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KOMFORTSTRATÉGIA

BÚCSÚ
A DOKITÓL

ÖREGDIÁK
NEM VÉN DIÁK

(2. oldal)

(4. oldal)

(5. és 20. oldal)

Kinyíltak az iskolakapuk szeptember 1-jén – a fotó a
Sárszentmiklósi Általános Iskola évnyitó ünnepségén készült.

V I GN E T T A M A R G Ó JÁ R A
Nagyvárosi forgalom Bogárd fõútján fél nyolckor. Meg-megáll a kocsisor, ahogy gyerekcsapatok kelnek át a zebrán polgárõrök,
rendõrök felügyelete mellett a hûvöskés, õszies reggelben. Az óvoda felé igyekvõ anyukák sírásra biggyedt szájú piciket „vonszolnak”
maguk után. Az iskolába járásban rutint szerzett nagydiákok is késleltetik, már-már az utolsó percekre idõzítik az iskolakapun való
átkelés pillanatát. A félénk elsõsök – nem kevésbé tétova, féltõ szüleikkel – azonban már fél órával 8 elõtt a bejáratnál toporognak
(mert az iskolából nem lehet csak úgy hiányozni, nincs olyan, mint az egyik futballmérkõzésen, hogy nem jelenik meg a csapat), s keresik a számukra egyelõre még idegen világban, a zsibongó udvaron a tanító nénik, új társak ismerõs arcát.
Hiába voltak a mai szülõk egyszer valaha diákok maguk is, úgy csodálkoznak rá iskolássá érett csemetéjük tanszereire, mint a gyermek. Ni, a pöttyös doboz a számolókorongokkal a mi idõnkben is így nézett ki! De ez a könyvcsomagoló! Kasírozásban való jártasság
nem árt hozzá! Milyen jó lett volna, ha a kedd éjjel unatkozó, randalírozó fiatalok törés–zúzás helyett segítettek volna nekem letépni
a ragasztócsíkot, körbevágni a könyveket, ráfirkantani a nevet, osztályt a vignettára!
Hargitai–Kiss Virág
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V Á R O S I S T R A T É G IA
A 2014–2020 közötti idõszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégia (rövid nevén: ITS) ismertetésére, véleményezésére várták az érdeklõdõket a díszterembe kedden délután közmeghallgatás keretében az önkormányzat szakemberei, képviselõi, valamint a tervet készítõ, pécsi Eco-Cortex Tanácsadó iroda munkatársai.
Dr. Sükösd Tamás polgármester bevezetõként megfogalmazta: Az ITS nem azért
fontos, mert az összes pályázat beadásának feltétele volt, bár ez is motivált bennünket, hogy minél gyorsabban elkészüljön. Mindenképpen kell Sárbogárdnak
olyanfajta kitörési pontokat megjelölni,
aminek a nyomán haladhatunk tovább.
Most már a második ciklusunkat töltjük, és
változó problémákkal szembesülünk. Ha
csak a munkaerõ-piaci helyzetet nézzük,
2010-ben a legnagyobb gondunk a bõven
kétjegyû munkanélküliség volt, most pedig
a funkcionális munkaerõhiány. Szükséges
megtalálni, mik azok az értékek, amik
mentén a települést tovább lehet fejleszte-

Eco-Cortex készítette. A településfejlesztési koncepciót ugyan más cég alkotta meg,
de az összhang megmaradt, mert a cég figyelembe vette azt a célrendszert, ami elkészült. Jogszabály szabályozza a dokumentumok elkészítését, mely az elveket és
a tartalmat is meghatározza – ebben nem
volt túl nagy szabadságunk. De azt gondolom, hogy a tartalmat mindig a város maga
és azok az emberek határozzák meg, akik
részt szeretnének venni a tervezésben. Az
országban egyre nagyobb a nyíltság, mind
jobban el is várják, hogy minél inkább társadalmasításra kerüljenek a tervezések.
Jelen alkalom is ezt a célt szolgálja.

ni. Pár gondolatunk az ITS-t megelõzõ Integrált Városfejlesztési Stratégiánál (IVS)
is volt, és ennek megfelelõen indultunk el.
Az ágazati operatív programokból kiírt pályázatok közül összesen 11-en vettünk
részt, amik részben már e stratégiának
megfelelõen tartalmaznak infrastrukturális, másrészt szemléletformáló fejlesztéseket, amikre – úgy gondolom – nagy szükség
van, hiszen a humán erõforrás a szûk keresztmetszet mindenben. Ha az emberek
szemléletén tudunk változtatni, akkor tudunk változtatni a lakókörnyezetünkön, illetve a városon. Üdvözlöm a csapatot, akik
az ITS-t készítették, valamint Varga Gábor országgyûlési képviselõt, aki szintén
megtisztelte a rendezvényünket jelenlétével, és akivel a fejlesztéseket folyamatosan
egyeztettük.
Dr. Göndöcs István, az Eco-Cortex szakmai vezetõje, ügyvezetõje: Megtisztelõ volt
számunkra hogy ebben a munkában részt
vehettünk. Korábban több munkát is végeztünk itt. Az IVS-t annak idején az

Dr. Göndöcs István kifejtette, hogy a koncepció az egész településre vonatkozó, általános irányelveket foglalja magába, míg
a stratégia területileg is értelmez dolgokat,

részletesebb, és meghatározza a beavatkozásokat, projekteket, amiket a város a gyakorlatban is véghez visz. Érzékelhetõ változások vannak a városban az elmélet gyakorlati megvalósításának köszönhetõen.
Az Eco-Cortex szakembere beszélt arról
is, hogy az elmaradott településrészek integrálása illetve a társadalmi célok megvalósítása is nagyon fontos, hiszen a kövek
maguktól nem változnak, az emberek viszik végbe a változást. Szemléletes táblázatok segítségével mutatta meg a stratégia
hangsúlyos elemeit. Például Sárbogárd jövõképe, ami hosszú távú, változatlan cél,
ekképp szól: „Jó komfortérzetet biztosító
életminõséget, fenntartható, egészséges
környezetet nyújt lakosai számára, a javuló
foglalkoztatás elérése érdekében pedig a
helyi és a betelepülõ vállalkozások számára vállalkozóbarát feltételeket teremt. A
város a kistérség ipari, agrár-ipari fejlesztési és foglalkoztatási központjává válik.”
A településfejlesztés legfõbb, iránymutató
elvei pedig a környezeti értékek megõrzése (természeti, táji, épített értékek; mértéktartó, minõségi fejlesztés), a partnerség: széles körû együttmûködés, az integrált szemlélet, a fenntarthatóság és az
esélyegyenlõség. A célok átfogó és részcélokra vannak bontva, illetve a városrészek-
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re mint akcióterületekre vonatkozó elképzelések vannak meghatározva az ITS-ben.
Szó esett az úgynevezett szegregátumokról is, azaz azokról az elszigetelt településrészekrõl, melyek a Központi Statisztikai
Hivatal mérései alapján e kategóriába tartoznak, és amelyek felzárkóztatására már
két pályázat is indult (ezekrõl a lapunkban
korábban megjelent testületi beszámolókban olvashattak). Bíznak abban, hogy e pályázatok pozitív elbírálásban részesülnek.
Fontos térségi szerepe is van a városnak,
nemcsak mint járásközpont, hanem elhelyezkedése miatt is. Ebben komoly fejlesztési perspektíva rejlik, amit már a megye is
felismert, és elindított egy kiemelt térségi
fejlesztési programot (amit az ITS készítõi
„Mezõföld szíve” Programnak neveznek).
Ennek részét képezi többek között a közlekedési útvonalak, kapcsolatok, elérhetõség javítása, amik révén a szabad vállalkozási zóna elõnyei maximalizálhatók. Nem
mellékes cél a szakképzett munkaerõ
kinevelése sem megfelelõ, újragondolt
oktatási–képzési rendszer által.

Összefoglalva: az ITS egy olyan sokrétû
fejlesztési program, aminek minden részeleme, területe egymásra épül és fontos
ahhoz, hogy a fent megfogalmazott jövõkép kikerekedjen.

Az ITS megismerhetõ teljes részletességében az önkormányzat honlapján.
Hargitai–Kiss Virág

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 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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Búcsú a háziorvostól
A sárhatvaniak csütörtökön búcsúztak háziorvosuktól, dr. Horváth Endrétõl, aki
negyven éven át szolgálta a falut.
A település közösségi házának nagyterme
zsúfolásig megtelt. A sárhatvani asszonykör tagjai és a tornácon beszélgetõ férfiak
ünneplõbe öltözve lesték, hogy mikor érkezik az ünnepelt. Aztán rövidesen feltûnt
a Pluhár Pista bácsiék utcájából kiforduló
kis csoport. Pista bácsi és családja és néhány közelebbi ismerõs társaságában érkezett a „doki” feleségével és asszisztensével.
Az asszonyok félkörben fölállva fogadták
a vendégeket. Sorban hangzottak el a kedves, olykor tréfás búcsúztatók, majd a faluközösség nevében Pluhár István állt ki,
hogy szóljon. Idõnként el-elcsuklott a
hangja, ami nem csoda, hiszen negyvenéves barátság fûzi õt és a családját háziorvosukhoz. Bármikor rendelkezésre állt, s
nem csak rendelési idõben. A búcsúzás annak tudatában még nehezebb, hogy a mostani nagy orvoshiány miatt alig van remény, hogy Endre helyére új háziorvos
jöjjön.
Pluhár István köszöntõje után átadták azt
a díszes emlékplakettet, amelyre fölvésették: „Köszönetünket és hálánkat fejezzük
ki dr. Horváth Endre háziorvosunknak sok
évtizedes munkájáért: Sárhatvan lakosai”.
A plakett átadása után ki virággal, ki egy
meleg kézfogással köszönt el a doktortól.
Hargitai Lajos

„Mindannyian megõriztünk egy emléket,
amit nagyszüleink hagytak ránk,
Tovább kell adni, megmutatni,
hogy majd a mi unokáink is emlékeznek Ránk!”

Meghívó
sárhatvani–hatvanpusztai
kiállításra
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt a

2016. szeptember 17-én, szombaton,
14 órakor kezdõdõ helytörténeti és
fotókiállításra,
melyet a sárhatvani klub termében rendezünk meg.
A kiállítás ideje alatt és után szeretnénk további,
Sárhatvan–Hatvanpuszta múltjával kapcsolatos képeket,
dokumentumokat gyûjteni.
Ha van, kérünk, hozd magaddal!
Szervezõk

Bogárd és Vidéke 2016. szeptember 8.

KÖZÖSSÉG

Három
harmincas
A Petõfi Sándor Gimnázium három, 1986-ban végzett osztálya
tartott osztály- és évfolyam-találkozót szombaton, mely emlékezetesre sikeredett mindenki számára, aki részt vett a jeles eseményen. Íme a találkozón készült fotók, és az eredeti osztálynévsorok.

4. a osztály
Osztályfõnök: Kalácska László
Bodnár Imre, Bodoki Jolán, Ferenczi Zsuzsanna, Garbacz Hajnalka, Hargitai Enikõ, Herczeg Zsuzsanna, Horváth István,
Katz Ildikó, Kovács Gábor János, Kõfejû
Tamás, Nyulász Péter, Orova István, Sárosi Beáta, Simon Andrea, Sobor Ágnes,
Szalai Erzsébet Anikó, Szénási Csaba,
Toldi Bernadett Katalin, Tóth Ágnes,
Varga Emõke, Virág Melinda, Vörös Viktória Klára

4. b osztály
Osztályfõnök: Tóbel Ferencné
Arany Szabó Ágnes, Bús Gabriella, Csabai
Ferenc, Csaplár Attila, Farkasréti Ágnes,
Kéri Mária, Mikuli Margit, Müller Csaba
László, Papp Aranka, Rafael Magdolna
Andrea, Rauf Zsuzsanna Erzsébet, Sulák
Éva, Szloboda Sándor Mihály, Szloboda
Terézia, Tóth Valéria

4. c osztály
Osztályfõnök: Zocskárné
Bartal Zsuzsanna
Bereczk Károly, Deres Tímea, Dobos Erzsébet, Eke Andrea, Hajba Zoltán, Hajnal
Ildikó, Horváth Irén, Kolonics Katalin,
Molnár Gyöngyi, Pekács Hajnalka, Schábel Csilla, Szalai Zsuzsanna, Szecsõdi
Margit, Tanka Csaba, Tóbel Katalin, Tóth
Gabriella, Vajtai Éva, Varga Gábor, Varga Piroska
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Hargitai nagymama köszöntése

Özvegy Hargitai Lajosné, született Takács
Katalin, édesanyánk, 1926. szeptember
3-án született Izsákon. Három gyermekétõl (Lajos, Katalin, Péter) 11 unokája, 16
dédunokája van már, és mennyi lesz még,
ha Isten élteti sokáig és a családban továbbra is ilyen bõséges lesz a gyermekáldás!
1942-ben ment férjhez Fülöpszálláson
Hargitai Lajos katolikus kántortanítóhoz.
Aztán jött a háború, elvitték édesapámat a
frontra, amikor még meg se születtem.
1944. október 13-án jöttem a világra. Ekkor már a falu alatt állt a front, s két hétre
rá elfoglalták a falut az oroszok. Édesapám a Vereckei-hágónál megsebesült,
majd hadifogságba került. Egyéves voltam, amikor hazajött a fogságból. A kommunizmusban eltiltották a kántorságtól.
Az iskolában a felsõ tagozatban tanított
egy darabig, majd azért, mert nem lépett
be a pártba, letették az akkor induló gyógypedagógiai osztályba tanítani. Kicsi lett a
fizetése, így édesanyámnak munkát kellett
vállalnia annak ellenére, hogy még a húgommal együtt nagyon kicsik voltunk. Az
ÁFÉSZ-nál lett könyvelõ, majd ügyvezetõ.
Amikor nyugdíjba ment 1981-ben, húgom
gyermekeinek felnevelésében töltött szép
éveket.
Édesapám a fronton szerzett vesebetegsége miatt 62 éves korában meghalt. Húgom
elköltözött a családjával Szentendrére, s
így édesanyám egyedül maradt. Ekkor –
látva, hogy mennyire megviseli a magány –,
1984-ben elhoztuk Sárbogárdra, ahol egy
új, mozgalmas élet várta. Egy ideig itt is
dolgozott az ÁFÉSZ-nál tablóellenõr-

ként, majd a rendszerváltás után a családi
vállalkozásban kiadott és szerkesztett újságunknál, a Bogárd és Vidékénél intézte
a gazdasági ügyeket. Közben szerkesztette
a Családi Kör rovatot is. Két szakácskönyvét adtuk ki az évek során, amelyek
Sárbogárdon és a környezõ településeken
nagy példányszámban keltek el. E munka
mellett gondozta a suszterhegyi szõlõjét,
unokázott, sütött, fõzött, megtanult számítógépen dolgozni. Õ lett az „Atomnagyi”
az unokák szemében. Aktív tagja máig a
nyugdíjasklubnak és a Sárbogárdi Múzeum Egyesületnek. Egészen a legutóbbi
évekig kerékpáron „száguldott” mindenféle ügyek intézése végett. Csak az utóbbi
két évben, egy komoly baleset után mondott le kerékpáros szenvedélyérõl.
Nagyon készült a 90. születésnapjára. Úgy
határoztunk, hogy a nagy eseményre csalá-
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di találkozót szervezünk, amelyre összejött
az egész nagycsalád. Kilencen külföldi
munkájuk miatt nem tudtak eljönni, de így
is 42-en voltunk. A család mellett eljött köszönteni a város és a miniszterelnök nevében dr. Sükösd Tamás polgármester, Varga Gábor országgyûlési képviselõ és Novák Kovács Zsolt alpolgármester, aki a
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Sárbogárdi Múzeum Egyesület nevében is
köszöntötte 90 éves édesanyánkat.
Schönborn Józsefné Mária néni préselt virágokkal díszített könyvjelzõket készített
az esemény emlékére, ráadásul annyit,
hogy mindenkinek jutott belõle.
A családban sokan énekelnek kórusban,
így egy alkalmi családi énekkar is színesí-
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tette a szép eseményt. Még a Székely himnuszt is elénekeltük édesanyánknak.
Emlékezetes, szép napot töltöttünk
együtt, s azzal búcsúztunk a családtagoktól, hogy ezt a találkozót jövõre is megrendezzük.

A nyugdíjasklubban
Hétfõn a sárbogárdi nyugdíjasklub köszöntötte édesanyánkat énekkel, verssel,
virággal, ajándékkal, születésnapi tortával.
Sári Andorné Ági és több klubtag mondott
szép köszöntõt, majd a klub énekkara énekelt. Schönborn Marika nénit Szõnyegi
Pista hozta el a református szeretetotthonból az ünnepi eseményre. Marika néni
megható verset mondott, s átadta személyes ajándékát, az általa készített köszöntõlapot. A torta fölvágása után a tagok
külön-külön is köszöntötték tagtársukat.
Hargitai Lajos

Lesz-e szántóverseny?
Többen kérdezték szerkesztõségünktõl, hogy idén lesz-e szántóverseny, mert nem hirdetik, nincs mozgolódás. Pedig megszoktuk már,
hogy augusztus vége felé traktorok hosszú sora vonul fel semmihez sem
fogható látványként a fõúton a verseny aktuális helyszínére tartva. Volt,
aki rögtön személyes ellentéteket vélt látni a csönd okaként a háttérben.
Mindenesetre az érdeklõdés egyértelmûen azt mutatja, hogy sokan
számítanak erre a programra, és várják.
Lajtos Jánostól, a szántóverseny egyik szervezõjétõl érdeklõdtem: mikorra várhatjuk, hogy ismét megrendezésre kerül ez a nagyszabású esemény. Lajtos János elmondta: idén erõnyerõk lesznek, azaz elmarad a
2016. évi verseny, egyrészt a személyes teendõk miatt, másrészt azért,
mert túl nagyra nõtt már az esemény, az erõ viszont nem nõtt vele arányosan, túlterhelõdtek a szervezõk. Ezért most erõt gyûjtenek, és jövõre
újra a megszokott, illetve reményeik szerint még magasabb színvonalon
szervezik meg a szántók megmérettetését, és újra felberregnek majd a
traktorok motorjai.
Úgy legyen!
Jómagam biztatom mindazokat, akik kedvet, indíttatást éreznek hozzá,
hogy erõsítsék a szervezõket bárminemû segítséggel, ötletekkel, megvalósítással, kétkezi munkával, anyagi támogatással.
Hargitai–Kiss Virág

Meghívó
A Bartimeus Egyesület, valamint székesfehérvári
keresztyén gyülekezetek szeretettel meghívják
Önt és kedves Családját a
2016. szeptember 10-én (szombaton)
10 órai kezdettel tartandó
KÖZÖS SZERETETSZOLGÁLATI ALKALMUKRA,
ahol az együttlét során átadásra kerül adományként érdeklõdõ látássérültek, gyengénlátók és mozgásukban
korlátozottak számára egy audioeszköz, amely tartalmazza a teljes Biblia hangzó változatát, valamint egy áhítatgyûjteményt.
Helyszín: Székesfehérvár, Széchenyi úti református
templom és gyülekezeti ház (Széchenyi u. 16.)
Parkolási lehetõség: a Talentum Református Ált. Isk.
udvarán, illetve a közeli utcákban
Idõpont: 2016. szeptember 10. (szombat)
10.00–11.30 óra
Az alkalmat követõen szeretetvendégség ad lehetõséget
a további beszélgetésre.
Szeretettel várjuk ajándékozó együttlétünkre!
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Családi piknik Sáregresen
Tizenkettedik alkalommal rendeztek
szünidõ-búcsúztatót Sáregresen, mely harmadik éve egyúttal családi nap is. A szervezés Sáregres Község Önkormányzatát és a
Sáregresért Közhasznú Egyesületet, de
legfõképpen a civil szervezet elnökét, Kalló Mihályné Jutka nénit dicséri, aki oroszlánrészt vállalt abban, hogy ezen a napon
minden annak rendje s módja szerint zajlódjon, és mindenki jól érezze magát.
Az égiek kegyesek voltak a település lakóihoz – nyári napsütésben és melegben tölthették együtt a szombatot a résztvevõk a
sportpályán. Árnyékot és egy esetleges zápor elõli menedéket a felállított nagysátor
nyújtott.
Mintegy tíz csapat rakott tüzet a pörköltvariációk alá. Nemcsak fûszerezésben, hanem alapanyagokban is változatos volt az
alkotások sora: készült pörkölt disznóhúsból, kakasból, csülökbõl. Az önkormányzat kondérjában babgulyás fõtt, amibõl
mindenkinek jutott, és amihez természetesen pogácsa dukált. Volt asszony, aki több
száz pogácsát sütött az alkalomra, úgyhogy
ebbõl az étekbõl is jutott bõven, a legkülönfélébb receptúrák szerint.

A séfektõl tisztes távolságban (nehogy a
bográcsban landoljon a labda) egy maréknyi ifjú rúgta a bõrt. A gyerekek közben korongozhattak, pingpongozhattak, hulahoppkarikázhattak és lufit díszíthettek.

Amikor elkészültek a csapatok, ízlésesen
tálalva kóstoló került mindenbõl a háromtagú zsûri elé. Dr. Kardos Tamás jegyzõ,
Dézsi Szilvia aljegyzõ és a fõzésben nagy
gyakorlattal rendelkezõ Tóbel Lászlóné
bírálták el a pörkölteket.
I. helyezett lett a Sáregresi Tagóvoda,
II. helyezett a Sáregresi Népdalkör,
III. helyezett a Csipet Csapat.
Az aranyérmes étel készítõi fõdíjként a fazekas Oroszi család felajánlása révén egy
csodaszép mázas edényt vehettek át
„Sáregresi Pörköltözõ Fõzõverseny” felirattal, illetve egy díszes vándorfakanalat,
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amely egy évig biztosan az õ birtokukban marad, aztán jövõ ilyenkor majd kiderül, hogy meg tudják-e védeni a helyüket.
Délután a gyermekek körül forgott minden. Volt hagyományõrzõ
jellegû hétpróba, tûzoltók által biztosított habparti, arcfestés és
sok-sok színes program, a nyári vakáció méltó zárásaként.
Hargitai–Kiss Virág
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HÍREK, ESEMÉNYEK

Rongálók
éjszakája
Kedden éjjel csörömpölésre ébredtem.
Nem tudtam, hogy álmodok-e, vagy tényleg valamilyen üveg összetört. Mivel a
szomszéd kutya ugatásával jelezte, hogy
valakik ólálkodnak az utcában, felkeltem
és kimentem körülnézni. Körbejártam a
portát, az utcafrontot, és akkor vettem észre, hogy az állatorvosi rendelõ kék keresztjének üvege hever ripityára törve a térkövön. Másnap tudtam meg, hogy nemcsak a
Hõsök terén garázdálkodtak az elkövetõk,
hanem lelopták a Rózsa utca névtábláját,
félig lefeszegették a mellette lévõ kulcsos
hirdetõtáblát, és a kulcsos elõtti táblát is.
Dilemmáztam, hogy érdemes-e ilyen „aprósággal” a rendõrséghez fordulni, de végül úgy döntöttem, igen, hiszen ez az egyetlen esély gátat vetni az elszabadult, féktelen indulatoknak. A rendõrség mindegyik
helyszínre hamar kiérkezett, és remélhetõleg a vandálok nyomára bukkannak.

2016. szeptember 8. Bogárd és Vidéke

KÉK HÍREK
Új tiszthelyetteseket
köszöntöttek

Fejér megyében 35 új rendõr állt szolgálatba.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság állományában 2016. szeptember 1-jén 35 új tiszthelyettes kezdte meg szolgálatát. Vörös Ferenc rendõr ezredes, a megyei rendõrfõkapitány rendészeti helyettese köszöntötte a frissen felszerelõ õrmestereket, szolgálati feladataik ellátáshoz sok sikert kívánt és elvárásként fogalmazta meg, hogy a rájuk bízott
feladatokat jogszerûen, szakszerûen, arányosan és emberségesen lássák el.
A tiszthelyettesek a jövõben a megyében lévõ rendõrkapitányságok állományában látnak el közterületi szolgálatot, így a Székesfehérvári Rendõrkapitányság 14 fõvel, a Dunaújvárosi és a Sárbogárdi Rendõrkapitányság 6-6 fõvel, a Gárdonyi Rendõrkapitányság
5 fõvel, míg a Bicskei Rendõrkapitányság 4 fõvel bõvül.
A városközpontban egyébként mindig elõszeretettel dorbézolnak unatkozó fiatalok,
rendszeresek a hasonló esetek, az éjjeli
hangoskodás, kocsiból dübörgõ zenebona,
fékcsikorgatás, motorbõgetés. Én nem is
értem, hogy hétköznap éjjel mit keresnek
„bulizó” fiatalok az utcán. Nem járnak iskolába? Nincs munkahelyük? A „szórakozás” a kenyerük? Mi a jó az értelmetlen
törés-zúzásban és a semmibe élésben?
Hargitai–Kiss Virág

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

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

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Bogárd és Vidéke 2016. szeptember 8.
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Uraim!

Prosztataegészség

2016. szeptember 13-án (kedden) 8–14 óráig
az EURÓPAI PROSZTATA NAP-hoz kapcsolódva
a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Kossuth Zsuzsanna Rendelõintézete megrendezi a

A rákos megbetegedések okozzák a 65 év alatti férfilakosság
halálozásának egyharmadát. A tumor okozta halálozási arány
a férfiak körében kétszeres különbséget mutat az EU 27 országában. A mortalitási ráta a legmagasabb Kelet-Európában,
ezen belül is a szomorú vezetõ szerep Magyarországnak jut.

NYITOTT UROLÓGIAI
SZAKRENDELÉS
címû programot.
Dr. Rácz Lajos vezetõ fõorvos és munkatársai
várják Önöket urológiai szûrésre
a Sárbogárd Rendelõintézet 2. emelet 202. sz.
rendelõjében.
(Beutaló nem szükséges.)
A 40 év feletti férfiakat várjuk éhgyomorral;
laborvizsgálat is készül.
Megjelenésükre számítunk!

Európában az idõsebb férfilakosság körében igen gyakran diagnosztizált tumoros betegség a prosztatarák: mintegy 3 millió
férfi érintett. Az idõben felismert prosztatatumor jól kezelhetõ.
Prosztatája minden férfinek van, de rejtett helyen, és ezért
nem tudatosul, hogy rendkívül fontos az ötven év feletti férfiak
rendszeres prosztatavizsgálata. A Magyar Rákellenes Liga ezúton is felhívja az ötven fölötti férfiak figyelmét, hogy ha több
mint egy éve nem vettek részt prosztatavizsgálaton, forduljanak orvosukhoz.
A Liga kéri az édesapjukért felelõsséget érzõ lányokat, férjüket szeretõ feleségeket és a felnõtt gyermekükért aggódó édesanyákat, hogy ösztönözzék a szeretett férfit a rendszeres, de
legalább évi egyszeri orvosi ellenõrzésre.
A Magyar Rákellenes Liga a férfiak nemzetközi hete alkalmából honlapján elindította a prosztata egészségével kapcsolatos
„orvos válaszol” rovatát. Ezzel is szeretnénk segíteni azokat a
férfiakat, akik a háziorvossal vagy urológussal való személyes
konzultáció elõtt szeretnének általában tájékozódni a prosztataproblémákról.
Írja meg kérdéseit a prosztataegeszseg@rakliga.hu e-mailcímre, és Ön közvetlenül dr. Szûcs Miklós urológus–onkológustól, a téma hazai szakértõjétõl kapja meg a választ. A személyiségi jogokra vonatkozó hatályos törvények értelmében
az Ön adatait (e-mail-címét, nevét) titkosan kezeljük, ezek
nem jelennek meg honlapunkon. A korai felismerést nemcsak
az orvosi vizsgálat segíti, hanem a betegség lehetséges jeleinek
figyelése, észlelése és gyanú felmerülése esetén az orvos felkeresése is.

A PROSZTATARÁK LEHETSÉGES TÜNETEI:
– a vizeletáramlás megindításának nehézsége;
– lassú vizeletáramlás;
– csepegés vizeletürítés után;
– gyakori vizelés;
– véres vagy gennyes vizelet;
– vizeléskor fájdalom, vagy égõ érzés;
– fájdalmas ejakuláció;
– tartósan fennálló csípõ-, vagy deréktáji fájdalom.
Dr. Szûcs Miklós urológus–onkológus
Magyar Rákellenes Liga

Kérjük a Bogárd és Vidéke teremlabdarúgó-bajnokságra nevezni kívánó csapatok vezetõit,
hogy az alábbi telefonszámokon jelezzék részvételi szándékukat.
Bereczki Tamás: 06 (30) 581 2043; Gróf Ferenc: 06 (30) 301 6321
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Könyvajánló

Sárszentmiklósi
Roald Dahl:
SZÜRETI
FELVONULÁS A barátságos óriás
ÉS BÁL

Louisa Clark elégedett az életével. Szereti
a csendes kisvárost, ahol születése óta él, a
munkáját a városka egyik kávézójában.
Szereti a családját, a mindig hangos, zsúfolt házat, ahol apjával, anyjával, az
Alzheimer-kóros nagyapjával, a család
eszének tartott nõvérével és annak ötéves

2016. szeptember 10-én

A felvonulást déli harangszóra a katolikus templom mögül veszi kezdetét a következõ útvonalon:
katolikus templom–Homoksor–Vezér
utca (tánc)–Magyar-Kazinczy (tánc)–
Rákóczi-Széchenyi sarok (tánc)–63-as–
Magyar utca–Miklós utca–Tisza utca–
Rákóczi (tánc)–Munkácsy utca–Elõd
vezér (tánc)–Huba utca–Lehel utca–
Semmelweis utca (tánc)–63-as–Vörösmarty utca (tánc)–Arany János utca–
Szabadság utca–Erkel Ferenc utca
(tánc)–Táncsics utca–Egressy Béni utca–Deák Ferenc utca (tánc)–Jókai utca
(tánc)–László utca–Arany János utca
(utolsó tánc).
A bál este 8 órakor kezdõdik
a klubkönyvtár udvarán!
Info: 06 (70) 455 1766
Farkas István (Pista bácsi),
Farkas István (Piktor), Rigó István

KÉPESLAPOK
a régi és új Sárbogárdról!
Kaphatók szerkesztõségünkben
50 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

Minden nap 8 órányi
mûsor Sárbogárd és
környéke eseményeirõl

Jojo Moyes:
Mielõtt
megismertelek

2016 augusztusában került a mozikba
Steven Spielberg nagyszabású filmje, a világ leghíresebb mesemondójának egyik
leghíresebb regényébõl született A barátságos óriás. Ezzel egy idõben új kiadásban
jelenik meg újra a regény, amelyet korábban Szofi és HABÓ címen ismerhettek az
olvasók.
A Hatalmagos Azonáltal Barátságos Óriás, azaz a HABÓ nem közönséges csontkrámcsáló óriás. Ahhoz túlságosan is kedves és gyámbor. Szofi legnagyobb szerencséjére. Ha ugyanis bármelyik másik óriás
rabolta volna el az éjszaka kellõs közepén,
hamarosan felfalta volna reggelire. Amikor Szofi megtudja, hogy az óriások Angliába loholnak, és egészben nyeldekelnek le
kedves gyerkedliket, õ meg a HABÓ elhatározza, egyszer s mindenkorra véget vetnek a szörnyûséges emberevésnek!
A könyvvásárlással Ön egy gyereket támogatott. A Roald Dahl mûveibõl származó
bevételek 10 százalékát jótékonysági partnereink kapják.
Roald Dahl kém volt, kiváló vadászpilóta,
csokoládétörténész és feltaláló, továbbá a
Charlie és a csokigyár, a Matilda, A barátságos óriás, valamint számos nagyszerû
történet szerzõje.
A barátságos óriás az elsõ kötet a Kolibri
Kiadó Roald Dahl-sorozatában, amelyben
új fordításban jelenik meg a Matilda, illetve a késõbbiekben további népszerû Dahlregények is. A köteteket a számos David
Walliams-könyvet is illusztráló Quentin
Blake rajzai gazdagítják.

kisfiával együtt lakik. És talán még
Patricket is szereti, a barátját, akivel már
hét éve vannak együtt. Egy napon azonban
Lou szépen berendezett kis világában minden a feje tetejére áll: a kávézó váratlanul
bezár, és hogy anyagilag továbbra is támogathassa a családját, Lou elvállalja egy harmincöt éves férfi gondozását, aki súlyos
balesete után depressziósan és mogorván
tölti a napjait. Will Traynor gyûlöli az életét, mert egyetlen nap alatt mindent elveszített. A menõ állása Londonban, az
álomszép barátnõje, a barátai, az egzotikus nyaralások – mindez már a múlté. A jelen pedig nem is lehetne rosszabb: nem
elég, hogy önállóságától és méltóságától
megfosztva vissza kellett térnie a szülõvárosába, ebbe az álmos és unalmas városkába, most még egy új gondozót is felvettek
mellé, anélkül hogy kikérték volna a véleményét. Az új lány elviselhetetlenül cserfes, idegesítõen optimista és borzalmasan
felszínesnek tûnik. Náluk különbözõbb
két embert keresve sem találhatnánk. Vajon képesek lesznek-e elviselni egymást, és
– pusztán a másik kedvéért – újraértékelni
mindazt, amit eddig gondoltak a világról?
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Filmajánló

Goya kísértetei
Spanyol filmdráma
1792, Spanyolország. A kor leghíresebb portréfestõjének gyönyörû modelljét, Inest is utoléri az inkvizíció. A lányt eretneknek bélyegzik és börtönbe vetik, Goya pedig minden befolyását bevetve
próbál segíteni múzsáján.
A Goya környezetében élõ emberek történetét a festõ szemén át
látjuk. A spanyol inkvizíció utolsó éveiben játszódó film olyan
korba enged betekintést, mely történelmi fordulópontnak bizonyult, ugyanakkor politikai ellentmondásoktól és igazságtalanságoktól volt terhes.
Javier Bardem (A belsõ tenger) Lorenzo
atyát játssza, egy titokzatos papot, aki az inkvizítorok belsõ köréhez tartozik. Ennek ellenére beleszeret Goya múzsájába, a Natalie Portman (Star
Wars, Közelebb) által
életre keltett Inesbe,
akit tévesen eretneknek nyilvánítanak és
bebörtönöznek. Francisco Goya szerepében

Stellan
Skarsgard
(Good Will Hunting)
látható. Az egyik legnagyobb spanyol festõként nyilvántartott
Goya nemcsak színpompás képeirõl volt
híres, hanem arról is,
hogy igen szemléletesen vitte vászonra a
háború és a spanyol
hétköznapok kegyetlenségét.
Milos Forman és Saul
Zaentz már többször
dolgoztak együtt: a Száll a kakukk fészkére öt, míg az Amadeus
nyolc Oscar-díjat hozott nekik. Forman már mintegy 50 évvel ezelõtt eldöntötte, hogy filmet forgat majd a spanyol inkvizícióról.
A terv megvalósulására sokáig kellett várni, de ismerve a rendezõ
munkásságát és a remek színészeket, garantált a színpompás, hiteles és izgalmas történelmi tabló.
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SZEMLÉLÕDÉS
Múltkor elvittem a feleségemet az egyik nagyáruházba. Megálltam a kocsival épp a bejárattal szemben, várakoztam. Néztem a
ki-be járkáló embereket. Rájöttem, hogy élvezem ezt a szemlélõdést. Az orrom elõtt jött-ment a mai társadalom. Sehol nem lehet
ilyen töményen, sûrítetten látni a jelenlegi emberi világot, mint
egy áruház bejáratánál. Mert az nyilvánvaló, hogy mi ma azért
élünk, dolgozunk, hogy vásárolhassunk. Félek, hogy az emberiségnek ez egy tévútja, ez a fogyasztói társadalom, az élet értelmének félreismerése, de úgy látszik, nem lehet letérni róla. A tévé,
rádió hírszolgálatának egyik legfontosabb közlése, hogy mennyivel, hány százalékkal emelkedett a kereskedelem forgalma.
Emellett eltörpül az az adat, hogy hány csecsemõ született, hányan haltak meg, és például hány ember vetett véget önkezével az
életének.

Szóval nézelõdtem. Jöttek tömött csoportokban a nõk, férfiak,
zörögtek a bevásárlókocsik, tárult, zárult az automatikusan mûködõ ajtó. Mennyire megszoktuk, hogy nem kell kilincset fordítani, ajtót nyitni, magunk mögött becsukni! Ez is a kereskedelem
cselvetése. „Gyere, jóember, hozd a pénzedet, tejelj le a pénztárunknál, lásd, még ki is tárjuk elõtted az ajtót!”
A vásárlóközönséget szemlélve feltûnt, hogy milyen sok nálunk a
túlsúlyos ember. Na és az öltözetek! Nyáridõ lévén megértettem,
hogy a fiatalabb, sõt idõsecske nõk is kihasználják a meleget, hogy
a bõrfelületük mennél nagyobb százalékát tárják a világ, nyíltan
szólva a férfiak szeme elé. Hej, azok a rövidke nadrágocskák!
Van-e egészséges férfiú, aki túlzásnak tartja a rövidségüket? Az
világos lett számomra, hogy a nõ számára kötelezõ, hogy jól nézzen ki, a lehetõ legjobban. Miért? Nem kell hozzá nagy ész. A
vonzerõ, kérem, a tetszeni vágyás. A ruhakivágások, a csipkeszegélyek, a sajnos olykor ízléstelenre sikerült hajfestések, a színpompás blúzok nyilvánvalóan adnak a nõknek bizonyos virágszerûséget. Talán szabad utalni itt a virágok szerepére a fajfenntartásban…
Ellenben a férfiakat látva a forgatagban olyasmit érzékel a nézõ,
mintha a férfiaknál a csúnyaság volna kötelezõ. Õk lomposak, elhanyagoltnak tûnnek, borostásak. Maga a férfidivat is ilyen: a
nadrágszárakon lógó zsebek, avagy a térd alatt végzõdõ nadrágszárak, amelyek csak a bokacsontot és környékét tárják a világ elé,
a nehézkes hatású, vaskos sportcipõk mind ellentétesek azzal,
amit könnyedségnek, eleganciának képzel az ember. A mai férfiakat sok nõ iszákosnak, durvának, kötekedõnek látja, a népszaporulat terén csökkent értékûnek. Hajaj! Vannak itt problémák.
Valamelyik napon kiszálltam a kocsiból, beljebb léptem az áruházba, a pénztárak elé. Szemléltem, ahogy a vevõk fizetnek és rakodnak. Megfigyeltem, hogy számos vásárló bizonyos mohósággal veszi le az asztalról a kifizetett árut. Érezhetõ örömmel tölti el
õt, hogy hozzájutott valamihez, aminek eddig nem volt a birtokában. A tulajdonlás kéje. Ez a kereskedelem szerencséje.
Lám, mi minden megfordul az ember fejében egy üzlet bejáratánál!
L. A.
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HIÁNYZIK KÖNYVTÁRADBÓL
A BIBLIA?
Vagy porosodik eldugva valahol
az érdekfeszítõbb olvasmányok
mögött?
Nagyon sajnállak. Az élet egyedüli
igaz forrásától fosztod meg magad!

Egy napon odafordult a vejéhez, és megkérte:
– Add ide nekem a könyvet.
– Miféle könyvet? – tudakolta a võ.
– Hogy kérdezhetsz ilyet? – felelt a neves ember, akinek a könyvei
elbûvölték a világot. – Hogy kérdezheted egyáltalán, hogy miféle
könyvet? Csak egyetlen könyv létezik, a drága Biblia! Igazság,
mely el nem avul; gazdagság, mely ki nem fogy; öröm, amivel soha
nem lehet betelni; korona, amit nem kezd ki a rozsda.

– Kapitány – felelte a kormányos –, ezt magam sem tudom, soha
nem gondolkodtam rajta. Mindig igazságos voltam, tettem a kötelességemet, de Istennel nem foglalkoztam.
– Küldje akkor ide a másodkormányost! – kérte a kapitány.
Jött az ember, de õ sem tudta a kapitány lelki gyötrelmét eloszlatni. A legénység egyik tagja a másik után sorakozott fel a kapitány
ágya mellett, azonban egy sem volt képes a haldoklónak az üdvösség útját megmutatni. Még a kis hajósinas volt hátra, s a kapitány
õt is magához rendelte.
– Müller Károly – szólt a beteg –, van otthon édesanyád? Hívõ
asszony, tanított téged imádkozni?
– Igen, kapitány, és amikor otthonról eljöttem, adott egy Bibliát.
– Itt a Bibliád, fiú?
– Itt van, anyámnak meg kellett ígérnem, hogy minden nap olvasni fogom.
– Hozd ide, és olvass nekem valamit belõle, ami segít a halálban.
Károly elõvette a Bibliáját, felnyitotta Ézsaiás könyvének 53. fejezetét, és olvasni kezdett. Az ötödik vershez érve azonban megakadt.
– Kapitány – kérdezte –, olvashatom-e úgy, ahogy anyám tanította?
– Tedd nyugodtan.
Károly folytatta az olvasást:
– Õ megsebesíttetett Müller Károly bûneiért, megrontatott
Müller Károly vétkeiért, a büntetés õrajta van, hogy Müller Károlynak békessége legyen, és Müller Károly az õ sebeivel gyógyult
meg.
– Állj – szólt a kapitány –, ez az, amire szükségem van. Olvasd még
egyszer a verset, fiú, de az én nevemet tedd a tied helyébe.
A fiú teljesítette a kérést, és a kapitány ezzel a vigasztalással mehetett be a békesség mennyei kikötõjébe: „Peter Jensen az õ sebeivel gyógyult meg.”

Uram, segíts!

„Ketten õrölnek együtt …”

A szép vitorlás, a „Marieliese” elsõ útjára indult Valparaisóba. Jó
ideig kedvezõ körülmények között haladtak, és az útnak már
majdnem a felét megtették. A kapitány azonban néhány napja súlyos betegen feküdt a kabinjában, és úgy látszott, hogy a kikötõt
már nem fogja élve elérni. Egy napon így szólt a mellette álló
kormányoshoz:
– Érzem, hogy a vég felé közeledem. Nem érem meg, hogy célhoz
érjünk. De hogy jutok el a másik kikötõbe, odafenn? Ó, segítsen
nekem!

Egy Johannes nevû svéd molnárlegény élõ hitre jutott a Biblia olvasásán keresztül, és attól kezdve komoly keresztyén életet folytatott. A molnár és a többi alkalmazott sokat bosszantotta, ingerelte
emiatt, azonban állhatatos maradt. Legjobban a molnár húszéves
fiának, Andreasnak volt szálka a szemében Johannes megváltozott élete, akivel naponta együtt kellett dolgoznia. Mindent elkövetett, hogy visszacsalogassa õt a korábbi kicsapongó életbe. Mivel azonban semmit nem sikerült elérnie, bosszút forralt. Fogta
egy napon Johannes Bibliáját, és elhatározta, hogy beveti a vízbe.
Közben gépiesen kinyitotta a könyvet, és tekintete ezekre a szavakra esett: „Ketten õrölnek együtt, az egyik felvétetik, a másik
otthagyatik.” – Az Ige mint kétélû kard hasított a szívébe.
Visszatette a Szentírást, és mélyen magába szállt. Bûnbánatra jutott, megtért, és a hívõ molnárlegénnyel azonnal egy szív és egy lélek lettek. A két fiatalt használta Isten eszköznek abban az ébredésben, ami a faluban kezdõdött, és késõbb az egész környékre kiterjedt.

Aki ebbõl a vízbõl iszik
Amikor a neves író, Walter Scott röviddel halála elõtt visszatért
hazájába Itáliából, a meghitt látvány annyira felelevenítette a
reszketõ öreget, hogy egy ideig reménykedett a gyógyulásában.
Nemsokára azonban mégis éreznie kellett, hogy közeledik a búcsú órája.

Fájó szívvel tudatjuk a régi barátokkal,
ismerõsökkel, hogy

KASZÁS ISTVÁN
életének 69. évében, hosszantartó,
súlyos betegségben, Németországban elhunyt.
Drága emléke a szívünkben él!
Gyászoló család

Forrás: Élet és Világosság, 2008/10
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Betyár
zöldbableves
Hozzávalók: 10 dkg szalonna, 1 fej
vöröshagyma, 50 dkg zöldbab, 10 dkg
tarhonya, 20 dkg füstölt kolbász, 2 db
paprika, 2 db paradicsom, 2 dl tejföl, só,
2 ek liszt, 2 szál petrezselyemzöld felaprítva.

benne 1 ek lisztet, majd felengedjük a
tejjel, és állandóan kevergetve sûrûre
fõzzük. Sózzuk, borsozzuk, és összekeverjük a tejföllel. Egy tûzálló tálat vékonyan kikenünk margarinnal, beleterítjük a bacon egyharmadát. Erre karikázzuk a krumpli egyharmadát, kicsit sózzuk, rászeletelünk 3 tojást és a bacon
második harmadát. Megint krumpli, erre egy kevés tejfölös szósz, tojás és bacon
következik, majd a maradék krumplival
befedjük. Ráöntjük a tejfölös keveréket,
és elõmelegített sütõben sütjük. Ha félig
kész, megszórjuk reszelt sajttal, visszatoljuk a sütõbe, és készre sütjük.

Darált húsos
karfioltorta
Hozzávalók: 1 karfiol, 1 vöröshagyma, 1
gerezd fokhagyma, kevés olívaolaj, 50
dkg vegyes darált hús, 30 dkg sajt, 1 dl
tejföl, 1 tojás, pirospaprika, só, bors.
Egy lábosban a felkockázott szalonna
zsírját kiolvasztjuk, megpirítjuk rajta a
felkockázott hagymát, rátesszük a zöldbabot, a felszeletelt paprikát és a paradicsomot. Rövid ideig pároljuk, majd felöntjük 1,5 l vízzel. Felforraljuk, beletesszük a karikára vágott kolbászt és a
tarhonyát, sózzuk, majd készre fõzzük.
A tejfölt kikeverjük a liszttel, és beleöntjük a levesbe. Petrezselymet szórunk a
tetejére.

Baconnel rakott
krumpli
Hozzávalók: 1 kg burgonya, 20 dkg bacon, 6 db tojás, 3 dkg margarin, 1 evõkanál finomliszt, 2,5 dl tej, 175 g tejföl,
só, bors ízlés szerint, 5 dkg reszelt sajt.
A krumplit jól megmossuk és héjában
megfõzzük. Ha kissé kihûlt, a héját lehúzzuk. A tojásokat keményre fõzzük. A
margarint felforrósítjuk, elkeverünk

vajazott, kb. 32 x 25 x 5 cm-es tepsibe simítjuk. Az alaposan megmosott, leszárított szilvákat kettévágjuk, magjukat kivesszük. Egy tálban összeforgatjuk a szilvát a cukorral és a fahéjjal, majd szorosan egymás mellé rendezve rárakosgatjuk a tészta tetejére. 170 fokra elõmelegített sütõben (légkeverésen) 30-35 perc
alatt megsül.

Fahéjas-meggyes
csiga
Hozzávalók a tésztához: 50 dkg finomliszt, 4 dkg friss élesztõ, 2,5 dl tej (langyos), 6 dkg cukor, 10 dkg vaj (puha), 1
db tojás, 1 csipet só; a töltelékhez: 10
dkg vaj (puha), 8 dkg porcukor, 1 ek
fahéj (õrölt), 30 dkg meggybefõtt (1
üveg), 5 dkg mandulapehely; a tetejére:
1 kávéskanál fahéj (õrölt), 5 dkg porcukor.

Rózsáira szedjük és sós vízben roppanósra fõzzük a karfiolt. A sajt felét szeleteljük, a többit reszeljük. Apróra vágjuk
és forró olajon megpirítjuk a kétféle
hagymát, hozzáadjuk a darált húst és
morzsalékosra sütjük. Pirospaprikával,
sóval, borssal fûszerezzük, majd jénai
tálba terítjük és ráfektetjük a sajtszeleteket. Elkeverjük a tejfölt a tojással, sózzuk, borsozzuk, és a sajtra öntjük. Rárakjuk a karfiolrózsát, amelyet megszórunk a reszelt sajttal. 180-200 fokra melegített sütõben 30 percig sütjük.

Gyors szilvás süti
Hozzávalók a tésztához: 200 g cukor
(kristály), 150 g vaj (szobahõmérsékletû), 5 db tojás, 300 g finomliszt, 0,5
csomag sütõpor. A tetejére: 600 g szilva,
4 ek cukor, 1 ek fahéj (õrölt).
Egy tálban kikeverjük a vajat a cukorral.
Hozzáadjuk egyenként az egész tojásokat, majd kisebb részletekben a sütõporral elkevert lisztet. A masszát egy jól ki-

Az élesztõt 1 tk. cukorral és a tej felével
felfuttatjuk, majd a többi hozzávalóval
(a maradék tej, liszt, cukor, vaj, csipet só,
tojás) tésztává dagasztjuk. 20 percig pihentetjük. A töltelékhez egy tálba simává keverjük a vajat, a porcukrot és a fahéjat, a befõttet lecsöpögtetjük. Lisztezett munkafelületen a tésztát 0,5 cm vastagra kinyújtjuk. Megkenjük a fahéjas
vajjal, megszórjuk a kissé összetördelt
mandulával és a meggyel, majd 3-4 cm
széles csíkokra vágjuk. A csíkokat feltekerjük, majd sütõpapírral bélelt tepsibe
helyezzük. 180 fokon 20-30 perc alatt
aranybarnára sütjük. Még melegen megszórjuk fahéjas porcukorral.
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FOCIDÖMPING
Ez már igen!
Lajoskomárom–Sárbogárd 2-3 (2-0)
Lajoskomárom: Szloboda J. – Boda B., Szakáts P. J., Kunos A. A.,
Vései M., Vadászi D., Tanárki I., Molnár V., Kövecses I., Czéhmeiszter A., Reichardt B.
Csere: Béres Z., Fodor M., Cseke P., Molnár O., Csizmadia R.,
Barabás J.
Technikai vezetõ: Pleizer Ferenc.
Sárbogárd: Deák M. – Gráczer G., Kõkuti T., Nagy Á., Hegedûs
Gy., Vámosi D., Lajtos A., Varga T., Boros B., Horváth Á.,
Gráczer Bence.
Csere: Gráczer Bálint, Laták B., Rauf R., Rozsos J., Horváth I.,
Brúzsa S. P., Demeter D.
Edzõ: Gracza Tibor.
Megilletõdötten, álmosan kezdett a vendégcsapat, és a hazaiak
ezt kihasználva a 12. percben egy gyors jobb oldali támadás végén
Czéhmeiszter A. átadását Tanárki M. közelrõl a hálóba lõtte, 1-0.
Továbbra is a Lajoskomárom veszélyeztetett, és a 37. percben bal
oldalról elvégzett szögletrúgás után Tanárki M. újabb góljával
2-0-ra növelte elõnyét.
A második félidõre Gracza mester négyes cserét hajtott végre, és
a csapat felébredt Csipkerózsika-álmából. A 62. percben Rozsos
J. középre adott labdáját a jókor érkezõ Lajtos A. 2 méterrõl a hálóba sodorta, 1-2. Tovább növelte a nyomást a hazai védelemre a
vendégcsapat. Ennek eredménye a 62. percben Horváth Á. 10
méterrõl a jobb felsõ sarokba lõtt gólja, 2-2. Újabb tíz perc elteltével már a vezetést is megszerezte Sárbogárd csapata. A 72. percben Gráczer Bence 8 méterrõl lõtt a lajosi kapuba, 2-3.
A második félidõben nyújtott teljesítményével megérdemelt a
vendégcsapat gyõzelme.
Jók: Tanárki M., Czéhmeister A., illetve Kõkuti T., Lajtos A.,
Horváth Á.

Megérdemelt siker
Lajoskomárom U19–Sárbogárd U19 1-4 (1-1)
Lajoskomárom U19: Barabás J. – Czéhmeiszter A., Gargalics Á.,
Berta Cs., Dobai D., Hutvágner K., Juhász R., Boda B., Larossa
T., Takács K., Németh Á. E.
Csere: Horváth M., Berta G., Nyári Sz., Nyári T.
Edzõ: László István.
Sárbogárd U19: Brúzsa S. P. – Ambrózi M., Demeter D.,
Vagyóczki P., Pajor T., Sükösd G., Molnár M., Húsvét T., Márkovics D., Petõ A., Simon Cs.
Csere: Fekete A., Bögyös B. G., Nagy F., Kovács M., Gyökér K.,
Gráczer B.
Edzõ: Pajor László.
A mérkõzés 5. percében az elalvó védelem mellett Németh Á. E.
szerzett gólt a hazai csapatnak, 1-0. A félidõ további részében lassan és körülményesen játszottak a vendégek fiataljai. A 45. percben ennek ellenére Demeter D. góljával sikerült az egyenlítés. A
szünetben a frissítõ és a pihenõ jól jött mindkét csapatnak.
A második félidõben a Sárbogárd átvette a játék irányítását és
sorra dolgozta ki a helyzeteket. Demeter D. a 79. percben másodszor is betalált a hazaiak kapujába, 1-2. Négy perc múlva, a 83.
percben Sükösd G. is „beköszönt”, és ezzel a góllal megnyugtató
elõnyt szerzett a vendégcsapat, 1-3. Hab a tortán a 90. percben
Demeter D. harmadik gólja és az eredmény, 1-4.
Megérdemelt, önbizalom-növelõ siker idegenben.

Fotó: Boros Zoltán

Megvan az elsõ (pont)
Sárbogárd II.–Ikarus-Maroshegy 1-1 (1-0)
Sárbogárd II.: Szopori G. – Nagy T., Hegedûs Gy., Nagy Á., Juhász G., Somogyi L., Huszár D., Lajtos A., Gráczer Bálint,
Krajcsovics P., Dombi Z.
Csere: Gazsó D., Bartók Z., Horváth I., Rigó L., Mádi L., Kacz S.,
Brúzsa S. P.
Edzõ: Pajor László.
Ikarus-Maroshegy: Skultéti A. – Nyakas I., Léki M., Pongrácz G.,
Gelencsér T., Tóth R., Jámbor Cs., Szente D. P., Dopuda I.,
Klemán P., Hart I.
Csere: Skultéti L., Rapali M., Kellner Zs., Szarka M.
Mindkét csapat a biztonságos védekezést tartotta szem elõtt, és
változatos mezõnyjáték alakult ki. A 31. percben a hazaiak gyors
ellentámadása gólt eredményezett. Krajcsovics P. labdájával
Gráczer Bálint kilépett, és a kifutó kapus mellett a bal sarokba helyezett, 1-0. A gól után a maroshegyiek erejébõl a félidõ végéig
csak kapufára telt.
A második félidõben a vendégek támadásai sorozatos veszélyt jelentettek a hazai kapura. A Sárbogárd II. védekezését a 78. percben sikerült feltörni. Klémán P. bal oldalról elvégzett szögletét
Pongrácz G. közelrõl fejelte a hálóba, 1-1. Az Ikarus–Maroshegy
csapata uralta a játékot, de a hazaiak magabiztos védekezése pontot hozott. Változatos, jó iramú mérkõzésen igazságos pontosztozkodás.
Jók: Szopori G., Nagy T., Gráczer B., illetve Skultéti A., Pongrácz
G.

Ismét csak egy pont
Sárbogárd Ö. F.–Lajoskomárom Ö. F. 1-1 (0-0)
Sárbogárd Ö. F.: Sipõcz A. – Nedoba M., Kiss J., Lakatos Gy.,
Tóth A., Deák G., Németh A., Horváth I., Kelemen B., Csendes
I., Berta J.
Csere: Killer G., Derecskei J., Tóth I., Kassai N., Takács K. A.
Lajoskomárom Ö. F.: Hanák I. – Horváth L., Gluck I. A., Béczi
Zs., Rostás K., Császár J., Csulik Z., Schmikl G., Barna M., Fehér
G., Kilinkó Z.
Csere: Gulyás J., Kajári G., Reisz I., Németh K., Pleizer F.
Jó iramú, változatos mérkõzést vívott egymással a két csapat. Az
elsõ félidõben a helyzetek kihagyásával jeleskedtek a csatárok.
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A második félidõ elején Kelemen B. góljával megszerezte a vezetést a hazai együttes. A lajosiak Fehér G. 58. percben szerzett góljával egyenlítettek. Az egy pontot a Lajoskomárom Öregfiúk csapata könyvelhette el sikerként.

Mérkõzés helyett kirándulás
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SÍC – hírek,
eredmények

Szabadegyháza U16–Sárbogárd U16
A mérkõzésen a hazai csapat nem jelent meg!

A hétvége sportmûsora
2016. szeptember 10. (szombat)
10 óra: Sárbogárd U19–Ercsi Kinizsi U19;
16.30 óra: Szabadbattyán Ö. F.–Sárbogárd Ö. F. (Szabadbatytyánban)

2016. szeptember 11. (vasárnap)
10 óra: Sárbogárd U16–Vajta U16 (Sárszentmiklóson);
16.30 óra: Sárbogárd–Ercsi Kinizsi (Sárszentmiklóson);
16.30 óra: Enying–Sárbogárd II. (Enyingen).
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár

Széplaki Zoltán a 3. helyen, fehér mezben

GP3 Budapest Íjászbajnokságon voltunk az utánpótlással és egy
felnõttel.
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRTCOM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.
***
A Bogárdi TV és a hirdetésfelvétel a szerkesztõségben mûködik, melynek elérhetõségei: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900, e-mail: bogardesvideke @gmail.com, nyitva: H–P 8–17 (nyáron 8–16). Mûsoraink megtekinthetõk
internetes oldalunkon keresztül is (www.bogardesvideke.hu).
Hírekrõl, eseményekrõl a Bogárdi TV futószövegében és a Hírház facebook-oldalán is tájékozódhatnak.
Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat:
TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811
911.

Eredményeink:
A serdülõ lányok között Csik Nikoletta a 2. helyen, a serdülõ fiúk
között Jászter Zsombor az 1. helyen, Szénási Benedek a 3. helyen,
a fiúgyermekek között Jászter Botond a 3. helyen végzett.
Egy fõ induló felnõttünk, Széplaki Zoltán a rangsoroló 6. helyén
zárt, majd a verseny második részében rendezett liga-csapatversenyben a Pénzügyõr SE-s csapattársával, Mihalkovics Péterrel a
dobogó 3. helyéig jutottak.
Egyesületünkbe továbbra is várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ
„öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat. Olimpiai reflexíj-felszerelést biztosítunk. (Saját történelmi, longbow, vadász, csigás és
olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését is várjuk a legalkalmasabb idõpontban, szombaton 14.00 órától.)
Egyesületünk elérhetõ a lgilicze@tolna.net levelezési címen.
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és tájékozódhattok a
sic.hupont.hu oldalon.
Gilicze László, Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten 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, Rehák Tamás, 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. Negyedévre: 2700 Ft,
félévre: 5100 Ft, egész évre: 9600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

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

18

HIRDETÉSEK

2016. szeptember 8. Bogárd és Vidéke

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:

APRÓHIRDETÉSEK

a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban eladó.
06 (20) 405 7366
2
Két- és félszobás, gázfûtéses családi ház Rétszilason, 6.300 m kerttel
eladó. Irányár: 3.800.000 Ft. 06 (30) 342 8281, 06 (30) 6085 023
Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde megkezdte mûködését,
várja régi és új megrendelõit. 06 (30) 927 5627
Lakás kiadó egyedülálló részére 06 (30) 877 6757
Sárszentmiklóson családi ház kiadó két havi kaucióval, 50 ezer
Ft/hó+rezsi. 06 (70) 387 0006, 06 (70) 387 0004
Albérletet keresek Sárbogárdon 06 (70) 940 9013
Segédmunkára munkatársakat keresek 06 (30) 544 6206
60 éves egyedülálló férfi keresi korban hozzáillõ társát 06 (30) 7399
091
Otthoni munka! Apró tárgyak összeállítása stb. Érdeklõdni: 06 (90) 60
39 05 (audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 06 (1) 222 8397, 06 (20) 496
3980

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790
KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504
SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ
06 70 513 3360
Sárbogárd központjában 70 m2-es
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 30 989 8402
Sárbogárdi OMV-töltõállomás
NÕI MUNKATÁRSAT KERES.
Jelentkezni: szarkabalazs77@gmail.com
Kiemelt bérezéssel (1.200 Ft/óra+egyéb juttatások)
TRAKTOROST KERESÜNK Sárhatvanba.
06 30 9381 681
MUNKÁT KERES VAGY VÁLTANA?
Az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat:
TARGONCAVEZETÕ, RAKTÁROS, KARBANTARTÓ,
ÖSSZESZERELÕ ÉS PÉNZTÁROS.
Várjuk jelentkezését!
Adecco Székesfehérvár, Kégl György u. 6.,
06 22 510-230
szekesfehervar@adecco.com
4 db idei RACKA ÜRÜ BÁRÁNY eladó
Rétszilas-Hadnagypuszta,
06 70 388 3687

SHOTOKÁN
karateedzések
indulnak Németh Attila 6 danos mester vezetésével

2016. szeptember 5-étõl
a Mészöly Géza Általános Iskolában és a
Sárszentmiklósi Általános Iskolában.

Érdeklõdni: 06 20 9270 985
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A hétvégén, szeptember 3-án a következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon:

Juhász Barbara fehérgyarmati lakos
és Fûrész Tamás sárbogárdi lakos.
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házaspárnak!
Szerkesztõség

HETI IDÕJÁRÁS
A következõ napokban ismét anticiklon húzódik hazánk fölé,
így visszatér a hamisítatlan nyári idõ. Ugyanakkor a hét vége felé
a tõlünk délre örvénylõ légörvény is megközelíti hazánkat, így
ekkor már egy-egy záporra is fel kell készülnünk. Pénteken és
szombaton országszerte napos idõ várható kevés felhõvel, szombat délután délen esetleg egy-egy záporral. Hajnalonként néhány helyen elõfordulhatnak ködfoltok, de ezek napközben
gyorsan feloszlanak. Nyárias melegre készülhetünk, napközben
25 és 31 fok közötti maximumok várhatók. Vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett már nagyobb területen fordulhatnak
elõ záporok. Hétfõtõl ismét csökken a csapadékhajlam. A csúcshõmérsékletek lényegesen nem változnak a jövõ hét közepéig,
sõt az idõnként éjszaka is megmaradó vastagabb felhõtakaró miatt még a kora hajnali hõmérsékletek is enyhébbek lehetnek,
több helyen lehet, hogy reggelre sem csökken érdemben 20 fok
alá a hõmérséklet. Folytatódik a szeptemberi nyár.
www.metnet.hu
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A Nagylóki Faluvédõ Egyesület
szeretettel meghívja

V. SZILVALEKVÁRFÕZÕ
RENDEZVÉNYÉRE
2016. szeptember 9-10.
Péntek:

Szilvamosás 17 órától
Szombat:

Lekvárfõzés kezdete 4 órától
Ebéd utáni programok:
– lovas bemutató – Megyer Sarja Lovas Egyesület
– a Szöszölõ néptánccsoport fellépése
– népi játékok, feladatok
– kelevészdobás és íjászat
– „Hull a szilva a fáról…” – közös éneklés

Helyszín: Nagylóki Tavipalota
(Nagylók, Petõfi utca)
A nap folyamán vásárlási lehetõség a helyben készült
szilvalekvárból!
Fõzzük meg együtt Nagylók szilvalekvárját!

FELHÍVÁS
az elsõ alkalommal
megrendezésre kerülõ

„A FALU ASZTALA – KERÉKPÁROS NAP”
rendezvényen való részvételre.
Idõpont: 2016. szeptember 10.
(esõnap: 2016. szeptember 17.)
Program
Töbörzsök Általános Iskola – regisztráció;
9.00–9.30 ünnepélyes megnyitó, indulás;
10.00–11.00 Nagyhörcsök – kerékpáros ügyességi verseny;
11.30–12.30 Sárhatvan, klub – helyi termékek bemutatója, néptánc, kórus;
13.00–14.30 Örspuszta, horgászcentrum – KRESZ-teszt vetélkedõ;
15.30–18.00 Sárbogárd, Ifjúsági park – oklevelek átadása, habfürdõzés a
tûzoltóság közremûködésével, a Shadows 64 Memorian Band mûsora.
14 éven aluli gyermekek csak szülõi részvétel mellett indulhatnak.
A rendezvényen csak a KRESZ-elõírásoknak megfelelõen felszerelt kerékpárral és öltözettel lehet részt venni (láthatósági mellény, fejvédõ sisak
stb.). Elõzetes nevezés nélkül az indulás nem lehetséges. Az útvonalat a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság biztosítja. Egészségügyi ellátásról gondoskodunk. A túrán mûszaki segélykocsi rendelkezésre áll. A rendezvény elõírt
fegyelmét megsértõk cselekedetéért nem vállalunk felelõsséget!
A Mozdulj a Városért Egyesület vezetõsége
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Megfogyva bár,
de törve nem
52 éves érettségi találkozót tartott a Petõfi Sándor Gimnázium
1964-ben végzett 4. a osztálya szombaton. Az alma mater egykori
diákjai ma már 70 évesek. Úgy érzik, a találkozások között túl sok
az öt év. A 23-as létszámból hárman elhunytak, ketten külföldön
élnek, és egyre többen betegek. Ezért döntöttek úgy, hogy gyakrabban összejönnek, hogy lássák, megöleljék, meghallgassák egymást. Aki nem tud eljönni, az ír vagy telefonál.
Jó érzés tudni egymásról. Jó dolog megosztani a bánatokat és az
örömöket. Ünnep egy ilyen régi kapcsolatokat ápoló, ifjúkort felidézõ találkozás!

A jelenlegi találkozón részt vettek: Csordás Julianna, Deák Etelka Réka, Erdõdi Margit, Kajdi Erzsébet, Kókány Mária, Németh
Ida, Pintér Eszter, Póda Éva, Sörös Mária, Varjas Katalin, Wágenhoffer Zsuzsanna
Hargitai–Kiss Virág

Hírház – nyitva tartás
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Hírház õsztõl ismét 8–17 óráig tart
nyitva hétköznapokon (hétfõtõl péntekig).
Hétvégén zárva vagyunk.
Szerkesztõség

2016. szeptember 8. Bogárd és Vidéke

