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NÉPSZAVAZÁS

2016. október 6. Bogárd és Vidéke

Az október 2-ai népszavazás eredményei
A következõkben a valasztas.hu adatai alapján tájékozódhatnak városunk és térségünk népszavazási eredményeirõl.
A szavazólapon a következõ kérdés szerepelt: Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyûlés hozzájárulása nélkül is elõírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történõ kötelezõ betelepítését?
Országosan a választásra jogosult állampolgárok száma: 8.261.394. Ebbõl a szavazáson 3.338.483 fõ adta le érvényesen a szavazatát,
azaz a választópolgárok 40,41 %-a, ezen felül 223.252 fõ szavazott érvénytelenül. A kérdésre igennel szavazott 55.555 fõ, azaz 1,66 %,
nemmel 3.282.928 fõ, azaz 98,34 %.
A legmagasabb részvételi arány Gyõr–Moson–Sopron (48,57 %) és Vas (49,35 %) megyében volt, a legalacsonyabb Baranya megyében (38,37 %) és Budapesten (34,74 %). Fejér megyében 345.376 választópolgárból 146.407 fõ adott le érvényes szavazatot (42,39 %),
igennel szavazott 1,66 %, nemmel 98,34 %.

ALAP

KÁLOZ

SÁRKERESZTÚR

Választópolgárok száma: 1.529 fõ
Szavazóként megjelent: 625 fõ (40,88 %)
Érvénytelen szavazólapok száma: 18
Igennel szavazott: 5 fõ (0,82 %)
Nemmel szavazott: 602 fõ (99,18 %)

Választópolgárok száma: 1.529 fõ
Szavazóként megjelent: 625 fõ (40,88 %)
Érvénytelen szavazólapok száma: 18
Igennel szavazott: 5 fõ (0,82 %)
Nemmel szavazott: 602 fõ (99,18 %)

Választópolgárok száma: 1.712 fõ
Szavazóként megjelent: 480 fõ (28,04 %)
Érvénytelen szavazólapok száma: 16
Igennel szavazott: 8 fõ (1,72 %)
Nemmel szavazott: 456 fõ (98,28 %)

ALSÓSZENTIVÁN

MEZÕSZILAS

Választópolgárok száma: 496 fõ
Szavazóként megjelent: 231 fõ (46,57 %)
Érvénytelen szavazólapok száma: 7
Igennel szavazott: 1 fõ (0,45 %)
Nemmel szavazott: 223 fõ (99,55 %)

Választópolgárok száma: 1.726 fõ
Szavazóként megjelent: 638 fõ (36,96 %)
Érvénytelen szavazólapok száma: 28
Igennel szavazott: 11 fõ (1,81 %)
Nemmel szavazott: 598 fõ (98,19 %)

CECE

NAGYLÓK

Választópolgárok száma: 2.112 fõ
Szavazóként megjelent: 1.025 fõ (48,53 %)
Érvénytelen szavazólapok száma: 14
Igennel szavazott: 7 fõ (0,69 %)
Nemmel szavazott: 1.004 fõ (99,31 %)

Választópolgárok száma: 875 fõ
Szavazóként megjelent: 292 fõ (33,37 %)
Érvénytelen szavazólapok száma: 16
Igennel szavazott: 4 fõ (1,45 %)
Nemmel szavazott: 272 fõ (98,55 %

HANTOS

SÁREGRES

Választópolgárok száma: 781 fõ
Szavazóként megjelent: 309 fõ (39,56 %)
Érvénytelen szavazólapok száma: 15
Igennel szavazott: 3 fõ (1,02 %)
Nemmel szavazott: 291 fõ (98,98 %)

Választópolgárok száma: 595 fõ
Szavazóként megjelent: 305 fõ (51,26 %)
Érvénytelen szavazólapok száma: 10
Igennel szavazott: 4 fõ (1,36 %)
Nemmel szavazott: 291 fõ (98,64 %)

SÁRSZENTÁGOTA
Választópolgárok száma: 1.148 fõ
Szavazóként megjelent: 612 fõ (53,31 %)
Érvénytelen szavazólapok száma: 9
Igennel szavazott: 11 fõ (1,82 %)
Nemmel szavazott: 595 fõ (98,18 %)

VAJTA
Választópolgárok száma: 677 fõ
Szavazóként megjelent: 286 fõ (42,25 %)
Érvénytelen szavazólapok száma: 15
Igennel szavazott: 6 fõ (2,21 %)
Nemmel szavazott: 265 fõ (97,79 %)

SÁRBOGÁRD
Választópolgárok száma: 9.936 fõ
Szavazóként megjelent: 4.362 fõ (43,90 %)
Érvénytelen szavazólapok száma: 153
Igennel szavazott: 52 fõ (1,24 %)
Nemmel szavazott: 4.156 fõ (98,76 %)
Összeállította: Hargitai–Kiss Virág

KÖRZETENKÉNTI EREDMÉNYEK SÁRBOGÁRDON

Bogárd és Vidéke 2016. október 6.

BÚCSÚ

3

Elbúcsúztatta a falu a polgármesterét
Még 2002-ben ismertem meg közelebbrõl
Nagy Lajost. Akkor indult elõször a polgármesterségért Alsószentivánon. Tapasztalat
híján tanácstalan volt, hogyan mutatkozzon
be jelöltként, s egyáltalán hogyan kell az
egész kampányt csinálni. Kérte a segítségemet. A szerény, halk szavú férfi jó benyomást tett rám, s készséggel segítettem neki.
Megnyerte a választást, és azóta többször
bizonyított, hogy érdemes volt a település
lakóinak bizalmára. Az eltelt évek alatt bebizonyosodott, hogy kiváló vezetõ, elkötelezett lokálpatrióta, aki vállalja a harcot
mindenkivel a falujáért. Szerették, tisztelték az emberek. Polgármesterként is megmaradt az a közvetlen, jóindulatú helyi polgár, aki elsõ polgárként felelõsséget érez
minden lakosért. Az iskolaév végén minden
nyolcadikostól személyes kézfogással búcsúzott, az idõsek karácsonyán a falu idõs
polgárait is egyenként köszöntötte. De
nemcsak az ünnepi eseményekre, hanem a
hétköznapokra is ez a személyes törõdése
mutatkozott szinte mindenben.
Tizennégy éves munkássága alatt sok minden történt a faluban. A legjelentõsebb tette talán az, hogy megõrizte a település iskoláját. S nemcsak megõrizte, pályázatokkal
sikerült bõvíteni, minõségileg fejleszteni
ezt az intézményt. De nemcsak az iskola,

hanem minden intézmény megújult polgármestersége alatt. Alsószentiván búcsújáró
hely. Hogy méltó maradjon a templom és
környezete az egyházi eseményekre, helyi
plébános híján ez is a polgármester gondja
volt. A hajdani Szluha-kastély ma templomként és a domb tetején lévõ kápolna a
körülötte lévõ parkkal mindig gondozott
külsõvel fogadta a búcsújárókat.
Emlékezetes volt az a küzdelem is, amit a
település gyöngyszeméért, a Benedek-tó
megmaradásért folytatott. Nagy öröm évrõl
évre megtapasztalni, amikor a tónál rendezett családi nappal egybekötött horgászversenyre meghívnak, hogy milyen páratlanul
szép ez a tó és környéke, s milyen családias
az a közösség, amely ezt megtartotta és folyamatosan gondozza. Beszélhetnék a falu

kertészetérõl is, ami a legutóbbi évek közmunkaprogramjának eredménye, és a megye szélén lévõ kis településen a munkanélküliséget csökkenti értelmes módon. Az itt
elõállított termények az iskolai, óvodai étkezést, a helyi piacon keresztül pedig a lakosság ellátását segítik. A faluban a térség
egyik legeredményesebb polgárõrsége mûködik. A polgármesternek ez is szívügye
volt.
S a temetõ, ahol most Õt ravatalozták fel, a
szépen megújított halottasházával is az Õ
gondoskodó keze nyomát viseli. Nem érte
váratlanul a halál. Hosszú ideje emésztette
már a kór, de õ szinte haláláig talpon maradt. Múlt héten lapzárta után érkezett
hozzánk halálának híre.
Szombaton helyezték örök nyugalomra.
Koporsója körül a családja mellett ott állt
szinte az egész falu. S nemcsak az itt lakók,
az elszármazottak, a környékbeli települések polgármesterei, országgyûlési képviselõnk, járási, megyei hivatali vezetõk, számos jó barát, tisztelõi vettek búcsút tõle.
A település nevében Kiss Attila iskolavezetõ mondott búcsúztatót. Utolsó útjára református egyházi szertartás mellett kísértük.
Hargitai Lajos

Nagy Lajos polgármester úr búcsúztatója
Nagy Lajos polgármester úr, mindenki Lajos bácsija tõsgyökeres
alsószentiváni volt. Az általános iskolai tanulmányait is itt, a településen járta ki. A székesfehérvári középiskolai éveket követõen
Mohácson végezte el a gépészeti technikumot. 1968-tól több évtizeden át a termelõszövetkezet gépmûhelyvezetõjeként tevékenykedett, egészen polgármesterré való megválasztásáig. Alsószentiván életében az õ személye egyfajta folytonosságot is jelentett az
itt élõk számára, hiszen megszakítás nélkül, 2002-es megválasztása
óta õ volt folyamatosan, egészen haláláig községünk polgármestere.
Egész életét meghatározta a szülõtelepülésért való elkötelezettség, Alsószentiván, a termõföld, a természet szeretete. Elég csak
arra gondolnunk, hogy mintegy 30 éve, a Benedek-tavi horgászegyesület megalakulása óta ellátta az egyesület elnöki tisztségét is.
Igyekezett összefogni a horgászok lelkes csapatát és sokat tett a
horgásztavak környezetének rendezése érdekében is. Az itt szervezett, mindig jó hangulatú horgászversenyekrõl pedig rendszeresen
beszámolt a helyi sajtó is.
Benne egy olyan lokálpatriótát veszítettünk el, aki polgármesterként mindig igyekezett a település egészének érdekeit képviselni,
az egész faluban gondolkodva próbálta Alsószentivánt az általa vezetett képviselõ-testületekkel élhetõbbé tenni. „Virágos település” program, parkosítás, útkarbantartás, a temetõ gondozása, az
orvosi rendelõ, óvoda, iskola felújítása és kibõvítése, a posta visszahozatala Alsószentivánra, az árkok kibetonozása, pályázat a kultúrház felújítására, a falunapi rendezvények hagyománnyá váló
megszervezése, a Szent Iván-éji tûzugrás hagyományának felújítása csak néhány példa azon beruházások, fejlesztések, települési
programok közül, melyekért megvívta mindennapi csatáit Alsószentiván fejlõdése érdekében. Hitte és vallotta, hogy a kistelepüléseknek ugyanúgy járnak az alapvetõ szolgáltatások (óvoda, iskola, posta, ügyintézési lehetõség a hivatalban), mint a nagyobb községeknek vagy a városoknak.
Pedagógusként megéltem, tudtam, hogy egyik legfontosabb szívügye az általános iskola mûködése és helyben maradása volt. Min-

den óvodai és iskolai mûsorra igyekezett eljönni, akár a legkisebbek Télapó-ünnepségérõl, vagy akár a legnagyobbak iskolabáli fellépésérõl volt is szó. Õ vezette be azt a hagyományt is, hogy ballagásokon mindig elköszönt a búcsúzó nyolcadikosoktól egy-egy szál virággal és pár jó tanáccsal. Nem múlhatott el úgy március 15., október 23., vagy éppen szépkorúak karácsonya, hogy a mûsor végén ne
mondott volna köszönetet a gyerekeknek és a felkészítõ pedagógusoknak a színvonalas elõadásért.
Felelõs vezetõként pontosan tudta, hogy egy település jövõjét a
helyben mûködõ oktatási intézményei jelentik, vagyis az óvoda és
mellette a felsõ tagozatos iskola. Elkötelezettségét mindig megtapasztalhattuk, amikor az oktatási intézmények érdekében kellett
kiállnia.
Lokálpatriótaként és természetkedvelõ emberként azt is pontosan
tudta, hogy Alsószentiván egyik legfontosabb kincse a jó minõségû
termõföld. Mindent igyekezett annak érdekében megtenni, hogy a
mezõgazdasági munka szeretetét családjának és ismerõseinek is
átadja, a település érdekében pedig elindította a kertészeti programot, ami nemcsak helyben végezhetõ munkalehetõséget biztosít az
itt élõknek, hanem jó minõségû, egészséges élelemforrást is jelent
a megtermelt zöldségfélék, illetve a belõlük feldolgozott savanyúságok értékesítésével. A program egyre kiterjedtebbé és népszerûbbé vált, augusztusban büszkén számolhatott be az újságoknak
és a helyi televíziónak az elért eredményekrõl.
Amikor elhunyt szeretteinket kísérjük utolsó útjukra, óhatatlanul
felvetõdik bennünk a kérdés: mi értelme az emberi életnek, ha
ilyen rövid? Ilyenkor nehezen találunk vigaszt fájdalmunkra. Én
Gustave Flaubert francia író gondolatával búcsúzom: „Az emberi
élet nagyon rövid, az ember semmi. Az életmûben azonban benne
lehet minden.”
Tisztelt polgármester úr! A település lakói nevében még egyszer
köszönök mindent, amit szülõfalujáért, az itt élõ emberek érdekében tett. Isten Önnel, polgármester úr! Köszönünk mindent!
Kiss Attila
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Alap a Vajdahunyadban
A közfoglalkoztatással kapcsolatos országos kiállításon vett
részt Alap 121 másik településsel (Fejér megyébõl két másik
településsel) egyetemben Budapesten a Vajdahunyad várban
szeptember 22-23-án. Nemcsak a részvételre büszke a település
vezetõje, Méhes Lajosné polgármester asszony, hanem arra is,
hogy elismerten az övék lett az egyik legszebb stand, ráadásul
támogatást kaptak hûtõkamrára, és a néptáncosaik is sikert
arattak fellépésükkel.

– Megtiszteltetés volt Alap község számára, hogy ebben az évben
meghívást kaptunk az Országos Közfoglalkoztatási Kiállításra,
mely második alkalommal került megrendezésre. A részt vevõ települések bemutathatták azokat a termékeiket, terményeiket és
tevékenységeiket, amikkel foglalkoznak. Nálunk a közfoglalkoztatásnak 2011 óta van hagyománya. A paprikát, paradicsomot,
uborkát, szamócát egyre nagyobb területen termeljük, valamint
most szüreteltük a homoktövist. Van levendulásunk, sárgarépa,
zöldség, burgonya és egyéb zöldségfélék. A megtermelt zöldségek
egy részét az óvoda konyháján hasznosítjuk. Itt a gyerekek és az
étkezést igénybe vevõk frissen és szezonálisan fogyaszthatják a
zöldségféléinket. Ami felesleg, abból savanyúságot készítünk,
lekvárt és különbözõ ízû befõtteket. A homoktövis Hõgyészen
került lefagyasztásra, és jelen pillanatban a feldolgozása történik.
– Ebbõl mit készítetek?

– Egyrészt sûrítményt, és almalével keverve ivólé lesz. Úgy építgettük a közmunkaprogramokat, a pályázati lehetõségeket megragadva, hogy készül már a feldolgozóüzem, ahol gyümölcs- és
zöldséglevek elõállítására lesz lehetõség. A környezõ településeknek és helyi lakosoknak is biztosítunk majd lehetõséget arra,
hogy behozhassák a terményeiket feldolgozni.
– Idefelé jövet láttam, hogy elkezdték az építkezést, zajlik a munka.

– Így van, és december végére szeretnénk befejezni. Egy hónap
lesz körülbelül a gépsorok beüzemelése és a dolgozók betanítása.
A támogatási formának az egyik nagyon lényeges eleme az volt,
hogy szociális szövetkezetté alakuljon át a közfoglalkoztatási formának ez a része, tehát a feldolgozóüzem, ami fix létszámmal fog
mûködni, és az itt élõ embereknek nyújt munkalehetõséget hoszszabb távra.
– A közfoglalkoztatási kiállításon alkalmatok nyílt arra, hogy
szóban is elmondjátok a tapasztalataitokat akár személyes beszélgetések, vagy elõadás formájában?
– A standunknál mutattuk be a közönségnek, érdeklõdõknek,
meghívott vendégeknek a terményeinket, termékeinket, tevékenységünket. A rendezvényt a Belügyminisztérium részérõl Pogácsás Tibor közfoglalkoztatásért felelõs államtitkár úr nyitotta
meg, és utána látogatást tettek minden standnál. A program közben lehetõség volt arra, hogy a települések egymás között is információt cseréljenek, a jó gyakorlatokat bemutathassák. Itt is nagyon sokat tanultunk a másik településektõl. Fontos még megemlíteni, hogy a rendezvény zárszavaként a látogatók értékelhették,
hogy melyik a legszebb stand, és mi a harmadikak lettünk, aminek
nagyon örültünk. Az is bejelentésre került, hogy a 180 önkormányzat közül, akik hûtõkamrára, hûtõházra nyújtottak be pályázatot, 40 település kapott anyagi támogatást, köztük Alap 5 millió
Ft-ot. A rendezvény ideje alatt kulturális programok is zajlottak.
A megyébõl az alapi Mezõföld Népi Együttes mutathatta be az
alapi táncokat. Nagyon büszkék vagyunk, hogy õk is ott lehettek
ezen a jeles rendezvényen. Három korosztály táncolt együtt a
Vajdahunyad vár színpada elõtt, gyönyörûen beöltözve. Nagy sikert arattak.
Hargitai–Kiss Virág

Bogárd és Vidéke 2016. október 6.

BEMUTATJUK

5

Trombitás chopperen
Tatár Csabával négy éve, augusztusban találkoztam (sok-sok év után újra) a bogárdi fúvósok születésnapi
koncertjén. Gyermekkorában a Várhegyi Henrik vezette sárbogárdi fúvószenekarban kezdte zenei pályafutását, 2012-ben pedig saját, nagykanizsai zenekarával lépett fel szülõvárosa színpadán. Minden jelenlévõt, engem is magával sodort a nagykanizsaiak elõadása, de fõképp Csabi energikus, lendületes, csupa mosoly személyisége. Az azóta tervezgetett interjúra most kerítettünk
sort a világhálón keresztül.
– Édesanyád reál szakos nyugalmazott tanár, édesapád orosz nyelvtanár és kollégiumi nevelõ volt – benned tehát a pedagógusi véna, de honnan a zene?
– A bátyám a sárbogárdi zenekarban tenorkürtön játszott, és ezt eléggé irigyeltem. Mivel zenei tagozatos osztályba jártam, nagyon sok osztálytársam járt zeneiskolába, az akkori fúvószenekarnak köszönhetõen fõleg fúvós hangszerekre.
Utólag is nagy örömömre.
– Hány éves korodtól vezetett be téged a
fúvósvilágba Várhegyi Henrik bácsi?
– Második osztályos koromban lettem
Várhegyi Henrik bácsi növendéke, akinek
nagyon sokat köszönhetek. Neki mindig is
nagyon fontos volt, hogy a növendékei elsõsorban nagyon szép hangon játszanak a
hangszerükön. Azt gondolom, hogy akik
tõle zenei pályára kerültünk, mindannyian
bírunk ezzel a hatalmas elõnnyel. Henrik
bácsi zeneisége, szakmaisága, vidámsága
és egyben szigora máig követendõ példa
számomra.
– Az általános iskola után zenemûvészeti
szakközépiskolába mentél tovább. Miért
éppen Vácot választottad?
– Nagyon szerettem zenekarozni, kamarazenélni, de a zenei pálya gondolata elõször nem igazán foglalkoztatott. Ehhez talán Kiss Szabolcs barátom elhatározása
vezetett engem is. A pécsi zenemûvészeti
szakközépiskolában abban az évben hatalmas túljelentkezés volt, olyan növendékekkel, akik már régóta elõkészítõ órákra
jártak. Nekem a trombita szak telítettsége
miatt vadászkürt szakon ajánlottak felvételt, de szerettem volna ragaszkodni a
trombitához. Henrik bácsi ekkor jutott új
információhoz, és ennek köszönhetõen
mindketten – Szabival együtt – az abban az
évben induló váci szakközépiskolába nyertünk felvételt. Mi voltunk az elsõ induló
osztály, így az iskolát végig a magunkénak
érezhettük, és nagyon családias légkörben
teltek az ott töltött évek. Vácott tettem
szert egy Nagykanizsáról származó nagyon
jó barátra, Papócsi Róbertre, aki késõbb
Nagykanizsára invitált. A szakközépiskolát követõen nem mentem egybõl fõiskolára, hanem egy évet énektanárként tevé-

kenykedtem egy általános iskolában, majd
Stark Tibortól jazzt tanultam, késõbb pedig egy külkereskedelmi iskolát végeztem
el. Ezután ajánlotta Robi barátom a
nagykanizsai zeneiskola rézfúvós álláshelyét, és a tanítás mellett Nagykanizsáról
jártam a pécsi zenemûvészeti fõiskolára.
–Nagykanizsán lett egy saját zenekarod.
Mesélj egy kicsit a fiatalokból álló, vérpezsdítõ slágereket játszó együttesedrõl:
hogyan szervezõdött, mennyien vagytok,
milyen eredményeket értetek el együtt, hol
léptetek fel, ami nagy élményt jelentett
számotokra?
– Sárbogárdon hozzászokhattam ahhoz,
hogy nagyszerû fúvószenekarban zenélhetek, és ezt nagyon szívesen folytattam tovább. A 90-es évek vége felé az ország
egyik legjobb fúvószenekara a kiskunfélegyházi fúvószenekar volt, amelyikben
szintén sokáig zenéltem a tanítás és a fõiskola mellett. Kanizsai pályám kezdetén
még nem volt elegendõ létszámú növendékem, ezért óráimat zenekari órákkal kellett kiegészíteni, amit én nagyon nem szerettem. A kezdeti együttes túlságosan hiányos volt, sok kezdõ növendékekkel. Késõbb viszont nagyon megszerettem a zenekarvezetést, a karmesterséget. Az 1994ben általam indított zenekarból pár év
után országos elismertségû zenekar lett. A
fúvósszövetség kiemelt arany minõsítésû
együttese lettünk show és koncertfúvós
(komoly) kategóriában egyaránt. Jártunk
Horvátországban, Ausztriában, Franciaországban, Olaszországban, Szicíliában,
Németországban, Lengyelországban több
alkalommal is. 2011-ben zenekarunk egyesült a nagykanizsai Olajbányász fúvószenekarral és az így megszületett Nagykanizsai Fúvózenekar is engem választott karmesternek. Ezzel az együttessel – nagy
örömünkre – jártunk Sárbogárdon a bo-

gárdi zenekar újjáalakulásának jubileumán. Az egyesült zenekarral a sárvári országos fúvószenekari versenyen felsõ kategóriában második helyezést értünk el.
Legnagyobb büszkeségem, hogy az 1998ban általam indított fúvós Mikulás-koncert azóta is nagy sikerrel mûködik, és legutóbb 1400 nézõ vásárolta meg elõvételben az olcsónak éppen nem mondható jegyet. A 65 tagú együttessel most is éppen
erre a mûsorra készülünk, de szintúgy közremûködik a kb. 35 fõvel mûködõ ifjúsági
fúvószenekarom is. Nagy öröm, hogy pár
éve gyermekzenekart is indíthattam a
zeneiskolában, ahol 15-20 gyermek tud
elindulni a fúvószenekarozás felé. Zalakarosi fúvószenekarom szintén eredményesen mûködik – velük az országos verseny
középfokán harmadik helyezést értünk el.
– Nõs vagy. Van-e gyermeketek?
– A zenekarokon kívül nagy büszkeségem,
hogy gyermekeim is foglalkoznak mûvészetekkel. Anna lányom képzõmûvészetet
tanul, Ádi fiam nagyon ügyesen trombitál,
ifjúsági zenekarom aktív tagja, és több versenyen végzett elsõ helyen. Még csak most
kezdte az ötödik osztályt, de messze túlszárnyalja az én korabeli tudásomat. Remélhetõleg belõle is jó zenész lesz!
– Mi kapcsol ki a zenei mindennapokból?
– A rengeteg tanítás és fellépés mellett –
melyben szaxofonos feleségem is részt vesz
– kikapcsolnak a ház körüli teendõk. Szívesen alakítgattam otthonunkat, amit persze
kell is gondozni. A legnagyobb kikapcsolódás pedig a motorozás, amihez talán szintén Zoli bátyámtól kaptam az indíttatást.
Egy általa épített és egy átalakítás elõtt álló chopperrel feleségemmel együtt szívesen rójuk az utakat.
Hargitai–Kiss Virág
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Vasdiploma és
születésnap
Szombaton a Honvéd Bajtársi
Egyesület ünnepséget szervezett a mûvelõdési házban az
idõsek napja alkalmából, s
egyúttal köszöntötték Havasi
Jenõ Vince tagtársukat, aki itt
vehette át tanítói vasdiplomáját, melyet a Széchenyi István
Egyetem Apáczai Csere János
Karának dékánja írt alá. Havasi Jenõt köszöntötte dr. Sükösd Tamás polgármester, valamint Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész.
Három születésnapost is ünnepelt a HBE az eseményen:
Havasi Jenõ a 89., Bandáné
Kovács Erzsébet a 60., Varga
Imréné a 70. életévét töltötte
be. Gratulálunk!

2016. október 6. Bogárd és Vidéke

Szépül a gyülekezet

A sárszentmiklósi református gyülekezeti ház körül új kerítés készül a régi helyett. A korábban stílusosan, szépen felújított épület
így egyrészt impozánsabb lesz, másrészt biztonságosabb is, hogy
minél hosszabb ideig jó szolgálatot tegyen, otthont nyújtson a
gyülekezet alkalmai számára.
HKV

M. A.

Szüret elõtt, szüret után
Ez a hétvége volt az utolsó, hogy szüretelhessünk. Még tombolt a
nyári meleg, de tudtuk: holnap már jön az esõ, sietni kell tehát.
Gyászos szüretünk volt. És nemcsak a mohó darazsak, harlekinkaticák gyümölcséhes rajai miatt, de azért is, mert tavasszal lefagyott szinte minden hajtás a tõkékrõl, azután, bár szerencsésen újrafakadtak a vesszõkön az alvó rügyek, s lett volna rajtuk szép termés is, de az augusztusi monszunesõk miatt a peronosz, lisztharmat és minden más szõlõbetegség megtizedelte a termést. Az
otellótõkéken maradt annyi, hogy lesz azért némi savanyú borunk.

Szüret után a Nagyiparon áthajtva beköszöntem Hegedûs János
pincéjébe. A gazda éppen fejtette a tavalyi bort, mosta a hordókat. No, nem azért, hogy lett volna bõséges termése, de hát ha van
termés, ha nincs termés, a munka ugyanannyi. János büszkén újságolta, hogy közös összefogással lekövezték a földvári utat a
suszterhegyi bejáróig. Biztatására ezen az úton mentem hazafelé.
Amikor még élt Berecz Laci bácsi, egy vele készített interjú után
ezen az úton ballagtunk végig. Akkor szinte járhatatlan volt ez az
út. Most viszont eltûntek a gödrök. Valóban szép munkát végeztek a nagyipari szõlõsgazdák. Mint János elmondta, a helyi kõbányától vették a követ autónként 10.000 Ft-ért.

A mi szõlõnk a Suszterhegyben van. Az ottani gazdák is érdekeltek lennének abban, hogy legyen normális utunk. Rossz idõben
bizony nem nagyon lehet kijutni autóval a Suszterhegyre. A nagyipari gazdák példáját követve összefogással megjavíthatnánk az
utat. Ez ügyben még koccintunk a kinti pincéknél…

SÁTRAS SZÜRET HERCEGÉKNÉL
A kisipar felé fordulva Hercegék
pincéje elõtt az
útra kirakott ládák állták az utamat.
Megállva
már lehetett hallani, hogy itt nagyon vígan vannak. Láttam, még
sátrat is állítottak. A sátor alatt
fiatal zenészekbõl álló banda húzta a talpalávalót. Elõttük fiúk,
lányok énekelve táncoltak. Hercegné ritkán látott régi ismerõsként, kitörõ örömmel üdvözölt. Lányaink egy osztályba jártak, jó
barátnõk voltak sok-sok évvel ezelõtt. Mint megtudtam a háziasszonytól, unokája és barátai jöttek el, s bár szegényes lett nála is
a szüret, de azért csaptak utána egy jó mulatságot. Forró gulyáslevesre, tavalyi borra invitáltak, aztán megtekintettük a birtokot és
a pincét. A pincében nincs villany, a hordókra tett gyertyák adnak
hangulatvilágítást. Igazat adok a háziasszonynak, hogy ez a
villanynélküliség ad igazi hangulatot ennek a présháznak. Elköszönve tõlük még messzire kísér a zeneszó.
Ezzel a zeneszóval búcsúzik a nyár, annak reményével, hogy a következõ esztendõ talán jobb lesz, ha Isten is megsegít bennünket, s
ismét megtelnek majd a hordók a pincében.
Hargitai Lajos
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Fejlesztésekrõl vállalkozóknak
Vállalkozás-fejlesztési programsorozata
keretében üzletfejlesztési fórumot, személyre, vállalkozásra szabott tanácsadást
tartott Sárbogárdon a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pénteken a díszteremben.
Kész Ákos innovációs tanácsadó pályázati
aktualitásokról, üzletfejlesztésrõl és innovációról tartott elõadásában áttekintést
nyújtott az aktuális GINOP-pályázatokról, azon belül is gépberuházási lehetõségekrõl, megújuló energia felhasználásáról,
infokommunikációs fejlesztésekrõl, a novemberben induló pályázatok minimum
feltételeirõl.
Szomor János, a Sopron Bank Burgenland
Zrt. vezetõ ügyfélmenedzsere kedvezõ hitelfelvételi lehetõségekrõl tartott tájékoztatót, kiemelten pedig a 0 %-os hitelrõl,

mely külön pályázattal igényelhetõ 1 millió
Ft-tól 600 milló Ft-ig, és ingatlan-, illetve
gépvásárlásra, építésre is fordítható.
Hangsúlyozta: társasházakat is finanszíroz
a bankjuk. Minden vállalkozásnak javasolja, hogy érdemes benne lenni a köztartozásmentes adózói adatbázisban, mert ezzel idõ és pénz spórolható a pályázatoknál.
Papsztné Czinkán Éva hitelmenedzser a
Széchenyi-kártyáról mint hitelrõl beszélt,
melynek sokféle változata van, így például
folyószámlahitel, forgóeszközhitel, önerõkiegészítõ-hitel, támogatást megelõlegezõ
hitel, és az alacsony díjú beruházási hitel.
Léteznek ezek mellett agrárcélokat
szolgáló hitelek és mikrohitelek is.
Hargitai–Kiss Virág

„Száguldva vágtat, rohan az idõ,
Sorra váltják egymást föl a hetek,
Minden nyár gyorsabb, mint az elõzõ,
Az idõnek nem mondhatsz „állj
meg”-et...”
(Zsoldos Imre)

Tervigazítás
A településrendezési szabályozók: Település-szerkezeti Terv, Szabályozási Terv
és Helyi Építési Szabályzat módosításai
kapcsán tartottak lakossági fórumot a terveket készítõ mérnöki iroda és a mûszaki
osztály munkatársai, valamint dr. Sükösd
Tamás polgármester, csütörtökön délután
a díszteremben. A felsorolt szabályozók
kötelezõ felülvizsgálata az érvényben lévõ
jogszabályokhoz igazította a két tervet és a
HÉSZ-t, tehát naprakészre történõ ráncfelvarráson esett át mindhárom, ha úgy
tetszik.
A lakók számára talán a legfontosabb ennek kapcsán egyrészt az, hogy rugalmasabb, megengedõbb a három terv, másrészt aki esetleg nem tudott eljönni a fórumra, de kíváncsi, hogy az õ lakóingatlanát hogy s miként érinti az alakítás, annak
még lehetõsége van áttanulmányozni,
megtekinteni a terveket Sárbogárd város
honlapján (www.sarbogard.hu), vagy a
polgármesteri hivatalban. A mûszaki osztály munkatársai készséggel állnak mindenki rendelkezésére e tekintetben is.
Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata
sok szeretettel meghívja Önöket az

IDÕSEK VILÁGNAPJA
ALKALMÁBÓL
szervezett városi rendezvényre.
Idõpont: 2016. október 13. 14 óra
Helyszíne: József Attila Mûvelõdési
Központ (Sárbogárd, Hõsök tere 3.)

KÖZEL KÉTMILLIÁRD GYERMEKJÓLÉTRE
Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelõs államtitkára és Varga Gábor országgyûlési képviselõ tett fontos bejelentést szerdán
délidõben a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnáziumban. Október közepétõl elérhetõ
ugyanis egy 1,7 milliárd forintos keretösszeg, melyre család- és gyermekjóléti központok pályázhatnak. A cél a hátrányos helyzetû gyermekek és családok szociális segítése
az óvodákban és iskolákban, és ehhez szakemberek biztosítása a nevezett intézményekben, hogy a rászoruló gyermekekre, családokra idõben megfelelõ figyelem
irányuljon, és kellõ idõben jussanak segítséghez.
Részletes tájékoztatót következõ lapszámunkban olvashatnak.
Hargitai–Kiss Virág

Program:
Dr. Sükösd Tamás polgármester
köszöntõje
A Sárréti Csókavirág
Néptáncegyesület mûsora
Törõ Lászlóné verset mond
A Sárszentmiklósi Általános Iskola
mûsora
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!
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Levélváltás egy koncert ürügyén
A Huszics Vendel Kórus 2016. október
1-jén a ferencvárosi, Haller utcai templomban szerepelt telt ház elõtt, nagy sikerrel. Haydn B-dúr miséjét (Harmoniemesse) énekeltük a MÁV Szimfonikusokkal és négy szólistával: Zemlényi Eszter
szoprán, Balogh Eszter alt, Csapó József
tenor, Lisztes László basszus. Nagy technikai apparátussal (6 kamera, tucatnyi mikrofon, világítás, zenei rendezõ, hangmérnök stb.) felvétel is készült, amelybõl reményeink szerint hamarosan DVD lesz.
Most mégsem a koncertrõl írnék!
A kórus számára a legnagyobb élményt a
hangverseny karmestere, Dénes István jelentette. Elõtte nemigen ismertük, mostanában inkább Németországban vezényelt.
Lendvai Gyuri, a MÁV Szimfonikusok
igazgatója mondta róla, hogy kiváló karmester. Errõl hamarosan személyesen is
meggyõzõdhettünk, mert három alkalommal Sárbogárdon próbálhattunk vele. A
kedvessége, a zenérõl, a világról való nézetei, a kapcsolatteremtõ képessége elbûvölte a kórust. Néhány nap alatt egy ismeretlenbõl közeli jó barát lett. Ez talán az itt
közölt levélrészletekbõl is kiderül:
– Tamás! Egy kis elõzetes lelki bemelegítõ
a koncertre: Joseph Haydn 1802-ben, 70
évesen komponálta ezt a szinte utolsónak
is mondható mûvét. A „Teremtés”, az „Évszakok” és a két londoni út szimfóniatermése már mind mögötte van. Õ most itt
csak egy „egyszerû” misét írt, amelyet az

utókor nevezett el Harmoniemessenek.
Harmonie (németül) ebben az esetben – a
kor szokásaival ellentétben – a gazdagon
alkalmazott fúvós hangszerekre utal,
ugyanis pár évvel korábban még császári
rendelet tiltotta a trombiták templomi bevetését. A Harmoniemesse természetesen
a harmóniák és diszharmóniák, a kétely és
hit, a szenvedés és megbékélés, a fájdalmak és boldogság harmonikusan dialektikus egysége. Haydn öreg emberként egy
rózsafüzérrel imádkozva, ha a már 10 éve
halott Mozartra gondol, néha bizony elsírja magát. De a zene segítségével a korszellem allegorikus képi világától ihletve elvezet minket egy transzcendentális régióba,
ahova a Missale szövege már nem juthat el.
A mû sokszínûségét megpróbálja a mi interpretációnk is érvényre juttatni: az „et in

Spiritum Sanctum Dominum” szövege
alatt az Eszterházy-uradalom oly színes, a
paraszti tenyeres-talpas földmûvesélet
minden vidámságával átszõtt, kicsattanó
zenéje hangzik, mintha a szentlélekkel
csárdásoznánk. A Credoban „Judicare
vivos et mortuos” (ítélni élõket és holtakat) „in remissionem peccatorem” (hiszem a büntetés elengedését) „resurrectionem mortuorum” (a holtak feltámadását) – ezeknél a részeknél megdöbbentõ

hitelességgel, hátborzongató realitással
ábrázolja a halállal való konfrontáció lehetõségét. (Talán itt is Mozartra gondol?) Az
„Osanna” örömujjongását a Jeruzsálembe
szamárháton bevonuló Jézus-kép naturalista módon inspirálhatta. A „Teremtésben” az Isten hívó szavára elõlépõ oroszlán, tigris, ló, rovar, csúszómászók ábrázolása után nem lehetett gond számára a szamár zenei megjelenítése sem. A „Dona
nobis pacem”-et a trombiták harci riadója
vezeti be (most már szabad trombitálni,
amire az elején utaltam); a francia csapatok mozgolódnak (1802-ben vagyunk),
Napóleon megindult, háború közeleg, és
ebben a helyzetben érvényesül igazán az
„Adj Uram békét” könyörgõ, védekezõ,
hívó kiáltása. A mû legvégén a miserere a
szívverés lassulását, a halál közeledtét

megélõ ember látomása. De ez csak egy
pillanat (Haydn még hét évig él), a szerzõ
arányérzéke visszarendeli a harmóniát, és
(most egy másik költõt idézve) „õ, (az
adott világ / varázsainak mérnöke), / tudatos jövõbe lát / s megszerkeszti magában,
mint ti / majd kint, a harmóniát.”
– Kedves István! Csak ma, vasárnap olvastam a leveled, de tegnap ott a templomban
már hallottam, s minden szava megfogott!
Sokat gondolkoztam az utóbbi tíz nap történésein, a 3 próbán, amelyet nálunk töltöttél. Így utólag szinte sajnálom, hogy
ezek a próbák nem nyilvánosság elõtt folytak, mert ezekbõl egy kicsit megtanulható
volt, hogy mitõl felkavaró és megnyugtató,
vidám és tragikus, rendezettséget és káoszt
stb. kifejezni tudó jelenség a zene. (Nekem
egyébként az a benyomásom, hogy a zene
az egyetlen mûvészeti ág, ahol híd verhetõ
a ún. „könnyû” és „komoly” zene közé.) Te
most „leporoltad” Haydn B-dúr miséjét! A
youtube-on számos verzió hallható jobbnál jobb, nevesebbnél nevesebb elõadóktól. Mintha valamilyen írott vagy íratlan
kánon létezne, ezek majd’ mindegyike a
tisztes unalom jegyében vétetett fel. (Talán egy kivétellel, egy 1966-os felvételen a
cambridge-i egyetem kórusa elég üdítõen
hangzik.) Te a próbákon ennek a mûnek
eddig kevésbé látható és hallható „üzeneteit” tártad fel. Egy mélyen hívõ, élete alkonyán, az élet és a halál mezsgyéjén élõ és
alkotó zseni gondolatait és érzelmeit. Azt,
hogy micsoda különbség van mélyen átélt
hit és bornírt bigottság, szemforgató ájtatosság és igaz áhítat között. Számomra, aki
20 %-ig ateista, 80 %-ig agnosztikus
vagyok, megrendítõ volt, ahogy Haydn a
„könyörülj”-tõl az „adj nékünk békét”-hez
eljutott. Milyen örök óhajtás ez! István!
Köszönjük az élményt!
Szabados Tamás

Fotók: ferencvaros.hu
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Ahol a szó véget ér,
ott kezdõdik a zene
Interjú DÉNES ISTVÁN karmesterrel–zeneszerzõvel a
Huszics Vendel Kórus és a MÁV Szimfonikusok október
1-jei budapesti koncertje kapcsán
– Milyen élmény volt számodra, hogy felkért egy elõtted addig ismeretlen, sárbogárdi amatõr kórus vezényelni?
Dénes István: – Sárbogárd valóban nem
volt annyira ismert számomra, azon kívül,
hogy tudtam: létezik Magyarországon. De
az amatõr kórusokkal való munka nagyon
ismert számomra, hiszen Németországban
rengeteget dolgoztam és dolgozom amatõr kórusokkal. Liszt Ferenc annak idején
dicsõítette az úgynevezett férfiegyesületeket, akik énekeltek, és a legtöbb operába
beépítette, ahogy Wagner és Verdi is. Az
egész operairodalom elképzelhetetlen
lenne az amatõr férfi- és nõi karok nélkül.
Hogy sajnos most már ez kihalófélben van,
ez egy követezõ téma lenne.
– Úgy éreztem, hogy amikor próbáltunk,
pillanatok alatt egymásra talált a kórus és
Te. Mintha nem lett volna számodra terhes az, hogy sok képzetlen ember ül elõtted, nem pedig profik.
– A hitvallásom az, hogy mindenki, akinek
hangja van, képes arra, hogy bekapcsolódjon a mûvészetekbe és énekeljen. Mindenkit meg lehet tanítani énekelni, pláne egy
ilyen szívbõl, lélekkel éneklõ kórust, amilyen a tietek is. Ha egy profi és egy amatõr
kórus összetalálkozik, abból nagyon sok jó
születik.
– Az is kellett, hogy van benned egyfajta
pedagógusvér. Nem mindenki tudja elmagyarázni hétköznapi nyelven azt, amit szeretne, hogy kifejezzen egy mû, vagy megvalósítsanak az énekesek.
– Igen, fontosnak tartom a dolgokat megfogalmazni, bár tudom: ahol a szó véget ér,
ott kezdõdik a zene. Mégis, egy szöveges
mûfaj, egy mise esetében fontos tudni,
hogy az a szó abban a pillanatban mit je-

lent. Az operában is ragaszkodom ahhoz,
hogy az énekesek ne csak egy általános fordítást ismerjenek meg. Minden fordítás
esetleges, mert olasz és latin nyelven a szavak annyira stimmelnek – ott csattan a jelentésük mind intellektuális, mind emocionális szinten. Ez a csodálatos a zenében,
hogy az emocionális szint,ami a zene szintje és szavakban nem kifejezhetõ, mégis
összetalálkozik a szónak a jelentésével, és
óriási perspektívát nyújt. Ezt igyekeztem a
próbák folyamán is elmesélni. A másik fõ
„probléma”, hogy ez egy majdnem 1000
éves szöveg.
– Úgy tudom, több fordítása is van.
– Egységes fordítása van, de sokféleképpen lehet értelmezni. Bárhogy is értelmezzük, a hit kérdése nehéz dolog. Ha Ady
Endrét idézem: „Hiszek hitetlenül Istenben”, vagy „Hiszem, mert lehetetlen”.
– Számodra nagy tanulmányozást igényelt, hogy ezt a misét értelmezd és interpretáld a kórusnak, hogy megfelelõen
jöjjenek át a hangsúlyok, hangok, szöveg?
– Más az egyház és más a hit. Szomorú,
hogy vannak kérdések, amit az egyházak
sem tudnak megoldani. Milyen nagy lépéseket kéne megtenni az egyházaknak egymás felé! Mert egy az Isten. Nekünk, mûvészeknek ez az egyik hivatásunk, hogy tanuljunk meg együtt élni a mássággal, és toleráljuk azt. A tolerancia annak elfogadása, amivel esetleg nem értek egyet. A hitben is ez a nagy dolog, hogy bár hiszem,
esetleg nem értek vele egyet. Ezek a
kérdések foglalkoztattak.
– Ez egészen elemi szintig visszamegy. A
családi kapcsolatokban, ha a társát az ember nem tudja megérteni, akkor az a
tágabb közösségben sem megy neki. A

DÉNES ISTVÁN – A budapesti születésû karmester 1977-ben végzett a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Akadémián zeneszerzés, karmester és zongora szakon. Sir
Georg Solti ösztöndíjasaként Bécsben tanult. 1987 és 1995 között a Brémai Színház
elsõ karmestere, 1995 és 2008 között a Trieri Színház zeneigazgatója. Mindezek mellett a Magyar Állami Operaház és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának elsõ
vendégkarmestere. Karmesterként rendszeres fellépõje az európai koncerttermeknek és fesztiváloknak. Számos rádiós mûsort és felvételt készített a Magyar Rádió, a
Brémai Rádió és a Bajor Rádió számára. 1996-ban Zemlinksky Opera Sarema címû
mûvét elsõ ízben adta elõ. Az õ nevéhez fûzõdik a János vitéz 1987-es átdolgozása és
újrahangszerelése. Zeneszerzõként több darabot is írt (Fanfár és korál, Funerailles,
Homage a Beethoven, Treveris). Újító szándékát jól reprezentálja a 2000-ben szerzett „Nokia keringõ zongorára” és a „Nokia- keringõ zenekarra”, amely a komolyzene történetében elsõ ízben használja fel a mobiltelefont. Mûvészi munkásságát Komor Vilmos-emlékplakettel ismerték el.
(Forrás: www.opera.hu, www.filharmonikusok.hu)

Fotó: ferencvaros.hu

koncerttel kapcsolatban is számtalan embert kellett elfogadnod, vezényelned, öszszehoznod. A kórusban, zenekarban sokféle nézõpontú, hitû ember volt.
– Ezt nem érzékeltem.
– Nem lehetett érzékelni, mert a hit és e mû
üzenete is felekezettõl független. Milyen
volt kézben tartani ezt a sokféle embert?
– Számomra teljesen természetes volt,
mert minden nap ezt csinálom, ebben élek.
Nem az a lényeg, hogy te mit érzel, mit
gondolsz, hanem hogy a közönség érezze.
Az a lényeg, hogy mindig valamiféle útravalóval menjenek haza. A katarzis lényege,
hogy az élmény kapcsán az ember másképp kezdjen el gondolkodni, élni, változtasson az életén. Azért tartottam fontosnak pár gondolatot elmondani a mise elõadása elõtt, mert Haydn idejében mindenki tudta, értette a zene jelentését. Ma
annyi zene van, annyiféle templom, istentisztelet, egyház!
– Ismerted Haydn Harmóniamiséjét, mielõtt a felkérést kaptad?
– Nem, de sok más misét, passiót dirigáltam már. A passió drámáját próbáltam áthozni.
– Melyik rész volt számodra kedves a misébõl?
– Nagyon kell vigyázni arra, hogy soha ne
ragadjunk ki semmit egy folyamatból.
Vannak vezérmotívumok, de hibás kiragadni a szép pontokat, mert ahhoz el kell
jutni. Ez olyan, mintha a focimeccsen csak
a gólokat mutatnánk. Nyilván vannak súlypontok, de az csak akkor érvényes, ha az
egészet nézzük.
– Neked is van több szerzeményed.
– Van egy nagy kórusmûvem, a Treveris,
amit Trier városának írtam. Most inkább
hangszeres darabokat komponálok.
– Fõleg itthon élsz és innen jársz Németországba?
– Mint az ablaktörlõ: hol itt, hol ott vagyok,
ahol van munka és érdekes projekt.
– Akkor kivételes helyzetben voltunk, hogy
épp ráértél minket vezényelni.
– Minden helyzet kivételes és szép, és mindig az a legfontosabb, ami akkor van.
Hargitai–Kiss Virág
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KULTÚRA / A MI VILÁGUNK
A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

2016. október 7-én (pénteken) 18 órára a

„SZEGÉNY ANYÁM, HA LÁTNÁM”
címû író–olvasó találkozójára.
Vendégünk a könyv szerzõje:

SÁNDOR ERZSI
Beszélgetõtársa: Kálnay Adél író
A találkozó után lehetõség adódik a szerzõ könyveinek
kedvezményes megvásárlására és dedikálásra.

2016-ban október 3-9-e között
kerül megrendezésre
az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozata,
amelyhez a Madarász József
Városi Könyvtár is csatlakozott.
Könyvtárunk idén is rendezvények sokaságával igyekszik megszólítani
kedves Olvasóit és leendõ Olvasóit. Az õszi országos könyvtári napok
helyi – ingyenes – programjai igyekeznek a lakosság minden korosztályának, érdeklõdési körének megfelelõ, nívós elfoglaltságot biztosítani.
Célunk az olvasáson, a könyveken kívül felhívni a figyelmet arra, hogy
milyen alapvetõ szerepe van a könyvtáraknak az emberek életében.
Fentieken kívül alapvetõ célunk az is, hogy minden korosztály számára
bemutassuk új könyvtárunkat, a könyvtári szolgáltatásokat, megnyerve
azokat is, akik még nem fedezték fel a könyvtárat, az itt rejlõ lehetõségeket, az itt található kincseket.
Október 4-e és 29-e között különféle kedvezményekkel állunk olvasóink és leendõ olvasóink számára:
– ingyenes beiratkozás: ez idõ alatt beiratkozott új, 16 éven felüli olvasóink 365 napra az érvényes tagdíj befizetése nélkül vehetik igénybe a
könyvtár szolgáltatásait;
– a megbocsátás napjai: késedelmes olvasóink mentesülnek a pótdíj kifizetése alól;
– kedvezményes könyvárusítás selejtezett könyvekbõl.
Programjaink:
Október 7-én 18 órakor író–olvasó találkozó:
„Szegény anyám, ha látnám”
Vendégünk a könyv szerzõje, Sándor Erzsi.
Beszélgetõtársa: Kálnay Adél író.
Kísérõrendezvényünk: „A könyv ruhája...” –
kiállítás Hargitai–Kiss Balázs munkáiból.
Találkozzunk a könyvtárban!

2016. október 6. Bogárd és Vidéke

HALLGATVA
A RÁDIÓT
Régebbi felvétel pörög a rádióban. Öreg ember meséli
élete szörnyû eseményeit. Hatvanéves korában a kínzásával megbízott emberi lények meztelenre vetkõztették
õt, verték az altestét. Békaügetésben kellett körbe járnia,
a kínzójának minden fordulóban kezet kellett csókolnia.
Véresre verték õt, ájulásig tornáztatták, a testrészeibe
áramot vezettek. Nem valami elvetemült bûnözõ volt õ,
hanem Magyarország egyik tisztes szerzetes rendjének, a
cisztercinek a vezetõje, a zirci apát, Endrédi Vendel.
Õ nem vétett a törvény ellen, távol állt tõle mindennemû
bûnözés. De akkor miért verték, alázták? Hát azért, hogy
valljon be valamit, amit nem követett el. Ismerje be, hogy
idegen hatalmak számára kémkedett, valutával üzérkedett. Ilyen világ volt országunkban 1950 táján, Rákosi országlása idõszakában. Ha valakit félholtra vernek, akármit elismer. Hatalmas dolog az életösztön, a ki sem igen
bírható szenvedések elhárításának a vágya. A bántalmazott akármit aláír, ha ezzel enyhíteni reméli a kínzást. Az
akkori államvédelmi hatóság (ÁVH, ismertebb nevén
ÁVÓ) vezetõi, munkatársai tudták ezt, éltek is vele rendesen. Magát ennek a testületnek a megszervezõjét, Rajk
László minisztert 1949. május 30-án este vagy tíz munkatárs elhurcolta a lakásából, s utána néhányszor nagyon
megverték, majd olyan eljárásoknak vetették alá, hogy
hosszú vallomást tett, amelybõl egyetlen szó sem volt
igaz. Elmondta, hogy kémkedett az USÁ-nak, Tito jugoszláv elnöknek. Magas rangú külföldi vezetõk nevét említette, akikkel állítólag kapcsolatban volt, helyszíneket jelölt meg, ahol jelentést tett idegen ügynököknek. A vallomás szövegét, amely elejétõl a végéig hazugság volt, alapos ismeretanyaggal rendelkezõ személyek írták. Rajknak ezt be kellett tanulnia, s a tárgyaláson el kellett mondania, mint egy színésznek a szerepet. Nekünk, akkori
gimnazistáknak meg kellett hallgatnunk a tárgyalásról
készített helyszíni közvetítést. Mondhatom, nagyon hiteles volt. Elhittem Rajk minden szavát. Mekkora munka,
mennyi próba, csiszolás rejlett e mögött a produkció mögött! És ez csak egy ügy, egyetlen személlyel kapcsolatos
munkamennyiség. Magának a Rajk-pernek még tucatnyi
más vádlottja is volt, mindnek külön-külön ki kellett
találni és meg kellett írni a szövegkönyvét. Nem beszélve
más száz pernek az anyagáról. Az Andrássy út 60 alatt
székelõ testület ezernyi munkatársa nem mást gyártott,
mint hazugságot. Ez olyan üzem volt, ahol hazugságokat
állítottak elõ.
Persze, hogy felvetõdik az emberben a kérdés, miért csinálták ezt.
A politikai hazugság kérdése mélyen szántó probléma,
mindenkit személyesen is érint. Tudjuk, voltaképp mindenki hazudik. A gyerekek lelki depresszióba zuhannának, ha a szülõk mindenbe beavatnák õket. Hányszor
van, hogy a tanár nem ért egyet a tananyaggal, az iskola
fegyelmi szabályaival! Elmondhatja ezt a diákoknak?
Nem ám! El kell játszania, hogy egyetért. És ott van a baráti körök, munkahelyek ezernyi kegyes hazugsága. És a
politika?
Hogy is mondta Gyurcsány miniszterelnökként? „Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet.” Hát ez
a mondat nem volt hazugság.
De figyelem! Éles határ van a jó és a rossz, felesleges, ártalmas hazugság között! Rákosiéknál nem volt határ.
Ezért dõlt össze az egész rendszerük. Erre érdemes figyelnie minden politikusnak.
L. A.
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A magyar diáksport napja
Alsószentivánon
Az eddigi három alkalom sikerélményeinek hatására eldöntött dolog volt, hogy ismét csatlakozni fogunk a diáksportnapi
rendezvényhez, amelynek lényege, hogy 2
órát töltsenek el a diákok ezen a napon aktív sportolással. A sporttevékenységek körét nem korlátozták a szervezõk, egyedül a
futás volt kötelezõ elem, a program további részének csak a fantázia szabhatott határt.
Idén is bõséges kínálat várta tanulóinkat:
1) Bemelegítésként a kötelezõ futóversenyt tartottuk meg, amelynek a távja az
idei évben 2016 m volt. Ismét kivittük a település utcáira ezt a programot, ezzel reklámozva a testedzés fontosságát a település lakóinak.
2) A futás után az egész iskola tartott egy
kis aerobikgyakorlatot.
3) Ezt követõen a tanulók forgószínpadszerûen váltva egymást különféle ügyességi játékokon keresztül (hulahoppozás,
gimnasztika, ugrókötelezés, labdavezetés,
a kosárlabda és a foci alapelemei) mérhet-

ték össze tudásunkat, persze nem a gyõzelem volt a fontos, hanem a részvétel és a
játékosság.
4) A felsõsök ezután a tanári kar fiatalabb
tagjai ellen próbálkoztak meg azzal a reménytelen kihívással, hogy megnyerik a tanár–diák összecsapást. Ez a tervük végül
nem jött össze, a Boros Tamás tanár úr által vezetett pedagógusok megmutatták,
hogy még mindig õk a legjobbak.
5) Természetesen a foci sem maradhatott
ki a programkínálatból. A legkisebbek is
megismerhették ennek a szép sportágnak
az alapjait, miszerint a labdát kell rúgni,
nem egymást.
6) Népszerû volt a röplabdázás is, ahogy
évek óta megszokott formában játszhattak
együtt kicsik és nagyok.
7) S természetesen a mozgás egyéb hasznos változatait sem tiltottuk meg a tanulóknak. Így volt, aki cigánykereket hányt
örömében, volt, aki tollaslabdázott vagy
habteniszezett. A mintegy háromórányi

MÉSZÖLY-HÍREK

Õszi kalandtábor Zánkán
A negyedik évfolyam három napot töltött a zánkai táborban a Balaton partján. Megérkezésünk után a Dömdödöm házban foglaltuk el szobáinkat. Délután csapatépítõ játékok voltak, amelyek jó
lehetõséget adtak arra, hogy a két osztály még jobb közösséget alkosson. Az esti diszkóban mindenki rengeteget táncolt és énekelt.
Másnap délelõtt térképes helyismereti játékon vehettünk részt. A
tábor területét bejárva kellett kérdésekre válaszolni a gyerekeknek. A délutánt a Balaton partján töltöttük. Elõször egy egyórás
sétahajózás várt ránk. A tábor játszóterén szívesen mozogtak, fociztak a gyerekek. A jó idõnek köszönhetõen a lábunkat is belemártottuk a hûvös vízbe. A horgászainknak is kedvezett a szerencse. Sikerült két halat kifogniuk, amiket aztán visszaengedtek a
vízbe. Este egy interaktív zenés foglalkozáson és hangszerbemutatón vehettünk részt.
Talán a legizgalmasabb program az utolsó napi sárkányhajózás
volt. Több tanulót bátorítani kellett, de az evezésben is helytálltak. Hazafelé megálltunk Nagyvázsonyban a Kinizsi-várnál.
Sok-sok élménnyel, kicsit fáradtan érkeztünk délután haza, ahol a
szülõk már nagyon vártak bennünket.
Látva tanulóink mennyire jól érezték magukat, mindenkinek
ajánljuk ezt a nagyszerû lehetõséget!
Szõnyegi Katalin, Sándorné Pál Brigitta, Varga Jánosné

közös mozgás végére alaposan ki is fáradt
a társaság.
Beszámolónk végérõl most sem maradhat
el a köszönetnyilvánítás a szülõi közösség
aktív tagjai felé, de köszönet illeti a pedagógusokat és az iskola dolgozóit is, akik a
programokat megszervezték.
Jövõre veletek ugyanitt!
Kiss Attila

A Sport Legyen A Tied!
Ezzel az elnevezéssel hirdetett a Magyar Diáksport Szövetség
2016. szeptember 27-én programot általános iskolások részére,
ahol 15 sportágat ismerhettek meg és próbálhattak ki a mészölyös
diákok Székesfehérváron a Videoton Oktatási Központban. A
programok során élsportolókkal is találkozhattak. A rendezvény
célja az volt, hogy rendszeres sportolásra serkentse a gyerekeket.
Harmadikosaink tartalmas, érdekes sportdélelõttön vettek részt.
Tollaslabdáztak, röplabdáztak, teniszeztek, pingpongoztak, kosaraztak a labdát kedvelõk. A harciasabbak két helyszínen a karate fogásaiból kaptak ízelítõt. A vízi sportot kedvelõk evezhettek
kajak-edzõpadon. A fiúk többször visszatértek a kispuskalövészethez. A versenyfutás, akadályugrás, magasugrás sem maradhatott ki. Nagyon sokan szerették volna kipróbálni a vívást.

Minden helyszínen nyomdát kaptak a résztvevõk; aki tízet összegyûjtött, ajándékot kapott: kitûzõt, frizbit, baseballsapkát. Lelkesen hajtott mindenki, üres kézzel nem jött haza senki sem. Az osztályokról csoportkép is készült. Köszönjük a lehetõséget! Reméljük, hogy a mindennapos testnevelés és a sport szeretete egészségesebbé tesz minden gyereket!
Ambróziné Mikuli Margit, Nagy Orsolya tanítók
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Cecei sulibörze
„TÛZRIADÓ”
A tûzvédelem nem csupán azért fontos, hogy megóvjuk az épületet, annak berendezéseit, hanem mert emberéletek is veszélyben
lehetnek. Hiszen a tûzvész kitörése egy szempillantás alatt bekövetkezhet, és ilyenkor jó, ha tudjuk, mi a teendõ. A Cecei Általános Iskola, a minden évben kötelezõen megszervezésre kerülõ
tûzriadó próbáját 2016. szeptember 14-én tartotta. Ekkor a nagyobbak feleleveníthették a kisebbek pedig elsajátíthatták, az
esetleges tûzvész esetén a menekülési útvonalat és az akkor szükséges teendõket.

részt, amelynek célja, hogy gyerekek és felnõttek együtt, jó hangulatban ismerkedjenek a civil segítségnyújtás örömeivel. A foglalkozás semmilyen elõzetes felkészülést, tudást nem igényelt,
minden felszerelést a szervezõk hoztak, még egy kis vendéglátásban is volt részünk.
A feladatok játékos formában vették rá a résztvevõket az együttmûködésre (hosszú kötélre csomókötés, vagy limonádékészítés
bekötött szemmel). A komolyabb, gondolkodtató feladatok megoldása során kiderült, hogy már kisdiákjaink is milyen sokat tudnak a környezetünkben lévõ problémákról, és milyen segítõkészek a rászorulókkal szemben.
Köszönjük a vidám és hasznos délutánt!
Ráczné Pincési Julianna szervezõpedagógus

AKADÁLYVERSENY CECÉN
Ez a nap egyben egy rajzpályázat eredményhirdetése is volt.
Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság 2016. május 20-án „Tûzrõl
pattant” címmel alkotói pályázatot hirdetett iskolás tanulók részére. A rajzpályázat célja az volt, hogy az iskolások a kreatív alkotásaikon keresztül mutassák be a tûzoltók izgalmas és egyben veszélyes munkáját. A 2015/2016-os tanévben a 4. a osztályos gyerekek a tûzvédelem fontosságát hangsúlyozó tûzoltóhivatás bemutatásával, vagy egy tûzoltói beavatkozás ábrázolásával neveztek.
A 2016/2017-es tanévben immár 5. a osztályosok e pályázaton különdíjban részesültek. A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság képviselõi egy tûzoltóbemutató keretében hívták fel a
figyelmet a tûzvédelem fontosságára. Ezen a különleges napon a
kicsik és a nagyobbak is megvizsgálhatták a hivatásos tûzoltók készenléti szereit, megnézhették és szakértõi felügyelet mellett ki is
próbálhatták a tûzoltók szakfelszereléseit. Továbbá megismerhették a tûzoltóautók speciális belsõ felszereléseit is, és testközelbõl megtekinthették a gyakran emlegetett feszítõ–vágó eszközöket is. A program résztvevõi egy magasra törõ vízsugárral búcsúztak egymástól.
Gyõri László pedagógus

VARÁZSKÖTÉS
2016. szeptember 27-én a Cecei Általános Iskolában ezzel a címmel rendezett interaktív élménypedagógiai foglalkozást gyerekeknek, szülõknek és pedagógusoknak az önkéntes segítségnyújtásról a Szitakötõ folyóirat szerkesztõje, Horgas Judit és két segítõje. A két segítõ diák stílusosan önkéntes munkaként végezte a
foglalkozás vezetését.
A Szitakötõ magazin fenntarthatósággal kapcsolatos oktatási
programjában fontos szerepet játszik az ökoszemlélet érvényesülése, az egymásra figyelés és egymás segítése. A program alapját
képezõ Szitakötõ folyóirat példányait egy tanévben négy alkalommal juttatják el hozzánk ingyenesen. Cserébe kötelezõ feladatunk az adott tanévben egy pedagógusképzés és egy gyerekfoglalkozás szervezése. Ebben a tanévben a Varázskötés foglalkozáson 24 negyedikes diákkal, 8 pedagógussal és 6 szülõvel és
nagyszülõvel egy 90 perces, játékos foglalkozáson vehettünk

Kedves Szülõk és Hozzátartozók!
Hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni a Cecei Általános Iskola 2016. szeptember 30-án, pénteken megrendezésre került akadályversenyén és családi napján nyújtott támogatásukért!

Bogárd és Vidéke 2016. október 6.
Intézményünkben minden szeptember végén egy témanap keretében akadályversenyt és családi napot tartunk a tanítás nélküli munkanapok terhére. Az idei évben
ez a nap a magyar népmese napjára esett,
ami meghatározta a nap témáját is. Az elsõ
és második évfolyamosaink az intézményen belül szerveztek programokat a nevelõk segítségével, ami egyben „csapatépítés” is, hiszen a szülõk is megismerhették
egymást a program keretében. Ebben az
évben nagyszabású fõzést és sütést is megvalósítottak a családtagok, ami meglepetés
volt számunkra. A finom paprikás krumpli
és lecsó mellé kürtöskalácsot is sütöttek. A
sok mozgás mellett az illatok is nagyon inspirálóak voltak.

ISKOLA / ÓVODA

Ez történt szeptemberben
a Cecei Óvodában

Szüret a cecei határban

Az akadályverseny keretében a 3–8. évfolyamosok kiszakadtak a hagyományos oktatás keretei közül és a környezeti oktatás
szellemében a természetes környezetben
bõvítették tudásukat. Mûveltségi és mozgásos feladatok megoldásával haladtak
egyre közelebb a kültéri helyszín felé, ahol
közös játékkal ünnepeltük meg a sikeres
teljesítményt. A szülõk ebben a feladatban
is nagy segítségünkre voltak, hiszen szinte
minden csoporttal haladt szülõ is, ami számunkra, pedagógusok számára is biztonságot jelentett.
Reméljük, hogy legalább annyira jól érezték magukat a diákok és szülõk is, mint
amennyire mi, pedagógusok jól éreztük
magunkat! Ismételten köszönjük a támogatásukat és munkájukat, amivel még sikeresebbé tették az iskola tanévének elsõ
rendezvényét!
Vezetõség

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

06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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A Süni csoportosok 3 hetes projekt keretében dolgozták fel a szüreti témakört. Ennek egyik állomása volt a szüret, melyre
dajka nénink, Bakóné Terike néni szõlõjében került sor. A gyerekek leszedték a szõlõt, közben énekelgettünk, verset mondtunk. A szorgos kis kezek hamar teleszedték a vödröket. A leszedett szõlõt Bakó Józsi bácsi segítségével az óvodások ledarálták és kipréselték. A tevékenységek közben sok új eszközzel ismerkedhettek meg,
és ki is próbálhattak azokat. Mindenki tevékenykedett, alig várták, hogy sorra kerülhessenek. A kipréselt szõlõ levét jókedvûen fogyasztották el. A gyermekek meg is
kóstolták a finom nedût. A délelõtt folyamán a szürettel, szõlõvel kapcsolatos ismeretek megszilárdultak, és a tevékenykedés
sok örömet szerzett a gyerekeknek.

Szüreti nap az óvodában
Egy gyönyörû, napfényes, meleg délelõttön került sor az óvodai közös szüreti napra. A néphagyományokat idéztük fel, a
szüreti tevékenységet elevenítettük fel.
Reggel pogácsasütéssel kezdtük a munkálatokat. Az udvaron elhelyezett asztalokon a dajka nénik segítségével begyúrt
tésztából sorba szaggatták ki ügyes kis kezeikkel a pogácsát, s teltek meg velük a
tepsik. Ezután került sor a „szõlõszedésre”
(nemcsak a szájukba szedték!), darálásra,
préselésre. Érdeklõdve figyelték meg és
próbálták ki a daráló és a prés mûködését.
A kicsorgó mustot vidáman iszogatták.
Majd megérkezett a frissen sült pogácsa.
Azt hiszem, ilyen jóízûen még sohasem ettek pogácsát, mint akkor. A szüret ünnep,
hiszen az egész évi munka gyümölcsével
szembesül a szõlõsgazda. Így a szüretelés,
a fárasztó munka után kezdõdött a mulatozás. Vidám tánc zárta ezt az élményekben gazdag délelõttöt.

Autómentes nap

Ez a nap újításként került bevezetésre óvodánkban, kapcsolódva a Zöld Óvoda pályázathoz – az óvodás gyermekek és szüleik környezettudatosságát hivatott megerõsíteni. Ezen a napon mindenki gyalog, vagy
kerékpárral érkezett az óvodába. Nemcsak erõsíti a szervezetet ez a fajta testmozgás, de legalább egy napig nem szenynyeztük környezetünket, a levegõt a kipufogó gázokkal. A délelõtt folyamán az udvaron kialakított KRESZ-pályán próbálhatták ki ügyességüket a gyerekek. Örömmel tapasztaltuk, hogy nagyon odafigyeltek egymásra a kerékpárral való közlekedés gyakorlása során. Délután folytatódott
a program, hiszen biciklitúrát szerveztünk,
melyen a gyermekek szüleikkel együtt vettek részt. Különleges élmény volt, hogy
mindezt rendõri felvezetés mellett tették
meg. Az óvodás gyerekek rendkívül nagy
kitartásról tettek bizonyságot, hiszen sok
gyermek saját kétkerekû, pótkerekes biciklijével, de volt, aki lábbal hajtós kis motorjával tekerte végig a távot. Bízunk benne, hogy az autómentes nap elérte a célját,
és sokan, sokat teszünk a tisztább levegõért.
Cecei Óvoda
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2016. október 6. Bogárd és Vidéke

Kenuzásra készen a 7. c osztály Agárdon

A gimnazisták õszi kirándulásairól készült fotókat
heti részletekben közöljük.

Eger történelmi nevezetességei után
a festõi Szalajka-völgyben kirándult a 8. c osztály

Bogárd és Vidéke 2016. október 6.

CSALÁDI KÖR
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Almás sütõtökleves
Hozzávalók: 1 kisebb, hosszúkás sütõtök,
3-4 alma, tej, csipetnyi só, cukor, fahéj; a
sült habhoz: 2 tojásfehérje, 2 csapott ek
kristálycukor, 1 ek étkezési keményítõ; a
levesbetéthez: egy darab tök, kevés vaj, cukor.

A káposztát négybe vágjuk. A torzsát kivesszük, sós vízben 10-15 percig fõzzük. A
rizst a szokott módon megpároljuk. A vöröshagymát és a szalonnát apróra vágjuk.
A szalonnát kipirítjuk, megdinszteljük rajta a hagymát, rátesszük a húst, sózzuk, borsozzuk, és addig pároljuk, míg a saját levét
elfövi. Megszórjuk a paprikával, és kevés
vizet aláöntve puhára pároljuk. Egy tepsi
aljára tesszük a káposzta felét, ráterítjük a
párolt rizst, majd erre a húst. Befedjük a
maradék káposztával és meglocsoljuk tejföllel. Sütõben 180 fokon 35-40 perc alatt
készre sütjük.

A hagymákat megtisztítjuk és vékony szeletekre vágjuk. A szalonnát felkockázzuk
és a hagymával együtt serpenyõbe rakjuk.
Hozzáadjuk a vajat, és addig sütjük, míg a
hagyma meg nem puhul. A leveles tésztát
egy sütõpapírral kibélelt tepsire rakjuk,
villával megszurkáljuk. A tésztát megkenjük a tejföllel, fûszerezzük, rátesszük a szalonnás–hagymás keveréket, majd a morzsolt sajttal megszórjuk. 200 fokon aranybarnára sütjük.

Sajtos-sonkás sült rizs

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 12 dkg cukor, 16
dkg margarin, 1 egész tojás + 1 tojás
sárgája, 1 citrom lereszelt héja, 1 cs vaníliás cukor, fél cs sütõpor; a töltelékhez:
fél kg túró, reszelt citromhéj és vaníliás
cukor ízlés szerint, 20 dkg porcukor.
A töltelék hozzávalóit alaposan összekeverjük. A lisztet a cukrokkal, a margarinnal, a tojással és a tojássárgával, valamint a
reszelt citromhéjjal és sütõporral sima
tésztává dolgozzuk. Ha kell, egy kis tejfölt
rakhatunk bele. A tésztát kettéosztjuk, kinyújtjuk, az alsó réteget beletesszük a tepsibe és rárakjuk a tölteléket. Majd a tészta
másik felét rátesszük és sütjük kb. 30
percig. Végül meghintjük porcukorral az
egészet.

Hozzávalók: 4 bögre rizs, 100 g reszelt
mozzarella sajt, 100 g sonka, 1 db répa, 3
ek aprított petrezselyemzöld, 2 db tojás, 1
bögre tej, 150 g krémsajt, 1 csésze reszelt
parmezán, só, bors.
A tök háromnegyed részét felkockázzuk az
almával együtt, fazékba rakjuk. Felöntjük
annyi vízzel, hogy bõven ellepje. Csipetnyi
sót adunk hozzá, ízlés szerint cukrot.
(Függ a tök édességétõl is a cukor mennyisége.) Szórunk bele õrölt fahéjat, és lefedve puhára fõzzük. Közben a maradék nyers
tököt apróbb kockákra vágjuk, és egy serpenyõben kevés vajon megpároljuk. A vége felé szórunk rá kristálycukrot. Ha rákaramellizálódik a cukor, félretesszük. A
habhoz a tojások fehérjét felverjük a cukorral, és óvatosan belekeverjük a keményítõt. Egy kisebb tepsibe sütõpapírt helyezünk, és kb. 1,5 cm vastagon belekenjük
a habot, és 170 fokos sütõben megsütjük.
Hamar elkészül. Ha a teteje már sárgul, ki
kell venni a sütõbõl. Ha kihûlt, kockára,
majd háromszögekre vágjuk. (Olyan az
állaga, mint a szivacs.) Ha a tök megpuhult,
pépesítjük. Annyi tejet öntünk hozzá, hogy
krémleves állagú legyen. Tálaláskor a leves
tetejére sült habot teszünk, és megszórjuk
a karamellizált tökkockákkal.

Rakott kel
Hozzávalók: 2 kg kelkáposzta, 70 dkg
darált hús (sertés, vagy pulyka), 20 dkg
rizs, 5 dl tejföl, 2 nagyobb fej vöröshagyma, só, 1 kk õrölt fekete bors, 2-3 tk
pirospaprika, 15 dkg füstölt szalonna.

A rizst klasszikus módon sós vízben fõve
elkészítjük. Egy nagyobb tálban a rizst
összekeverjük a reszelt mozzarella sajttal,
az apróra vágott sonkával, a lereszelt répával, petrezselyemmel, a tejben felvert tojással, krémsajttal és a reszelt parmezán
felével. Sózzuk, borsozzuk, majd az egészet jó alaposan elkeverjük. Az így elkészült masszát egy zsiradékkal kikent hõálló
tálba tesszük. A tojásos–zöldséges–sajtos
rizst 200 fokon 30 perc alatt készre sütjük.
Pár perccel a sütés vége elõtt a tetejét
megszórjuk a maradék parmezánnal, és
aranybarnára sütjük.

Hagymás kenyérlángos
leveles tésztából

Vaníliás túrós pite

A BOGÁRD-VET
ÁLLATGYÓGYÁSZAT
NYITVA TARTÁSA:
RECEPCIÓ, TÁP- ÉS
GYÓGYSZERFORGALMAZÁS
H–P 14–19 óráig,
RENDELÉSI IDÕ H–P 16–19 óráig,
szombaton elõzetes bejelentkezés
alapján.
Telefon: +36 (30) 287 2120,
web: www.bogard-vet.hu,
SOS-vonal: +36 (30) 287 4652.

Hozzávalók: 1 cs leveles tészta, 350 g hagyma (vörös- és lilahagyma vegyesen), 1 doboz tejföl, 150 g császárszalonna, 150 g
sajt, ízlés szerint só, bors, kakukkfû, 30 g
vaj.

16

SPORT

2016. október 6. Bogárd és Vidéke

FOCIDÖMPING
Pontszerzés vagy
pontmentés?
Tordas–Sárbogárd 1-1 (1-0)
Tordas: Kires A. – Kõszegi A., Kerényi T.,
Szép A., Tolnai P., Bakos L., Farkas Zs.,
Kun B., Szmok G., Vörös F., Pongrácz P.
Csere: Bakos R., Tõke K., Balassa Sz., Szabadi P., Kóti L. D., Szabó T., Molnár P.
Edzõ: Korolovszky Gábor.
Sárbogárd: Deák M. – Gráczer G., Tóth
Zs., Nagy Á., Horváth I., Vámosi D., Laták
B., Lajtos A., Rauf R., Gráczer B., Horváth Á.
Csere: Hegedûs Gy., Kõkuti T., Boros B.,
Varga T., Simon Cs.
Edzõ: Gracza Tibor.
Vendéghelyzetekkel kezdõdött a mérkõzés, ám ezek kimaradtak. Kiegyenlítetté
vált a játék, és meglepetésre a 21. percben
váratlanul vezetést szerzett a hazai csapat.
Szép A. átadását Vörös F. kapásból lõtte a
kapuba, 1-0.
A szünet után a Sárbogárd nagy erõket
mozgatott meg az egyenlítés érdekében. A
Tordas védekezésre kényszerült és kontratámadásokra épített. A 81. percben a hazai
védelem megingását Boros B. kihasználta,
és góljával 1-1-re módosította az eredményt. A hajrában nem született újabb találat, és a döntetlen igazságosnak mondható.

lõtt góljával megszerezték a vezetést, 1-0.
A sárbogárdi fiatalok a gól után bátrabb,
pontosabb játékkal kiegyenlítették a mérkõzést. A 43. percben Balassi Sz. góljával a
Tordas kétgólos elõnyt szerzett, 2-0. A második félidõre felszívta magát a bogárdi
csapat, és az 51. percben Horváth I. szépített, 1-2. Még fel sem ocsúdtak a tordasiak,
amikor Demeter D. góljával egalizálta a
mérkõzést, 2-2. Továbbra is a vendégek
akarata érvényesült, és a 66. percben Demeter D. újabb góljával már a vendégeknél
volt az elõny, 2-3. Hab a tortán Bögyös B.
G. 78. percben szerzett gólja, 2-4. A vendégek gyõzni akarása három pontot eredményezett számukra a csalódott hazaiakkal
szemben.

Elszalasztott lehetõség
Fotók: Boros Zoltán

A szív diadala
Tordas U19–Sárbogárd U19 2-4 (2-0)
Tordas U19: Varga D. – Kóti L. D., Balassa
R., Márhoffer Sz., Mészáros O. M., Horváth D., Gál M., Csáp B., Molnár P., Bakos
R., Benkõ M.
Csere: Pongrácz P., Mudra M.
Edzõ: Farkas Zsolt, Korolovszky Gábor.
Sárbogárd U19: Brúzsa S. P. – Ambrózi
M., Horváth I., Vagyóczki P., Simon Cs.,
Sükösd G., Demeter D., Molnár M., Gyökér K., Petõ A., Fekete A.
Csere: Bögyös B. G., Jákob G., Nagy F.
Edzõ: Pajor László.
Kissé megilletõdötten játszott az elsõ félidõben a vendégcsapat. A fizikailag jó felépítésû hazaiak Márhoffer Sz. 32. percben

bekapott gól után a Káloz átvette a játék
irányítását, de támadásaik nem jelentettek
veszélyt. Az elsõ félidõben mindkét csapat
sok hibával, átütõ erõ nélküli játékkal
„szórakoztatta” a nézõket. A szünet után a
Káloz gólra törõ támadását az 53. percben
siker koronázta. A hazai kaputól 23 méterre szabadrúgáshoz jutottak. Magyar F. léc
alá tartó, jól eltalált lövését Szopori G. bravúrral hárította. A kiütött labdáról a védõk
lekéstek, és Tóth B. közelrõl a hálóba lõtt,
1-1. A mérkõzés itt akár be is fejezõdhetett
volna, mert csapkodó, elképzelés nélküli
játék jellemezte a csapatokat. A hazaiak
csalódtak, a vendégek örültek az egy pont
megszerzésének.

Októberfeszt abai módra

Sárbogárd II.–Káloz 1-1 (1-0)

Sárbogárd Öregfiúk–
Aba-Sárvíz Öregfiúk 1-5 (0-2)

Sárbogárd II.: Szopori G. – Nagy T., Szabó
Z., Fésû M., Juhász G., Somogyi L., Vámosi G., Berta J., Huszár D., Halasi G.,
Krajcsovics P.
Csere: Rigó L., Gazsó D., Brúzsa S. P.,
Bartók Z., Pajor L., Gráczer B.
Edzõ: Pajor László.
Káloz: Takács L. – Tóth B., Szabó Sz., Magyar F., Jasztrapszky D., Baranyai B., Pál
A., Takács T., Pál T., Czövek B., Tóth M.
Csere: Krautmann Gy., Cseke F., Somogyi
V.
Edzõ: Bencze Zsolt.
Álomszerû kezdés a hazaiak részérõl. A
jobb oldalon vezetett támadást már az elsõ
percben góllal sikerült befejezni. Halasi G.
futott el a szélen, beverekedte magát a
büntetõterületen belülre, és a visszagurított labdáját Krajcsovics P. 18 méterrõl a
kapu bal alsó sarkába lõtte, 1-0. A hirtelen

Sárbogárd Ö. F.: Sipõcz A. – Nedoba M.,
Kiss J., Tóth A., Deák G., Németh A., Kelemen B., Tóth I., Csendes I., Berta J.,
Vereczkei J.
Csere: Csuti Z., Hegedûs J., Kristóf G.,
Takács K. A., Horváth I., Derecskei J.
Aba–Sárvíz: Marton Z. – Szabó J.,
Böröndi G., Major I., Szalai Cs. T., Örkényi F., Salga G., Pál J., Kovács K., Pogányi
I., Ragyamóczki I.
Csere: Nagy I., Kulcsár Z., Kovács Gy., Major N. Gy.
Már a 7. percben zörgött a hazai háló. Major I. a kényszerítõbõl visszakapott labdát
kapura lõtte. A védõn megpattant lövés a
bal felsõ sarokban kötött ki, 0-1. Veszélyesebben támadott a vendégcsapat, és a 25.
percben egy védelmi hibát kihasználva Kovács K. rácsapott a labdára, és a kapus
mellett elhúzva a hálóba gurított, 0-2.
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A második félidõ elején újabb vendéggól
született. Kulcsár 2. középre adott labdáját
az üresen álló Kovács K. a kapuba lõtte,
0-3. A 49. percben Kovács K. mesterhármasával az eredmény 0-4. Az 58. percben
megszületett a szépítés. Tóth A. jobb oldali beadását Deák G. estében Takács K.
A.-hoz passzolta, aki 4 méterrõl a jobb alsó
sarokba emelt, 1-4. A 75. perc újabb abai
gólt hozott. Salga G. átadásával Nagy I. a
védõk mögé került, és Sipõcz A. felett a
hálóba emelt, 1-5.

Az erõ nem velünk van
Aba-Sárvíz U16–Sárbogárd U16
4-1 (2-0)
Aba–Sárvíz U16: Csapó B. Gy. – Hegedûs
M., Kovács Cs., Huszti B., Kovács P. K.,
Vitális G., Pákozdi T., Szegedi Sz., Magyar
G., Kéri B., Holl D.
Csere: Kovács B., Rácz J. L., Tóth M.,
Mátyás J., Kovács Á.
Edzõ: Lakk Péter.
Sárbogárd U16: Deák Z. – Sohonyai Gy.,
Ambrózi M., Bíró B., Horváth B., Lengyel
Sz., Suhajda M., Horváth Á. M., Brúzsa T.,
Gábris Z., Gábris R.
Edzõ: Bezerédi Ádám.
Az elsõ félidõben a vendégek csak a kihagyott helyzetekig jutottak, míg a hazaiak a
28. percben Hegedûs M. és a 44. percben
Pákozdi T. góljával kétgólos elõnnyel vonultak a szünetre.
A második félidõ 62. percében Brúzsa T.
szépített, 2-1. Küzdött a Sárbogárd az
egyenlítésért, eközben a védelem fellazult,
és Vitális G. 69. percben lõtt góljával
3-1-re módosult az eredmény. A 76. percben Huszti B. góljával eldõlt a mérkõzés,
4-1.

A hétvége sportmûsora
2016. október 8., szombat
10.00 óra: Sárbogárd U19–PusztavámJüllich U19 (Sárszentmiklóson)
15.00 óra: MPF Ráckeresztúr–Sárbogárd
II. (Ráckeresztúron)
15.00 óra: Tác-Csõsz Ö. F.–Sárbogárd Ö.
F. (Tácon)

2016. október 9., vasárnap
10.00 óra: Mezõfalva U16–Sárbogárd U16
(Mezõfalván)
15.00 óra: Sárbogárd–Gárdony-Agárdi
Gyógyfürdõ (Sárszentmiklóson)
Szántó Gáspár

SPORT
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MÉG ÍGY IS MEGVOLT
AZ ESÉLY
Ercsi SE–VAX KE Sárbogárd 32-26 (15-15)
Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 2. forduló
Vezette: Buza B. – Morvai B. Nézõszám:
80 fõ.
Ercsi: Sütõ – Szabó 4, Egervári 2, Juhász 6,
Benkõ, Kántor 8, Kiss.
Cserék: Gyõrffy, Mikus – Török, Balázs 1,
Deák 2, Láposi 2, Lesó, Nagy L., Nagy S.
Edzõ: Császár Gergõ.
Sárbogárd: Németh I. – Suplicz 1, Rehák
9, Pluhár 3, Goldberger 5, Horváth 3, Kaló
5.
Cserék: Schvarcz–Aranyos.
Edzõ: Takács Lajos.
Hétméteresek: 3/3, ill. 2/1.
Kiállítások: 8, ill. 6 perc.
Csapatunk az elmúlt hétvégén a rivális Ercsi otthonában vendégszerepelt. Sajnos
messze nem a legerõsebb kerettel érkeztünk a mérkõzésre. Több kulcsjátékosunk
is elfoglaltság miatt kihagyni kényszerült a
találkozót. Ennek ellenére cseppet sem
ijedtünk meg a kezdésnél. A 10. percben
4-6-os vezetést mutatott az eredményjelzõ
a javunkra. Védekezésünk határozott volt,
és az Ercsi gyors lerohanásait is meg tudtuk fékezni. A félidõ derekához érkezve
Ercsi próbálta átvenni a mérkõzés irányítását, és a vezetést is sikerült átvenniük.
Azonban ez nem törte meg a csapatunkat,
és gyorsan visszavettük az elõnyt. A félidõ
végéig kiegyenlített csata folyt a pályán.
Úgy nézett ki, hogy sikerül vezetéssel vonulni pihenõre, azonban az utolsó pillanatokban kaptunk egy buta gólt, amivel 15-15
volt a félidõ. A folytatásban sem hagyott
alább a lendületünk, de a hibák a fáradtságnak is köszönhetõen egyre gyakrabban
elõjöttek. A játékrész közepéhez érve a hazaiak pontatlanságainkat kihasználva
megléptek 3 találattal. Azonban Horváth
két szemfüles góljának köszönhetõen
visszajöttünk még a meccsbe. Mindhiába,
hiszen az 50. perctõl az 57. percig zsinórban 7-szer is betalált az Ercsi. Sajnos nagyon elfáradtunk és teljesen szétestünk
mind védekezésben, mind támadásban.
Végül 6 góllal elbuktuk a csatát. Nagyon

nagy kár ezért a mérkõzésért, hiszen hasonlóan az elsõ fordulóhoz ebben is jóval
több volt. Az elsõ félidõben kiválóan játszottunk, támadásban a belsõ embereink
azt hozták, amit tudnak. Védekezésünk
pedig sokáig egyben volt. Ami viszont még
szorosabbá tehette volna a meccset, az a
ziccerek pontosabb befejezése. Ebben
mindenképpen elõrébb kell lépnünk, sajnos egy ilyen szintû mérkõzésen nem engedhetjük meg magunknak, hogy 6-7 tiszta
ziccert elhibázunk. Azonban a játékosok
mentségére legyen írva, fáradtabban könynyebben hibázik mindenki. Ez pedig elkerülhetetlen volt újfent. Ha rendelkezésünkre állt volna ifj. Bodoki, Várady–Szabó és Szabó J., jó eséllyel két ponttal távoztunk volna Ercsibõl. A hétvégén Martonvásár csapatát fogadjuk, itt már kötelezõ
lesz a gyõzelem.

Október 8. (szombat) 18 óra:
VAX KE Sárbogárd–
Martonvásári KSE
A 2. forduló további eredményei:
Somló Hús Pápa–Veszprém Egyetem
28-36 (15-21)
Ajka II.–Martonvásár 19-27 (9-11)
Simontornya–Alsóörs 35-26 (13-11)
Rácalmás–Õsi 32-23 (18-14)
Telekom Veszprém
30-24 (15-10)

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.

IV.–Nemesvámos
Rehák Tamás

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

KÉK
HÍREK
Bekísérték
2016. szeptember 30-án a járõrök Sárkeresztúron a
József Attila utcában intézkedtek egy 41 éves helyi
lakossal szemben. Az igazoltatás során a rendõrök
megállapították, hogy a férfit a Székesfehérvári
Törvényszék körözi, mivel nem kezdte meg a rá kiszabott elzárás büntetés letöltését. Az egyenruhások elfogták és elõállították a körözött férfit a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték.

Gyámjának adták
A járõrök 2016. szeptember 30-án Sárkeresztúron
az Arany János utcában igazoltattak egy 12 éves velencei lakost. Az intézkedéskor megállapították,
hogy a fiút a Gárdonyi Rendõrkapitányság körözi
eltûnés miatt. A kiskorút a rendõrök a meghallgatását követõen gyámjának átadták.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Gránit síremléket vitt el
Felhívás
Kérjük a lakosság segítségét!
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság nyomozást folytat ismeretlen tettes ellen, aki 2016. szeptember
26-a és 2016. október 1-je között a sárbogárdi Huszár-temetõbõl egy sötétszürke gránit síremléket
tulajdonított el 1,3 millió forint értékben, miután
azt szakszerûen szétszerelte.
Az eltulajdonításhoz egy személyautónál nagyobb
méretû jármû, szakértelem és több személy kellett.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen
személyesen a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon,
vagy hívja a 06 (25) 460 046-os telefonszámot, illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06 (80) 555 111-es „Telefontanú” zöld számán, a 107-es, vagy a 112-es
központi telefonszámok valamelyikén.

Na, mi van a nadrágban?
Az egyik sárbogárdi áruház alkalmazottai kértek
rendõri segítséget 2016. október 3-án este, mivel
tetten értek egy 47 éves helyi férfit, aki a nadrágjába rejtve szeszes italt tulajdonított el. A rendõrök
B. Jánost elfogták és elõállították a rendõrkapitányságra, ahol lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták
ki.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

2016. október 6. Bogárd és Vidéke

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

Elõzzük meg
a kéménytüzeket!
Bár a hivatalos fûtési szezon csak október 15-én kezdõdik, a hidegre fordult idõ
miatt sok háztartásban már fûteni kezdtek. Komoly veszélynek teszik ki otthonukat és szeretteiket azok, akik úgy kezdenek fûteni, hogy elmulasztják a fûtõeszközük éves karbantartását, vagy nem megfelelõ tüzelõanyagot égetnek. A
tûzoltókat csak az elmúlt héten huszonegyszer riasztották kéménytûzhöz.
Az elmúlt években megnõtt azon háztartások
száma, ahol szilárd tüzelõanyaggal fûtenek. A
szilárd anyagok, vagy olaj égetésekor keletkezõ korom lerakódik a kémény falára. Az egyre
vastagabb koromréteg leszûkíti a kémény belsõ kerületét, sõt, magas hõ hatására akár meg
is gyulladhat. Mindez elkerülhetõ azzal, ha
mindenki beengedi a kéményseprõt, aki el
tudja végezni a kémény tisztítását. Szilárd tüzelõanyaggal és olajjal mûködõ fûtõeszközök
esetén az ingyenes lakossági kéményseprés
változatlanul évente történik, gázüzemû fûtõberendezések esetén kétévente.
Gyakori, hogy az emberek nem olyan anyaggal fûtenek, mint amilyen tüzelõanyag elégeFotó: kemeny.hu
tésére az adott fûtõeszközt megtervezték,
esetleg nem tartják karban, nem tisztítják fûtõberendezésüket. A nem rendeltetésszerû használat jelentõs anyagi kárral és esetenként súlyos sérülésekkel járó
tûzesetekhez is vezethet. Több korom rakódik le az olyan égéstermék-elvezetõ
rendszerben, amelyben hulladékot vagy más, nem megfelelõ tüzelõanyagot –
lakkozott, festett, vagy nedves fát – égetnek. A lerakódott koromréteg fûtés során izzani kezd, meggyullad és akár kéménytûzhöz is vezethet, a kéményrõl a tûz
pedig másodpercek alatt átterjedhet a ház tetõszerkezetére és egyéb részeire.
A lerakódott korom eltávolításával, a fûtõeszköz és a kémény karbantartásával
megelõzhetõk a kéménytüzek. A fûtõeszköz takarításához hívjanak szakembert,
a kémény tisztítását pedig tegyék lehetõvé a kéményseprõk részére.
Ha kéménytüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó telefonszámot!
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

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
LRT-COM 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.
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban eladó.
06 (20) 405 7366
Albérletet keresek Sárbogárdon! 06 (30) 352 2891

KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504
SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ
06 30 347 3767
CECÉN, FÕ ÚT MELLETT, HÁROMSZOBÁS,
ÖSSZKOMFORTOS PARASZTHÁZ ELADÓ.
Irányár: 3.500.000 Ft, 06 30 418 7854
FIATAL JÉRCÉK
– SAJÁT NEVELÉSÛEK – ELADÓK.
Farkasék, Sárszentmiklós, 06 30 685 3772

Sárbogárdi telephellyel rendelkezõ építõipari vállalkozás munkatársakat keres teherautó-vezetõ, gépkezelõ, kõmûves, ács-állványozó, lakatos, festõ munkakörbe.
Önéletrajzokat czeiner.erzsebet@szegletkogeneral.hu címre várjuk.
Sárszentmiklóson 0,81 ha zártkerti szántó eladó, terület nem kifüggesztés köteles. 06 (20) 316 0950 (0044745)
2

Külsõszõlõben föld eladó (volt bodzás) 29,074 m , 103,25 Ak. hrsz.:
0326/43=27200 m2, hrsz.: 7368=1874 m2, telefon: 06 (30) 834 5541
(0044742)

Tollpaplankészítés, kész paplanok kaphatók! Sárszentágota, Pákolicz
Árpádné 06 (25) 476 051
2

Családi ház eladó Rétszilason 6300 m földterülettel, 2,5 szobás, konvektoros. Irányár: 3,5 millió. 06 (30) 608 5023, 06 (30) 342 8281 (0044740)
Eladó heverõk, fotelágyak, étkezõasztalok, székek, dohányzóasztalok,
Garzon szekrénysor és hûtõszekrény. 06 (20) 201 1314

HETI IDÕJÁRÁS

Otelló szõlõ eladó. Hétvégi szüret. 06 (20) 911 4711 (0044859)

KOSÁRLABDAEDZÉS
A következõ napokban is folytatódik a sokéves átlagnál hûvösebb, hidegebb idõ, de az idõszak elsõ felében többórás napsütésnek is örülhetünk, majd a jövõ hét elejétõl megnõ a csapadék
kialakulásának esélye. Péntekre virradó éjszaka észak felõl felszakadozik a felhõzet, de délen a hajnali órákban még elõfordulhat kisebb esõ. Néhol erõsen párássá válhat a levegõ, itt-ott ködfoltok is képzõdhetnek. Jelentõsen mérséklõdik az északias légmozgás. Napközben változóan felhõs idõ várható többórás napsütéssel, de néhol – fõként északkeleten és a nyugati határ mentén – kialakulhat egy-egy zápor. Szombaton országszerte többnyire napos idõ várható, kevés felhõvel. A sok napsütés ellenére
azonban a legtöbb helyen 15 fok alatt marad a nappali órákban a
csúcshõmérséklet, az éjjelek pedig kifejezetten hidegek lesznek,
néhol akár gyenge fagy is lehet. Vasárnap már valamivel több
felhõ érkezik fölénk és délután délnyugaton már eleredhet az
esõ is. Hétfõn és kedden sok lesz a felhõ és több alkalommal számíthatunk esõ, zápor kialakulására. A csapadék mennyisége
még meglehetõsen bizonytalan. Ekkorra viszont már megszûnnek az éjjeli fagyok, de napközben továbbra sem számíthatunk
10-16 foknál melegebbre.

KOSÁRLABDAEDZÉSEKRE VÁRUNK
GYEREKEKET, DIÁKOKAT
AZ ALÁBBI KORCSOPORTOKBA:
2001–2004-ben született fiúk
2004–2005-ben született fiúk
2004–2005-ben született lányok
2005 után született fiúk és lányok

Jelentkezni lehet
minden hétfõn, szerdán, pénteken
17.00 órakor a Mészöly tornacsarnokában
Tóth Krisztiánnál és Krencz Balázsnál.
Várjuk továbbá olyan szülõk jelentkezését,
akiket érdekel a kosárlabda, és esetleges kosaras múltjuk
is van, valamint szeretnének gyerekekkel foglalkozni.
Átképzést, betanítást vállalunk.

www.metnet.hu

Hajrá, Sárbogárdi KC!

SA K K SZ E R E T ÕK FI GYE LE M !
A Petõfi Sándor Gimnázium földszinti bejárattal szembeni tantermében
MINDEN SZERDÁN 17 ÓRÁTÓL
szeretettel várunk minden sakkszeretõt korra és nemre való tekintet nélkül.
Sárbogárdon hagyományai vannak ennek a szép játéknak, élesszük újra, és legyen ismét sakkcsapata a városnak!
Dr. Csanádi József, Rehák Sándor, Nagy Attila szervezõk
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