon vehessenek részt. A legélénkebb érdeklõdés a
kajak–kenu iránt mutatkozott.
Nagyon jól érezték magukat a diákok, a felejthetetlen élménye-
ken kívül sok ajándékkal tértek haza.
A rendezvény hozzájárult ahhoz, hogy a tanulók megtalálják saját
sportjukat, melyben a legeredményesebbek lehetnek.

Varga Jánosné, Szabóné Berki Judit, Molnárné Szõnyegi Katalin

Mozgás a szabadban
A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0529 pályázat „Tanórán
kívüli szabadtéri mozgásos tevékenység” mozgásfej-
lesztõ foglalkozás lehetõséget adott az iskolánkba já-
ró gyermekeknek május elejétõl kezdve a rendszeres
délutáni játékos–mozgásos tevékenységek keretein
belül, hogy sok idõt tölthessenek a szabad levegõn. A
foglalkozásokhoz különféle sporteszközöket kap-
tunk: labdákat, ugróköteleket, hulahoppkarikákat,
tollaslabdaszetteket, bójákat. Régi kedvenc játéko-
kat is játszottunk, és tanultunk sok-sok újat. Nagyon
szerették a gyerekek a népi játékokat, körjátékokat.
Szívesen vettek részt az egyéni és sorversenyekben,
melyeket tréfás feladatokkal színesítettünk.
A friss levegõ, a sok mozgás, a nevetés mindenkinek
kellemes és hasznos volt, ezután a gyerekek felfrissül-
ve végezték délutáni feladataikat.

Pintérné Illés Anna, Pálné Kótai Ági
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Kossuth-morzsák
Szeptember elsõ napján iskolánk udvarán gyülekeztek tanulóink
és szüleik. Az osztályfõnökök segítségével sorokba rendezõdtek
az új osztályok. Kéri Zoltánné Mariann néni üdvözölt mindenkit.
Ismertette az osztályokat, osztályfõnököket, röviden beszélt az év
várható eseményeirõl. Mindenkinek sikeres munkát kívánva
megnyitotta a 2015-2016. tanévet.
Diákjaink hamar ráhangolódtak iskolánk szokásos mindennapja-
ira, lelkesen hordták az újságpapírt a papírgyûjtésre, a szünetek-
ben sokat beszélgettek, és kíváncsian érdeklõdtek a közelgõ ese-
ményrõl. Az Erzsébet tábor Õszi kirándulás pályázatán szeptem-
ber 14-én az iskolából 20 gyerek táborba utazhatott Fonyódli-
getre.

Õszi kirándulás
A várva várt hétfõi nap reggelén a szokásostól eltérõen nem isko-
latáskával, hanem bõröndökkel érkeztek a gyerekek, felszálltak
az autóbuszra és elindultak a Balaton felé. Kísérõikkel (Bodokiné
Szakács Beáta, Gráczer Lászlóné, Horváth Mónika, Wolf Judit)
együtt kíváncsian és izgatottan nézelõdtek. A három nap a rend-
kívüli jó idõben nagyon tartalmasan, eseménydúsan telt el.

Az elsõ napon a szobák elfoglalása, ebéd, séta, a tábor megisme-
rése, majd egy kis pancsolás töltötte ki az idõnket. A nyárias me-
leg, a szép környezet mindenkit jókedvre hangolt. A balatoni
csobbanás után a szobák szomszédságában lévõ társalgóban a
gyerekek csapatokba szervezõdtek, majd Judit néni kérésére
zászlót és kézlenyomatot készítettek. Jobbnál jobb ötletek szület-
tek, szépen kidolgozott zászlók készültek. Vacsora után a Balaton
partján szerzõdést írtak Mónika néni segítségével a kirándulók,
amit aláírásukkal hitelesítettek. Este Bea néni bátorságpróbája
várt a gyerekekre, a próba teljesítése után jutalmul mindenki vilá-
gító karkötõt kapott.
Kedden délelõtt Vili vonattal Fonyódra indult a csapat. Nagy él-
mény volt az utazás, a kilátó, valamint a fonyódi hajókikötõ. A tar-
talmas délelõtt után mindenkinek jól esett a csendes pihenõ az
ebédet követõen. Délután fürdõzés, kagylók keresése a vízben,
valamint napozás volt a program. Tábori szervezésben estére
koncert, táncház és diszkó volt meghirdetve. Természetesen erre
a programra is nagy volt az érdeklõdés a gyerekek részérõl. Va-
csora után készülõdés kezdõdött, hajak fonódtak, csini felsõk ke-
rültek elõ a bõröndök mélyérõl. Végül mindenki elkészült. A gye-
rekek nagyon sokat táncoltak, ugráltak, énekeltek, és nagyon jól
érezték magukat.
Szerdán már nehezebben ment a reggeli ébresztés, a megfáradt
csapat csendben fogyasztotta a reggelijét, és azon szomorkodott,
hogy indulni kell a Balaton-partról hazafelé. Csomagolás, majd
egy utolsó parti séta, tánc és éneklés után, elindult a kis csapat az
autóbuszhoz. Hazafelé a balatonboglári Gömbkilátót is megnéz-
ték, a kilátó tövében a domboldalon mindenki elfogyasztotta az
ebédjét, majd egy kis futkosás után Sárbogárd irányába indult az

autóbusz. Vidáman énekelve érkezett meg az õszi kiránduláson
résztvevõ társaság. Az iskola udvarán tett gyors élménybeszámo-
lók után mindenki hazaindult, hogy meséljen, meséljen és mesél-
jen…
Ez a program tanárt és diákot még jobban összekovácsolt, segített
abban, hogy teljesen új helyzetekben ismerhessék meg egymást,
és ezáltal könnyebbek, élvezetesebbek legyenek az iskolai min-
dennapok. Remélhetõleg még sok-sok ilyen élményben lesz része
az iskolában dolgozó pedagógusoknak és az itt tanuló diákoknak!

Ügyes sportolóink
2015. szeptember 23-án a FODISZ szervezésében ügyes sporto-
lóink a Bregyó közi pályán atlétikai versenyen vettek részt. A
megmérettetésen a következõ eredményeket érték el.
Aranyérmeseink: Jakab Ferenc 100 m futás, Horváth Erzsébet
100 m futás, Boros Alexandra 800 m futás, távolugrás, Deák Re-
náta Krisztina kislabdahajítás.
Ezüstérmeseink: Horváth Erzsébet távolugrás, Deák Renáta
Krisztina 200 m futás, Molnár Melinda 300 m futás, kislabda-
hajítás, Németh Gergõ 100 m futás.
Bronzérmeseink: Horváth Erzsébet kislabdahajítás.
Gratulálunk a szép eredményekhez!

WJ

Szakmai program az együtt nevelés szolgálatában

2015. szeptember 22-én a TÁMOP 3.1.6.-11/2-2011-0016-os azo-
nosító számú „EGYÜTT A BEFOGADÓ INTÉZMÉNYE-
KÉRT” címû pályázat keretében szakmai nap került megrende-
zésre Sárbogárdon a József Attila Mûvelõdési Központban.

A meghívott vendégek felkészítést
kaptak a speciális eszközök használa-
táról. A szakmai nap programja ezzel
járult hozzá a pályázat megvalósításá-
hoz, melynek célja a sajátos nevelési
igényû gyermekek, tanulók ellátó-
rendszerének minõségi javítása, vala-
mint olyan szolgáltatási professzió ki-
alakítása, ami biztosítja a minõségi ok-
tatáshoz való hozzáférést, a sikeres
együtt nevelés feltételeinek megte-
remtését.

Az érdeklõdõ szakemberek oktató/bemutató jellegû elõadásokat
hallhattak Bús Éva szomatopedagógustól, a kölcsönözhetõ kor-
rektív, kompenzáló speciális eszközök használatáról. Az elõadás
zárásaként három tanulónk segítségével az Érzékelõösvény, Hul-
lámjárda, Masszírozó szõnyeg használatát, használhatóságát is
bemutatták.
A kölcsönözhetõ speciális IKT-eszközök használatáról dr. Dizse-
riné Pálfy Katalin logopédus beszélt. Elõadásában kiemelte, hogy
információs társadalomban élünk, ahol egyre nagyobb szerephez
jut életünkben a számítógép. A rohamosan terjedõ, különféle ok-
tató segédeszközök, fejlesztõ programok színesebbé, élménydú-
sabbá tehetik a gyermekek számára a különféle fejlesztõ foglalko-
zásokat, gyakorlásokat. Bemutatta többek között a Varázsbetû
Programcsaládot, a Varázsdobozt, a Vésikét.
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Miklósi hírcsokor
ELJÖTT A VÁRVA VÁRT NAP – 5. ÉVFOLYAM

Reggel korán gyülekeztünk az óvoda parkolójában, hiszen felsõ tago-
zatos diáktársaimmal együtt kirándulni mentünk. Megérkezett a bu-
szunk, évfolyamunk felszállva birtokba is vette. Elindultunk Szek-
szárdra. A buszon beszélgetés, zenehallgatás, nevetgélés zaja hallat-
szódott.
Elsõ állomásunk helyszíne a kilátó, ahol már jártunk alsó tagozatos
korunkban. Megreggeliztünk, fényképezkedtünk, és aki szeretett vol-
na, az felmehetett a kilátóba, ahonnan egész Szekszárdot be lehetett
látni. Innét sétáltunk a Wosinsky Mór Múzeumba, ahol egy kedves
hölgy bemutatta a régészek munkáját diavetítõn. Ezt követõen ki is
próbálhattuk, hogyan dolgoztak õk. Ízelítõt kaptunk különbözõ ko-
rok megismerésérõl idõkapu segítségével. Miután itt végeztünk, meg
lehetett ebédelni a múzeum elõtti parkban, hûs fák alatt, kényelmes
padokon. Innét indultunk a bornapok helyszínére, ahol kézmûves-
sátrakkal várták a kedves érdeklõdõket. Itt lehetett vásárolni apró
ajándékokat szeretteinknek. Állomásunk végéhez érve megnézhet-
tünk néhány kísérletet, amelyek jól illenek a természetismeret tantár-
gyunkhoz. Jó volt látni élõben a kísérletek alkalmával a tankönyvben
tanultakat. Aki szeretett volna, részt vehetett ügyességi játékban,
melynek jutalma apró, de hasznos ajándék volt. A nap végén fárad-
tan, élményekben gazdagon térhettünk haza.

KIRÁNDULT A 6. ÉVFOLYAM
2015. szeptember 18-án a Sárszentmiklósi Általános Iskola 6. évfo-
lyamos tanulói ellátogattak a Herendi Porcelángyárba és a Veszpré-
mi Állatkertbe. Az iskolánkban volt a gyülekezõ, és 8 órakor indul-
tunk. Kb. másfél óra utazás után megérkeztünk a porcelángyárba.
Szebbnél szebb dolgokat láttunk. A tányéroktól kezdve a szobrokig
volt minden. Nagyon szép volt! Majd ismét felültünk a buszra, és a
Veszprémi Állatkert felé vettük az irányt. Megnéztük az összes álla-
tot. A legszebbek a fókák és a pingvinek voltak. Majd ezután a kecske-
simogatóba mentek azok, akik szerettek volna. Zoo-csemegével etet-
hettük az állatokat, majd fél 4-kor felszálltunk a buszra, és egyenesen
hazamentünk. Szüleink már vártak minket a sárszentmiklósi óvoda
parkolójában.
Nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük az élményt!

Mádi Dorina 6. b

BEVETTÜK A VISEGRÁDI VÁRAT
Múlt pénteken az évfolyammal egy tartalmas tanulmányi kirándulás-
ban volt részünk.
A busz nyolc óra körül indult az iskolától. A hosszú út alatt sem unat-
koztunk, kártyáztunk, beszélgettünk, nézelõdtünk és hallgattuk a rá-
diót. Két és fél óra utazás és egy benzinkúti tízórai után megérkez-
tünk az elsõ úti célunkhoz, a Visegrádi Fellegvárba. A vár kapujánál
megdöbbentõ volt látni, hogy a régi, de hatalmas falak hogyan tornyo-
sulnak fölénk. A vár lábánál mindenki kedvére lovagolhatott vagy
íjászkodhatott, az ajándékosbódénál pedig visegrádi szuveníreket vá-
sárolhattunk.
Ebéd után visszaszálltunk a buszra, és 26 kilométer után Esztergom-
ban találtuk magunkat. Leültünk a nevezetes bazilika lépcsõjére pár
falat és egy fotó erejéig. Ezután kisvonatra szálltunk és a Mária Valé-
ria-hídon átmentünk Szlovákiába. Egy kifüggesztett szlovák zászló
jelezte, hogy mikor lépjük át a határt. Egy rövid városi séta után meg-
álltunk egy fagyira, de sietnünk kellett, hogy elérjük a vonatot.
A visszautat is legalább úgy élveztük, mint az odautat. A bazilika ud-
varába tértünk vissza, ahonnan festõi tájat csodálhattunk meg. A Du-
nát, a hidat, Párkány épületeit és Szlovákia dombjait. Ezután még a
bazilikába is volt lehetõségünk bemenni. Az épületbe belépve magas,
festett falak tárultak elénk. A padsorok mögött hatalmas, gyönyörû
orgona emelkedett.
Amint elhagytuk a templomot a parkoló felé vettük az irányt, ahol a
busz várt minket. Rengeteg élménnyel és fényképpel gazdagodva tér-
tünk haza.

Tatai Boglárka 7. b

PÉCS
Izgalmas nap vette kezdetét a hét utolsó napján a 8. évfolyam számá-
ra. Mindenki izgatottan pattant ki az ágyból és pakolta el táskájába a
kirándulásra szánt holmiját. Pécsre utaztunk a busszal, melyen már
reggel jó volt a hangulat.

Elsõ úti célunk a Zsolnay Kulturális Negyed volt, ahol megcsodálhat-
tuk és megfigyelhettük a híres Zsolnay-porcelán készítésének min-
den csínját-bínját. A dolgozókat nem zavarva, hangtalanul figyeltük a
folyamatot. Ezután a Zsolnay Negyedben sétáltunk, vásároltunk
kézmûvescukorkákat és nyalókákat. Utazásunk következõ célja a pé-
csi Csodák palotája volt. Rengeteg izgalmas játékkal ismerkedtünk
meg, melyek fizikára tanítottak bennünket. Ezután a Széchenyi térre
mentünk, ahol sok szép szobor várt minket. Tovább sétáltunk a szé-
kesegyházhoz, ami néhány vonásában klasszicista, de zömében gót
stílusjegyeket hordoz. Szent István király idejében építette Schmidt
Frigyes, de azóta rengeteget változott külseje. A templom csarnoká-
ban a dóm összes formáját láthattuk kis maketteken. Felmentünk a
tornyába is, ahol a három harangját is megcsodálhattuk. Csodás kilá-
tás nyílt a torony tetejérõl.
Hazaérve mindannyian elmeséltük szüleinknek új ismereteinket és
fantasztikus élményeinket.

Szabó Dina 8. a

TÜNDÉREK SZÁRNYÁN A MIKLÓSI KÖNYVTÁRBAN
Szeptember 30-án Benedek Elek születésnapja alkalmából a mese
napját ünnepeltük, ezért a felsõ tagozat egy mesélõs délutánra gyûlt
össze a könyvtárban. Minden osztályból néhányan felolvastak egy
népmesét. A táblát általunk készített mesei jeleneteket ábrázoló raj-
zok díszítették, az asztalon pedig mesei tárgyakból álló kiállítás repí-
tett minket a mesék világába. Vándortarisznya, ostor, lúdtollas kalap
és Aladdin csodalámpája is megtekinthetõ volt. A mi osztályunk „A
róka, a medve és a szegény ember” címû mesét olvasta el a közönség-
nek, de hallható volt még A só, A kis gömböc és még számtalan mese.
Erre a délutánra bárki bejöhetett meghallgatni a tanulságos magyar
népmeséket. Ez egy izgalmas program volt, amit mind nagyon élvez-
tünk.

Tatai Boglárka 7. b

ZENEI VILÁGNAP

Yehudi Menuhin kezdeményezésére október 1-je a zene világnapja.
Ez a nap a zenemûvészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, és segíti a
különbözõ kultúrák zenéinek jobb megismerését. Ezen célok eléré-
sére iskolánkban délelõtt énekkarunk vezetõje, Erzsi néni daloltatta
meg a szünetben a felsõ tagozatot, és tett fel híres zeneszerzõkrõl, il-
letve alkotásaikról érdekes kérdéseket. A délután folyamán Zoli bá-
csi derítette jobb kedvre a zene segítségével a kisebbeket. Néhány na-
gyobb diák adott elõ ismert gyerekdalokat fuvolán, zongorán, gitáron
és furulyán. A zene nyelve nemzetközi, könnyen eljut mindenki szívé-
hez. Ebbõl kaphattunk ízelítõt ezen a napon.

„MiSulink” újságíró szakkör

Október elsején az alsósok összegyûltek egy kis zenehallgatásra. Já-
kob Zoli bácsi és tanítványai kellemes órát varázsoltak nekünk. A kö-
zös éneklés, dalfelismerés, szolmizálás, ritmustaps, különbözõ hang-
szerek megismerése éberen tartotta a gyerekek figyelmét. A másodi-
kostól a nyolcadikosig egyedül játszottak hangszerükön a „mûvé-
szek”, majd Zoli bácsi szintetizátoros kíséretével a furulya, klarinét,
trombita, gitárok és a dob is megszólalt. Érdekes volt hallani az ismert
dalokat a különbözõ hangszereken, a nagyszerû, lelkes elõadásban.
Majd zenei kísérettel együtt énekelt a sok kisgyerek. Repült az idõ,
igazi zenei élményben részesültünk. Köszönjük!

Palatinus Rozália
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Zengõ-hírek
Mese, mese, mátka

A népmese napját Benedek Elek születésének évfordulója alkal-
mából minden év szeptember 30-án tartják hazánkban. A nap cél-
ja, hogy könyvtárosok, óvodapedagógusok, tanítók, tanárok és a
mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszeretõ gyere-
kek és felnõttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel
forduljanak a magyar népmese felé.

Ezen a napon a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Mikes közi épületében
rendhagyó módon tartottuk meg a népmese napját. A Gárem-
bucka Napos–Holdas mesemondóitól Gregus Lászlót hívtuk
meg, hogy meséljen nekünk. A mesemondás alatt a gyerekeket is
bevonta a mesébe, dalokat, mondókákat tanulhattak együtt. A ta-
risznyából elõkerültek a népi hangszerek is, mint például a furu-
lya, tilinkó, doromb.
A gyerekek úgy hallgathatták a népmeséket, ahogy a régi világban
élt gyerekek: élõ szóval elmondva, mindig egy kicsit máshogyan
kanyarítva.
Az elõadó szavait idézve: „Az egyik legizgalmasabb dolog a mesé-
lésben, hogy ez mindig is az élõszó mûvészete volt, a mesélõnek a
hallgatók igényeihez igazodva kellett mesét választania, a mesét
elmondania, színesítenie.” Így történt ez nálunk is. A gyerekek
csillogó szemébõl, mosolyából, örömteli tapsolásából érezhettük,
hogy tetszik nekik a mese varázslatos világa, fantáziájuk segítsé-
gével sikerült elrepülniük a mesék birodalmába.

Fiserné Farkas Csilla óvodapedagógus

Állatok világnapja

Az állatok a gyermekek kedvencei. Sokat érdeklõdnek irántuk,
utánozzák a hangjukat, mozdulataikat. Szívesen beszélgetnek ró-
luk, nézegetnek állatokról szóló könyveket, hallgatnak róluk
szóló meséket.
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda székhelyén az állatok világnapja ke-
retében egy egész hét az állatok szeretetérõl szólt. Programjaink
célja az volt, hogy az ember és állat közötti barátságot erõsítsük,
és felhívjuk a figyelmet az együttélés fontosságára és szabályaira.
Az állatok szeretetét nem lehet könyvekbõl megtanulni, tanítani.
A közvetlen élménynyújtás, tapasztalatszerzés a legjobb módszer
arra, hogy az óvodás gyermekek az állatokkal közeli kapcsolatba
kerüljenek, és ezáltal kialakuljon bennük a szeretet, a gondosko-
dás, a védelmezés érzése.
Az óvoda minden csoportjában állatos verseket, mondókákat ta-
nultak, dalokat énekeltek. Szebbnél szebb, állatokról szóló krea-
tív alkotások kerültek ki folyamatosan minden csoport faliújság-
jára. A hét közepén egy állatokról szóló rajzkiállítás is nyílt, me-
lyen a gyermekek otthon készült munkáik voltak láthatók. Pénte-
ken az óvoda – a gyermekek nagy örömére – valódi állathangoktól
zengett. Voltak itt papagájok, kiskacsák, nyuszik, teknõsök, ten-
gerimalac, hörcsög, kaméleon, kígyó és gekkók, melyeket a szülõk

hoztak otthonról, hogy az óvoda kis lakóinak örömet szerezze-
nek. A programsorozat zárásaként hétfõre terveztük a Dog Plusz
Egyesület kutyabemutatóját, ami sajnos a reggeli esõ miatt elma-
radt, de nem véglegesen. Várjuk az esõmentes napokat, hogy a
kutyusokkal újra találkozhassunk, és átadhassuk nekik a renge-
teg, szülõk által összegyûjtött adományt: kutyaeledeleket, kutya-
szalámikat, jutalomfalatokat, plédeket stb.
Köszönettel tartozunk minden kedves szülõnek, hogy az óvoda
eme programjaihoz bármilyen formában hozzájárultak, segítsé-
get nyújtottak, és ezzel a gyermekeknek nagy örömet szereztek.

Toldy Miklósné óvodapedagógus

Helyes táplálkozás

Az Egészségünk kulcsa a helyes táplálkozás szakmai nap kereté-
ben Farkasné Horváth Ágnes, az Eurest Kft. diák- és gyermekét-
keztetési vezetõje volt vendége óvodánknak, aki elõadásával szí-
nesítette, gazdagította a nap programját.
Az egészséges életmód kialakítása fontos alappillére intézmé-
nyünk pedagógiai programjának. Az étkezés alapvetõen megha-
tározza a gyermekek egészséges testi fejlõdését. Óvodáinkban a
gyermekek napi háromszori étkezését az Eurest Kft. biztosítja, a
legnagyobb odafigyeléssel készített, vitamindús ételekkel.
A közétkeztetésre vonatkozó törvények, és rendeletek meghatá-
rozzák az életkorhoz szükséges tápanyagbevitelt, a só és cukor
csökkentett mennyiségét. Mindezt azért, hogy a felnövekvõ nem-
zedék egészségesebb legyen, mint a jelenlegi felnõtt generáció. A
szív- és érrendszeri megbetegedések visszavezethetõk a helytelen
táplálkozásra és a mozgásszegény életmódra. A Köznevelési tör-
vénynek köszönhetõen ma már minden köznevelési intézmény-
ben biztosítani kell a speciális étrendû (tej- és gluténérzékenyek,
egyéb ételallergiás, cukorbeteg) gyermekek étkezését is. Abban a
szerencsés helyzetben van intézményünk, hogy ez óvodáinkban
az Eurest Kft.-nek köszönhetõen nem jelent problémát.
Az elõadásból arról is tájékoztatást kaptunk, hogy mire kell ügyel-
ni például a gluténérzékeny gyermekek ételeinek a felszolgálásá-
nál. A sok elhangzott információ után elõadónk arra is felhívta a
figyelmünket, hogy a faliújságjainkon elhelyezett heti étrend
nemcsak tájékoztató jellegû, hanem azzal a céllal is készül, hogy
segítse a szülõket abban, hogy az otthoni étkezést a napi óvodai
étkezéssel harmonikusan alakítsák ki.
Az Eurest Kft. konyhájáról kerülnek ki reformételek is, megis-
mertetik az ízek világán keresztül a gyermekekkel más földrészek,
tájegységek ételeit is, színesítve ezzel a hétköznapjainkat.
A szakmai napunkon Gregovszki Vince, a sárbogárdi Eurest-
konyha vezetõje lepett meg bennünket teljes kiõrlésû lisztbõl ké-
szült, sárgarépás pogácsával, ami nagyon finom volt, ezúton is kö-
szönjük.
Farkasné Horváth Ágnesnek az intézmény nevében ezúton is kö-
szönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönöm a tartal-
mas, információgazdag elõadást.

Huszárné Kovács Márta,
a Sárbogárdi Zengõ Óvoda intézményvezetõje
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Amikor a sas mormotát fogott... 9.
Az Ishkasim és Langar közötti 100 km-es
területen számos szent hely, mauzóleum,
sziklarajzok, várromok és meleg források
találhatók. Nem lehet az összeset két nap
alatt meglátogatni, ide legkevesebb két hét
kell.
Nem hittem a sofõröknek és az útiköny-
vemnek, hogy Langarból csak igen ritkán
megy autó Alichurba, észak felé. Nemcsak
arrafelé ritka a közlekedés, hanem Ishka-
sim és Langar között is. Amíg a masrutka
pár centért vitt el Langarig, másnap a visz-
szaútért kemény 50 dollárt kellett leper-
kálnom. Ha nem fizetek, maradhatok egy
hétig, a következõ masrutkáig.
Langarban a falu legeslegvégében, az utol-
só házban volt az a „bed and breakfast”,
azaz B&B (szállás reggelivel) cím, amit
Georginától kaptam. Hosszúkás, kétré-
szes épület, az elsõ végében a turistaszállás
három szobácskával és mellékhelyiséggel.
A szobákban a szõnyegen egymás mellett
négy-négy, tiszta ágynemûvel leterített
matrac. Az elõszobában pakoltam ki a dí-
ványra és egy fotelra. Tehettem, mert én
voltam az egyedüli látogató. A ház ura ép-
pen a Pamír-hegység másik felében tartóz-
kodott, csak a velem egyidõs háziasszony,
egy sántító fiú és egy kisgyermekes fiatal-
asszony mozgolódott a környéken. Egy –
talán istállóból kialakított – étteremben fi-
nom teát kaptam. Az étterembõl nyíltak a
saját szobáik. A legbelsõ szobában, egy
kézzel faragott és festett bölcsõben egy
csecsemõ feküdt.
„Most mit csináljak?” – kérdeztem a kék
égen sorakozó felhõktõl és a másik oldalt
eltakaró magas sziklafaltól. Még sosem
éreztem magam ilyen kutyaszorítóban.
Tényleg nem járt arra semmi és senki, csak
néha madarak és kutyák. A ház végében a
Pandzs folyó, mögötte afgán hegyek. A
sántító fiúval beszélgettem, amíg el nem
indult a nyájért. Késõbb egy autó állt meg a
nagy udvaron, és két kedves katona ugrott
ki belõle. Határõrök. Velük is kissé elcse-
vegtem. Sajnos nem Alichurba mentek to-
vább. Beszélgetés közben egy szakasz ha-
tárõr kiskatona menetelt el a kapu elõtt,

bár én a nyájat vártam. Nagyon meglepõd-
tünk egymáson. A két fölöttes macsósan
parancsolgatott nekik, amit valószínûleg
nekem szóló bemutatásnak szántak. A se-
reg fiatal fiú a pár kilométerrel arrébb álló
határállomásra indult õrséget cserélni.
A katonák elmasíroztak, helyettük meke-
gõ nyájcsapat kocogott haza a hegyekbõl.
Azt nagyon romantikusnak találtam, de
csak addig, amíg el nem vonultak a ház
elõtt.

A sûrû nyájból kivált egy-egy birka, vagy
kecske, és lebegõ fülekkel automatikusan
beügetett a kapun át az udvarra, egyene-
sen az ólba. Más program híján a házi-
asszonnyal én is bementem az ólba, a fejést
néztem, kifaggattam annak aranyszabá-
lyairól, és selyemszõrû, ötnapos kiskecské-
ket simogattam.
Kora reggel kopogó csõrû verebek ébresz-
tettek, akik valamilyen homályos okból
mindenáron az ablaküvegen keresztül
akartak bejönni a szobába. De kár, hogy
nincs idõm körbejárni a környéket! Irigy-
kedve Georginára gondoltam, aki hóna-
pok óta járta Üzbegisztánt, Türkmenisz-

tánt és Iránt, és most valahol két falu közt
pihenget egy jó B&B helyen.
Elhatároztam, hogy visszamegyek Ishka-
simba, és onnan megyek át Murghabba.
Innen Langarból Alichurba „csak” 150
dollárért visznek, ha találok valakit. Mas-
rutkával 5 eurómba került volna az egész
250 km-es út. Alichurból (5500 méter ma-
gason) már csak egy köpésre fekszik Murg-
hab, olyan ötven kilométerre. Autó viszont
nem megy, masrutkák heti egyszer és teli,
mint a szardíniás dobozok. Hatalmas kerü-
lõt kell tennem Khorogon keresztül, de
látnom kell a Pamír másik oldalát is. Elbú-
csúztam a kedves háziasszonytól, a sok idi-
óta verébtõl, és gyalog indultam útnak,
mint Kõrösi Csoma Sándor, vagy Vámbéry
Ármin, vagy Stein Aurél, vagy Julianus ba-
rát. Rájuk koncentrálva menekültem meg
a dührohamtól.
Reméltem, hogy majd csak felbukkan va-
lahonnan valami autó. Fel is bukkant két-
szer egy órában, de mind 50 dollárért akart
elvinni. Ha nem, akkor nem, alább nem ad-
ják. Az égbõl várják a pénzt, mert eddig is
onnan jött, mint sok ex-szocialista ország-
ban lakó azt véli még most is. Mérgesen és
csalódottan gyalogoltam tovább a követ-
kezõ falu irányába. Sürgetett az idõ, amit a
tadzsikok sosem fognak megérteni. Néha
megszólítottam az udvarokban fölbukka-
nó falusiakat, hátha tudnak egy sofõrt a
közelben. Néha engem szólítottak meg kí-
váncsi lakosok. Végül is egy B&B szálló tu-
lajdonosa a közeli Yamg faluból vitt vissza
50 dollárért Ishkasimba. Mutatott fényké-
peket a szállásról, ami nagyon tetszett,
mert tipikusan berendezett pamíri házat
láttam a tipikus tornácával és magasított
ágyaival. Útközben hiába állt meg készsé-
gesen az egyik helyi, érdekes múzeum
elõtt, az zárva volt. Majd legközelebb meg-
nézem.
Folytatom.

Gulyás Ibolya
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SOROK AZ IGAZSÁG
ISTENNÕJÉRÕL

Szónoki emelvény. A modern kor találmánya. Régen is szónokol-
tak. Például egy páncélkocsi tetejérõl, egy barikádról, egy erkély-
rõl. Manapság mifelénk békés idõk járnak. Akinek szónokolnia
kell, az elé odaállítanak egy mellmagasságig érõ állványt, amelyet
ellátnak egy, vagy több mikrofonnal. Van egy kis ravaszság a do-
logban: nem lehet látni, mi van az állvány tetején. Valami miatt
rejtve van, de mindenki tudja, hogy ott egy papírköteg helyezke-
dik el. A szónok onnan olvassa el, amit mondani szándékozik a
hallgatóságnak. Béke és figyelem. Sajátos járulék, hogy a szónok
mellett, vagy inkább mögötte egyetértõ társak kisebb-nagyobb
csoportja ül, emelve az elhangzottak súlyát és jelentõségét.
A fontosabb beszédeket a kamerák az elsõ szótól az utolsóig fel-
veszik, hogy aki nincs abban a szerencsés helyzetben, hogy élõben
hallgassa, a tévé révén részesülhessen abban a szellemi adomány-
ban, amit a média révén megkaphat.
Vannak eléggé el
nem ítélhetõ opera-
tõrök, akik a szónok
helyett annak kör-
nyezetét pásztáz-
zák. Tegnap az in-
terneten nagyon él-
vezetes sorozatot
láttam ilyen felvéte-
lekbõl, és mondha-
tom, jóízûeket kun-
cogtam. A beszédek
vélhetõ okosságá-
nál mélyebb böl-
csességeket sugár-
zott az anyag. Mi-
közben zúgott a bi-
zonyára igen megfontolandó igazságokat megfogalmazó szónok-
lat, a pimasz kamerás ráirányította a gépét a hátrább ülõ, nemzet-
közileg ismert vezetõ politikusra, aki nagy gonddal épp piszkálta
az orrát. A mutatóujj a tökéletes eredményt megcélozva ügyes fú-
ró és kanyargó mozdulatokat végzett az orrlyukban. Egyszer az il-
letõ talán intuitíve megérezte, hogy ezrek látják a munkálkodását,
felocsúdott, az önfeledt arckifejezést hirtelen a beszéd iránti oda-
adó figyelmet tükrözõ ábrázat váltotta fel, a kéz átcsusszant a
nyakkendõre, mintha egyéb dolga sem lett volna, mint e ruhada-
rab megigazítása. Érdekes volt. Egy másik felvételen a világfóru-
mokon elmondott dörgedelmes felszólalásai miatt tisztelt és ret-
tegett államférfit láttam. Míg más beszélt, õ roppant óvatossággal
felnyitott egy nyilván valami ajándékot tartalmazó kis kazettát,
amely elõtte feküdt az asztalon. Hosszan, elégedett arckifejezés-
sel megnézte a doboz tartalmát. Szinte kínos volt látni, ahogy ki-
emelte az ajándéktárgyat a dobozból, és közönyt mímelõ arckife-
jezéssel, hogy senki ne gyaníthassa, a zakója zsebébe süllyesztette.
Egy másik ügyes operatõr felvette, amint egy alkalommal a
hallgatóságból valaki megdobta a szónokot. Nem lehetett látni,
mit dobott a merénylõ, leginkább valami cipõre gyanakszom. Az
áldozat jó reflexekrõl tanúságot téve ügyesen elhajolt, határozott
munkatársak leteperték a dobálózót.

Az állami élet rituáléiról is készült több felvétel. Például ahogy az
államfõ ruganyos léptekkel, karcsún, a saját jelentõségét tükrözõ
arccal odaviszi a koszorút a nagy, zöld lombos valamihez, s miután
a koszorút ráhelyezi, a megkoszorúzott idol hihetetlen módon a
nyakába zuhan az államfõnek. Frenetikus! Chaplin-filmeken le-
het hasonló jeleneteket látni.

Álarcos világban élünk. A politikus, mielõtt reggel elindul a mun-
kahelyére, gondosan fölveszi az álarcot a tükör elõtt. Csak a poli-
tikus? Azt hiszem, mindenki. Az Igazság istennõje azonban néha
mosolyogva megmutatja magát, s mi rajongva csókokat hintünk
feléje.

L. A.

A Tündérboszorkány
Sárbogárdon járt

Az Országos Könyvtári Napok bevezetõ rendezvényeként a Tün-
dérboszorkány írójával, Bosnyák Viktóriával találkozhattak a
Mészöly Géza Általános Iskola alsós diákjai. Az írónõ hamar fel-
oldotta a kezdeti szorongásos állapotot, felajánlva a tegezõdést,
amit a gyerekek rögtön elfogadtak.

Elõször egy kisfilmet láthattunk, amit budapesti, 5. osztályos ta-
nulók készítettek elsõ regényébõl. A film 15 percben mesélte el,
hogyan lett Morc Aranka „könyvtáros-banyából” Tündérboszor-
kány. Aki kíváncsi rá, olvassa el a regényt! De nemcsak ezt érde-
mes elolvasni, hanem a trilógia 2. és 3. kötetét is (Klott Gatya, ne
fárassz!, Analfa visszatér).

Viki bemutatta még okos köny-
veit: A sirály a király, Minek ne-
vezzelek, Elek, merre keresse-
lek?
Könyveinek témáját személyes
életébõl meríti.
Nagy örömmel mesélt megfil-
mesített meséjérõl is (A szomo-
rú kacagány), amit év végén ve-
tít a Duna TV.
A jó hangulatú találkozó a
könyvek dedikálásával fejezõ-
dött be.

Madarász József Városi Könyvtár
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Seprõ
„Gondtalan élt Móáb ifjúsága óta, és pihent,
mint seprõn a bor. Nem öntötték át egyik
edénybõl a másikba, nem kellett fogságba
sem mennie. Ezért maradt meg zamata, illa-
ta sem változott meg.” (Jeremiás 48,11)

Jeremiás a borkészítés területérõl veszi a
példát, hogy általa megtanítson: a kényel-
mes élet nem vezet erõs jellemhez. Ami-
kor a bor a tömlõkben vagy a hordókban
forr, akkor a seprõ lerakódik az edény fe-
nekére. Ha a bort ebben az állapotában
hagyjuk, élvezhetetlen lesz. Ezért a pince-
mesternek át kell öntenie egy másik
edénybe, hogy a seprõt tisztátalanságaival
együtt eltávolítsa belõle. E folyamat által
nyer a bor erõt, aromát, színt és különleges
zamatot.
Móáb zavartalan kényelemben élt. Nem
kellett elszenvednie olyan fájdalmas élmé-
nyeket, mint a fogság és számûzetés. Siker-
rel elszigetelte magát a nehézségektõl,
próbatételektõl és nélkülözésektõl. Ennek
következtében élete áporodott, ízetlen
lett. Nem volt aromája, fûszere.
Ami a borra érvényes, az természetesen
ránk is vonatkozhat. Szükségünk van a ba-
jokra, az akadályokra, nehézségekre, hogy
megszabaduljunk tisztátalanságainktól, és
teret adjunk a Krisztussal teljes élet jel-
lemvonásainak. Természetes az a hajlan-
dóságunk, hogy minden olyan dolog ellen
védekezzünk, ami valamiképpen megza-
varhat bennünket. Szüntelenül arra törek-
szünk, hogy kényelmes fészket rendez-
zünk be magunknak. Isten akarata azon-
ban az, hogy életünk olykor válságba ke-
rüljön, hogy a tõle való állandó függõséget
megtanuljuk. Szüntelenül felzavar ben-
nünket a kényelmünkbõl.
Howard Taylor felesége mondja el Hud-
son Taylorról írt életrajzában: „Ennek az
életnek, amely áldássá lett mindenütt a vi-
lágban, egész sajátos folyamaton kellett
végigmennie (mint a bornak, amikor meg-
tisztítják a seprõtõl), beleértve a kiürítést
és az áttöltetést egyik edénybõl a másikba,
amely oly fájdalmas lesz a régi természet-
nek, de amely által megtisztulunk az új szá-
mára.”
Ha tisztán látjuk, hogy az „isteni pincemes-
ter” mit akar munkálni életünkben, akkor
ez megóv bennünket a felháborodástól és
lázadástól, és megtanít az alázatra és az en-
gedelmességre. Megtanuljuk elmondani:
fogadd el Isten szuverén hatalmát minden
döntésben életed fölött, és álmélkodva is-
mered föl útját, hogy mindenen mily böl-
csen õrködött; minden gondolatnál maga-
sabbak az Õ áldott tanácsvégzései, ha elvé-
gezte munkáját rajtad, eltûnnek majd szí-
ved félelmei!

Részlet William MacDonald
Ösvényem világossága c. áhítatos könyvébõl

„Jöttél, s mentél, nesztelen,
Föld vendége perc ideig.
Honnan? Hová? Csak sejtelem.
Az Istentõl az Istenig.”

(Ludwig Uhland)

MEGHÍVÓ

Sárbogárd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt a

sárszentmiklósi temetõben kialakított

„ANGYALSÉTÁNY”
ünnepélyes átadására.

Idõpontja: 2015. október 20. 10.00 óra.

Az emlékhelyen beszédet mond
dr. Sükösd Tamás polgármester,

valamint
a történelmi egyházak

képviselõi.

Sárbogárd Város Önkormányzata

Mély fájdalommal és megtört szívvel
tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték és szerették, hogy

KISS LAJOS mûszerész,

sárszentmiklósi lakos,
életének 64. évében váratlanul elhunyt.

Temetése 2015. október 10-én,
szombaton, 14 órakor lesz

a sárszentmiklósi temetõben.

Gyászoló család

A Sárbogárd–Sárszentmiklósi
Borbarát Kör tisztelettel meghívja

2015. november 21-én 10.00 órára

Sárszentmiklósra, a Rádi-dûlõbe, a
Márkovics Lajos pincéjénél tartandó

BORSZENTELÉSRE.
Az áldásra várjuk a szõlõsgazdákat bo-
raikkal együtt.
Ezt követõen pincelátogatások, borok
kóstolása várja az érdeklõdõket.
Szíveskedjenek a jelentkezést a 06 (30)
237 5658-as (Szilveszter János elnök),
vagy a 06 (30) 301 6321-es (Gróf Ferenc
titkár) telefonszámon jelezni 2015. no-
vember 15-éig.

MEGHÍVÓ
Peregnek a homokszemek,

s az idõ telik,
magával visz mindent,
mi a szívnek örömteli.

Viszi az álmokat,
viszi a vágyakat,

a könnyeket,
s a boldog órákat.

Alap Község Önkormányzatának
képviselõ-testülete nevében

szeretettel meghívjuk

AZ IDÕSEK VILÁGNAPJA

alkalmából rendezett
ünnepi mûsorra és az azt

követõ vendéglátásra.
Idõpont: 2015. október 10.

(szombat) 14 óra.

Helyszín:
Arany János Mûvelõdési Ház.

Méhes Lajosné polgármester

A MÁV Szimfonikusok, Várdai István, a szólisták és a Huszics Vendel Kórus hétfõ esti
közös próbája Budapesten, a MÁV Szimfonikusok fõhadiszállásán – az október 11-ei
sárbogárdi koncertre készülve izgatottan és lelkesen.

HKV
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A következõ napokban sok felhõre, gyakori csapadékra
és az átlagosnál hûvösebb idõre van kilátás. Pénteken
erõsen felhõs vagy borult lesz az ég és elszórtan lehet

számítani kisebb esõ vagy zápor kialakulására, nagyobb eséllyel a déli tájakon, jellemzõ-
en kis mennyiségû csapadékkal. Több napsütés északkeleten lehet. Gyenge, vagy mérsé-
kelt marad a légmozgás. Szombaton valamivel nagyobb területen felszakadozik a felhõ-
zet, északkeleten több órás napsütés is lehet. Nyugaton és délen azonban a délutáni
órákban már beborulhat az ég, de számottevõ csapadék ekkor még nem valószínû. A jel-
lemzõ maximumok szombatig 12 és 19 fok között szóródnak. Vasárnap egy erõs mediter-
rán ciklon éri el hazánkat, így mindenütt beborul az ég és dél felõl egyre nagyobb terüle-
ten ered el az esõ. Többfelé jelentõs mennyiségû csapadék várható. Megerõsödik az
északkeleti szél, ezzel pedig az eddigieknél is hûvösebb levegõ áramlik hazánkba. Lesz-
nek helyek, ahol még a 10 fokot is alig éri el a csúcshõmérséklet. Hétfõn is folytatódik a
borongós, többfelé esõs idõ, a Dunántúlon azonban délután már felszakadozhat a felhõ-
zet. Marad azonban a kifejezetten hideg, novembert idézõ idõjárás. Az éjszakák azon-
ban várhatóan mindenütt fagymentesek maradnak.

www.metnet.hu

Sárgarépás fasírt

Hozzávalók: 50 dkg darált sertéshús, 2
szelet kenyér, 2 közepes db sárgarépa
(sajtreszelõn lereszelve), 3 gerezd fok-
hagyma, 1 közepes fej vöröshagyma (apró
kockákra vágva), 1 ek mustár, 1 db tojás, 2
ek majoránna, 2 kk bors (õrölt), 2 ek pet-
rezselyem (szárított, vagy friss), 3 kk só.

A kenyeret beáztatjuk tejbe. Egy nagy tál-
ba beletesszük a darált húst, reszelt répát,
reszelt fokhagymát, tojást, fûszereket, vö-
röshagymát, mustárt, majd az elázott, jól
kinyomkodott kenyeret. Kézzel jól elke-
verjük a masszát, és kis golyókat formá-
zunk belõle. Olajban szép pirosra sütjük.

Háromsajtos sült polenta

Hozzávalók: 300 g kukoricadara, 1,2 l víz,
1 tk só, 150 g gorgonzola, 250 g mascar-
pone, 100 g parmezán sajt, 2 ek olívaolaj,
800 g konzervparadicsom, 2 gerezd fok-
hagyma, kakukkfû, rozmaring, só, bors íz-
lés szerint (frissen õrölt), 1 ek vaj.

Elkészítjük a polentát: egy lábasban felfor-
raljuk a vizet, beletesszük a sót – és a lán-
got mérsékelve –, állandó keverés mellett
hozzáöntjük a kukoricadarát. Kevergetve
kb. 20-35 perc alatt sûrûre fõzzük. Kivaja-
zunk egy hõálló tálat, és belesimítjuk a
polentát. Amíg hûl a kukoricakása, elké-
szítjük a paradicsomszószt: az olívaolajon
megfuttatjuk a finomra vágott fokhagy-
mát, hozzáadjuk a paradicsomot, kakukk-
fûvel és rozmaringgal fûszerezzük, sóz-
zuk-borsozzuk. Idõnként megkeverve sû-
rûre fõzzük a szószt. A kihûlt polentát vá-
gódeszkára borítjuk, vízszintesen ketté-
vágjuk. A hõálló tál aljára öntjük a paradi-
csomszósz felét, rátesszük az egyik polen-
taszeletet. Erre jön a háromféle sajt: a gor-
gonzolát kisebb darabokban rátépkedjük,
a mascarponét teáskanállal adagolva
egyenletesen elosztjuk a tetején, végül a
parmezán felét ráreszeljük. Beborítjuk a
másik polentaszelettel, nyakon öntjük a
maradék paradicsomszósszal, ráhintjük a
megmaradt, 50 g durvára reszelt parme-
zánt. 180 fokra elõmelegített sütõben kb.

fél óra alatt megsütjük. Tálalás elõtt 10
percig hagyjuk hûlni.

Francia mákos krémes
Hozzávalók a mézes laphoz: 30 dkg finom-
liszt, 10 dkg porcukor, 7 dkg vaj, 2 db tojás,
3 dkg méz, 1 kk szódabikarbóna; a mákos
piskótához: 15 dkg cukor, 15 dkg finom-
liszt, 6 db tojás, 3 ek víz, 0,5 dl naprafor-
góolaj, 0,5 cs sütõpor, 10 dkg mák (õrö-
letlen); a krémhez: 3 db tojássárgája, 15
dkg cukor, 2 tasak vaníliás pudingpor, 7 dl
tej, 20 dkg porcukor, 25 dkg margarin.

A mézes lap hozzávalóiból 2 lapot sütünk
egy 22x38 cm-es tepsin, majd hagyjuk ki-
hûlni. A mákos piskótához a tojássárgájá-
kat habosra keverjük a 10 dkg cukorral,
vízzel, olajjal és a mákkal. A fehérjét a ma-
radék 5 dkg cukorral kemény habbá ver-
jük, és óvatosan belekeverjük a mákos
masszát a sütõporral és a liszttel. Kivaja-
zott, kilisztezett (vagy sütõpapírral kibé-
lelt) tepsibe (amin a lapokat sütöttük) be-
lesimítjuk a masszát, és 180 fokos sütõben
kb. 20 percig sütjük a piskótát. A krémhez
a tojássárgájákat a 15 dkg porcukorral, a
tejjel és a pudingporral alaposan kikever-
jük, majd folytonos kevergetés mellett sû-
rûre fõzzük. A margarint kikeverjük a 20
dkg porcukorral, s ha kihûlt a krém, össze-
dolgozzuk a kettõt. Az egyik mézes lapot
tálcára tesszük, a krém felét rákenjük, erre
jön a mákos piskóta, amire a krém másik
fele kerül. Végül a második mézes lappal
befedjük. A tetejét porcukorral szórhatjuk
meg, vagy esetleg a megmaradt tojásfehér-
jét vízgõz felett felverjük kristálycukorral,
s ezt kenjük a sütemény tetejére.

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.

Október 9., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés
23.00 és 0.00 Lapszemle

Október 10., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport:
VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p)
13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lap-
szemle 19.00 Interjú Németh Róbert motorépí-
tõvel (ism. 15p), Interjú Viasz Zoltán furulyaké-
szítõvel (ism. 53p), A mese pszichológiája (88p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Október 11., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi
ülés 14.00 Interjú Németh Róbert motorépítõvel
(ism. 15p), Interjú Viasz Zoltán furulyakészítõvel
(ism. 53p), A mese pszichológiája (88p) 18.00
Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti hír-
adó

Október 12., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Szép korúak
köszöntése Sárbogárdon (18p), Citeraszó Alsó-
szentivánon (ism. 50p), Sáregres hazavár (ism.
70p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Október 13., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport:
VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés
23.00 és 0.00 Heti híradó

Október 14., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Szép ko-
rúak köszöntése Sárbogárdon (18p), Citeraszó
Alsószentivánon (ism. 50p), Sáregres hazavár
(ism. 70p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle
élõben 19.00 Sport: VAX KE Sárbogárd kézilab-
da-mérkõzés (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Október 15., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport:
VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p)
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 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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Sikeres szezonkezdés idegenben
Alsóörsi SE–VAX KE Sárbogárd 20-27 (12–11)

Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 2. forduló
Vezette: Ács–Tóbiás. Nézõszám: 50 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Vorsléger 2, Bodoki 3, Pluhár 3, Gold-
berger 8, Rehák 3, Horváth.
Cserék: Schvarcz – Tutuc 5, Várady–Szabó, Szabó J. Zs. 1, Oláh 2,
Aranyos.
Edzõ: Bodoki György.
Hétméteresek: 3/2, ill. 2/1. Kiállítások: 8, ill. 10 perc.
Október elsõ hétvégéjén végre elkezdõdött a 2015/16-os bajnoki
szezon. Csapatunk az elsõ fordulóban Alsóörsön vendégeskedett.
A mérkõzés elõtt, a sok hiányzó miatt, Bodoki Györgynek kicsit át
kellett variálnia a csapat összeállítását. A belsõ három poszton a
Bodoki, Goldberger, Rehák trió kezdett.
Nem kezdõdött jól számunkra a nyitó mérkõzés. Az elsõ 10 perc-
ben a sok pontatlan lövésnek, valamint figyelmetlen védekezés-
nek köszönhetõen megléptek a hazaiak 3 találattal. Csapatunkon
lehetett látni, hogy kissé görcsösek és még az idény eleji formában
vannak. A továbbiakban is inkább az alsóörsiek akarata érvénye-
sült, egészen a félidõ utolsó 6 percéig. Ekkor a védekezésváltás-
nak és a labdaszerzéseknek köszönhetõen felgyorsult a játékunk.
A félidõ végére 5 gólos hátrányunkat minimálisra csökkentettük.
A második játékrészben sikerült lendületben maradnunk és a 39.
percben egyenlítettünk, valamint ugyanebben a minutumban
Pluhár góljával már mi vezettünk. A folytatásban Goldberger a
bal szélrõl, valamint Tutuc a jobb szélrõl tarthatatlannak bizo-
nyult, és sorra lõtték a gólokat. Védekezésünk továbbra is jól mu-
zsikált. Az utolsó 10 percre már csak az maradt a kérdés, hogy mi-
lyen arányban sikerül gyõznünk. Végül egy jó második félidõnek
köszönhetõen 7 gólos gyõzelmet arattunk.
Összességében örülhetünk, hogy sikerült jól kezdenünk a sze-
zont. A mérkõzés elsõ felében kicsit rozsdásak voltunk, tipikus
szezon eleji forma, amihez kellett 25 perc, hogy levetkõzzük. A
védekezésünkbõl Pordán és Suplicz személyében két fontos lánc-

szem hiányzott, de a pótlásukat sikerült megoldani. Támadásban
a második félidõben sikerült szép dolgokat mutatni. Szélrõl a
mérkõzésen 15 gólt szereztünk, ami pozitívum, hiszen eddig ez
nem volt jellemzõ ránk. Goldberger Marcell nagyszerû formában
kezdte az idényt, Tutuc Eric pedig bemutatkozó mérkõzésén, ed-
zõnk szavával élve magasra tette a mércét 5 találatával.
Hétvégén Nemesvámos csapata érkezik hozzánk, akik tavaly a
dobogón végeztek a bajnokságban. Igazán nehéz mérkõzésre le-
het számítani. Mindenképpen gyõzni szeretnénk itthon, és ehhez
a maximumot kell kihozni magunkból. Várunk minden szurkolót
és kézilabda-szeretõt a mérkõzésre!
2. forduló: VAX KE Sárbogárd–Nemesvámos, október 10.
(szombat) 18 óra, Mészöly-csarnok

Tabella:
1. Õsi Andreotti SE 1 1 0 0 30 18 12 2
2. Ercsi SE 1 1 0 0 35 26 9 2
3. Bajnok DSE Nemesvámos 1 1 0 0 32 23 9 2
4. VAX KE Sárbogárd 1 1 0 0 27 20 7 2
5. Tapolca VSE 1 1 0 0 26 24 2 2
6. Fûzfõi AK 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Veszprémi Egyetemi SC 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Martonvásári KSE 1 0 0 1 24 26 -2 0
9. Alsóörsi SE 1 0 0 1 20 27 -7 0
10. Simontornyai KK 1 0 0 1 26 35 -9 0
11. Rácalmás SE 1 0 0 1 23 32 -9 0
12. Bicskei TC 1 0 0 1 18 30 -12 0

Az 1. forduló mérkõzései:
Nemesvámos–Rácalmás 32-23, Tapolca–Martonvásár 26-24, Õsi
Boys–Bicske 30-18, Simontornya–Ercsi 26-35
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

Rehák Tamás

Mihály-napi forgatag
Vajtán

Október napfénytõl szikrázó elsõ vasárnapján színes program ke-
rekedett a vajtai focipályánál. Egy különleges programcsokorról
van szó, ami idevonzotta a falu apraja-nagyját.
Az itt lévõ Zichy–Weincheim-kastélyban régi tárgyakból és fo-
tókból álló gyûjtemény mesélt a faluról 100 év távlatában. A régi
cégérek s grófi ereklyék mellett leporolt tablók is felkerültek a fal-
ra – mivel egy idõben iskolaként üzemelt e hely, így aztán sok el-
származott keresgélhette sok évvel ezelõtti önmagát a falakon.
Kalapos célba dobó, minigolf, golyós tábla – csak néhány azok kö-

zül a népi játékok közül,
amelyek a kicsik szóra-
koztatására lettek az ud-
varon felállítva, és nem-
csak a 10 év alattiak, de a
nagyobbak is telefonjai-
kat félretéve szórakoztak
jóízûen a fából készült
„alkalmazásokon”.
Ugyanez mondható el a
zsákbamacskáról, vagy a
minihorgászatról, ahol
ajándéktárgyakért ment
a verseny.

Rajtuk kívül egy tucat árus hozta el portékáját, s árulta az érdek-
lõdõknek; kerámiák, gyöngyök, mézeskalácsok és egyéb értékes
alkotások közül lehetett válogatni.
A Vajtáért Közhasznú Egyesület e szép délutánnal ajándékozta
meg a községet, s remélhetõleg még sok hasonló eseményt hoz-
nak majd tetõ alá.

Monhalt Ákos
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Jó játékkal gólokban gazdag mérkõzés
Sárszentmiklós II.–Besnyõ 8-1 (4-0)

Sárszentmiklós II.: Plézer N. – Juhász G., Fülöp T., Szúnyogh R.,
Nagy Á., Fekete J., Bartók Z., Szabó Z., Krajcsovics P., Majláth
H., Kovács D. D.
Csere: Rigó L., Csikós G., Mádi L.
Edzõ: Pajor László.
Besnyõ: Gregorich Á. – Molnár N., Béni Sz., Kovács M., Matko-
vics G., Takács G., Deli A., Góman L., Kazi Z., Rácz A., Lehel K.
Csere: Matkovics Zs., Szabó Z.
Edzõ: Matkovics L.
Góllövõk: Kovács D. D., Fülöp T., Krajcsovics P., Szabó Z. (2),
Majláth H., Mádi L., Rigó L., illetve Deli A.
Kiütéses gyõzelmet aratott a hazai csapat a Besnyõ ellen. A 19.
perc hozta meg a vezetést. Majláth H. bal oldalról elvégzett szög-
lete után a védõk nem tudtak felszabadítani, és Fülöp T. közelrõl
a hálóba lõtt, 1-0. Továbbra is a hazaiak irányítottak, és a 25. perc-
ben formás, jobb oldali támadás után Szúnyogh R. alapvonalról
visszagurított labdáját Kovács D. D. 8 m-rõl a jobb sarokba he-
lyezte, 2-0. A 37. és a 39. percben ismét miklósi góloknak örültek a
szurkolók. Elõbb Szabó Z. átadását Krajcsovics P. 20 m-rõl, véd-
hetetlenül a bal felsõbe bombázta, 3-0.
A kezdés után Nagy Á. megszerezte a labdát, Szabó Z.-hez
passzolt, aki 25 m-rõl kilõtte a jobb alsó sarkot, 4-0. A 64. percig
kellett várni az újabb hazai gólra. Majláth H. kiugrott a védõk kö-
zött, és a kapus mellett a kapuba lõtt, 5-0. Veszélyes támadásokat
vezetve, a 77. és 79. percben újra zörgött a besnyõi háló. Majláth
H. átadását Mádi L. a kapuba emelte, 6-0. Két perc múlva Rigó L.
volt eredményes, 7-0. A becsülettel küzdõ Besnyõ a 82. percben
már a nyolcadikat kapta. Jobb oldali támadás futott a hazaiak ré-
szérõl, és a beadást Szabó Z. lõtte a hálóba, 8-0. A 89. percben a
vendégek – egy védelmi megingást kihasználva – szépítettek. Deli
A. 14 m-rõl kilõtte a jobb alsó sarkot, 8-1.
Mindvégig a hazai csapat uralta a játékot, és ez gólokban is meg-
mutatkozott.
Jók: Szúnyogh R., Szabó Z., Krajcsovics P., illetve Takács G.

Tovább tart a menetelés

Sárszentmiklós Ö. F.–Cece Ö. F. 2-0 (2-0)
Sárszentmiklós Ö. F.: Szilágyi B. – Emperger J., Palotás P., Né-
meth A., Tóth A., Kelemen B., Killer G., Deák G., Csendes I.,
Vereczkei J., Tóth Z.
Csere: Örkényi B., Már L., Mikuli B., Derecskei J., Kassai N., Bö-
röndi G., Sipõcz A.
Cece Ö. F.: Fülöp Gy. – Csányi K., Kiss P. I., Király L., Klazer B.,
Kun Zs., Mészáros Zs., Szeip Z., Szabó J., Salamon J., Csányi M.
Csere: Évinger I., Kovács N., Pintér Z., Killer I., Csányi Á.
Már az elsõ perc meghozta a vezetést a hazaiaknak. Mikuli B. át-
adásával Kelemen B. elfutott a jobb oldalon. A keretbe lõtt labdá-
ra Csendes I. érkezett és 3 m-rõl a kapuba lõtt, 1-0. Változatos já-
ték alakult ki a csapatok között, de mindkét oldalon csak helyze-

tekig jutottak. A 20. percben ismét jobb oldalon folyt a labda láb-
ról lábra. Mikuli B.–Kelemen B.–Csendes I. volt a labda útja, az
alapvonalról beadott labdára Deák G. érkezett, és 5 m-rõl a háló-
ba helyezett, 2-0. A 29. percben a Deák G. buktatásáért megítélt
büntetõt a sértett végezte el. Fülöp Gy. remek vetõdéssel hárítot-
ta a jobb sarokba tartó labdát. A második félidõben veszélyeseb-
ben támadott a Cece Ö. F. csapata, de az eredmény már nem vál-
tozott.

Szomorú vasárnap

Sárszentmiklós U16–Baracs U16 2-3 (0-1)

Sárszentmiklós U16: Deák Z. – Juhász Sz., Ambrózi M., Vagyóc-
ki P., Bíró B., Fekete A., Bögyös B. G., Lukács Z., Vitéz–Móré G.,
Gyökér K., Erdélyi A.
Csere: Lakatos K., Nagy F., Brúzsa T., Gábris R., Kara M., Emperger
F., Kovács F. I.
Edzõ: Bezerédi Ádám.
Ismét hazai pályán szenvedett vereséget a serdülõ csapat. A véde-
lem és a kapusok hibáit jól használta ki a Baracs U16 együttese.
Góllövõk: Vitéz–Móré G., Fekete A., illetve Fülöp M., Iványi Z.,
Takács M.

Dobogóközelben a csapat

Polgárdi U19–Sárszentmiklós U19 3-4 (2-2)

Sárszentmiklós U19: Simon Cs. – Márkovics D., Németh K., Hor-
váth I. Pajor T., Nagy K., Gráczer B., Demeter D., Sükösd G., Pe-
tõ A., Brúzsa S. P.
Csere: Barabás J., Molnár M., Szúnyogh R.
Edzõ: Pajor László.
Góllövõk: Szitai K. (3), illetve Gráczer B., Sükösd G., Demeter D.,
Simon Cs.
Végig „kézben” tartva a mérkõzést, nagyszerû siker született. Iz-
galmas, változatos játék mindkét csapat részérõl, amelybõl a
miklósiak kerültek ki gyõztesen.

Harmadik helyet érõ gyõzelem

Polgárdi Vertikál–Sárszentmiklós 0-3 (0-2)

Polgárdi Vertikál: Rapali M. – Borostyán B., Petrovics M., Ne-
mes N., Csizmadia G., Keserû R., Radács M., Farkas D., Koszto-
lányi B., Wéninger K., Kelemen J.
Csere: Magda M., Kuti F., Schultz M., Molnár B. J.
Edzõ: Viktor Ferenc.
Sárszentmiklós: Deák M. – Lajtos A., Kõkuti T., Tóth Zs., Hege-
dûs Gy., Nagy K., Demeter D., Szabó Sz., Gráczer B., Bezerédi Á.,
Nagy Á.
Csere: Horváth I., Gráczer B., Sükösd G., Görög Á., Németh K.,
Lieszkovszky Z.
Edzõ: Sárai György.
Góllövõk: Nagy K., Bezerédi Á., Gráczer Bence.
A minden csapatrészében jobb Sárszentmiklós gyõzelme nem
forgott veszélyben.

Hétvégi sportmûsor
2015. október 10., szombat: 10.00 óra Sárszentmiklós U19–Bicske
U19, 14.30 óra LMSK Cobra Sport Ö. F.–Sárszentmiklós Ö. F.
(Lepsényben);
2015. október 11., vasárnap: 10.00 óra Iváncsa U16–Sárszentmik-
lós U16 (Iváncsa), 14.30 óra Adony–Sárszentmiklós II. (Adony-
ban), 14.30 óra Sárszentmiklós–Bicske.

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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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.
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Befürdött
Nagylókról érkezett bejelentés a rendõrség-
re szeptember 30-án este arról, hogy egy
személy egy családi házba a fürdõszobaabla-
kon keresztül kísérelt meg bejutni, majd mi-
után a sértett megzavarta, elmenekült a
helyszínrõl. A kiérkezõ rendõrök adatgyûj-
tést végeztek, amelynek eredményeképpen
azonosították a bûncselekmény elkövetésé-
vel megalapozottan gyanúsítható helyi la-
kost, majd elfogták és elõállították a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságra. A 40 éves G.
Zsoltot a nyomozók gyanúsítottként hall-
gatták ki lopás vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt, majd bûnügyi õri-
zetbe vették.

Kiborult a tengeri
Egy terményt szállító tehergépjármû rako-
mánya borult az úttestre a 61-es számú fõ-
úton Alsószentiván és Cece között. A forga-
lom egy ideig fél pályán haladt.
Eddig tisztázatlan körülmények között az
úttestre borult egy kukoricát szállító teher-
gépjármû rakománya október 1-jén délelõtt
a 61-es számú fõút Alsószentiván és Cece
közötti, mintegy 2 kilométer hosszú szaka-
szán.

Tûzokádó „bevásárolt”
Egy sárkeresztúri dohányboltból kértek
rendõri segítséget október 3-án délután, mi-
vel egy férfi az üzletbõl szeszes italokat és
öngyújtókat tulajdonított el. A helyszínre
érkezõ járõrök adatgyûjtést végeztek, majd
a közelben igazoltattak egy 21 éves helyi la-
kost, akit elõállítottak a Sárbogárdi Rend-
õrkapitányságra. A férfivel szemben tulaj-
don elleni szabálysértés elkövetése miatt el-
járást indítottak.

Pozitív szonda
A járõrök október 5-én délután Sárbogár-
don, az Ady Endre úton ellenõrizték egy Su-
zuki típusú gépkocsi 56 éves vezetõjét. Az
igazoltatás során alkalmazott alkoholszon-
da pozitív értéket mutatott, ezért a férfit
mintavételre elõállították. A rendõrök a so-
fõr vezetõi engedélyét a helyszínen bevon-
ták, ügyében ittas jármûvezetés vétség elkö-
vetésének gyanúja miatt büntetõeljárást in-
dítottak.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Tabellák:

Viszló Trans felnõtt:

1. Velence 9 8 0 1 40-9 31 24
2. Iváncsa 9 8 0 1 30-7 23 24
3. Sárszentmiklós 9 6 2 1 22-3 19 20
4. Mór 9 6 2 1 25-9 16 20
5. Gárdony–Agárd 9 6 12 31-13 18 19

Viszló Trans U19

1. Mezõfalva 9 8 0 1 54-14 40 24
2. Iváncsa 8 7 1 0 28-8 20 22
3. Ercsi 9 7 0 2 45-25 20 21
4. Sárszentmiklós 9 6 1 2 48-13 35 19
5. Felcsút 9 6 1 2 41-15 26 19

Agárdi Termál felnõtt:

1. Baracs 9 9 0 0 25-10 15 27
2. Aba–Sárvíz 9 8 0 1 47-7 40 24
3. Kisláng 9 8 0 1 33-10 23 24
4. Sárszentmiklós II. 9 6 0 3 19-12 7 18
5. Nagylók 9 5 1 3 31-25 6 1

Thermomaster U16 kiemelt:

1. Ercsi 5 4 1 0 29-6 23 13
2. Baracs 5 3 2 0 16-9 7 11
3. Szár 4 3 1 0 29-6 23 10
4. Iváncsa 5 3 1 1 21-12 9 10
5. Mustang 4 2 1 1 21-3 18 7
6. Sárszentmiklós 5 2 1 2 16-10 6 7

Plastobo Öregfiúk 4. csoport:

1. Sárszentmiklós 6 5 1 0 24-5 19 16
2. Enying 6 4 1 1 25-9 16 13
3. Polgárdi Vertikál 5 3 1 1 12-6 6 10
4. Szabadbattyán 5 3 1 1 14-9 5 10
5. Káloz 5 3 0 2 14-16 -2 9

KÉK HÍREKA teremlabdarúgó-
bajnokság

õszi sorsolása

9.00–9.40 Sárkeresztúr Kike–Extrém
9.45–10.25 FDL Kft.–Sárszentmiklós Öfi
10.30–11.10 Twister Galaxy–

Szelence Kamion Mosó
11.15–11.55 Spuri–Bogárd Junior

9.00–9.40 Twister Galaxy–
Sárszentmiklós Öfi

9.45–10.25 Szelence Kamion Mosó–
Sárkeresztúr Kike

10.30–11.10 Extrém–Spuri
11.15–11.55 Bogárdi Junior–FDL Kft.

9.00–9.40 Spuri–Szelence Kamion Mosó
9.45–10.25 Sárkeresztúr Kike–

Twister Galaxy
10.30–11.10 FDL Kft.–Extrém
11.15–11.55 Sárszentmiklós Öfi–

Bogárdi Junior

9.00–9.40 Twister Galaxy–FDL Kft.
9.45–10.25 Spuri–Sárkeresztúr Kike
10.30–11.10 Bogárdi Junior–

Szelence Kamion Mosó
11.15–11.55 Sárszentmiklós Öfi–Extrém

9.00–9.40 Extrém–Bogárdi Junior
9.45–10.25 Sárkeresztúr Kike–

Sárszentmiklós Öfi
10.30–11.10 Szelence Kamion Mosó–

FDL Kft.
11.15–11.55 Twister Galaxy–Spuri

9.00–9.40 Bogárdi Junior–
Sárkeresztúr Kike

9.45–10.25 FDL Kft.–Spuri
10.30–11.10 Sárszentmiklós Öfi–

Szelence Kamion Mosó
11.15–11.55 Extrém–Twister Galaxy

9.00–9.40 Spuri–Sárszentmiklós Öfi
9.45–10.25 Sárkeresztúr Kike–FDL Kft.
10.30–11.10 Szelence Kamion Mosó–Extrém
11.15–11.55 Twister Galaxy–Bogárdi Junior

A tavaszi forduló 2016. január 10-én indul.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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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

KÖLTÖZTETÉST, ÁRUFUVAROZÁST,
EGYÉB SZÁLLÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK

magánszemélyeknek, közületeknek. 06 30 3398 958

SZÉKESFEHÉRVÁRON ALBÉRLETET KERESEK!
06 20 405 7366

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

Eladó egy antik Singer varrógép 12.000 Ft-ért. 06 (20) 405 7366

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)

Otthon végezhetõ ajándék, dísztárgyak csomagolása stb. 06 (90) 603 905
(http://audiopress-hungary.webnode.hu 635 Ft/min. 06 (1) 222 8397, 06
(20) 496 3980

Október 7-én a Csík utcában elvesztettem telefonomat. Kérem a becsüle-
tes megtalálót, adja le a Bogárd és Vidéket szerkesztõségében.

COOP felett 1,5 szobás felújítandó lakás eladó. Irányár: 5,8 M Ft. 06 (30)
9820 667 (3261693)

2015. október 9-én mini- és kezdõ hastánccsoport indul gyermekeknek
16.30-tól a mûvelõdési házban. Kovácsné Ildikó 06 (20) 523 5941

Csirkevásár! Tinódy út 52. 06 (30) 384 2294

Végzõs lányok! Szalagavatóra báli ruha megrendelhetõ októberben –10%
kedvezménnyel. Sárbogárd, Ady E. út 153. 06 (20) 462 1682, Facebook:
Margitka Varrodája

A sárbogárdi Tesco áruházban biztonsági õri munkára munkatársakat ke-
resünk! Vidékeknek akár szállás lehetõséggel. Érdeklõdni: 06 (30) 409
2554, vagy személyesen a Tescóban az õrszolgálatnál.

Anyadisznó és hízók vágásra eladók. 06 (25) 460 278

APRÓHIRDETÉSEK

KISTERMELÕI TERMÉKEK
MOZGÓBOLT

Autónknál kizárólag a környékbeli, megbízható kistermelõk által ha-
gyományos eljárással elõállított, egészséges élelmiszereket és egyéb
termékeket kínálunk vásárlóink számára.

Fedezze fel a régi idõk ízeit újra!
Megbízható forrásból, egészséges,
hazai termékek, kistermelõi garanciá-
val.
Kínálatunkból:
* füstöltáru (házikolbász, szalámi,

szalonna, sonka, disznósajt, zsír)
* frissen pucolt háztáji baromfi
* lekvárok, savanyúságok…
* termelõi méz, házi tojás, vaj, sajt,

házi tészta…

KEDD: Simontornya, Pálfa;
SZERDA: Sárbogárd;
CSÜTÖRTÖK: Paks, Pusztahencse;
PÉNTEK: Szedres, Sárszentlõrinc, Uzd, Borjád;
SZOMBAT: Madocsa, Bölcske.

minden vásárlónknak ajándékot adunk!
06 (30) 2499 033

FIGYELJE AUTÓNKAT!
Hangjelzés: Magyar népmesék zene

Ha Ön kistermelõ, és szeretne a beszállítónk lenni, akkor termékajánlatát
a ktmozgobolt@gmail.com e-mail címre küldheti el.

VÁGJA KI A HIRDETÉST, ÉS AUTÓNKNÁLVÁGJA KI A HIRDETÉST, ÉS AUTÓNKNÁL
VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNYT ADUNK CSERÉBE.VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNYT ADUNK CSERÉBE.

Takashi Yamaguchi Sensei 7 th dan JKS
2015. október 18., Sárbogárd,
Mészöly Géza Általános Iskola

Idõpontok:

9.30-10.30 kezdõ
10.30-12.00 haladó
14.00-15.00 kezdõ
15.00-16.30 haladó

Az edzések díja:

– kezdõ: 10 EUR/edzés vagy 3.200 Ft/edzés
– haladó 15 EUR/edzés vagy 4.800 Ft/edzés

Belépõjegy érdeklõdõknek és kísérõknek: 500 Ft.
Mindenkit szeretettel várunk!

�

�

Fotó: illusztráció

5 %-os5 %-os
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Jön a Gólem Sárbogárdra!
A Gólem Színház Magyarország elsõ és egyetlen zsidó színháza, amelyet a
Tel Aviv-i egyetem színház–rendezõ szakán végzett Borgula András alapí-
tott 2005-ben. A színtársulat központja a budapesti Jurányi Produkciós Kö-
zösségi Inkubátorház.
„A Gólem Színház nyitott, alkotó és folyamatos párbeszédre törekvõ szín-
házi mûhely, az izraeli és a magyar, illetve az európai zsidó kultúra közve-
títõje és terjesztõje. Környezetének aktuális társadalmi kérdéseire felelõ-
sen és felelõsséggel reagál, válaszai kizárólag saját szemléletét, felfogás-
módját tükrözik. A mûvészek és a közönség közötti szoros kapcsolatot,
együttmûködést hangsúlyozottan fontosnak tekinti.” (Wikipédia)
A Gólem nem huny szemet a zsidó közösség tagjai és vezetõi gyengeségei,
hibái felett sem. Egyszerre kritikus és önkritikus. A színházba járó közön-
ségnek magyarul játszik, lefordítva a héber, jiddis és más idegen nyelvû da-
rabokat.
„A Gólem a zsidóság sok ezer éves hagyományát és kultúráját tekinti alap-
nak, mindezek mellett tisztában van azzal, hogy Európában, Magyaror-
szágon, Budapesten kell teljesítenie kulturális misszióját.” (Borgula And-
rás)
A színház évente legalább egy új bemutatóval jelentkezik, ami mellett zsidó
irodalmi szalont, felolvasóesteket, zsidó közösségi workshopokat szervez.
Vinnai András Lefitymálva címû darabja – a Gólemre jellemzõen – a tabukat
nem tisztelve kigúnyolja a politikailag túlzottan korrekt, önimádó zsidósá-
got. A színpadi mû vegyíti az elõítéleteket, az antiszemitizmust, a holoka-
uszttagadást, valamint a zsidóság túlkapásait, negatívumait. A Lefitymálva
darab a Thália Színház 2013-as Humorfesztiválján a Legjobb színházi elõ-
adás díját nyerte el.
A Lefitymálva a Norvég Civil Alap projekt támogatásával jön Sárbogárdra.
A projekt célja az emlékezés kultúrájának javítása, továbbá lehetõséget te-
remteni az õszinte, félelmek nélküli párbeszédre, az elõítéletekrõl való kö-
zös gondolkodásra és a tévhitek eloszlatására. A színház a projekt keretén
belül olyan vidéki településekre viszi a nyertes darabot, ahol a zsidóság
1944-es deportálása elõtt jelentõs számú izraelita közösség volt. A kivá-
lasztott helyszínek: Gyöngyöspata, Verpelét, Mezõcsát, Bonyhád, Zsám-
bék, Zalaszentgrót, Balassagyarmat, Kõvágóörs, Keszthely, Orosháza, Já-
noshalma és Sárbogárd.
Sokan nem is tudják, hogy ezeken a helyeken jelentõs zsidó közösség élt és
sokat tett a településért.
Napjainkban is nõ a szélsõjobboldali eszmék térnyerése, az emberek elõíté-
letesek. A Gólem Színház társulatának célja, hogy a színdarab utáni kötet-
len, feszültségektõl mentes beszélgetés során ismertesse programját, cél-
kitûzéseit, beszéljen a zsidóság fogalmáról, a zsidó vallásról és kultúráról,
megpróbálja eloszlatni az elõítéleteket, az antiszemitizmust.
Sárbogárdon 2015. október 17-én, 15 órai kezdettel mutatják be az ingye-
nes Lefitymálva darabot a József Attila Mûvelõdési Központ színháztermé-
ben, amelyet itt is flódnival és kóserpálinka-kóstolóval egybekötött beszél-
getés követ. Minden kedves érdeklõdõt szeretettel vár a Gólem!
A Gólem Színházról, valamint a „Jön a Gólem!” címû projektrõl a golemszin-
haz.hu és a www.jonagolem.hu honlapról is tájékozódhatnak.

Lakk Norbert, a program egyik résztvevõje

KÖSZÖNET

Köszönet mindazoknak, akik fogatukkal színesítették a mene-
tet; a lovasoknak, akik ostorpattogtatásukkal felhívták a lako-
sok figyelmét; az asszonyoknak, akik megsütötték a pogácsát!
Köszönet az üdítõért! Köszönet azoknak, akik biztosították a
bort a csaposkocsira! Köszönet a polgárõröknek a felvonulás
biztosításáért; a finom vacsoráért és a hozzá felajánlott kenyé-
rért; a sátorépítésben résztvevõknek és a sátordíszítõknek; az
anyagi és tombolatárgyak felajánlóinak; a fergeteges bálért a
nagykarácsonyi fiúknak; mindenkinek, aki bármilyen segítség-
gel hozzájárult ahhoz, hogy a tinódi szüreti felvonulás és bál az
idén is megvalósult!

Tisztelettel: Ébl Zoltán és Huszár György szervezõk
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KOCSIKÍGYÓ
Ismerik a gyerekdalocskát: tekeredik a kígyó, rétes akar lenni, te-
keredik a rétes, kígyó akar lenni? Tinódon, a vasúti sínek melletti
füves focipályán egyre szaporodó, színes szüreti nép épp így bon-
takozott ki hosszú-hosszú kígyóvá, ahogy szombaton, a déli ha-
rangszót követõen elindultak tekervényes útjukra a 63-as úttól
nyugatra esõ településrészen.

A lópaták dobogása és ostorok pattogása már messzirõl jelezte,
hogy közeledik a szüreti sereglet. Sokan – biztosra menve – már
délben kiálltak a ház elé, lesni a menetet.
Nem számoltam, pontosan mennyi kocsi és hintó vonult fel, har-
minc biztosan volt, ha nem több. Mindegyik szépen díszítve szala-
gokkal, az évszak virágaival, gyönyörû, zsenge gyermekekkel,
helyre menyecskékkel és legényekkel, csinos asszonyokkal és fér-
fiemberekkel. A menetet daliás csikósok és huszárkisasszonyok
kísérték. A roma közösség is jelentõs számban gazdagította a
felvonulást pompázatos lovakkal és kocsikkal.
Késõ délutánra végeztek a szõlõtermés e magyar hagyomány sze-
rinti megünneplésével, az esti mulatság kihirdetésével, melyet a
kiindulóponton, a vasúti pályán emelt nagysátorban tartottak.

Hargitai–Kiss Virág

Lám, a természet csodálatos terményeibõl mi mindent képes va-
rázsolni a gyermekkéz és -fantázia! HKV


