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Õszi karácsony

Ki a fiú, ki a lány?

Kacajra fakadtam az egyik üzletben, amikor megláttam az egyik polcon egy rakás
karácsonyi nyalánkságot. Nem is értem,
hogy a mûfenyõfákat, húsvéti csokinyulakat és -tojásokat miért nem tették ki. Érdekes üzleti felfogása ez a friss áru fogalmának. Ha ezt a tendenciát folytatják tovább, akkor karácsonykor lesz húsvét, húsvétkor gyereknap, és nyáron jön a Mikulás.

Kíváncsi lennék, vajon milyen megfontolás vezérelte az ötletgazdát. Nem kétlem,
hogy elsõsorban gazdasági elvek, a minél
több haszon bezsebelése a karácsonyi szezon megnyújtásával. De az is lehet, hogy
annyira várja már az illetõ a fenyõünnepet,
hogy nem gyõzi kivárni, és türelmetlenségében maga kreál karácsonyi hangulatot –
mindenáron.
Mire ez a sietség? Aminek el kell jönnie, az
eljön. A szép ünnep fénye, hangulata a sürgetésben megkophat decemberre, most
meggyújtott gyertya addigra leég.
Annak hoz fényt az életébe a karácsony –
akár õsszel, akár egész évben – aki a szívében õrzi a lángot: Jézus szellemiségét, ami
kézzel nem fogható, meg nem vásárolható.
Ehhez nem kell csokinyuszi és marcipán.
Hargitai–Kiss Virág

Itt az õsz,
hol a nyúl?
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NAPLÓ
A sárbogárdi képviselõ-testület október
9-ei soros ülése ismét tempósan zajlott le,
mivel több rutinszerû pont szerepelt a napirenden. A 11 képviselõbõl kilencen voltak jelen, ketten pedig igazoltan távol.
Dr. Sükösd Tamás polgármester az elmúlt
idõszak eseményei közül többek között a
következõket emelte ki: megérkeztek a városháza illetve az intézmények felújítására
vonatkozó támogatói okiratok. December
15-éig igyekeznek befejezni a KEOP-pályázattal érintett hat helyszínt. A három
óvodába járó gyerekek szüleinek levelet írt
a polgármester, türelmüket kérve a munkálatok idejére. Azért az õsz és tél folyamán végzik a kivitelezést, mert a pályázat
mindennemû feltétele mostanra tudott
teljesülni. Kidolgozták az óvodavezetõvel
a gyermekek felújítás alatti elhelyezésének
módját. A polgármester ezúton is a kollégák, szülõk, ügyfelek megértését kérte a
munkálatok ideje alatti esetleges kellemetlenségek miatt. Az Alisca-Mag Kft.vel folytatott tárgyaláson kiderült: további
bõvítést tervez a cég. Szeptember 30-án az
uszodaprogram – remélhetõleg – utolsó
egyeztetésén voltak Kaposváron. Legalább a 3. államtitkár foglalkozik ezzel az
üggyel, ami kissé árnyalja a történetet, de a
kitûzött cél az építkezés októberi kezdése,
valamint az uszoda 2016. szeptemberi indulása. Október 1-jén 25 millió Ft rendkívüli támogatást (régi nevén: önhikit) kapott az önkormányzat. Többre pályáztak
ugyan, de ennek is örülnek. Immár ötödik
éve pályáznak sikerrel. Varga Gábor kezdeményezésére a Széchenyi Programiroda a választókerület polgármestereit hívta
Sárbogárdra, ahol a források elosztásáról
volt szó. A polgármester örömmel állapította meg, hogy Sárbogárd több dologban
is elõrébb van más településeknél. Dr.
Sükösd beszámolt arról is, hogy milyen
mértékben döntött segélyekrõl. Önkormányzati segélyt kapott 320 fõ 2.778.000 Ft
értékben, folyamatos önkormányzati segélyt 10 fõ 46.000 Ft értékben, önkormányzati temetésre 4 fõ részesült összesen
63.000 Ft-ban; rendkívüli települési támogatást (eseti) kapott 264 fõ 322.000 Ft értékben, krízistámogatást 16 fõ 1.096.000 Ft
értékben, temetési támogatást 14 fõ
239.000 Ft értékben, rendszeres települési
támogatást (ápolási) 31 fõ 4.355.000 Ft értékben, gyógyszertámogatást 8 fõ 234.000
Ft értékben, lakhatáshoz pedig 205 fõ kapott 4.220.000 Ft segélyt.

Közösségi terek dicsérete
A kulturális és közmûvelõdési intézmények beszámolói kapcsán dr. Sükösd megköszönte az érintett szervezeteknek a
munkáját, és megjegyezte: a Sárbogárdi
Kulturális Egyesület jó kapcsolat keretében üzemelteti a kultúrházat, a Rétszilasért Egyesület a helyi klubot. A Madarász József Városi Könyvtár önkormányzati fenntartású, ahol ugyancsak színvonalas munka folyik. Komoly szerepet töltenek be a helyi közösségek életben maradásában ezek a terek. Az önkéntesség az a
feladat, amit senki sem pénzért végez.

Bõvít az Alisca-Mag
Az Alisca-Mag Kft. kérelemmel fordult az
önkormányzathoz a szabályozási terv módosítását illetõen. A társaság tulajdonában
lévõ területet kettéválasztó út megszüntetését kérvényezték.
Dr. Sükösd hozzátette: A településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv
és a helyi építési szabályzat módosítása folyamatban van, 2016 végéig tart. A meglehetõsen markáns gazdasági szerepet betöltõ, 50-70 embert foglalkoztató cég tulajdonosa azzal keresett meg, hogy további
építkezést terveznek a tulajdonukon, ami
miatt szükséges a mihamarabbi változtatás. Az út létjogosultsága megszûnt azáltal,
hogy az ingatlan egy kézben, az AliscaMag tulajdonában van. A tulajdonos a változtatás költségét állja.

Képviselõi beszámolók
A képviselõk elõírt kötelezettségüknek
eleget téve írásban számoltak be eddigi tevékenységükrõl, ki rövidebben, ki hosszabban. A beszámolók Sárbogárd honlapján is
megtalálhatók a következõ webcímen:
http://www.sarbogard.hu/20151009.

Magasabb urnadíj
A temetõket üzemeltetõ Dészolg Kft.
megemelte az urnafülke megváltásának és
újraváltásának díját, mely így 20 évre bruttó 26.000 Ft, 10 évenként bruttó 13.000 Ft,
mivel az urnafal kialakításának költsége is
magasabb lett.
Dr. Sükösd: A Dészolg rakja össze a falat,
de az elemeket különbözõ társaságok
gyártják. Az is fontos szempont, hogy az
urnafalak a temetõben egységes képet mutassanak.
Szilveszterné Nyuli Ilona elfogadhatatlannak tartotta a közel 100 %-os díjemelést.
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Dr. Sükösd: A Dészolg ügyvezetõje aláírásával és árajánlatokkal igazolta ennek hitelességét. Ráadásul 10 % tulajdoni hányadunk van a cégben, belelátunk az
összes gazdasági okiratba, nem feltételezem, hogy hamisat állítana az ügyvezetõ.

Hatályon kívül
Hatályon kívül helyeztek és újraalkottak
több rendeletet, így az önkormányzati környezetvédelmi alap mûködésérõl, a helyi
egészségügyi közszolgáltatásokról és a
távhõ- és melegvíz-szolgáltatásokról szólót. Érdemben nem változott egyik sem.
Helyi hulladékgazdálkodási tervrõl szóló
rendeletet nincs joga önkormányzatnak
hozni, ez a szolgáltató kötelezettsége,
ezért kellett azt hatályon kívül helyezni.

Kerti hulladék égetése
Módosították az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó helyi rendeletet.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ: A katasztrófavédelmi szervek ellenõrzése alá
tartozik az avar és kerti hulladék égetésének szabályozása, kivéve, ha az önkormányzatnak van erre vonatkozóan külön
helyi rendelete. Sárbogárd belterületén lehet tüzet gyújtani a vonatkozó szabályok
betartása mellett – az engedélyezett idõszakot kitoltuk szeptembertõl májusig.
Belterületre az adott idõszakban nem kell
engedély. A külterületen való égetés nem
az önkormányzat fennhatósága alá tartozik.
Dr. Sükösd: A meghatározott idõszakban
8–19 óráig lehet égetni. Mûanyagot, gumit
tilos!

Bérleti díjak kint és bent
Módosították a földterületi bérleti díjakat
a külterületi földterületek vonatkozásában. A díjak mértékét a helyi bérleti díjak
szintjéhez igazították. A termõföld bérlete
1.800 Ft/aranykorona/év, a gyepé 1.000 Ft/
aranykorona/év.
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának
emelésére nem terjesztettek elõ javaslatot.

Állami uszoda
A leendõ tanuszoda területének állami tulajdonba adásáról határozott a testület,
melyet feltételként támasztott az állam az
érintett önkormányzatokkal szemben.
Dr. Sükösd: Számos szervezet és államtitkár kezelte már ezt a kérdéskört, jelenleg
dr. Boros Anita az illetékes. Azt a korábbi
(társasházi) konstrukciót, aminek kidolgozásában jómagam és Békési József kolléga
is részt vettünk, elvetették, és teljes egészében állami tulajdont akarnak. Azon önkormányzatoknál valósítják meg a beruházást, ahol az állami tulajdonba adást eldöntik. 5.024 m2 átadásáról van szó. Ennek
helyrajzi száma 1083/2 lesz, a többi 1083/1.
Október 30-áig megkezdi az állam a közbeszereztetést, ha most döntünk.
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Most nemcsak a tulajdonba adásról, de a
közbeszerzésrõl is kell döntenünk a tekintetben, hogy Tóth Béla vegyen részt mérnökemberként a közbeszerzési bizottságban az uszoda ügyében. Egyébként az,
hogy nincs önrész, nem azt jelenti, hogy
nem lesz az önkormányzatnak költsége. A
szervizút, parkoló, kiszolgálóegységek stb.
kialakítása minket terhel.
Szilveszterné a sportcsarnok ügyének állása felõl érdeklõdött.
Dr. Sükösd: A sportcsarnok TAO-s pályázatból valósul meg. A vezetõváltás nem
tett jót nekünk. Még várjuk a hivatalos
döntést. Minden feltételt teljesítettünk.
Kénytelenek vagyunk kivárni a döntést,
mert most egyszerre több fronton is „harcolunk”: a KEOP-ban és az uszoda ügyében.

Bejelentések
Szilveszterné már többedszer vetette föl a
miklósi buszmegálló megoldatlan problémáját. Azt is jelezte, hogy a papföldi udvarokban garázdálkodik egy négylábú, valószínûleg a nádasban lakik.
Dr. Sükösd: Jelezzük a gyepmesternek és a
vadásztársaságnak a problémát. Nem egyszerû befogni egy rókát, mert belterületen
nem lehet lõni. Csapdakihelyezéssel talán
sikerül.
Gerlai Zsolt: Varga Gábor ígérte, hogy októberre elkészül a sárbogárdi vasúti átjárótól Sárkeresztúrig a 63-as út. Kérem, hogy
aki teheti, a Zsaruellátón keresztül segítse
a rendvédelmieket.
Dr. Sükösd: Tudomásom szerint a 63-as út
felújításának elõkészítését befejezték,
2015 utolsó negyedéve és 2016 elsõ negyedéve a határidõ, de rákérdezek. A másik kezdeményezéssel egyetértek.
Erõs Ferenc a Huba utca problémájára
kért megoldást.
Dr. Sükösd: Az kellett, hogy a bontókalapács ráérjen. Ki kell vágni a burkolatot,
mert leszakadt az út egy szakaszon, és ki
kell önteni, mert balesetveszélyes. Rövid
idõn belül megoldódik.
Ébl Zoltán: Köszönjük Tinódon a két utca
felújítását. A szüreti felvonulás nyugodtan, kulturáltan zajlott, köszönet érte mindenkinek.
Dr. Sükösd: Több helyen kezdünk beruházásokat, ami fennakadást okozhat a közlekedésben és az ügyfélforgalomban. Próbáljuk a legproblémamentesebben megoldani a kivitelezést, délutáni, esti, éjszakai,
hétvégi munkavégzéssel. Angyalsétány kialakításáról döntött a testület a meg nem
született gyermekek emlékére a sárszentmiklósi temetõben. Szabadkai Zsolt készítette az emlékmûvet, gratulálok neki a
színvonalas munkáért! Az Angyalsétány
fölszentelése október 20-án 10 órakor lesz,
ahová mindenkit szeretettel várunk!
Hargitai–Kiss Virág
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Munkaidõ
Megkaptam a cédulát a KÉMÉNY Zrt.tõl, hogy a megjelölt napon és idõpontban
biztosítsam a kéményellenõrzés, -tisztítás
helyi feltételeit. Ez azt jelenti, hogy legyek
otthon 8.30 és 12.00 óra között. Aláírás, telefonszám.
Én, ugye, dolgozó ember vagyok, a munkaidõm 8.00–16.00 óráig tart. Vagy ellógok
tehát, vagy be sem megyek aznap dolgozni.
Felhívtam a megadott számot. Az úr, aki
felvette, igen készséges volt, és közölte,
hogy fél kilenc elõtt és fél négy után nem
tud jönni, mert neki óvodás gyermeke van,
akit hozni, vinni kell. Na, nekem meg munkahelyem van! És ezért a szolgáltatásért én
fizetek!
Nagyon megértõ vagyok, meg családbarát,
nekem is voltak kicsik a gyerekeim, de ez
felháborít. Szeretném tudni, miért nem
biztosítja a szolgáltató a munkaidõn (8.00–
16.00) kívüli szolgáltatást azért a nem kevés pénzért, amit elkér.
Szintén közszolgáltatásban esett meg a következõ, hasonló eset. A helyszín az okmányiroda, ami 7.30-kor nyit. Elvileg, a ki-

Kérdezték
Hol található
defibrillátor?
Egy sajnálatos eset kapcsán azzal a kéréssel fordult szerkesztõségünkhöz egy olvasó, hogy járjunk utána, hol található defibrillátor Sárbogárdon. Több telefonhívás
eredményeképpen a következõ helyszínek
sorolhatók fel, ahol rendelkeznek a fontos
újraélesztõ készülékkel: a mentõk, a központi ügyelet, minden háziorvos, illetve
néhány háziorvosi körzet révén a rendelõintézet. Hivatalosan meg nem erõsített információ szerint a Tesco áruházban is van
defibrillátor.
Nincs viszont újraélesztõ készülék a közintézményekben (földhivatal, bíróság, önkormányzat, nevelési–oktatási intézmények) és a patikákban.
Igény esetén a Vöröskereszt és a mentõk
tartanak oktatást az újraélesztés technikáinak és a defibrillátor alkalmazásával kapcsolatban.

Belógó fa
Jelezték szerkesztõségünknek, hogy a
Fenstherm elõtti fa lombja nehezíti a gyalogosforgalmat. A lakossági észrevételt jeleztem a cégnek, ahol arról tájékoztattak,
hogy hamarosan gondoskodnak a fa megmetszésérõl, addig is a járókelõk türelmét
és megértését kérik.
Hargitai–Kiss Virág

írás szerint. Siettem, mert az én munkaidõm 8.00-kor kezdõdik, nem késhetek el.
Fél nyolckor még csak a függöny se lebbent, és még hat perc múlva is a zárt ajtó
elõtt toporogtam. Háromnegyed nyolc
elõtt végre kinyílt az ajtó. Odabent a hölgyek akkor kapcsolták be a számítógépet,
amin keresztül bonyolódik az ügyem. Mire
a rendszer felállt, már igencsak elmúlt háromnegyed nyolc, és én kissé idegesen toporogtam, mert a munkaköri leírásomban
az van, hogy „munkahelyén a munkakezdés elõtt húsz perccel megjelenik”. Ez aznap nem sikerült.
Egy dolgozó ember

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 boraikkal 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. november 15-éig.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
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Egresek szürete
Ahogy eljön az õsz elsõ lehulló levele, már tudjuk: érett a szõlõ, lassan szüret lesz, aminek megünneplése nem maradhat el. Egy idõpontban, pár kilométerre egymástól két
község is mulatságot tartott: Sáregres és Pusztaegres. Szerencsére az idõ kegyes volt,
hisz az esõ csak délutánra érte el környékünket.
Sáregresen még delet sem ütött az óra, már vígan énekeltek s ropták a táncot a szüretisek, vidámságot hozva a bús, szomorkás õszi napba. Gyönyörû ruhákba bújva csak úgy
csattogtak a csizmák a központban. A zenét a cecei Szabó zenekar biztosította az egyik
kocsiról, így a hangulat adott volt. A kisbíró kidobolta, hogy az elmúlt esztendõben mi
minden történt a faluban. Indulás elõtt a szüreti ruhákba öltözött kicsik és nagyok, lányok és asszonyok, fiúk és férfiak tánccal, énekkel köszöntötték a nézõsereget, majd
fölültek a kocsikra, s elindult a menet körbe az utcákon.
Pusztaegresen is jó hangulat uralkodott, bár egy kis technikai probléma miatt csúszott
a rendezvény. Ez azonban a lelkesedésen, derûn mit sem rontott. A felsorakozott kocsik elé gyönyörû lovakat fogtak be, köztük pónikat is. A paripák gazdái odafigyeltek a
részletekre: alkalomhoz illõen díszítették föl a kocsit és a lovakat is. Miután minden
szép ruhába öltözött utas a helyére került, elindult a nép, s a kapukban állókat nagy
szeretettel köszöntötték.
Mágocsi Adrienn

2015. október 15. Bogárd és Vidéke
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Idõsek köszöntése Alapon
Nagy volt a nyüzsgés, készülõdés szombaton Alapon, ugyanis idén is megrendezésre
került az idõsek napja alkalmából tartott,
hagyományos mûsor a mûvelõdési házban.
Már az utcán és a parkolóban is rengeteg
autó, kisbusz sorakozott, az aula pedig délután kettõ óra elõtt tömve volt látogatókkal.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ és
Méhes Lajosné Julika köszöntötte a falu
idõs lakosait és a megjelenteket. Julika köszöntõje elõtt gyertyát gyújtott az elhunytak tiszteletére, majd a jelenlévõ 89. és 90.
életévet betöltött lakosokat egy-egy ajándékkosárral, cserepes virággal ajándékozta
meg.

Játékos mûsorral kedveskedtek az óvodások is az idõseknek. Körjátékokkal
és mondókákkal, énekekkel készültek az eseményre, szép népi ruhába öltözve. Az Alapi Ten Dance tánccsoport kis csoportja táncokkal örvendeztette
meg a közönséget. Tolnainé Szilák Szeréna József Attila Ének magamhoz címû versét adta elõ. Nem maradhatott el az alapi néptáncosok mûsora, így a
Kistücskök játékos táncok mellett versekkel és egy elõadással gazdagította a
mûsort.
Persze a felnõttek sem voltak restek meglepni az idõsebbeket szép mûsorukkal, gyönyörû népviseletben. Utolsó mûsorszámként Csuti Csaba nótaénekes
operettekkel és nótákkal szórakoztatta a hosszú mûsor végére kicsit megfogyatkozott közönséget.
A mûsor után megvendégelték a megjelenteket.
Hargitai Gergely
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Zenében átlényegülve

M

ég nyomdába se kerültek a támogatói jegyek, de már szinte egy szálig
elkelt mind az október 11-ei sárbogárdi zenei világnapi koncertre. A nagyszabású
hangverseny, melyen immár három éve a
Huszics Vendel Kórus egy zenekarral és
neves mûvészekkel lép fel, Sárbogárd
egyik legnívósabb eseménye. Népszerûségérõl árulkodik az is, hogy most már nemcsak helybõl és a környékrõl, de a megyébõl és az országból is érkeznek sokan erre
az alkalomra.
A József Attila Mûvelõdési Központot körülbelül 400-an töltötték meg csordultig.
Az érdeklõdõk száma alapján, akiknek
már nem jutott jegy a terem kapacitása miatt, nagyobb helyiséget is megtöltöttünk
volna. És a színpad is kicsinek bizonyult a
közel 50 fõs kórus és hasonló létszámú
zenekar számára.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ nyitotta meg a rendezvényt, köszönetet
mondva a szervezõknek és fellépõknek
azért a felemelõ, nem mindennapi zenei
élményért, amit évrõl évre nyújtanak a közönségnek.
A szót a MÁV Szimfonikus Zenekar, a
Huszics Vendel Kórus, valamint a ragyogó
szólisták: Zemlényi Eszter (szoprán), Ba-

Köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet
2015. október 11-ei koncertünk támogatóinak: Nemzeti Kulturális Alap, Fejér Megyei Önkormányzat, Sárbogárd
Város Önkormányzata, Varga Gábor
országgyûlési képviselõ, Swietelsky Magyarország Kft., Szegletkõ Kft., Bogárd
és Vidéke Hírház, Lara-Therm Kft.,
Széra Kft., Gázmodul Weisz Kft., Berkei Zoltán és mindazok, akik a támogatói jegyeket megvették, és megtisztelték
az eseményt.
Bogárd-Dal Egyesület

logh Eszter (alt), Csapó József (tenor),
Lisztes László (basszus) vették át. Billentyûkön Huszics Ibolya kísért. A hangszeresek és énekesek Joseph Haydn impozáns,
háromnegyed órás B-dúr miséjét (Harmónia mise) adták elõ Várdai István Liszt-díjas gordonkamûvész vezényletével.
Egy rövid szünetet követõen Baráti Kristóf
Kossuth- és Liszt-díjas hegedûmûvész illetve Várdai István léptek színpadra a
MÁV Szimfonikusok kíséretével. A két világhírû mûvész szólistaként és karnagyként váltották egymást. Elsõként Camille
Saint-Saens A-moll gordonkaversenye
csendült fel Várdai István elõadásában,
majd ugyancsak Saint-Saenstól a Rondo
Caproccioso címû remekmû Baráti Kristóf
tolmácsolásában.
Csodálattal követtük figyelemmel a mûvészeket egyrészt azért, mert a világ leghíresebb koncerttermeiben is ritkaság két ilyen
zenei nagyság közös fellépése, másrészt a
fiatal virtuózok ugyanolyan odaadással,
szerény alázattal, teljesen átlényegülve ját-

szottak a sárbogárdi hallgatóságnak, mint
mondjuk Japán, vagy Amerika pódiumain.
Ez olyan hihetetlennek tûnik, pedig valóban így van! És Várdai István a publikumhoz intézett szavaiban azt erõsítette meg,
hogy folytatni kívánják ezt a sárbogárdi hagyományt – számukra ez ugyanolyan fontos, mint az itt élõk számára. Nagyon megtisztelõ és megható volt ezt hallani.
A hangversenyre a koronát Baráti Kristóf
és Várdai István közös örömjátéka tette
föl a koronát, s a szûnni nem akaró vastapsot két ráadással is megköszönte Isti.
Köszönet illeti a meghívott kiváló fellépõket, akik a jó ügyre idejüket és tehetségüket áldozták; Huszics Vendelné karnagyot
és a szólamvezetõket, Szabados Tamást, a
Bogárd-Dal Egyesület elnökét, Lendvai
Györgyöt, a MÁV Szimfonikusok igazgatóját, Horváth Istvánt, a mûvelõdési ház
vezetõjét a koncert megszervezéséért; a
közönséget, adományozókat pedig a hûséges támogatásért!
Hargitai–Kiss Virág
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Mészöly-hírek
Író–olvasó találkozó
Bosnyák Viktóriával

Legtöbb kis olvasónk nem volt azelõtt
író–olvasó találkozón; ez a különleges élmény nagyon szép és maradandó emlék
lesz számukra is.
Horváthné Horváth Irén

Az Országos Könyvtári Napok elnevezésû
rendezvénysorozat alkalmából a sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtár szervezésében harmadik alkalommal látogatott el hozzánk Bosnyák Viktória, a Tündérboszorkány írója. Harmadik és negyedik osztályosoknak tartott bemutatót eddig megjelent könyveibõl. A humor és vidámság jegyében zajló elõadást diákjaink
tátott szájjal hallgatták. Viktória személyisége, közvetlen stílusa elbûvölte a hallgatóságot, és a jövõben biztosan sokan forgatják könyveit.
Az elõadás végén dedikált mûvét vehették
át a gyerekek, amelyet délután már el is
kezdtek olvasni.

Jótékonysági est
Nemes volt a cél, jó volt a hangulat október 8-án a József Attila Mûvelõdési Központban, ahol jótékonysági estet tartottunk a Mészöly Géza Általános Iskoláért
Alapítvány javára.
Az esten több csoportos és egyéni fellépõ szabadidejét
feláldozva, szívbõl jövõ, magas színvonalú produkciójával támogatta az alapítványt és azon keresztül a gyerekeket. A siófoki Napsugár Mazsorettcsoport, a Belly Kids hastáncosai, a Black Horse Country Club tagjai, a Sárbogárdi Fúvószenekar, Farkas Ágnes, Bodoki
Bernadett és Várady–Szabó Márton pillanatok alatt
fergeteges hangulatot teremtettek a színházteremben. A sokszínû, zenés–táncos mûsor sikerét a támogatójegyet váltó közönség vastapsa bizonyította.
Köszönet mindenkinek, aki az est sikeréhez hozzájárult!
Toldi Lászlóné, Kecskés Andrea
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A magyar népmese napja Alsószentivánon

Évek óta hagyományunk, hogy megrendezzük hagyományos mesedélutánunkat, s
idén is így tettünk, Pribék Erika tanító néni
vezetése mellett. Szeptember 30-a, a magyar népmese napja nem véletlenül került
kiválasztásra éppen erre az idõpontra. Ez a
nap egyben Benedek Elek születésnapja is,
így õrá is emlékeztünk. Tavaly óta azonban
újításnak számít, hogy a rendezvényen
nemcsak közös intézményünk szerepelt,
vagyis nemcsak a cecei és az alapi suli egyegy csapatát láttuk vendégül, hanem a sárbogárdi tankerület többi iskoláját is meghívtuk. Így Nagylókról és Sárkeresztúrról is
érkeztek vendégek, s végül 9 csapat mérhette össze tudását a vetélkedõ keretében,
amely most is tartalmazott újítást: mese-akadályverseny keretében, mesefiguráknak öltözött állomásvezetõkkel, napsütéses, tiszta idõben, a jó levegõn bonyolítottuk le a rendezvényt.

Benedek Elek életútja, igaz-hamis állítások, egérrágta pergamen kiegészítése, keresztrejtvény, ügyességi, változatos feladatok megoldásával ünnepeltük meg a népmese napját. A tanulók talán a talicskázásos
feladatot élvezték a legjobban, de a többi
próbán is igyekeztek jól teljesíteni, hogy a
verseny végére igazi hétpróbás mesehõsökké válhassanak.
A nap végén egy kis vendéglátásban is részesültek a csapatok, majd a versenyzõk átvehették kiérdemelt jutalmukat: egyéni,
névre szóló emléklapot/oklevelet, órarendet, tollat, csokoládét, illetve a helyezettek
még egy-egy jutalomkönyvet is.
Harmadik helyezett lett Alsószentiván, második Nagylók és gyõzött Sárkeresztúr csapata.
Minden gyereknek gratulálunk, nagyon
ügyesek voltak, amit a szoros verseny is bizonyít (a harmadik helyezett pl. 1 ponttal

maradt le a második, a második fél ponttal
az elsõ két csapattól). Ezen a versenyen
egyébként mindenki nyert: azon túl, hogy
ajándék nélkül egy tanuló sem távozott, a
közös délután élményét nem lehet pénzen
megvenni. (Minden másra ott a MasterCard.)
Minden vendégünknek köszönjük a részvételt, de köszönet illeti a felkészítõ pedagógusokat, a verseny megszervezéséért Pribék Erika tanító nénit, a vendéglátásért
Kocsisné Madarasi Mónika tanító nénit,
felsõs tanulóinkat az állomásvezetõi segítségért, a polgármesteri hivatalt, hogy egy
talicskát biztosítottak számunkra a sikeres
versenyzéshez, az oklevelek és a fényképek
készítéséért pedig ezen sorok szerény szerkesztõjét is.
Gratulálunk mindenkinek, jövõre ismét
szeretettel várunk benneteket!
Kiss Attila

Állatok világnapja a Cecei Óvodában
Az elmúlt hét során Assisi Szent Ferenc, az állatok védõszentjének
gondolatát közvetítettük hangsúlyosabban óvodás gyermekeink
felé, miszerint mindent szeretnünk kell, ami körülvesz bennünket,
akár élõ, akár élettelen. A gyermekek az egész év során rengeteg ismeretet szereznek az állatokkal kapcsolatosan. Ennek a hétnek
nem is az ismeretszerzés volt az elsõdleges célja, hanem az, hogy
erõsítsük az állatokhoz fûzõdõ pozitív érzelmi viszonyukat és az állatok védelmére, szeretetére neveljük õket.
A hét elején a székesfehérvári készenléti rendõrség egyik tagja
Norris nevû kutyájával érkezett óvodánkba. Erre a délutánra meghívtuk a vajtai óvodásokat és az elsõ osztályosokat is. Már a kutya
érkezésének nagyon örültek a gyerekek. A rendõr bácsi pár szóban
elmondta, hogy a kutya milyen szerepet tölt be a rendõrségnél.

Azután következett az igazi munka, a kutyus „parancsokat” kapott,
amiket maradéktalanul teljesített. A gyermekek hangosan biztatták, a figyelmét azonban nem lehetett elterelni. Elrejtett kesztyût,
elbújt iskolást, a labdáját kellett megkeresnie, átugrott az udvari
játékokon.
Nagyon érdekes volt ez a bemutató, hiszen a kutyát egy egészen
más szerepben ismertük meg. Végül a bátrak meg is simogatták, és
a sok kis kezet is türelmesen viselte.
„Állati Afrika” címmel projekthetet tartottunk óvodánkban. Ennek keretében a két nagyobb csoport ellátogatott „struccnézõbe” a
cecei Molnár Balázshoz, aki szívesen mutatta meg nekünk állatait.
Érdekes dolgokat tudtunk meg a struccok életmódjáról, és a gyermekek közelrõl figyelhették meg azok külsõ jellemzõit. Az óvodában kisfilmet néztünk meg a szavanna állatairól, oroszlánt barkácsoltunk, festettünk, színeztünk, közben vadállatos verset, mondókát mondogattunk. Meghívást kaptunk a könyvtárba is, ahol szintén az állatok álltak a középpontban. A hét lezárásaként akadályversenyt szerveztünk az ovisoknak, amelynek során játékos feladatokat kellett megoldaniuk.
Úgy érzem, a hét tevékenységei elérték céljukat, a gyermekek
örömmel foglalkoztak ezzel a témával, és közben nagyon jól érezték magukat.
Az állatok világnapjának üzenete, hogy éljünk harmóniában a minket körülvevõ élõlényekkel és a természettel. Bízunk abban, hogy
ez az üzenet gyermekeinkhez és rajtuk keresztül szüleikhez is eljutott.
Cecei óvoda
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Cecei sulibörze
TE IS táncünnep
Újabb kulturális élménnyel gazdagodtak gyermekeink, amikor a
TE IS program szervezésében részt vehettek egy ingyenes néptáncbemutatón. A program során, melynek „Táncolj az egészségedért!” volt a címe, Péter Tamás és zenekara húzta a talpalávalót
és két táncos tartott néptáncbemutatót csodaszép népi ruhákba
öltözve. A zenészek a mozgásos formák közötti szünetekben a népi hangszereket, a brácsát, a nagybõgõt, a hegedût is bemutatták a
diákoknak, és a zenekarban betöltött szerepükrõl meséltek.

Ezután a lányok bemutatták nekünk kedvcsináló táncukat, amire
napokig gyakoroltak, és táncolhattunk azokra a dalokra, amiket a
két osztály tanulói kedvencként letöltöttek.
Kellõen elfáradva elindultunk vissza, de a nagy meleg miatt félúton megálltunk egyet hintázni és mászókázni a játszótér árnyas
platánjai alatt.
Igazán jól sikerült ez a sportos nap, ugyan elfáradtunk, de nagyon
kellemesen éreztük magunkat.
Nagy Ferencné 5. a, Szücsné Takács Ilona 5. b

Magyar népmese
A tehetséges táncosok a sokszor humoros népi játékokkal felkeltették a gyerekek figyelmét, és alaposan megmozgatták õket. Köszönjük, hogy ilyen egyedi élményhez juttatták a cecei diákokat és
kísérõiket! Bizton állíthatjuk, hogy a ceceiek „Táncoltak az egészségükért!” a TE IS programnak köszönhetõen.

Minden évben megünnepeljük a magyar népmese napját. A tagozatok közötti átmenetek támogatásaként és a családi, testvéri viszonyok erõsítésére az intézmény nevelõi igyekeznek olyan diákokat találni a 4–8. évfolyamig, akik szívesen mennének a kicsikhez mesét olvasni, kicsit beszélgetni a magyar népmese napjáról –
több esetben a saját testvéreik csoportjában.

Nagy Beáta tanító

Az 5. osztályok õszi sportnapja
Szeptemberben tartottuk a nyárbúcsúztató, õszi, sétálós sportnapunkat.

A két 5. osztály együtt indult reggel 8-kor a cecei tájházba. Itt Bakó Marika néni mesélt nekünk arról, hogyan éltek a Cece környéki zsellérek és mezõgazdaságból élõk. Ezután visszamentünk az
iskolába és számháborút játszottunk a bokros–fás részen. Aztán
egy csomó játékot összeszedve elindultunk a cecei sportpálya felé.
Persze, azért útba ejtettük a fagyizót is, hiszen 30 fok körüli volt a
meleg.
A sportpályára érve csapatokat alakítottak a fiúk a focihoz, a lányok kis csoportja gyakorolta a táncot, a többiek pedig kisebb csoportokban pihentek, játszottak. Miután a fiúk jól elfáradtak a jó
melegben a focizástól, az öltözõ elõtt próbáltunk egyet. A mi feladatunk volt az október 6-ai megemlékezés, és kihasználtuk, hogy
együtt vagyunk a próbához.

A felsõs diákok nagy szeretettel készültek a meseolvasásra, amivel szerdán reggel 8 órakor lepték meg az alsósokat. Minden osztályban nagy szeretettel és érdeklõdéssel fogadták õket.
Cecei iskola
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KÉK HÍREK
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÕ
Október 6-án bejelentés érkezett a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra az egyik helyi hipermarketbõl, miszerint a délutáni órákban
egy 19 éves alapi lakos egy mobiltelefont tulajdonított el az üzletbõl, majd a készüléket egy alapi lakosnak eladta. A két fiatalt a
járõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol az
elkövetõt eljárás alá vont személyként hallgatták meg tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt, majd szabálysértési õrizetbe
vették. A mobiltelefont a járõrök megtalálták, azt az üzletvezetõnek visszaadták.

LEBUKOTT
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BOTOKKAL, TÉGLÁVAL
KOPOGTATTAK
Október 9-én délután Sárkeresztúrról, a Damjanich utcából érkezett bejelentés, miszerint az egyik ott lakó 30 éves férfi udvarára négy személy engedély nélkül, botokkal és téglával fölszerelkezve bement, majd ott bántalmazták õt. A kiérkezõ járõrök az elkövetõket – egy 49 éves, egy 22 éves és egy 17 éves férfit, valamint
egy 21 éves nõt – elfogták és elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. A nyomozók az elkövetõket felfegyverkezve, csoportosan elkövetett magánlaksértés, valamint könnyû testi sértés vétsége elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként
hallgatták ki, majd közülük három személyt bûnügyi õrizetbe vettek.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

ÖSSZETÖRT SZOLGÁLATI AUTÓ

A járõrök október 6-án Alsószentivánon, a Rákóczi utcában igazoltattak egy 25 éves bikácsi férfit. Az intézkedés során kiderült,
hogy a férfi ellen a Szekszárdi Törvényszék elfogatóparancsot bocsátott ki, ezért a rendõrök elfogták és elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, ahol bûnügyi õrizetbe vették.

A sárbogárdi rendõrök vádemelési javaslattal zárták le annak a
férfinek az ügyét, aki önkényesen vette el és használta munkaadója autóját, majd balesetet szenvedett azzal.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya jármû önkényes elvétele bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
folytatott büntetõeljárást a 25 éves B. Gáborral szemben.
A nyomozás adatai szerint az elkövetõ augusztus 13-án délelõtt
egy sárbogárdi ingatlan udvarából engedély nélkül elvitte munkaadója jármûvét és jogtalanul használta azt. A helyi férfi a használatba vett jármûvet összetörte, mivel több ingatlan kerítésének is
nekiütközött. Az esetet követõen a rendõrök B. Gábort gyanúsítottként hallgatták ki, amelynek során részletes beismerõ vallomást tett.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya az ügyben
folytatott nyomozást a napokban befejezte, a keletkezett iratokat
vádemelési javaslattal küldte meg az illetékes ügyészségre.

MÁRVÁNYLAPOT SZEDÕ HÖLGY

FÜLÖN CSÍPVE

Egy 33 éves mezõszilasi férfi tett bejelentést október 8-án, miszerint a mezõszilasi családi házának teraszát borító márványlapokat
ismeretlen tettes felszedte és eltulajdonította. A járõrök adatgyûjtés eredményeképpen azonosították az elkövetõt. A 61 éves
helyi hölgyet elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
ahol a nyomozók lopás vétsége elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A járõrök Sárbogárdon, a Tinódy úton igazoltattak október 8-án
reggel egy 24 éves helyi férfit, akirõl megállapították, hogy ellene
a Székesfehérvári Törvényszék bûncselekmény elkövetése miatt
elfogatóparancsot bocsátott ki. A rendõrök S. Zoltánt elfogták,
majd elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra.

Sárkeresztúrról, a Damjanich utcából érkezett bejelentés október 7-én az esti órákban, miszerint egy 30 éves helyi férfi engedély
nélkül bement egy ingatlanba, majd miután észrevették, elmenekült. A 30 éves sárkeresztúri férfit a rendõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd magánlaksértés vétsége elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki és bûnügyi õrizetbe vették.

ELFOGTÁK

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
ÁLLATOK PUSZTULTAK EL
A TÛZBEN SÁRBOGÁRDON
Melléképület gyulladt ki október 13-án, kedden, éjszaka
Sárbogárdon. A Wesselényi utcai családi ház melléképületének kazánhelyiségében csaptak fel a lángok. A tûzben
harminc csirke és négy nyúl elpusztult, a szomszédos helyiségbõl tíz szárnyast és két nyulat mentettek ki a sárbogárdi
hivatásos tûzoltók. A lángokat két vízsugárral fékezték
meg, a tûz a melléképület többi részére nem terjedt át. A
körülbelül harminc négyzetméteres kazánhelyiség kiégett, a fölötte lévõ tetõszerkezet megsemmisült. A családi házban lakó férfinek nem esett baja.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Bogárd és Vidéke 2015. október 15.
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Amikor a sas mormotát fogott... 10.
Ishkasimból kedves útitársaim között egy
alkohollal töltött férfi is tartózkodott.
Amikor Jelondi falu meleg vizû forrásánál
ebédszünetre megálltunk, bemehettem
vele a szanatórium területére, mert azt az
egyik rokona vezette. Amíg õ a férfifürdõben egyet lubickolt, addig én a másik oldalon a nõi részleget fényképeztem. A szürkés mozaikokkal kirakott kis medencébõl
három hölgy csodálkozott rám. A sikoltozó hölgyeket a medence másik oldalára tereltem, és lefényképeztem a helyiséget. A
hölgyek elégedetten mosolyogtak, amikor
megmutattam nekik a mozaikos fényképet.
Khorogban ez az italozós férfi, Savkat
meghívott a lakásukba. Felesége éppen
Afganisztánban járt egy egészségügyi követséggel. Csak Savkat anyukája vigyázott
a két kisgyerekre. A házukban lakott még
egy egyetemista, fiatal rokon lány is.
Savkat anyukája már 83 éves, de még
szemüveg nélkül olvas. Finom levessel kínált. Amikor megmutattam neki az Ishkasimban készült felvételeket, mindenkit fölismert, mert onnan származik. Ismerte az
alkoholista nõt és annak életét, a masrutka
megállójában lekapott idõs, kaftános férfit, mindenkit nevén nevezett, akit csak a
fényképeken látott. Éjszaka a rokon
lánnyal aludtam az egyik belsõ szobában.
Savkat elmesélte, hogy pár nappal az érke-

zésem elõtt az õ csoportja gyújtott föl a fõutcán álló néhány középületet, mert utálják az elnököt. A pamíriak külön akarnak
válni Tadzsikisztántól. Két éve nem kaptam külön utazási engedélyt Gorno-Badahsánba, mert akkor is épp egy ilyen polgárháborúcska dúlt Khorogban és a környékén. Most szerencsém volt, mert két
nappal az érkezésem után történtek az
események, tankok bevetése nélkül.
Másnap reggel a piactérrõl induló masrutkák egyikével elindultam a Pamír-hegység északkeleti oldalához, Murghab váro-

sába. Útitársaim fiatalok, a sofõr is. Órákig
bömbölt valami modern zene, leginkább
orosz. Már az elsõ órában erõs fejfájást
kaptam tõle. Az út jó minõségû volt, a környék pedig óráról órára gyönyörûbb lett.
Eddig nem voltam oda a hegyekért, de a
Pamír-hegység az más. Kopár, a szürkétõl,
halványzöldtõl a piszkos sárgáig minden
színben pompázó hegyeket láttam, aljukban mohával, és kövér mormotákkal elborított terület kábítja el a szemet. Néhol jakok bukkantak fel kisebb csordákban elszóródva. A hegyek egymásra borzolódva
bukkannak föl az ember szeme elõtt 4000
és 7500 méteres, sokszor hólepte csúcsokkal. Órákig sehol egy települést sem látni.
Egyszer csak, egy magas kanyar után, lent
a völgyben, enciánkék, fehéresen fodrozódó folyócska partján, az egyik oldalon tar-

ka, unottan legelészõ jakcsapat bukkant
föl a harsogóan zöld füvön, a folyócska másik oldalán pedig egy fallal körülvett szanatórium. Ott megálltunk ebédelni. A hely
neve Andaród. Sehol nem említik meg az
útikönyvekben, sem a Pamírról szóló
internetes oldalon, pedig érdemes. Meleg
vizû forrásánál a szocialista idõkben az
oroszok egy jól mûködõ szanatóriumot
építettek, amit azóta sem restauráltak. A
recepciónál senki nem ült, az aulában viszont annál többen, férfiak és nõk vegyesen. Több fürdõterem, egy étterem és kü-

lönbözõ masszázsszobák állnak a vendégek rendelkezésére. Utasaim jól ismerték
a helyet. Tõlük tudtam meg, hogy heti húsz
dollárért akár meg is szállhatok ott, élvezhetek minden szolgáltatást, csak az étkezésért kell fizetni. Beültünk a tisztára súrolt,
mûanyag padlós étterembe. Az étterem az
általános iskolai étkezéseim emlékeit hozta föl a mélybõl. Ugyanolyan ablakocskából nyújtották ki a kedves szakácsnõk a teli
tányérokat, ugyanolyan viaszos vászonnal
leterített asztaloknál ültünk, és ugyanolyan minõségû ételeket is kaptunk. Egész
tadzsikisztáni tartózkodásom alatt csak itt
nem ízlett az étel. Mindegy, mert itt nem az
étel a lényeg, ki lehet bírni akár egy hétig is.

Éppen körbenéztem a kihalt étteremben,
amikor egy egeret láttam, ahogy gyorsan el
akart inalni a két asztalsor közötti szabad
területen. Elõször azt hittem, hogy részeg,
és errõl rögtön Fekete István Ci-Nyi címû
írása jutott eszembe. Az egér nagy lendületet vett az induláshoz, de a mûanyag padló
annyira csúszott, hogy a lábai kifutottak
alóla. Korcsolyázva tûnt el valamelyik asztal alatt. Csak én láttam, de én szeretem az
egereket.
A maradék ételt egy nejlonzacskóba gyûjtöttem különbözõ úti kutyáknak. Egy
nagy, sötétbarna kutya hûsölt a bejárati ajtó mellett, annak adtam szülinapi ajándékba. Boldogan fölfalta.
A mellékhelyiség az épületegyüttes végénél állt. Ajtaja tárva-nyitva, igaz, nem lehet
sehonnan belátni. Ugyanolyan minõségû
és állapotú vécé fogadott, mint egyszer
Grúziában. Egy helyiségben négy-öt lyuk
áll fél méterre egymástól. Akár a régi római fürdõkben, csak itt guggolni kell. Szerencsére én voltam az egyedüli látogató.
Folytatom.
Gulyás Ibolya
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Madarász József és kora
Az elmúlt héten a városi könyvtár szervezésében került megrendezésre a Madarász József és kora címû elõadás valamint kiállítás október 7-én.
Városunk könyvtára Madarász József
nevét viselve méltó helye a kiállításnak,
amit a politikus halálának 100. évfordulója apropóján rendeztek meg. Az elõadás elõtt Novák Kovács Zsolt alpolgármester nyitotta meg a kiállítást.
Bödõ István megyei fõlevéltáros érdekes
elõadása megtöltötte a termet érdeklõdõkkel. Rendkívül érdekfeszítõ szavai
révén sok újdonságot osztott meg a tudásra szomjas közönséggel. A közel egyórás programon izgalmas történeteket
hallhattunk Madarász József és testvére,
László életérõl, politikai lépéseirõl, hányattatásairól, valamint családi hátterérõl. Bödõ István eredeti dokumentumokkal fûszerezte az elhangzottakat;
láthattuk például Madarász József születési anyakönyvi kivonatát, amit óvatosan a saját kezünkbe fogva csodálhattunk meg.
Madarász József (1814. augusztus 27.– 1915. január 31.) Nemeskisfaludon született; ügyvéd, lapszerkesztõ, országgyûlési képviselõ volt. 1848-ban az elsõ népképviseleti országgyûlésen a sárkeresztúri választókerület képviselõje lett. 80
évig a Fejér megyei Sárkeresztúr képviselõje. A Kossuth Lajos által szerkesztett
Országgyûlési Tudósításokat másolta. 1834-ben ügyvédi vizsgát tett. Bátyjával,
Lászlóval együtt részt vett megyéje ellenzéki mozgalmaiban, majd 1848-49-ben a
nemesi radikális baloldal tagjaként szerepelt. A szabadságharc alatt a képviselõség mellett az Egyenlõségi Társulat tagja, majd elnöke, és szerkesztette a Népelem címû lapot. Mindvégig kitartott Kossuth és a szabadságharc ügye mellett. A
szabadságharc bukása után 9 évi várfogságra ítélték, amibõl 7 évet Olmützben
töltött le. Szabadulása után felkereste Kossuthot Londonban, bátyját, Madarász
Lászlót pedig Amerikában.

Fotó: Madarász József
Városi Könyvtár

Honvágya miatt hazatérve bekapcsolódott a politikai életbe. Újból képviselõ
lett, több ízben (1892-ben, 1898–1899-ig, 1901-ben, 1905-ben és 1910-ben) a képviselõház korelnöki tisztét töltötte be. 1861-ben, majd 1865 után haláláig negyvennyolcas illetve függetlenségi párti képviselõ. 1848-tól 1915-ig megszakítás
nélkül a sárkeresztúri kerületet képviselte. Demokrata körök szervezésével igyekezett tömegmozgalmat létrehozni a kiegyezés módosítására. Korábban költeményeket és színdarabokat is írt. Az 1848-as eszméket soha nem tagadta meg,
azok szellemében élt és küzdött hosszú élete folyamán. 1915-ben, 101 éves korában halt meg Budapesten.
Mágocsi Adrienn
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VIVA
LA LIBERTA!
Hallom, Németországban komolyan veszik az ifjúság nemi nevelését. Például már óvodáskorban elmagyarázzák a gumióvszer használatának módját.
A szöszke csöppség kikerekedett szemmel figyeli,
ahogy a nevelõ felügyeskedi a mûanyag rudacskára a gumit, s eközben részletesen elmeséli, hogy a
rudacska miféle testrész minemû állapotát hivatott szimbolizálni. Állítólag idejekorán megtanítják a fiatalt az önkielégítés, maszturbálás módjára,
hogy mire eléri a megfelelõ életkort, ne okozzon
gondot neki a mûvelet elvégzése. Szabadságot
mindenkinek! Ne akadályozzák azt a fiatalt középkorias gátlások, tabuk, tûnjenek el a fölösleges tilalmak, kerítések, jusson el az a gyerek a szabadság
napsütötte birodalmába!
Azt mondják, sok maradi német szülõ nem óhajtja
részeltetni a gyermekét állami oktatásban, inkább
maguk akarják a vállukra venni együgyû módon
utódaik nevelésének feladatát. Ezek az elmaradott felnõttek azt hangoztatják, hogy meg akarják
óvni gyermekeiket attól a lélekrombolástól,
amelynek az állami oktatás irányítói alávetik a felnövekvõ nemzedéket. Némely anyuka vagy apuka
elég bátor azt állítani a liberális neveléselméletek
egyetemi professzorok által kidolgozott ismereteivel felfegyverzett oktatásirányítókról, hogy azok
vagy ostobák, vagy ferde hajlamúak. Szerintük
ezek a vezetõk nincsenek tisztában a fejlõdéselmélet legelemibb, egyszerû takarítónõk, bolti kiszolgálók számára is természetes tanításával, hogy
mindennek megvan a maga ideje, s ahogy a csecsszopó szájába nem dugdosunk kolbászt, úgy a
gyermeki ártatlanság mesevilágában élõ gyermekecskéket sem vágjuk fejbe a nemi szervek mûködésének bemutatásával. Mert hiszen õk nem élték
még át a nemi érés titokzatos, ábrándokkal, forrósággal, szemérmetességgel, mélységes magánossággal teli életszakaszát, amikor minden kamasz
verset ír. A nemi nevelés ismeretanyagát a kisgyerek úgy éli át, mint a kiskorúaknak szánt egyéb oktatást, mondjuk, hogy kell kezet mosni, késsel–villával étkezni. Ki kell mondani, hogy ezek a dolgok
taszítólag hatnak a serdületlen lélekre. Úgy épülnek bele a fiatalkorúak tudatába, mint a cipõtisztítás, fogmosás automatizmusai, mondják az aggodalmaskodó szülõk. Nincs jelen a hatalmas Természettel való eggyé válás misztériuma, az emberi
faj fenntartásának felelõssége, a szeretõ iránti érzelmek lenyûgözõ gazdagságának megsejtetése.
Az ember életének legnagyobb élménye itt egyszerû technikai kérdéssé válik, a fésülködés, körömtisztítás szintjére minõsül le. Mondják tehát a régi
kor huhogói. A szerelmi együttlét szerintük így
alig lesz több, mint egy kézfogás, nem jelent nagyobb élményt, mint egy együtt elköltött vacsora.
Sõt vannak titokzatos sutyorgók, akik szoros kapcsolatot vélnek felfedezni a szexuális nevelés ismertetett rendje és a népszaporulat alacsony
szintje között. Évek óta kevés gyerek születik,
problémák jelentkeznek a munkaerõ-utánpótlásban. Ezért kell hát szélesre tárni a kapukat a keletrõl érkezõ, deli, barna legények elõtt, ez húzódik
meg a mûanyagrudacskás nevelés mögött.
Úgy látszik, egyesek nem válogatnak, ha a „korszerû” nevelés ellen kell érvelni.
L. A.

Bogárd és Vidéke 2015. október 15.
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
meghívja Önt

„Itt járt a háború!”
címû, a második világháború
befejezésének 70. évfordulója
alkalmából szervezett kiállítására.
A megnyitó 2015. november 6-án
(pénteken) 17 órakor
a mûvelõdési ház
kiállítótermében lesz.
A kiállításhoz kapcsolódóan
az egyesület meghívja Önt

DR. SZABÓ PÉTER
HADTÖRTÉNÉSZ

Legendák, mítoszok
és a valóság
a Don-kanyarról
címû elõadására,
mely 2015. november 9-én (hétfõn)
17 órakor a Madarász József
Városi Könyvtárban lesz.

HITÉLET / AJÁNLÓK
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Reformációs esték Sárbogárdon
Október hónapját a protestáns egyházakban a reformáció havaként is szokták emlegetni. Ahogy az köztudott, 1517. október 31-én tûzte ki Martin Luther Ágoston-rendi
szerzetes 95 tételbõl álló vitairatát a wittenbergi vártemplom kapujára. A benne foglaltak bibliai alapon tárgyalták az akkori világ egyházának reformját, a megtérés, bûnbánat és bûnbocsánat szükségességét. A hitbeli megújulás lehetõsége azonban nem
korlátozódhat csupán egy történelmi idõszakra. Sõt ahogy a reformáció egyik jelmondata is sürgeti: „ecclesia semper reformanda est”, azaz az egyháznak állandó megújulásra van szüksége. Ezért ez az ünnep nemcsak a múltra, hanem a jelenre és a jövõre is
kell, hogy mutasson.
Ennek szellemében kerülnek megrendezésre évrõl évre, így idén is a reformáció heti
esték a sárbogárdi reformátusoknál.
A sorozat nyitányaként október 25-én (vasárnap) 17 órakor Gyõry János Sámuel pesterzsébeti evangélikus lelkész jön fiataljai kíséretében egy zenés igei szolgálatra. Róla
érdemes tudnunk, hogy amellett, hogy zenész–lelkészrõl van szó, a Zákeus Média
Centrum egyik vezetõje. Ez a filmes stáb olyan magyar keresztyén filmeket készít,
amelyek mai emberi példákat, bizonyságtételeket mutatnak be, evangéliumot sugároznak mai világunkba.
A hét további estéi október 26-a és 31-e között már 18 órakor kezdõdnek. Érdemes
néhányat kiemelnünk a kínálkozó programból. Hétfõn este Váraljainé Melis Orsolya
helyi evangélikus lelkésznõt várjuk gyülekezetünkbe, aki személyes életének bizonyságtételét osztja meg velünk. Szerdán Sztupkai Mihály szegedi metodista lelkész szolgál közöttünk. Õ egyházának egyik médiafelelõse, rádiós és televíziós mûsorok szerkesztésében vesz részt. Szombaton este pedig hagyományosan konfirmandusaink kis
mûsorát hallgathatjuk meg a keresztyén jelképekrõl.
A hét minden estéjére szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

Megemlékezésünk
2015. november 23-án (hétfõn)
17 órakor folytatódik az

„Emlékek, sorsok,
emberek”
címû felolvasóesttel
a Madarász József
Városi Könyvtárban.
Minden rendezvényünkre szeretettel
várunk minden érdeklõdõt!

Sárbogárdi református gyülekezet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

KISS LAJOS
mûszerész temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a Golgota Temetkezés dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

Algériai napok
Színes, magyarul beszélõ, francia romantikus dráma, 162 perc, 2012

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

Algéria az 1930-as években, a függetlenségi háború idején. A kilencéves Younest élete örökre megváltozik, amikor a
szegénységben élõ szülei
a tehetõs nagybácsi
gondjaira bízzák, aki
gyógyszerészként dolgozik a színes, gyarmati
nagyvárosban, Oranban.

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt a
sárszentmiklósi temetõben kialakított

„ANGYALSÉTÁNY”
ünnepélyes átadására.
Idõpontja: 2015. október 20. 10.00 óra.
A kisfiú új nevet és új életet kap,
Jonasként éli boldog gyermekéveit. A
barátaival együtt nõ föl Rio Saladóban.
A fiúk szívét rabul ejti a szép Émilie.
Jonas és Émilie bimbózó szerelmét
azonban megzavarják az országot sújtó
konfliktusok.

Az emlékhelyen beszédet mond
dr. Sükösd Tamás polgármester,
valamint
a történelmi egyházak
képviselõi.
Sárbogárd Város Önkormányzata

14

CSALÁDI KÖR / BOGÁRDI TÉVÉ

2015. október 15. Bogárd és Vidéke

NAGYMAMA RECEPTJEI
Fahéjas fügelekvár
Hozzávalók: 250 dkg füge, 50 dkg gyümölcscukor, 1 citromból nyert citromlé, 1
csipet citromsav, 1 csipet gyömbérpor, 3 g
fahéj, 2 cs vaníliás cukor, 2 cs dzsemfix, 2
késhegynyi nátrium-benzoát az üvegek
öblítéséhez, 1 ek víz.
A szép érett fügéket alaposan megmossuk,
a végeiket levagdossuk, és feldaraboljuk.
Ezt mérjük le (2 és fél kiló volt), ehhez
tesszük a fél kiló gyümölcscukrot, és kevergetjük. Körülbelül 20 perc után feltesszük
fõni. A forrásig elõkészítjük a tisztára kimosott üvegeket, átöblítjük õket, majd
konyharuhára rakjuk, hogy lecsöpögjön (a
kupakokat is). A füge a forrástól számítva
kb. 20 perc múlva már szétesik, ekkor
tesszük hozzá a citromlevet, citromsavat,
õrölt gyömbért, vaníliacukrot, az õrölt fahéjat és a dzsemfixet. 1-2 perc után lekapcsoljuk alatta a tüzet. Az elõkészített üvegekbe rakjuk a lekvárt, majd kupakkal lefelé fejre állítjuk, pár perc után száraz
dunsztba tesszük. Másnap a kamrába a helyére rakjuk.

Nutellás hópehely
Hozzávalók a tésztához: 50 dkg finomliszt,
2,5 dl tej, 7 dkg cukor, 4 dkg élesztõ, 5 dkg
margarin, 2 cs vaníliás cukor, 2 db tojás, 1
db tojássárgája; a töltelékhez: 15 dkg nutella.

Egy tálba beleöntjük a lisztet, margarint,
vaníliás cukrot és a tojásokat. Az élesztõt
felfuttatjuk a langyos tejjel és a cukorral,
majd a lisztes keverékhez adjuk. Jól összedolgozzuk a tésztát. Letakarva, meleg helyen duplájára kelesztjük. A megkelt tész-

tát 4 egyenlõ cipóra osztjuk. Egy tepsit,
vagy nagyobb tortaformát (28 cm) kibélelünk sütõpapírral. Az elsõ cipóból 28 cm
kört formázunk, majd áthelyezzük a tepsire. Megkenjük a nutella 1/3-ával. A második és a harmadik cipóval is ugyanígy járunk el, az utolsóval befedjük az egészet. A
tészta közepébe egy poharat helyezünk,
csak idáig fogjuk bevágni a szeleteket (a
közepe egyben marad). 16 egyenlõ részre
osztjuk a tésztát, és egy lisztbe mártott késsel felszeleteljük. Az elsõ szeletet kétszer
megcsavarjuk jobb oldalra, majd a tõle balra levõt kétszer balra. Az így kapott 2 sodort rudat összeillesztjük. A további szeletekkel is hasonlóan járunk el. Kettesével
összeillesztjük õket. Amíg a sütõ bemelegszik, hagyjuk pihenni. Sütés elõtt megkenjük egy kevés tejjel a tetejét. Vigyázzunk,
ha sütés közben nagyon pirul, takarjuk le
félidõben. Kb. 40 perc alatt készre sütjük.
Nutella helyet használhatunk más tölteléket is, amihez éppen kedvünk van (lekvár,
túró, margarin és fahéj keveréke).

Csokis–zabpelyhes
keksz
Hozzávalók: 75 g zabpehely, 75 g finomliszt, 2 púpozott ek cukrozatlan kakaópor,
1 kk szódabikarbóna, 5 dkg étcsokoládé,
15 dkg barna cukor (puha), 10 dkg vaj, 1
db tojás, 1 csipet só.
Robotgéppel a puha vajat a cukorral habosra keverjük. Hozzáadjuk a tojást, tovább keverjük. Szárazon, felhevített serpenyõben rázogatva, néhány perc alatt megpirítjuk a zabpelyhet. Kávédarálóban finomra õröljük. Összekeverjük a zabpehelylisztet a sima liszttel, hozzászitáljuk a
kakaóport, a csokidarabkákat, beleszórjuk
a szódabikarbónát és a csipet sót is. Fakanálra váltva a tojásos–cukros–vajas maszszához keverjük több részletben a lisztes
egyveleget. A masszából tenyerünkkel diónyi golyócskákat gömbölygetünk, sütõpapírral bélelt tepsire tesszük, egymástól távol, és kb. fél centis korongokra lapogatjuk
õket. (Kb. 10 keksz fér el kényelmesen egy
normál méretû tepsin.) Légkeverésen 200
fokra elõmelegített sütõbe dugjuk, pontosan 8 percre. A sütõbõl kivéve pár percig
hagyjuk még a kekszeket a tepsin, majd
óvatosan rácsra emeljük, és ott hagyjuk
teljesen kihûlni.

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az
O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián,
valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Október 16., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Széni Mihály
búcsúztatása (~18p), Fejér Megyei Polgárõrnap Alapon (50p), VI. Sárbogárdi Szántóverseny
(ism. 80p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 17., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport:
VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p)
13.00 Lapszemle 14.00 Széni Mihály búcsúztatása (~18p), Fejér Megyei Polgárõrnap Alapon
(50p), VI. Sárbogárdi Szántóverseny (ism. 80p)
18.00 Lapszemle 19.00 Szép korúak köszöntése
Sárbogárdon (18p), Citeraszó Alsószentivánon
(ism. 50p), Sáregres hazavár (ism. 70p) 23.00
és 0.00 Lapszemle
Október 18., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Széni Mihály búcsúztatása (~18p), Fejér Megyei Polgárõrnap Alapon (50p), VI. Sárbogárdi Szántóverseny (ism. 80p) 14.00 Szép korúak köszöntése
Sárbogárdon (18p), Citeraszó Alsószentivánon
(ism. 50p), Sáregres hazavár (ism. 70p) 18.00
Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 19., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Mészöly-gála
(65p), Idõsek köszöntése Alapon (100p) 23.00
és 0.00 Heti híradó
Október 20., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport:
VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Bödõ István
elõadása Madarász Józsefrõl (66p), Zenei világnap szimfonikusokkal Sárbogárdon (~110p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 21., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Mészöly-gála (65p), Idõsek köszöntése Alapon
(100p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 22., 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
***

Heti idõjárás

Az elõttünk álló idõszakban eleinte a mediterrán térség
enyhe, nedves légtömegei, majd északnyugatról érkezõ
hidegfront határozza meg hazánk idõjárását. Szombatig
a felszín közelében délkeleti, a magasban déli, délnyugati irányú áramlás lesz jellemzõ.
Ennek köszönhetõen átlagos, keleten, délkeleten átlag fölötti hõmérsékletû, fagymentes, ugyanakkor csapadékos idõre számíthatunk. A többször labilis légállapot kedvezõ
feltételeket teremt intenzívebb záporok, zivatarok képzõdéséhez is. Szombaton még
csak átmenetileg, hétfõtõl várhatóan már tartósabban északnyugati irányú légmozgás
alakul ki térségünkben, további csapadékkal, visszaesõ hõmérséklettel. Köztük a vasárnap kissé nyugodtabbnak ígérkezik, ekkor viszont sûrû ködfoltok okozhatnak izgalmat,
elsõsorban a közlekedõknek.
www.metnet.hu

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó
megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.
bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl
és mûsorváltozásról a képújság futószövegében
adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás
jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban
(Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk
van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat:
TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.
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Elvitték a két pontot
VAX KE Sárbogárd–Bajnok DSE Nemesvámos 24-28 (13-15)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 2. forduló
Vezette: Fazekas–Vargáné.
Nézõszám: 90 fõ.
Sárbogárd: Németh I.–Goldberger 5, Bodoki 10, Várady–Szabó,
Rehák 5, Kaló 2, Horváth.
Cserék: Schvarcz, Sohár–Tutuc, Szabó J. Zs., Oláh 1, Aranyos, Suplicz, Pordán, Vorsléger 1.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Hétméteresek: 8/4, illetve 3/3, kiállítások: 4, illetve 8 perc.
Nagy várakozással tekintett mindenki a hétvégére. Szerettünk
volna revansot venni az elõzõ szezonban elszenvedett két vereségért. Igaz, azóta ez a Nemesvámos csak erõsebb lett, tehát fel volt
adva a lecke. Nagyszerû volt látni és tapasztalni, hogy a csarnok a
kezdõ sípszóra szinte teljesen megtelt.
Lendületesen és jól kezdtük a mérkõzést. Az elsõ 10 perc után háromgólos elõnyt mutatott az eredményjelzõ a javunkra. A 20. percig teljesen jól mûködött minden. Védekezésünk feszes volt és a
támadójátékunkban is volt ötlet. Innentõl kezdve a vendégek változtattak és az addig fantasztikus formában játszó Bodoki Györgyöt kivették emberfogással. Ez szemmel láthatóan megzavarta a
csapatot és ötlettelenné váltunk támadásban. A szünetre már a
vendégek mehettek kétgólos elõnnyel pihenni.
A második játékrészre próbáltunk tapadni ellenfelünkre. Nagyon
küzdött a csapat az utolsó 15 percig, szinte végig egyetlen találat
volt csak a különbség a vendégek javára. Ekkor volt egy komoly
lehetõségünk egyenlíteni, de elhibáztuk a hétméterest, amit még
háromszor megtettünk sajnos a mérkõzésen. A hajrára felõrölte a
csapatot a folyamatos futás az eredmény után, valamint a nemes-

vámosiak fizikai fölénye. A vége elõtt 5 perccel egy 5-0-ás
vendégrohanásnak köszönhetõen eldõlt a mérkõzés. Végül nagyot harcolva 4 góllal elbuktunk, sajnos most sem sikerült legyõzni riválisunkat.
Ez a teljesítmény valószínûleg a bajnokság 11 csapatából 8 ellen
elég lett volna hazai pályán. Azonban a Nemesvámos nem ebbe a
kategóriába tartozik, ha szigorúan nézzük, a bajnoki cím egyik
esélyese. Az elsõ 20 percben jól játszott a csapat. Megpróbáltuk
azt játszani, amivel lehet esélyünk egy fizikálisan nagyon erõs csapat ellen. A folytatásban sajnos saját késünkbe futottunk bele, hiszen ebbe a tempóba belefáradtunk, és ezt kihasználták a vendégek. Ismét sok ziccerhelyzetet elhibáztunk. A legbosszantóbb
ezek közül a négy kihagyott hétméteres, fõleg, ha ránézünk az
eredményjelzõre. Ami még sajnálatos, hogy Németh Tomi a kapuban pont nem fogott ki túl jó napot és sokszor nem volt szerencséje a befele csorgó labdákkal. Bodoki György viszont ismét hozta önmagát, javarészt átlövéseivel jutott el 10 találatig. Küzdeni
akarással most sem volt probléma, hiszen a csapat 90 %-a a szívét,
lelkét kitette a pályára. Ennyire futotta most.
Az elõttünk álló fordulóban vasárnap Tapolcára látogat a csapat.
A korai mérkõzéskezdés nem igazán szokott kedvezni nekünk, de
most reméljük, nem tréfál meg minket. Mindenképpen gyõzni
szeretnénk idegenben.
2015. október 18. (szombat) 11 óra: Tapolca–VAX KE Sárbogárd
HAJRÁ, SÁROGÁRD!
Rehák Tamás

Tabella
1. Ercsi SE
2. Bajnok DSE Nemesvámos
3. Tapolca VSE
4. Õsi Andreotti SE
5. VAX KE Sárbogárd
6. Veszprémi Egyetemi SC
7. Simontornyai KK
8. Rácalmás SE
9. Fûzfõi AK
10. Martonvásári KSE
11. Bicskei TC
12. Alsóörsi SE

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

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

0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

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

67
60
51
30
51
25
52
48
0
24
41
64

46 21
47 13
49
2
18 12
48
3
23
2
59 -7
57 -9
0
0
26 -2
55 -14
85 -21

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

A 2. forduló további eredményei: Rácalmás–Tapolca 25-25, Ercsi–Alsóörs 32-20, Bicske–Veszprémi Egyetem 23-25.
Elõrehozott mérkõzés: Alsóörs–Simontornya 24-26

Takashi Yamaguchi Sensei 7 th dan JKS
2015. október 18., Sárbogárd,
Mészöly Géza Általános Iskola
Idõpontok:
9.30-10.30
10.30-12.00
14.00-15.00
15.00-16.30
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!

kezdõ
haladó
kezdõ
haladó
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Esõs vasárnap délutáni gólszüret!
Sárszentmiklós–Bicske 13–0 (5–0)
Sárszentmiklós: Deák M.–Gráczer G., Tóth Zs., Szabó Sz., Hegedûs Gy., Nagy K., Lajtos A., Gráczer B., Demeter D., Bezerédi Á.,
Nagy Á.
Csere: Lieszkovszky Z., Németh K., Horváth I., Görög Á., Sükösd
G., Bíró Sz., Bérdi Z.
Edzõ: Sárai György.
Bicske: Bognár D.–Máté D., Bognár S., Jakab Á., Molnár N., Tokaji Z., Jaklin F., Sólyom T. K., Kovács A., Pásztor L. M., Jelinek
Z.
Edzõ: Nyigri Richárd.
Góllövõk: Bezerédi Á. (3), Gráczer B. (2), Szabó Sz., Nagy K., Németh K., Görög Á., Lajtos A., Bíró B., Sükösd G., Molnár N. (öngól).
A szemerkélõ esõben lejátszott mérkõzésen a hazaiak tetszés szerint érték el góljaikat. Már a 10. percben zörgött a bicskeiek hálója. Szabó K. szögletét Gráczer B. a bal alsó sarokba csúsztatta, 1-0.
Három perc múlva a jobb oldalon vezetett támadásból Lajtos A.
beadását Bezerédi Á. 14 méterrõl a jobb alsó sarokba helyezte,
2-0. Továbbra is csak a Sárszentmiklós támadott és a 29. percben
Gráczer B. beadása Molnár N.-rõl a kapuba pattant. Öngól, 3-0.
A 39. percben Szabó Sz. ellen megítélt szabadrúgásért a sértett 18
méterrõl a sorfal fölött a jobb felsõ sarokba lõtt, 4-0. A félidõ lefújása elõtt Szabó Sz. végzett el szabadrúgást, és a berobbanó Nagy
K. elõvetõdve a kapu közepébe fejelte, 5-0. A második félidõ elsõ
percében Bezerédi Á. villant, és bal oldalon kilépve a hosszú sarokba helyezte a labdát, 6-0. Az 58. percben Németh K. 20 méterrõl lövésre szánta el magát, és a meglepõdõ kapus a gólvonalon
túlra ejtette a labdát, 7-0. Öt perccel késõbb megismétlõdött a jelenet, 8-0. A 75. percben Bezerédi Á. ment el a bal oldalon, a belõtt labdát a védõk röviden rúgták ki, és az érkezõ Sükösd G. a
jobb sarokba lõtte, 9-0. Három perc múlva már kétjegyû volt az
eredmény. Bíró B. átadásával Lajtos A. a helyüket keresõ védõk
között kilépett, és a kapu közepébe passzolta a labdát, 10-0. A 79.
percben Bezerédi Á. lépett ki, a helyüket nem találó védõk között,
lövését a kapus lábba védte. A labda Bíró B. elé került, aki a fekvõ
kapus felett a hálóba emelt, 11-0. Még nem állt le a miklósi henger, és az utolsó két percre is jutott két gól. A 88. percben Gráczer
B. középen lépett ki, és a kifutó kapus mellett behelyezte a kapuba a labdát, 12-0. A kezdés után azonnal megszerzett labdával
Görög Á. indította Bezerédi Á.-t, aki a védekezésre képtelen
védõktõl nem zavartatva lõtt a kapuba, 13-0.
A hazai csapat a mérkõzés teljes egészében irányította a játékot,
és a vendégeknek még szórványos ellentámadásra sem volt
lehetõség.
Jók: Bezerédi Á., Hegedûs Gy., Lajtos A.

Demeter Dávid
1+2 x mesterhármas=7
Sárszentmiklós U19–
Bicske U19 17–0 (9-0)
Sárszentmiklós: Brúzsa S. P.–Márkovics D., Németh K., Horváth
I., Húsvéth T., Molnár M., Görög Á., Pajor T., Sükösd G., Demeter D., Simon Cs.
Csere: Kovács M., Vagyóczki P.
Edzõ: Pajor László.
Góllövõk: Demeter D. (7), Görög Á. (4), Sükösd G., Simon Cs.
(2), Molnár M., Kovács M., Pajor T.
Megállíthatatlanul száguld hétrõl hétre az ifi csapat. A Bicske
már az elsõ félidõben K.O.-t kapott és a hazaiak gólarányt
javítottak.
Jók: Demeter D., Görög Á., Horváth I., Sükösd G.

A 26. perc volt kérdés!
Adony–Sárszentmiklós II. 2–5 (1-2)
Sárszentmiklós II.: Plézer N.–Somogyi L., Szúnyogh R., Szakács
S., Juhász G., Fekete J., Bartók Z., Szabó Z., Krajcsovics P.,
Majláth H., Kovács D. D.
Csere: Rigó L., Csikós G., Mádi L., Pajor T.
Edzõ: Pajor László.
Góllövõk: Majláth H. (3), Somogyi L., Krajcsovics P.
Az elsõ félidõben megfordította a mérkõzés állását a
Sárszentmiklós II. csapata. A helyzetek kihasználásával a gyõzelem nem volt kérdéses az alsóházban tanyázó Adony ellen.

Kelemen elemében!
LMSK Cobra Sport Ö. F.–
Sárszentmiklós Ö. F. 1–4 (1-2)
Sárszentmiklós Ö. F.: Szilágyi B.–Emperger J., Németh A., Tóth
A., Kelemen B., Killer G., Deák G., Csendes I., Vereczkei J., Örkényi B., Mikuli B.
Csere: Sipõcz A., Derecskei J., Takács K. A., Tóth I.
Góllövõk: Csendes I., Kelemen B. (3).
Kelemen három góljával újabb gyõzelmet aratott az Öregfiúk csapata, és magabiztosan vezeti a tabellát.

Öt gól ellenében
hatot kaptunk!
Iváncsa U16–
Sárszentmiklós U16 6–5 (4-4)
Sárszentmiklós U16: Deák Z.–Lukács Z., Ambrózi M.,
Vagyóczki P., Killer G., Fekete A., Bögyös G., Erdélyi A., Vitéz–Móré G., Lakatos K., Gyökér K.
Csere: Nagy F., Brúzsa T., Gábris R., Juhász Gy., Emperger F., Kasza
M.
Edzõ: Bezerédi Ádám.
Góllövõk: Vitéz–Móré G., Lakatos K. (2), Vagyóczki P., Fekete
A.
Öt rúgott gól sem volt elegendõ a pontszerzéshez. A gólörömben
megfeledkezik a csapat a védekezésrõl. Ismét egygólos vereséget
szenvedett a csapat, és a nyolcadik helyre csúszott a tabellán.

A hétvége sportmûsora
2015. október 17. (szombat)
10 óra Mezõfalva U19–Sárszentmiklós U19 (Mezõfalva)
12.30 óra Sárszentmiklós Ö. F.–Polgárdi Vertikál Ö.F
14.30 óra Sárszentmiklós II.–Káloz
2015. október 18. (vasárnap)
10 óra Sárszentmiklós U16–Csákvár
14.30 óra Mezõfalva–Sárszentmiklós (Mezõfalva)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár
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AZ AKARAT EREJE
– megyei döntõ Cecén –
Hosszas elõkészületek után szeptember 27-én elsõ alkalommal rendezett döntõt a Tolna Megyei Lovassport Szövetség a cecei
Kabakán lovardában. A kezdeményezés jó.

Az 1974-ben alapított egykori telivérménes-istálló helyszíne és a
környék talaja remek körülményt kínál a lovaknak, illetve a lovagolni kívánó embereknek egyaránt. Természetesen az adott homok minõségét nem lehet egzakt módon meghatározni, de vannak pontok, amiket figyelembe kell venni egy versenypálya esetében: ne legyen mély esõ után, hogy elkerüljük az ínsérüléseket
vagy a patkólehúzásokat; ne legyen kemény, poros száraz idõben,
és lehetõleg a víz gyorsan hagyja el. Ezeknek az alternatíváknak
teljesen megfelelt a Kabakán lovarda talaja, annak ellenére, hogy
az elõtte álló napokban nem kevés csapadékot kellett kiállnia. A
megfelelõ homok mellé társult az idei esztendõben vásárolt akadálypark is, ami megadta a lehetõséget a színvonalas „B” kategóriás díjugrató megrendezésére.
Nem titok, hogy egy ilyen rendezvény költségekkel jár, és bár ,,a
pénz nem boldogít”, Kántor Mónika, a Pillich Ferenc Szakiskola
igazgatója maximális támogatásának és a Magyar Lovas Szövetség segítségének köszönhetõen megrendezésre kerülhetett a
Tolna megyei bajnokság döntõje Cecén.
A verseny nyílt nevezést kínált, tehát nem csak a megyei lovasok
vehettek részt rajta. Ezek azok a törekvések, amiket jobban meg
kell becsülnie lovas társadalmunknak, hiszen a hazai díjugratás
gerincét alkotó „B” kategóriás lovaknak, lovasoknak a lovarda
remek lehetõséget adott a versenyzésre.
Minden elismerés azoké, akik fáradhatatlanul, néha a lehetetlent
is bevállalva készültek az esemény megrendezésére, ugyanis tényleg egy, a kategóriájában színvonalas, hangulatos versenyen
vehettünk részt.
Kapoli István, a Tolna Megyei Lovas Szövetség elnöke számolt be
a technikai részletekrõl.

– Túl vagytok az elsõ döntõn úgy, hogy rendeztetek már itt lovasversenyt, csak egy másik szakágban, de nem volt egyszerû dolgotok, hiszen bõ két éve nem kis veszteség érte a lovardát.
Kapoli István: – Napra pontosan 2013. április 15-én leégett szeretett istállónk, amit azóta sem tudtunk helyreállítani, és folyamatosan várjuk a segítõ kezeket. Ennek ellenére állandó a zsongás, hiszen rendszeresen rendezünk – már öt esztendeje – távlovasversenyt itt, Cecén, mivel több ezer hektáros tájvédelmi terület körzetében vagyunk, ami felkínálja a lehetõséget erre az eseményre.
Idén úgy döntött az elnökség, hogy egy díjugratódöntõt is lebonyolít. Lehetne magvas gondolatokat ejteni arról, hogy a mi helyzetünkben milyen nehéz és embert próbáló feladat egy ilyen esemény megszervezése, de én sokkal fontosabbnak tartom megköszönni a rengeteg segítséget, amelynek eredményeképpen létrejöhetett ez a verseny. Köszönet tehát a szakmunkásiskola tanulóinak, akik az akadálypark retusálásától kezdve a környezet kiépítéséig mindenben segítettek; Badics János kollégának és Kántor
Mónikának, akik nélkül szintén nem valósulhatott volna meg az
esemény; a pályaépítõnek, Csete Gábornak, aki régi, nagy rutinnal rendelkezõ személyes ismerõsöm, ennek megfelelõen nagyon
korrekt, dekoratív pályát épített; végül, de nem utolsó sorban pedig a díjugrató szakágnak, mely tiszteletdíjakkal járult hozzá a
rendezvény sikeréhez. A nagyszámú pozitív visszajelzésen felbátorodva úgy döntöttünk, jövõre kettõ díjugrató versenyt is rendezünk. Az elsõt tavasz végén, a másodikat pedig szeptember utolsó
hetében. Reméljük, a lovasok szemszögébõl legalább annyira sikeresek lesznek a jövõre megrendezésre kerülõ versenyek, mint
az idei esztendõben, ugyanis a remény formálja az akaratot, az
akarat pedig a világot.

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág,
Horváth István, Huszárné Kovács Márta, Horváthné Mikuli Erzsébet, Menyhárt Daniella, Mágocsi Adrienn, Hargitai Gergely, Jákob
Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, dr. Müller Viktória, Tauzné Piroska, Leszkovszki Albin, Pajor László, Rehák Sándor, Szántó Gáspár és
még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka:
Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási
határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK: a Bogárdi TV-ben is látható!
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
200x180-as fejtámlás Cardo FRANCIAÁGY
Billerbeck RUGÓS MATRACCAL JÓ ÁLLAPOTBAN ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 70 379 2012
SZÉKESFEHÉRVÁRON ALBÉRLETET KERESEK!
06 20 405 7366
Minimum B-kategóriás jogosítvánnyal,
lehetõleg sárbogárdi lakhellyel rendelkezõ MUNKATÁRSAT KERESÜNK.
Jelentkezés önéletrajzzal a sarbogard@deszolg.hu e-mail címen
ÜZLETHELYISÉG KEDVEZÕ ÁRON KIADÓ! (kézmosó, toalett van).
06 20 437 7036
MADOCSAI ALMAVÁSÁR A VÁSÁRTÉREN.
100-200 Ft/kg áron: Idared, Jonagold, Jonathán, Starking,
Golden, Mutsu, Greni, KÖRTE: Bosc kobak
06 30 258 5551
SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
október 17-én, szombaton a sárbogárdi vásárban.
CAFÉ AMIGO NAPI AJÁNLATA: 750 Ft – HÉTFÕ-PÉNTEK, 11-16 óráig
Állítsa össze Ön a saját menüjét, amelyet megtalál honlapunkon!
Sárbogárd, Attila út 5/a, tiszti lakótelep, telefon: 06 (31) 315 6556, 06 (25) 626 611

LEVESEK – 350 Ft
OKTÓBER
43. hét: október 19-23.
19. Gulyásleves (marha)
20. Csirke raguleves (paradicsomos)
21. Tárkonyos pulykaraguleves
22. Tejfölös halraguleves
23. Nemzeti ünnep
44. hét: október 26-30.
26. Újházi tyúkhúsleves
27. Savanyúkáposztás sertésleves
28. Bakonyi sertésragu
29. Lencsegulyás (csirke)
30. Zöldbabos marhaleves
NOVEMBER
45. hét: november 2-6.
2. Grízgaluskaleves
3. Frankfurti leves
4. Babgulyás
5. Paradicsomos sertésragu
6. Tejfölös, gombás csirkeragu

46. hét: november 9-13.
9. Zöldborsós marharagu
10. Póréhagymás erõleves (csirke)
11. Sárgaborsóleves csirke szárnnyal
12. Pulykanyak leves
13. Csülkös bableves
47. hét: november 16-20.
16. Gulyásleves (sertés)
17. Ázsiai fûszeres erõleves (csirke)
18. Marha pörkölt, hagymás tört burgonyával
19. Májgaluskaleves
20. Csirkeaprólék leves
48. hét: november 23-27., 31.
23. Paradicsomos csirkeleves
24. Grízgaluskaleves
25. Frankfurti leves
26. Babgulyás
27. Tejfölös, gombás csirkeragu
31. Bakonyi sertésragu
FIZETÉS MÓDJA: készpénz, bankkártya, étkezési
utalvány, Erzsébet utalvány, SZÉP-kártya.
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APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Eladó egy antik Singer varrógép 12.000
Ft-ért. 06 (20) 405 7366
COOP felett 1,5 szobás felújítandó lakás eladó. Irányár: 5,8 M. Ft. 06 (30) 9820 667 (3261693)
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 keresünk! Vidékieknek akár szálláslehetõséggel. Érdeklõdni: 06
(30) 409 2554, vagy személyesen a Tescóban
az õrszolgálatnál.
Csirkevásár! Tinódy út 52. Tisztítva is elõjegyeztethetõ október 16-ra. Telefon: 06 (30)
384 2294
Alapon szántóföldet vennék vagy bérelnék.
06 (30) 520 6292
50. házassági évfordulójuk
alkalmából
sok boldogságot kívánunk
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A bírósági közvetítõi eljárás
A közvetítés – vagy más néven mediáció – egy olyan, a hagyományos vitarendezõ (peres) eljárásoktól lényegesen eltérõ megoldás, melynek az a
célja, hogy a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezéssel zárják le a
vitájukat. Ehhez a vitában nem érintett, semleges, pártatlan harmadik
személy, közvetítõ (mediátor) segítségét veszik igénybe.
A bírósági közvetítés mindezeken túl ahhoz is segítséget nyújt, hogy a
per megindulásakor, illetve a per folyamán bármikor (fellebbviteli eljárásban is) gyorsan, hatékonyan rendezhetõ legyen a jogvita. A közvetítõi eljárás igénybevételével a már elkezdõdött per néhány hét alatt befejezhetõ. A bírósági közvetítés lehetõvé teszi, hogy a felek per helyett párbeszéd útján megállapodásra jussanak.
Mi a közvetítõi eljárás elõnye a perhez képest?
A közvetítõi eljárás lényegesen gyorsabb, rugalmasabb, mint a bírósági
peres eljárás. A közvetítõi eljárásban nem fordulhat elõ az, mint ami egy
perben, hogy az egyik fél nyer, a másik pedig veszít. A bíróságon dolgozó
közvetítõ kapcsolatba lép a felekkel, közvetlen, oldott légkörben segít nekik a konfliktus feltárásában és abban, hogy maguk találják meg a megoldást a problémájukra. A megegyezéssel mindkét fél nyer, miközben a
megegyezés növeli a felek egymás iránti bizalmát, és javítja a konfliktus
miatt megromlott kapcsolatokat is. További elõnye még, hogy a bírósági
közvetítõi eljárás nem nyilvános, sõt a bírósági közvetítõnek az eljárás
során tudomására jutott tényekkel, adatokkal kapcsolatban szigorú titoktartási kötelezettsége van. Tehát az elõtte elhangzottakról a perben
eljáró bírónak sincs tudomása. A felek közös döntésén múlik, hogy az elhangzottakról kinek mit hoznak a tudomására.
Van-e pénzbeli elõnye a bírósági közvetítésnek?
A bírósági közvetítés illetékmentes, a bírósági közvetítõnek nem kell díjat fizetni és sikeres megállapodás esetén a felek a perben – 90 %, 70 %,
50 % – illetékkedvezményben részesíthetõk.
Kinek érdemes igénybe venni,
és milyen esetekben a bírósági közvetítõi eljárást?
Bárki bírósági közvetítõhöz fordulhat a vitás ügyével. Az eljárásban az vehet részt, akinek peres, vagy peren kívüli ügye már folyamatban van a bíróságon.
Közvetítés per nélkül
Akinek nincs peres ügye folyamatban és nem is kíván pereskedni a vitás
ügyében, vagy nem bírósági közvetítõhöz kíván fordulni a folyamatban
lévõ perében, az Igazságügyi Minisztérium honlapján (www.kozvetitok.
kim.gov.hu) található névjegyzékben szereplõ közvetítõk közül is választhat. A névjegyzékben lévõ mediátorok közvetítõi tevékenységéért a feleknek díjat kell fizetni – igény esetén elõlegezni –, és felszámíthatják az
egyéb költségeiket is, melyek kifizetése a hozzájuk forduló feleket terheli.
Milyen típusú viták rendezhetõk bírósági közvetítéssel?
– családjogi viták, például házasság felbontása, gyermekelhelyezés, illetve szülõi felügyeleti jog gyakorlása tárgyában indult jogvita, láthatási,
vitás kapcsolattartási jog körében, vagyonmegosztás esetén;
– szerzõdéses (pl. devizahiteles perek) és szerzõdésen kívüli jogviták,
kártérítés, szavatosság, birtokvita, szomszédjogok;
– gazdálkodó szervezetek egymás közötti vitái;
– munkajogi viták;
– munkaviszonnyal, munkaszerzõdéssel kapcsolatos vitás kérdések.
Mikor nincs helye közvetítésnek?
Nem lehet igénybe venni a közvetítõi eljárást közigazgatási, végrehajtási, apaság megállapítása iránti, gondnokság alá helyezési, a gondnokság
megszüntetésére irányuló perekben. Nincs helye akkor sem közvetítésnek, ha a felek között erõszakos elõzmény volt, vagy valamelyik fél pszichés, kóros állapota miatt.
Hogyan zajlik a közvetítõi eljárás?
A bírósági közvetítõ segít a felek közti párbeszéd helyreállításában. A felek álláspontjának meghallgatását követõen a felek közti írásbeli megállapodás létrejöttét és annak jóváhagyását segíti. A megállapodást a fe-

lek és a közvetítõ is aláírják. Ha a felek meg tudnak egyezni, a megállapodásnak azt a részét, amiben a jogvitájukkal bírósághoz fordultak, a peres
ügy bíróságának bírája az egyezséget ítélet hatályú végzéssel jóváhagyhatja, ha ezt a felek közösen kérik.
Ugyanakkor abból sem származik a feleknek hátránya, ha nem sikerül
megállapodni a közvetítõi eljárás keretében. Ebben az esetben a bíróság
a peres eljárást lefolytatja, és a bíróság dönti el a jogvitát. A peres eljárás
folytatását a felek is kérhetik.
Mi a kötelezõ közvetítés?
A 2014. március 15-étõl hatályos Ptk. Családjogi Könyve bevezette a kötelezõ közvetítés fogalmát a szülõi felügyeleti jog rendezése érdekében, a
szülõ–gyermek közötti kapcsolattartás és a gyermek harmadik személynél való elhelyezése körében, beleértve a határon átnyúló jogvitákat is.
Ez azt jelenti, hogy ezekben a perekben a bíró kötelezheti a feleket, hogy
kölcsönösen együttmûködve forduljanak közvetítõhöz és vegyenek részt
az elsõ közvetítõi megbeszélésen, ahol meghallgatják a közvetítõ tájékoztatóját. A közvetítõi eljárás megindulása és lefolytatása ebben az
esetben is a felek önkéntes döntésén múlik. A közvetítésre kötelezõ, nem
fellebbezhetõ végzésével a bíróság egyidejûleg felfüggeszti a per tárgyalását. Az eljárás folytatása után – a felek közös kérelmére – a bíróság jóváhagyhatja a közvetítõi eljárásban kötött megállapodásukat, mint perbeli egyezséget, és rendelkezik a peres illeték mérséklésérõl. Amennyiben nem vezetett eredményre a közvetítés, a per folytatódik és a vitás
kérdésekben a bíróság dönt.
A házasság felbontása iránti perekben a bíró – ha indokoltnak látja –
ajánlhatja a feleknek, hogy menjenek el és próbáljanak megállapodni a
vitás kérdésekben közvetítõ segítségével.
Természetesen a közvetítõi eljárás javasolható nemcsak családjogi, hanem más polgári, gazdasági, munkaügyi perekben is, és a peres eljárás
bármely szakaszában.
Hogyan kezdeményezze a bírósági közvetítést?
A bíróságok honlapjáról letölthetõ, vagy az ügyfélfogadási irodákban
hozzáférhetõ nyomtatványok között megtalálható a bírósági közvetítés
lefolytatása iránti KÉRELEM, de a közvetítés lefolytatását saját kezûleg
írt kérelemben is kérheti, a felek elérhetõségi adatainak feltüntetésével
(név, cím, e-mail, telefonszám), hogy a közvetítõ elérhesse a feleket. Ha
csak az egyik fél nyújtja be a kérelmet a bíróságra, kérésére a bírósági
közvetítõ megszerzi a másik fél beleegyezését is. A kérelem benyújtását
követõen néhány napon belül felveszi a kapcsolatot a felekkel akár
e-mailen, vagy telefonon, hogy idõpontot egyeztessen az elsõ közvetõi
megbeszélésre.
Amennyiben az elsõ közvetítõi megbeszélést követõen úgy döntenek,
hogy részt kívánnak venni a bírósági közvetítõi eljárásban, a bírósági közvetítõ elõtt egy erre irányuló NYILATKOZATOT kell közösen aláírniuk,
amivel elindul a közvetítõi eljárás.
Ki lehet bírósági közvetítõ?
Bírósági közvetítõ az a bírósági titkár, rendelkezésre álló állományban lévõ nyugalmazott bíró, bíró lehet, aki rendelkezik az ehhez szükséges
szakmai képzettséggel és az Országos Bírósági Hivatal elnöke bírósági
közvetítõvé jelölte ki.
A SÁRBOGÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG elérhetõségei:
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 17.; levelezési cím: Sárbogárd, Pf. 10.; központi telefonszám: +36 25 518 120, +36 25 518 123; e-mail:
birosag@sarbogard.birosag.hu.
Ügyfélfogadási rend: H-K-Cs-P 9–11; Sze 8–11.30, 12.30–15.00.
Panasznap: minden szerdán ügyfélfogadási idõ alatt.
Bírósági közvetítõ: dr. Bazsó Bernadett – Székesfehérvári Törvényszék;
e-mail: bazsob@szekesfehervarit.birosag.hu; tel.: +36 (30) 307 7098.
Az ügyfélfogadás elõzetes idõpont-egyeztetés alapján történik!
Forrás: a Székesfehérvári Törvényszék honlapja
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