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PÉNZEN MÚLIK?
Hátrányos helyzetû gyermekek megtartására, védelmére milliárdos keretet nyitottak most meg, hogy a már meglévõ rendszer
(ez esetben a családsegítõ és gyermekjóléti központok, illetve
rajtuk keresztül az iskolák, óvodák) vonalait megerõsítsék plusz
emberekkel.
Õszintén szólva némi kétkedéssel fogadom ezt az intézkedést. A
gyöngyösi éhen halt kislány példáját hozta fel Czibere államtitkár úr annak indokaként, hogy miért szükséges a védelem megerõsítése. Az alapelvvel egyetértek, hogy idõben megfelelõ segítséget kell nyújtani a lemaradó, rászoruló családoknak, gyermekeknek. De a gyöngyösi kislány esetében nem a védelmi
rendszer hibája, hanem emberi és szakmai mulasztás vezetett
tragédiához. Ezeket nem azzal lehet kiküszöbölni, ha a – véleményem szerint – túlméretes rendszerre még rakunk egy szintet. A meglévõ alapokat kéne normálisan mûködtetni, és nem
adminisztrációs feladatokkal, hanem tényleges feladatokkal
megbízni.
Régen a védõnõk, óvónõk, pedagógusok többször jártak családlátogatásra, példának okáért. Hozzáteszem, a helyi társadalom
is jóval nagyobb kontrollt gyakorolt a tagjaira, nagyobb odafigyeléssel voltak az emberek egymás iránt. A tanár számon kérhette a gyereket és szülõt, hogy a gyerek este nyolc után mit keres az utcán, és a felnõtt rászólhatott a rendetlenkedõ gyerekre
anélkül, hogy akár a gyerek, akár annak anyja, apja beverte volna ezért a fejét.
Ma ember embernek farkasa sok esetben. Ezen kéne változtatni, megerõsíteni a társadalom természetes védelmi hálóját, nem
intézményóriásokat építeni.
Hargitai–Kiss Virág
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Idõsek napja Alapon
Minden évben nagy szeretettel köszöntik
az idõseket Alap községben. Nagy hagyománya van a településen ennek a szép eseménynek; idén 20. alkalommal volt a köszöntés.
Az elõtérben ingyenes vércukor-, testzsír-,
koleszterin-, vérnyomásmérésen, valamint
látásvizsgálaton vehettek részt az érdeklõdõ vendégek az Egészségség-fejlesztési
Iroda jóvoltából.
Elsõként a település polgármestere, Méhesné Julika köszöntötte az egybegyûlteket. Megható beszédében szeretettel köszöntötte a szépkorúakat, és kijelentette:
az ünneplés, köszöntés és szeretet nem
pénz kérdése. „Az emberi életet a fa szim-

bolizálja legjobban. Elõször kis magonc cseperedik, majd késõbb sudár lesz termete, tele
zöld levelekkel, rügyekkel, virágba borul, termést hoz, aztán lehullatja sárguló leveleit,
majd téli álmot alszik.” Julika mindenkinek
szeretetet, boldogságot kívánt a következõ
egy évre is. Beszéde zárásaként pedig egy
gyertyát gyújtott az elmúlt évben elhunytak emlékre.
Alap község legidõsebb lakosait is köszöntötték ajándékokkal: Klózer Györgynét,
Trausznitz Ferencnét, Kiss Józsefnét, Balogh Jánosnét, Rabóczki Sándort, Tóth
Gyulát, Horváth Jánosnét, Bernáth Imrénét, B. Horváth Istvánnét. Akinek nem
engedte az egészsége, hogy részt vegyen az

eseményen, azt otthonában köszöntötte
fel az önkormányzat.
Alap község lakosai részt vettek egy versenyen, amelyen a legszebb konyhakertet keresték a településen. Ezeket a díjakat is az
ünnepségen osztották ki.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ
ugyancsak üdvözölte a megjelent szépkorú
lakosokat, majd az alapi óvoda Süni csoportja mutatkozott be versikékkel, énekkel. Az általános iskola 4. osztályos tanulói
egy kedves kis történettel adtak elõ. A Kistücskök is elfoglalták elõkelõ helyüket a
színpadon, és népi játékokkal, szokásokkal, énekléssel, mezõföldi néptáncokkal
örvendeztették meg a közönséget. Az eseményen felléptek még a Mezõföldi Tücskök, a Ten Dance, a Sáregresi Népdalkör,
valamint a Léghajó Színház Szegedrõl.
A közös vacsorát nótaszó mellett költötték
el a jelenlévõk.
Mágocsi Adrienn

40 éves
a Kölyökvár
Fennállásának 40. évfordulóját ünnepli a héten a Sárbogárdi
Zengõ Óvoda pusztaegresi tagóvodája, a Kölyökvár óvoda meseés családi nappal, tökfesztivállal, jótékonysági bállal. A hivatalos
ünnepségre szerdán délután került sor.
A meghívott vendégeket, egykori dolgozókat Huszárné Kovács
Márta, a Sárbogárdi Zengõ Óvoda vezetõje köszöntötte, majd
Geigerné Koska Krisztina és Czeinerné Takács Tünde óvónõk
vezetésével a gyermekek kedves mûsora nyitotta meg az eseményt.
Dr. Sükösd Tamás polgármester beszédében többek között kiemelte, hogy az óvoda mint intézmény magyar találmány, amire
büszkék lehetünk. Fischer Istvánné Gyöngyi néni frappáns átte-

kintést adott az óvoda múltjáról és jelenérõl. Rausch Györgyné
Irmuska pedig fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a pusztaegresi óvodában mindig nagyon családias, jó hangulat uralkodott,
ami meghatározó élmény maradt számára is.
A jelenlévõk csodaszép mézeskalácsszívet kaptak ajándékba az
évforduló alkalmából, ami két szülõ keze munkáját dicséri.
Végül kötetlen beszélgetéssel és falatozással zárult a rendezvény.
Hargitai–Kiss Virág
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Stafétafutás
Az idei évben is megrendezésre került a Honvéd Bajtársi Egyesület szervezésében a kegyeleti staféta váltófutás az aradi vértanúk
tiszteletére, két csoportban: alsó és felsõ tagozat.
Gál Sándor, a HBE elnökének rövid megemlékezését követõen
csapatonként egy fõ megkoszorúzta a Hõsök terén elhelyezett
emlékmûvel, és fejet hajtottak a mártírok tiszteletére.
A váltópontokat a hõsök fényképei jelezték. Minkét korosztályban három-három csapat nevezett – sajnálatos, hogy csak ennyien! A résztvevõ gyerekek jól érezték magukat, nagy volt a versenydrukk, hogy iskolájuknak dicsõséget szerezzenek!
Alsó tagozatos csapatok. Mészöly Géza Általános Iskola, Németh László Általános Iskola (Mezõszilas), Sárszentmiklósi Általános Iskola.
Felsõ tagozatos csapatok: Mészöly Géza Általános Iskola, Petõfi
Sándor Gimnázium, Németh László Általános Iskola.
10 órakor Gál Sándor indításával kezdetét vette a verseny, nagy
ováció kíséretében. Izgultak a szülõk és pedagógusok a gyermekeik, tanítványaik sikeréért.

Fotók: Gál Sándor

A stafétafutás eredménye:
Alsó tagozat: I. helyezett: Sárszentmiklósi Általános Iskola, II.
helyezett: Mészöly Géza Általános Iskola, III. helyezett: Németh
László Általános Iskola.
Felsõ tagozat: I. helyezett: Mészöly Géza Általános Iskola, II. helyezett: Petõfi Sándor Gimnázium, III. helyezett: Németh László
Általános Iskola.
A gyõztesek oklevelet, érmet, az elsõ helyezett csapatok vándorserleget vehettek át, melyet egy évig õrizhetnek.
A verseny befejezéseként a szervezõk megvendégelték a csapatokat és kísérõiket. A szendvics, ásványvíz elfogyasztása után elköszöntünk a gyerekektõl, pedagógusoktól. Jövõre találkozunk, remélhetõleg több csapattal!
Végezetül köszönetet mondunk szponzorainknak: Bajtársi Egyesület Országos Szervezete, sárbogárdi önkormányzat, Tesco Sárbogárd, polgárõrszervezet Sárbogárd, valamint önkéntes támogatóinknak is köszönet a rendezvény lebonyolításához nyújtott
segítségért.
A HBE vezetõsége

Szüreti menet Sáregresen

Népes szüreti sereg gyûlt össze Sáregresen a Csók István Mûvelõdési Ház elõtt, hogy hirdessék a szõlõ és bor dicsõségét, még akkor is,
ha idén kevesebb a termés. Minden korosztály képviseltette magát a táncosok közt, akik több kört alkotva énekkel, tánccal nyitották
meg az eseményt, s természetesen kidobolta a kisbíró az esti mulatságot is annak rendje s módja szerint. A cigányvajda és neje egész pereputtyával érkezett (a népdalkörösök személyében) – õk külön táncot roptak, amihez aztán csatlakoztak a népi ruhába öltözött felvonulók is. A zenét Szabó László és családja szolgáltatta.
A lovasok felvezetésével hosszú kocsisor kígyózott végig Sáregres utcáin szombaton.
Hargitai–Kiss Virág
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Egy gyermek sem kallódhat el
Czibere Károly államtitkár Sárbogárdon a Petõfi Sándor
Gimnáziumban tett fontos bejelentést az elmúlt héten
szerdán, melyrõl rövid híradásban már tudósítottunk.
Most a részletek következnek.
– Az államtitkár úr az elmúlt négy hónapban kétszer már járt térségünkben – mondta bevezetõként Varga Gábor országgyûlési képviselõ –, hiszen Mezõszilason az Erzsébet-táborral kapcsolatos bejelentést tett, és Sárkeresztúron is tájékoztatott egy pályázatról. A
mostani pályázatban ugyancsak érintett lesz térségünk.
Czibere Károly: – Mindig öröm olyan térségbe és házigazdához látogatni, aki szívén viseli a szociális fejlesztések és gyermekjólét
ügyét. A mostani pályázat az óvodai és iskolai szociális segítõ munka fejlesztésérõl szól. A kormány megkezdett egy munkát, mely a
gyermekjóléti rendszer erõsítésére, továbbfejlesztésére irányul. A
legfontosabb törekvés, hogy a hátrányos helyzetû gyermekek
azért, mert a család hátrányos helyzetû, nincs elég jövedelme, szegénységi kockázatnak van kitéve, ne determinálódjanak, az iskolai
eredményességük ne szenvedjen csorbát, és ne morzsolódjanak le
törvényszerûen, idõ elõtt, mert nem kapnak elég támogatást ahhoz, hogy a tanulmányaikat folytassák. Fontos érdeke a társadalomnak is, hogy ezeket a gyerekeket, családokat támogassa minden eszközzel. Törvényes joga a gyermekeknek, hogy a testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlõdésükhöz szükséges valamennyi segítséget idõben kapjanak meg felkészült és elkötelezett szakemberektõl, és ha veszélyeztetõ helyzet állna fenn, azt meg kell elõzni, el
kell hárítani. Hátrányos helyzetûek esetén fokozott támogatást,
segítséget kell biztosítani, hogy a képességeiket õk is ki tudják
bontakoztatni. Ha ki tudják bontakoztatni a tehetségüket, képességeiket, akkor az iskolai eredményességük javul, és hosszú távon
megtérül a befektetés az egész társadalom számára. Ezért fontos,
hogy a gyermekjóléti rendszert erõsítsük. Ennek elsõ lépése az
volt, amikor a gyermekjóléti központok számát több mint kétszeresére emeltük. Közel kétszáz központ van. Minden járásban kije-

löltünk egy gyermekvédelmi központot, mely a járás egészére vonatkozóan szervezi, felügyeli a gyermekjóléti szolgáltatásokat, a
családgondozástól kezdve a speciális szolgáltatásokig. A gyermekjóléti munkára szánt összeget félmilliárd forinttal megemeltük, és
további 400 milliós fejlesztésben részesítettük a gyermekjóléti
központokat idén januártól. A jelzõrendszer megerõsítése is benne van ebben. A gyermekjóléti központok felelnek január óta ennek megerõsített munkájáért. Egy gyermek sem kallódhat el amiatt, hogy a jelzés nem fut be, vagy ha befut idõben, nem szakszerû
módon van feldolgozva. A gyöngyösi (éhen halt) kislány tragédiája
mutatott rá májusban, mekkora felelõsséggel dolgozik a gyermekjóléti szolgálat, pedagógus, védõnõ, gyermekorvos. Ha a kötelezettek labdáznak a gyermekekkel és az információkkal, ilyen szörnyû tragédia történik. A másik fontos elem a felzárkózás-politikai
programok indítása, amelyek szintén a hátrányos helyzetû gyerekeket veszik célba, õket támogatja. 112 Biztos Kezdet Ház mûködik az országban, ezek számát szeretnénk jelentõsen bõvíteni. Az
errõl szóló pályázat nemrég jelent meg. Más fontos eszközök: a
kötelezõ óvodáztatás 3 éves kortól, a gyermekétkeztetés kibõvítése 6 év alattiaknál, az ingyenes tankönyv, szünidei gyermekétkeztetés. Ezek szükségesek ahhoz, hogy be tudják futni azt a pályát a
gyerekek, ami nekik lehetõségként ki van jelölve. És akkor most itt
vagyunk a következõ lehetõségnél: az iskolai, óvodai szolgáltatás
fejlesztésénél. Ez arról szól, hogy az iskolák, óvodák is többletkapacitást kapjanak, hiszen a gyermekek életük jelentõs részét itt
töltik, itt formálódik a személyiségük, itt kapnak életre szóló csomagot, képzést. Fontos, hogy ezen intézményekben is olyan figyelmet kapjanak felkészült szakemberektõl, akik ismerik és figyelemmel tudják kísérni a családok szociális helyzetét, tudják, ha valamilyen gond van, és olyan programokat tudnak szervezni, amelyek
megelõzik a különbözõ hátrányok, veszélyeztetettség kialakulását. Az óvodákban, iskolákban legyen jelen egy szakképzett kolléga! Nem részmunkaidõbe, hanem teljes, fõállásba hívunk kollégákat erre a munkára. Fontosnak tartjuk, hogy az iskolák, óvodák
ilyen értelemben többletsegítséget kapjanak. Ezek a kollégák felelõsek lesznek azért, hogy kapcsolatot tartsanak a családokkal, pedagógusokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal, és a jelzõrendszer
tagjaiként jelezzék, ha probléma van. A kulcsszavak: jelenlét, korai felismerés, megelõzés. Csoportfoglalkozásokkal, szülõklubokkal elébe lehet menni problémáknak. A rendszer révén érdemben
és idõben tudnak segítséget kapni a családok, pedagógusok, hogy
ne kelljen kiemelni a családból a gyerekeket, idõben fel legyen térképezve, meg legyen akadályozva a helyzet. A következõ 18 hónap
egy modellkísérlet lesz, amiben körülbelül 198 járás fele tud részt
venni. A keret 1,7 milliárd forint, és 18-40 millió forint közötti
összegekre lehet pályázni a gyermekjóléti központoknak, hogy az
iskolákban és óvodákban megszervezzék ezt az új szolgáltatást. A
tapasztalatok alapján aztán kiterjesztjük ezt az egész országra hazai költségvetési forrásból; 2018-tól kötelezõ, törvény által meghatározott feladat lesz a gyermekvédelmi központok számára. A pályázatot szeptemberben hirdettük meg, az elsõ beadási határidõ
október 12., a beadás folyamatos 2018 közepéig.
Hargitai–Kiss Virág
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A kreativitás alternatívái
Dél-Fejér és Észak-Tolna mintegy harminc elöljárója: megyei elnökök, kormánymegbízottak, országgyûlési képviselõk,
polgármesterek, járási hivatalvezetõk tartottak konferenciát a lehetséges fejlõdési irányokról pénteken délután Sárbogárdon a díszteremben. Elfogadta a meghívást a rendezvényre Lepsényi István államtitkár is, aki egyébiránt Sárszentmiklósról származik szülei révén. A közel két és fél órás, jó hangulatú beszélgetésen bemutatkozott a két régió, taglalva a problémákat, gazdasági adatokat, javaslatokat, leendõ fejlesztési irányokat, terveket, amikkel az elkövetkezendõ
idõben szeretnének pályázni, s amelyekhez kormányzati segítséget szeretnének kérni.
Lepsényi István: – Érdekes, izgalmas, tanulságos beszélgetésen
vagyunk túl. Sok új dolgot hallottam arról, hogy a régióban milyen
fejlesztési elképzelések vannak. Jól látható, hogy egy jól kialakult
gondolat mentén határozzák meg a régió fejlesztési elképzelését,
beleértve, hogy kormány-elõterjesztést készítenek elõ. Ismertetést adtam az Irinyi-tervrõl, amelynek keretében a magyar gazdaságot, azon belül az ipart az átlagosnál gyorsabban kívánjuk fejleszteni az elkövetkezendõ években. Jól látható, hogy az Irinyi-tervnek és a helyi fejlesztési elképzeléseknek vannak közös
pontjuk, ahol a helyi lehetõségek és az ipar elvárásai nagyon jól találkoznak. Az ilyen szakmai véleménycserék hasznosak, mert segítik a mi munkánkat is. Látjuk az esetenként adminisztratív akadályokat, amik nehezebbé teszik a helyi okos gondolatok megvalósítását.
– Mik ezek a közös pontok, amik mentén lehet kapcsolódni?
Lepsényi: – Az egyik a vállalkozás-fejlesztés. A magyar gazdaság
legnagyobb hatóerejét a kis- és középvállalkozások (kkv-k) adják.
A megyében erõteljesen ösztönözni kell a vállalkozás-fejlesztést –
ennek részleteirõl beszéltünk. Egyrészt arról volt szó, hogyan lehet a vállalkozói kedvet növelni, lehetõségeket biztosítani, másrészt arról a fontos kérdésrõl, hogyan lehet szakképzett munkaerõt biztosítani a vállalkozásokhoz, behozni tõkét és nagyobb vállalatokat.
– Most éppen a szakképzettség az, ami sokszor fejtörést okoz.
Vannak állások, de nincs elegendõ szakképzett munkaerõ.
Lepsényi: – Errõl sokat beszéltünk. Mi is úgy látjuk, hogy ez az
egyik probléma. Ennek egyik megoldását a duális képzésben látom, ahol a vállalatok szállnak be az emberek képzésébe. Ma már
a nagyvállalatok arra is készen állnak, hogy nemcsak saját maguk,
hanem kkv-k részére is képezzenek szakmunkásokat. Fontos a
közmunkaprogram olyan jellegû felhasználása, hogy iparban, vállalkozásban dolgozó szakembereket képezünk ki a közmunkásokból. Fontosnak tartom azt is – részben ezért vagyok felelõs –,
hogy az iparnak az elismertsége az emberek között minél nagyobb
legyen, minél többen gondolkozzanak azon, hogyan tudnak az
iparban részt venni. A munkaerõ kérdésében a mobilitás megoldása is fontos, hiszen az országnak vannak olyan területei, ahol
van megfelelõ, vagy megfelelõvé tehetõ munkaerõ, õket ide kellene vonzani. Az itteni munkaerõt pedig itt kellene tartani, ezáltal
biztosítva a jobb munkaerõ-ellátást.
– Két gondolat fogalmazódott meg bennem, miközben ezeket
mondta: az önkormányzatok is megtanulnak vállalkozók lenni a
közmunkaprogram révén…
Lepsényi: – Tudok egy jó példát Tamásiból.
– …Így nincsenek annyira az állami finanszírozásra utalva. Nyilván valamilyen szinten igen, de így egy kicsit könnyebbé tehetik
az életüket. A másik, hogy épp most voltam egy pályázati tájékoztatón, ami bemutatta a már meghirdetett, a folyamatban lévõ,
illetve a meghirdetésre kerülõ pályázatokat. Kihangsúlyozták,
hogy most még lehet 50 %-ig terjedõ támogatási lehetõségekhez
jutni, aztán meg fognak szûnni a vissza nem térítendõ támogatások és egyre inkább a visszatérítendõ és kombinált finanszírozású pályázatok kerülnek elõtérbe. Így nemcsak pályázatokra
lehet motiválni a vállalkozásokat, hanem arra is, hogy meg kell
állni a saját lábukon.
Lepsényi: – Nagyon fontosnak tartom, amit mondott. A vállalkozóknak rá kell jönni, hogy nem csak vissza nem térítendõ támoga-

tás van. Sajnos azt is látjuk, hogy vannak megélhetési vállalkozók,
akik addig vállalkoznak, amíg vissza nem térítendõ támogatást
kapnak. Azért megyünk a kombinált pályázatok irányába, hogy
megtanulják, hogyan kell hitelt felvenni, azzal gazdálkodni.
Egyébként elég sok képzést is tartunk. Ebben az évben indult be a
szakképzésben, középiskolai képzésben a vállalkozói és pénzügyi
ismeretek oktatása. Többek közt azért is kevés a vállalkozónk,
mert nem tudják, hogyan lehet vállalkozni, mi kell hozzá. Pedig
egy jó vállalkozó többet kereshet, mint egy bérbõl és fizetésbõl élõ
munkavállaló, tehát ez egy jó alternatíva.
– Némi kreativitást igényel, hogy ki-ki találjon magának megfelelõ területet.
Lepsényi: – Büszkék vagyunk rá, hogy kreatívok vagyunk, és az
élet tele van lehetõségekkel, csak meg kell ragadni azokat.
– Fejér és Tolna megye összefogása is fontos témája volt a konferenciának.
Lepsényi: – Úgy látom, hogy kialakulófélben van egy együttmûködés, ami feltétlenül szükséges, hiszen a két régiónak közös
problémái, kihívásai vannak. A két régió együtt próbál javaslatot
tenni a kormánynak a Dél-Mezõföld felzárkóztatásáért.
– Gábor, ebbõl kiemelnél néhány momentumot?
Varga Gábor: – Van egy fejlesztés a Séd–Nádor–Galya revitalizációjához kapcsolódóan, ugyanez a Sió-projekt Tolnában. Erre lehet építeni a turisztikai, mezõgazdasági fejlesztéseket, tározók kialakítását, öntözést, feldolgozóüzemek kialakítását. Sok ötletet
adtunk egymásnak, amiket hasznosítani tudunk. A szabad vállalkozási zóna két járást érint, és átterjed Tolna északi részére, ahol
szintén nagy járást érint. Próbálunk együtt kritikus tömeget alkotni, mert azonosak a gondjaink, amik megérnek egy kormány-elõterjesztést illetve -határozatot. Fontos, hogy Fejér déli részének
elmaradása fokozatosan csökkenjen az északi részhez képest.
Nem az észak és dél közötti ellentét fokozásában vagyunk érdekeltek, hanem a „segíts magadon, az Isten is megsegít” elv mentén
próbálunk elõrébb jutni, amihez kérjük a kormányzat támogatását.
Hargitai–Kiss Virág
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város
Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2016. október 14-én
(pénteken) 9 órakor
ülést tart.

Kérdezték
Miért jár késõbb
a kukásautó?
Mostanában késõbb viszi el a szemetet a
kukásautó. Egy lakó úgy hallotta (illetve
kérdésként szerkesztõségünkhöz intézte),
hogy megtelt a szeméttelep és máshová
szállítják, azért hordják késõbb a hulladékot.
Ferencz Péter ügyvezetõt kérdeztem, aki
tájékoztatott: nem a hulladéklerakó, hanem a kezelési placc telt meg (ahol a hulladékot aprítják, rostálják), ahonnan nem
tudták idõben elszállítani a szemetet, mert
némi csúszásban voltak. Addig Adonyban
kellett üríteni. De folyamatosan zajlik a
szállítás.
Hargitai–Kiss Virág

KÉK
HÍREK
Meglett lopó
A rendõrök Sárbogárdon, a Hõsök terén
igazoltattak 2016. október 10-én délelõtt
egy sárkeresztúri férfit, akirõl megállapították, hogy a Székesfehérvári Járásbíróság lopás vétség elkövetése miatt rendelte
el korábban a körözését. Az egyenruhások
R. Mihályt a helyszínen elfogták, a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították,
ahol bûnügyi õrizetbe vették.

Árokba hajtott ittasan
Alsószentivánon, a Béke utcába kértek
rendõri segítséget 2016. október 11-én délután, ahol egy 49 éves helyi férfi Ford típusú személygépjármûvével, eddig tisztázatlan körülmények között, az úttest melletti
vízelvezetõ árokba hajtott. A sofõrnél az
alkoholszonda pozitív értéket mutatott,
ezért a rendõrök elfogták és további mintavételre elõállították. Az ügyben jármûvezetés ittas állapotban vétség elkövetésének gyanúja miatt büntetõeljárás indult.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Az ülés helye: a polgármesteri
hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. Beszámoló a közmûvelõdési, kulturális intézményekben végzett tevékenységrõl.
Elõadó: polgármester
4. Képviselõi beszámolók.
Elõadók: képviselõk
5. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda szervezeti és mûködési szabályzatának módosítása.
Elõadó: polgármester
6. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda 2016/2017-es nevelési évre szóló munkatervének véleményezése.
Elõadó: polgármester
7. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl
szóló 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Elõadó: jegyzõ
8. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és
mûködési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX.
27.) önkormányzati rendelet 1. és 4. függelék
módosítása.
Elõadó: jegyzõ
9. Földterületek bérleti díjának megállapítása.
Elõadó: jegyzõ
10. Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának
megállapítása.
Elõadó: jegyzõ
11. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetõi beosztásának betöltésére pályázat kiírása.
Elõadó: polgármester
12. Pályázati felhívás bölcsõdevezetõi beosztás
ellátására.
Elõadó: polgármester
13. Tájékoztató az elõirányzatok és a tartalék
alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ
14. A polgármester szabadságának utólagos
engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ
15. Bejelentések.
15/1. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 2016. június 10-ei ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a mûszaki osztály részérõl.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

2016. október 13. Bogárd és Vidéke

Forduljon az Egyenlõ
Bánásmód Hatóság
ügyfélszolgálatához, ha
neme, faji hovatartozása, bõrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási-,
vagy világnézeti meggyõzõdése, politikai, vagy
más véleménye, anyanyelve, családi állapota,
anyasága, vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete, vagy
egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel dr. Szatmári Éva
Fejér megyei egyenlõbánásmód-referens
ügyfélfogadását:
06 (30) 960 2657, eva.drszatmari@gmail.com
vagy hétköznapokon 9.00 és 14.00 között a 06
(22) 333 460-as telefonszámon;
Székesfehérvári Regionális Álláskeresõk
Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10., tel.: +36
(20) 562 9619
2016. 10. 05. (szerda) 11.30–15.30
2016. 10. 19. (szerda) 11.30–15.30
(bejárat az iskolaudvar felõli oldalon)
Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és
Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25., tel.: +36
(30) 380 7943
2016. 10. 12. (szerda) 11.30–15.30
Velence Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2481 Velence, Tópart utca 26., tel.: +36 (22)
589 400
2016. 10. 26. (szerda) 11.30–15.30

Egyenlõ bánásmód –
mindenkit megillet!

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.

Bogárd és Vidéke 2016. október 13.

TERMÉSZET

7

Amikor a farkasfalka meghátrál
Az Aggteleki Nemzeti Park területén elhelyezett egyik kameracsapda felvételének tanúsága szerint egy határozott fellépésû
vaddisznó okozott meglepetést azoknak a fiatal farkasoknak,
amelyek életét az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (ANPI) a
kezdetektõl fogva figyelemmel kíséri. Az éjszakai felvételeket a
WWF Magyarország által adományozott újabb kameracsapdák
segítségével rögzítették, melyek az erdei nagyragadozókkal kapcsolatos kutatásokat segítik.

sa szempontjából, hiszen szabályozzák a nagytestû növényevõk
(szarvasok, õzek, vaddisznók) létszámát, és javítják az állományok genetikai tulajdonságait azzal, hogy elejtik a gyenge és beteg
egyedeket. A farkasok tevékenysége nyomán megváltozik a növényevõk területhasználata, ami sokat segíthet az erdõk megújuló képességének fenntartásában” – közölte a WWF.

Farkasszemet nézett
az ordassal a vadász
„Nem kell félni a farkastól, a farkas nem támad emberre. Meg kell
tanulni együtt élni vele. A vadászatot sem befolyásolja. Tizenöt
éve is volt itt farkas, akkor is tudtunk vadászni, most is. A gyengébb egyedeket – õzet, vaddisznót – megfogja, de ettõl még nem
lesz kevés a vad” – nyilatkozta Balogh István idén januárban, közvetlenül azután, hogy vadászat közben élõben találkozott egy farkassal az aggteleki karszt területén.

Miért kellenek kameracsapdák?
Az elsõ felvételen azok az idén született farkaskölykök tûnnek fel,
amelyek játékos hétköznapjairól augusztusban nappali felvételeket közölt a WWF. A két nézõpontból is rögzített éjszakai jelenetben egy határozott fellépésû vaddisznó megijeszti a fiatal farkasokat, amelyek szétrebbennek, majd kíváncsian ismét közelebb
merészkednek az állathoz.
Szabó Ádám, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa elmondta: „A fiatal farkasok fokozatosan tanulják az önálló
életet a vadonban, miközben nagyrészt még mindig azon a néhány hektárnyi területen belül tartózkodnak, ahol felnõttek. Viszont már nem feltétlenül igénylik a folyamatos együttlétet, gyakrabban kalandoznak és alszanak egyedül.”
A WWF Magyarország és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága évek óta együtt dolgozik a hazánkban elõforduló nagyragadozók és élõhelyeik védelmén. „A kutatómunkát segítõ kameracsapdák nem csak az erdei életközösség megfigyelését teszik lehetõvé. A velünk élõ állatfajok – így a farkasok – védelmét is segíthetik, ha a képkockákkal sikerül a társadalom rokonszenvét melléjük állítani. A farkas 1993 óta védett állat Magyarországon, mégis
a mai napig megesnek az illegális elejtések. Minden érintett –
helyben élõk, erdészek, vadászok, természetjárók – segítségére
szükség van ahhoz, hogy az egészséges erdei életközösség minden
tagjának jusson hely a hazai erdõkben” – foglalta össze Gálhidy
László, a WWF Magyarország erdõvédelmi programjának vezetõje.
„Hazánkban alig néhány farkas él, és amíg nem lesznek nagy,
összefüggõ és háborítatlan erdõterületek, a Kárpátok ragadozói
nem lelhetnek újra otthonra Magyarországon. Jelenlétük azonban elengedhetetlen az egészséges erdei ökoszisztéma fenntartá-

A kameracsapdák kulcsfontosságú kutatási anyagokat szolgáltatnak a veszélyeztetett fajok és élõhelyeik megfigyelése szempontjából. Emellett gyakran az illegális emberi tevékenység visszaszorításának eszközei is lehetnek. 2015 októberében a WWF kameracsapdája illegális vadászokat fogott a Szárkõ-hegységben. A román munkatársaink által kihelyezett kameracsapda épp trófeacipelés közben rögzítette az orvvadászokat.

Farkas és az ember
A farkas az emberre nem jelent valós veszélyt. Bár húsevõ, a rossz
hírét keltõ történetekkel ellentétben kerüli az embert. Étlapján a
szarvasoktól, vadmalacoktól kezdve a csigákig sok minden megtalálható, így nyulakkal, pockokkal is táplálkozik. Nagyragadozók
nélkül a növényevõk szaporodásnak indulnak, és elõbb-utóbb
tönkreteszik az élõhelyüket. A farkas az embernél hatékonyabb
vadász, így segít az erdei életközösség egészségének fenntartásában. Hasznossága miatt több európai országban és az Egyesült
Államokban is a visszatelepítésével próbálkoznak.
Magyarországon a farkast még mindig nem kíméli az ember. A
többnyire a Felvidékrõl, esetenként a Balkánról érkezõ példányai
általában illegális elejtés áldozatául esnek. „Sportból” vagy a háziállatok miatti aggodalomtól hajtva kerülnek puskavégre, ami a
jelenleg hatályos jogszabályok szerint bûncselekmény.
A cikk elején említett felvételek megtalálhatók a youtube-on wwfmagyarország alcím alatt.
Zanin Éva PR-kommunikációs munkatárs, WWF
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Szegény anyám, ha látná…
Pénteken 18 órakor került megrendezésre egy különleges könyvbemutató a Madarász József Városi Könyvtárban. A program az
Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata keretén belül
zajlott. Az est vendégei a Szegény anyám ha látná… címû könyv
szerzõje, Sándor Erzsi és fia, Juhász Tomi voltak, beszélgetõtársuk pedig Kálnay Adél író.
Sándor Erzsi 1956-ban született Budapesten. Tizennégy évig volt
színész Miskolcon és Kecskeméten, tizennyolc évig volt a Magyar
Rádió szerkesztõje, majd újságíró, közben pedig születtek a gyermekei, akik közül egy vak. A könyv arról szól, hogy milyen kihívásokkal kellett szembenéznie neki, mint anyának és nem látó
fiának, Tominak.
A vakokról az emberek nagy része a mai napig nehezen tudja elképzelni, hogy igenis lehet ugyanolyan normális életük, mint bárki másnak. Juhász Tomi a legjobb példa erre: általános iskolát,
középiskolát és egyetemet végzett, de saját zenekarral is büszkélkedhet. Vaklárma nevû zenekarával a mai napig fellépnek, kon-

certeket adnak. Tomi a zenei témák mellett arról is beszélt, hogyan álltak hozzá tanárai és diáktársai, illetve hogyan tanult meg
boldogulni a mindennapok során. Tomi egyébként vakként is
önálló életet él, saját lakásában takarít, fõz, egyedül bevásárol, éli
a huszonévesek életét Budapesten. Az édesanyja által írt könyvnek nemcsak fõszereplõje, hanem társszerzõje is.
Erzsi elmondta, hogy elõször, amikor elgondolkodott rajta, hogy
könyvet szeretne írni, akkor édesanyja jutott eszébe. Azonban a
fiáról szóló könyve könnyebbnek tûnt, jobban körülhatárolható
volt, ezért döntött úgy, hogy csak második kötetét írja meg édesanyjáról, mely az Anyavalya címet kapta.
A közel másfél órás elõadáson megismerhettük a két kötet
egy-két részletét, majd közös beszélgetéssel zárult a program.
Mágocsi Adrienn

TÉVÉNÉZÉS KÖZBEN
Október. A nyár, a Balaton, a napozás, sétálgatás a fák alatt csillagászati távolságba került. Pillanatnyilag az esõ is esik. Mit lehet
tenni? Click, bekapcsolja az ember, ugye, a tévét. Mi ez? Lovasok
vágtatnak valahova nagy kalapokban. Nem kell! Váltsunk! Itt
meg egy fiatal férfi és egy fiatal nõ elõre szegzett pisztollyal lopódzik egy folyosón... Osonjanak nélkülem! Hûha! Itt egy autó mögül tüzel revolverével egy jóképû ember, de sajnos õt is tûz alatt
tartják gonosz szakállasok. Teljesen világos számomra, hogy õ fog
gyõzni, menjünk tovább. Hajaj! Ágyjelenet, látszik a szerelmesek
meztelen válla összesimulva, és ritmikusan mozognak. A nõ aléltan vergõdik, a szeme lecsukva. Ez kell a magyarnak, váltsunk!
Komoly, nyakkendõs úr elemzi a tõzsde árváltozásait, nincs részvényem, váltsunk! Reklám, a körömgomba legesleghatékonyabb
ellenszere. Nézze, aki gombás! Itt meg véres hulla fekszik a kövezeten, egy nõ hajol föléje. Ki tette ezt? Nincs kétség, ki fog derülni, és a tettes megbûnhõdik.
Miközben kattogtatom a távirányító gombjait, váratlanul beugrik
a kérdés: mi közöm nekem ezekhez a nagykalaposokhoz, pisztolyosokhoz és a többihez? Az égvilágon semmi! Lehet, hogy a történetet, amelyet ezer és ezer nézõ bámul szívrepesve, unott, befüvezett hapsi találta ki, ordibáló rendezõ szerkeszti egybe, rágógumit majszoló operatõr fényképezte, és az ágyjelenetben aléló szereplõk a valóságban utálják egymást. Mennyi színész van ezen a
világon, te jó Isten, micsoda hadsereg! Ezer és ezer. Nincs ember,
aki számon tarthatná a filmek sokaságát, tízezer csatorna hajnal-

tól éjszakáig tartó dömpingjét. És mindegyiken színészek lövöldöznek, zokognak, csókolóznak. Ezek a mûvészek a valóságban
szerepekért tülekszenek, hogy a gyerekük valami jobb iskolába
járhasson, vagy hogy meglegyen a napi alkoholadag. A jobb érzésûek utálják a rutinmunkát, autós üldözést, jellegtelen mellékszerepet Irigylik, néha gyûlölik a sztárokat, õk is sztárok szeretnének
lenni, de sosem lesznek, mert kevés sztár kell, és sok pincér, takarítónõ, szomszéd, segédrendõr és olyasvalaki, aki csak néhány
percre jelenik meg a képernyõn. Ó, ezek a sorozatgyártó stúdiók,
milliomos nagyfõnökök rabszolgatartó telepei! Némelyik közremûködõ titokban talán szégyelli is, hogy részt vesz ebben a kolosszális hazugsággyártásban. A világot elárasztja, az emberiséget
megfullasztja ez a trutymó, A semmirõl szóló feszültséggyártás.
Mindenki nézi. Én is, ha megfeledkezem magamról.
Vannak jó filmek is. A tömegeknek ezek nem kellenek, nincs bennük autós üldözés. Azt már nem is merem mondani, hogy operák,
szimfóniák, nagyszerû regények is vannak. Az emberek hány százaléka nézi, hallgatja, olvassa? Az igazi nagy baj nem is ez, hanem
a mindenfelé dúló polgárháborúk, a terrorizmus, a naponta durranó pokolgépek, a falakra fröccsenõ vér és agyvelõ. Egyfelõl van
tehát az emberiség lelkét elsatnyító kulturális vacakság, a szellemi
nyalóka. Másfelõl a vérengzés. Nem lehet, hogy a kettõ összefügg
valahol?
L. A.
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A magyar református címer
Októbert a reformáció havaként is szokták
emlegetni, utalva ezzel a hónap utolsó napján lévõ emléknapra. A lap hûséges olvasói
emlékezhetnek rá, hogy tavaly az evangélikus Luther rózsa magyarázata jelent meg az
újság hasábjain. Most a honi református címerrõl olvashatunk néhány tudnivalót.
A történet ott kezdõdött, amikor 1909-ben,
Kálvin születésének 400. évfordulója kapcsán pályázatot írtak ki a Genfben megvalósítandó reformációi emlékmûre. Ehhez kérték az európai református egyházak címereit és jelmondatait. Mivel a magyar reformátusság ilyennel nem rendelkezett, ezért keresni kellett valamiféle egységes jelképet.
Ehhez az Egyetemes Konvent, a magyar reformátuság egyik fellegvárának számító városnak, Debrecennek a címerét vette alapul.
Ha szemügyre vesszük a kész címert, láthatjuk, hogy a címerpajzs központi alakja a húsvéti zászlót hordozó Bárány. Ez a halálon diadalmaskodó, feltámadt Krisztust jelképezi, aki áldozatával, vérével váltja meg a benne hívõket. „Az Úr Jézust gyakran nevezi az
Írás az igaz, lényeg szerint való Isten bárányának, akinek minden áldozati állat csak
elõképe volt, és Õreá mutatott. Ezért mondja róla a próféta: „Kínoztatott, pedig alázatos volt és száját sem nyitotta meg. Mint bárány, mely mészárszékre vitetik és juh, mely
megnémul az õt nyírók elõtt és száját sem
nyitotta meg” (Ézs 53,7) (…) Keresztelõ János kifejezetten Isten Bárányának nevezi
Jézus Krisztust (Jn 1, 29, 36) , aki elveszi a világ bûnét; Péter pedig azt írja, hogy Krisztus
hibátlan és szeplõtelen Bárány (1Pét 1, 19)
(Adolf Heller Bibliai szimbólumok – Evangéliumi Kiadó). Az Isten Báránya jelkép
már az elsõ századok keresztényeinél is elõfordult, a reformáció után viszont kedvelt
motívuma lett a református egyházmûvészetnek. Úrasztali edényeken, terítõkön,
harangok dombormûvein, pecsétnyomókon egyaránt feltûnik.
A két könyv, melyen a Bárány áll, Isten szavát, az Ó- és Újszövetséget, a hit erõs alapját
jelzik, melyen a hívõ ember élete nyugszik.
„A középen emelkedõ pálma életfamotívum, de a szilárdságot, az ellenálló képességet is kifejezi, s érzékelteti a történelmet: a
pusztító háborúkban úgy állt az egyház,
mint sivatagban az oázis.” – írja a Magyar
Református Egyház református.hu portáljának leírása. Ezt Takács Béla könyve azzal

egészíti ki, hogy a pálmafa megjelenik „mint
az élet fája a Paradicsomban, Krisztus és a
vértanúk örök gyõzelmének jeleként, akik a
Bárány elõtt fehér ruhában álltak, kezükben
pálmaágat tartva.” (Jel. 7:9) (Bibliai jelképek a magyar református egyházmûvészetben Magyarországi Református Egyház Sajtóosztálya – Bp. 1986)
A felsõ részen található, saját hamvaiból újjáéledõ Fõnix madár ugyancsak a feltámadás tényét erõsíti képi formában. Megjegyzendõ, hogy ez a szimbólum a bizánci birodalom jelképévé is vált, és a középkorban
elõszeretettel használták a római katolikus
ábrázolásokon. Református elõfordulása
viszonylag ritka.
„A nap gyakran használatos, mint az igazságosság képe. A Mt 13, 43-ban olvashatunk
az igazakról, akik mennyei Atyjuk országában fénylenek, mint a nap; az Ézs 62:1 pedig
az igazságosságról, mint tündöklõ fényrõl
beszél. A dicsõséget és az üdvösséget is nap
képében ábrázolja ki az Írás: „Isten, Aki
szólt: sötétségbõl világosság ragyogjon fel:
Õ gyújtott világosságot szívünkben, hogy Jézus Krisztus arcán felismerjük Isten dicsõségének ragyogását.” – olvassuk a Kor
4,6-ban. A Bír 5,31 pedig felkelõ naphoz hasonlítja azokat, akik az Urat szeretik” – magyarázza a fenti Heller-könyv a nap bibliai
megjelenését. Tegyük még hozzá a neves
igeverset a 84. zsoltárból: „Nap és pajzs az
Úr”. A címerre sütõ nap üzenete ebben az
értelemben bõvül: egyrészt utal Isten világosságára és védelmére, másrészt a világ világosságára, Jézusra.
A címerszalagon díszelgõ jelmondat, melyet Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek
tulajdonítanak, szintén bibliai eredetû: „Ha
Isten velünk, kicsoda ellenünk” (Róma
8:31).
A szimbólumok mindig tömören foglalják
össze a jelzett dolgok mögöttes értelmét. E
jelkép jól tükrözi a magyar reformátusság
bibliai és történelmi gyökereit, a múltját, de
egyben mércét is állít jelenének és jövõjének.
Városunkban a címer a sárbogárdi templomban zászlón, a gyülekezeti teremben a
faragott szószéken, míg a sárszentmiklósi
gyülekezeti házban díszes faragásként látható központi helyen, az úrasztala mögötti
falon.
(-b, -n)
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
édesanyánk,

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,

PINTÉR SÁNDOR
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
gyászunkban osztoztak, és ezzel is
enyhíteni igyekeztek mély
fájdalmunkat.
A gyászoló család

SIMON JÓZSEFNÉ
született Gombos Anna Mária
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
Köszönet a mezõszilasi és a
sárbogárdi református otthon
dolgozóinak, lakóinak és a
cecei temetkezési vállalat
dolgozóinak.
Gyászoló család
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HALÁLÁVAL
MEGKONGATJA
A VÉSZHARANGOT...
Mélységes megrendüléssel
tudatom
mindenkivel,
hogy
Kishantos hõse, Bolye Ferenc kollégám
2016. október 6-án
délután
elhagyott
minket. Halála felfoghatatlan veszteség
mindannyiunknak.
Isten jutalmazza meg
Õt mindazért a csodáért, amit létrehozott, a
bátorságért, a kitartásért, a barátságért, a
tisztességért, a példamutatásért és mindenért.
Osztozunk felesége és családja gyászában.
Feri úgy ment el, ahogy élt. Nem mindennapi ember volt… Barátaival versmondóversenyre készültek a hantosi kultúrházban,
ott, ahol minden fontos ügyet indítottunk
Hantosért és Kishantosért. Jókedvû volt,
viccelõdtek. Elszavalta kedvenc versét (Petõfi Sándor: A nemzethez), leült, a szívéhez
kapott – és meghalt… A rohammentõ már
csak a halált állapította meg. Nehéz elhinni,
de így történt. 66 évet élt.
Utolsó szavai ezek voltak:
„Könnyü bánni külsõ elleninkkel,
Ha kivesznek e belsõ bitangok...
Félre most, lant... futok a toronyba,
Megkondítom azt a vészharangot!”
Ács Sándorné Éva, Kishantos

***
Feri sokszor megfordult lapunk szerkesztõségében. Közvetlen, egyenes, gyakorlatias,
jóindulatú embernek ismertem meg. Küzdelmes életet élt gyerekkorától kezdve.
Édesapja halála miatt gyerekfejjel lett családfenntartó, az iskola mellett dolgozott, s
minden területen beletanult a mezõgazdaságba. Késõbb mezõgazdasági technikusi
végzettséget szerzett.
A rendszerváltás idején 4 és fél hónapot
tölthetett Dániában a világ elsõ népfõiskoláján. Az ott szerzett tapasztalatok alapján
álmodta meg Ács Sándorné Évával együtt a
kishantosi népfõiskolát és ökológiai mintagazdaságot. Elnöke lett a Mezõföld Népfõiskolai Társaságnak, majd ügyvezetõje a
Kishantosi Ökológiai Mintagazdaságnak.
Közben traktoron dolgozott, szabad idejében is szívesen segített másoknak. Kíváncsi
típus volt, a népfõiskolai programokon kézmûveskedett, s bár nem beszélt jól idegen
nyelvet, mégis könnyen teremtett kapcsolatot a külföldi vendégekkel.
Az utóbbi évek szintén küzdelmesek voltak
az életében: a mintagazdaság fennmaradásáért és a földdel kapcsolatos jogszabályok
megváltoztatásáért harcolt. Sok idõt szentelt hobbijának, a galambászatnak, elnöke
lett a Magyar Díszposta Fajtaklubnak.
Emléke örökké él szívünkben.
Hargitai–Kiss Balázs
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Kossuth-morzsák
TANÉVKEZDÉS MEGLEPETÉSEKKEL
2016. szeptember 1-jén reggel 8 órakor iskolánkban is megszólalt
az új tanévet jelzõ csengõszó. Diákjaink és szüleik, valamint a tantestület is várakozással telve hallgatta igazgatónõnk közérdekû
megnyitóját. Miután mindenki megtalálta osztályát, osztályfõnökét, osztálytermét, örömmel nézelõdtek az újonnan berendezett tantermekben. Meglepetés volt a sok új és szép tanulói asztal,
szék és szekrény. A legnagyobb meglepetés azonban az épület átalakulása, bõvítése volt. Gazdagodtunk két szép tanteremmel és
egy fejlesztõszobával. Az egyik teremben helyet kapott a fejlesztõ
iskolai tagozat, ahol heti húsz órában foglalkoztatunk súlyosan,
halmozottan sérült gyerekeket és fiatalokat. A másik tanteremben az értelmileg akadályozott tanulók osztálya kapott helyet. A
fejlesztõszobában lehetõség nyílik az egyéni mozgásfejlesztésre,
rehabilitációs órákra is.

KI MIT TUD?
Szeptember 21-én KI MIT TUD-on vettek részt tanulóink Móron. Három kategóriában mutatták be tudásukat a gyermekek
Hattyú, Fekete-fehér tánc, Ritmusjáték címû produkciójukban.
Mindegyik produkció saját koreográfia alapján készült, mozgásos, zenés, ritmikus mûsor. Az elért eredmények önmagukért beszélnek, hiszen a Hattyú címû mûsorral bekerültek tanulóink az
országos versenyre. Mindhárom produkció, dobogós helyezést
ért el. Ezúton gratulálunk Nekik és kívánunk sok sikert az országos versenyhez!
Mindhárom helyiség a célnak megfelelõ berendezésekkel, eszközökkel lett felszerelve.
Tanulóink örömmel vették ezeket birtokba, így õk is megfelelõ
körülmények között fejlõdhetnek tovább. A diákok, a szülõk és a
nevelõtestület nevében ezúton is köszönetünket fejezzük ki az iskola vezetõségének, valamint a KLIK Sárbogárdi Tankerületének. Köszönjük, hogy szép és derûs körülmények között kezdhetjük az új tanévet.
Bús Éva

ÕSZI KALANDTÁBOR – ERZSÉBET-TÁBOR

Bodokiné Szakács Beáta

MEGYEI ATLÉTIKAI VERSENY
A megyei atlétikai versenyt szeptember 28-án rendezték meg Székesfehérváron. Kisbusznyi csapattal és nagy lelkesedéssel indultak neki tanulóink a versenyszámoknak. Két korcsoportban versenyeztek a gyerekek 5 számban (100 m futás, 300 m futás, 400 m
futás, kislabdahajítás, távolugrás). 12 csillogó éremmel tértek haza tanulóink (2 arany, 6 ezüst, 4 bronz). Köszönjük Nekik, és gratulálunk a sikereikhez!
Bodokiné Szakács Beáta

NÉPMESE NAPJA

Fonyódliget Somogy megyében, a Balaton déli partján, Sárbogárdtól 120 km-re fekszik. A közel 1100 férõhelyes Erzsébet-tábor közvetlenül a Balaton partján található. A gyermektábor területén egy szállóban és több faházban biztosították a gyermekek
elhelyezkedését, 2-8 fõs szobákat heverõkkel és emeletes ágyakkal rendezték be. A folyosókon hûtõszekrény állt rendelkezésünkre. A faházak közös zuhanyzóval, mosdóval, a folyosókon
hûtõszekrénnyel felszereltek. A táborban napi ötszöri étkezés
volt biztosítva. A táborhoz saját sportpályák tartoztak, így péntek
reggel tornázni indultunk a focipályára. Az 1,3 kilométer hosszan
húzódó szabadstrandon nagyon jól szervezett volt a gyermekek
felügyelete. Nagyon élveztük a vizet, szeptember ellenére langyos
a tó vize. Jó kedvvel, nevetéssel számoltuk a barnára festett padok
számát, az elhelyezett kosárlabdapalánkokat, a tábor területén
található lakókocsikat. Kerestük a tábor egységeinek kutyanévvel
ellátott területeit, a kutyafajtákat, a sportpálya mellett található
tûzrakó helyet és a különbözõ számú kapuk elhelyezését, számoltuk az elrejtett rókák fényképeit.
Gyerekek, felnõttek egyaránt nagyon élvezték a jó idõt, a vizet, a
gyönyörû naplementét, a 3 napos kirándulást!

Sportos programmal fejeztük be a hetet. Szeptember 30-án rendeztük meg iskolánkban az európai diáksportnapot. A tanulók és
a pedagógusok is mozgalmas napnak néztek elébe. Szivárványaerobikkal kezdtük a napot, majd egy kis futással folytattuk. A lufi
csodákra képes, így mi is annak segítségével hívtuk tanulóinkat
színes akadályversenyre. A sikeres program után tanár-diák, fiúlány kidobóval múlattuk az idõt. Õsz lévén igénybe vettük a diót
és Erre csörög a dió játékot tartottunk a kisebbeknek. A programsorozatot színes karikafoglalós versennyel zártuk.

Dr. Dizseriné Pálfy Katalin

Bodokiné Szakács Beáta

A népmese napjára emlékeztünk szeptember 29-én. A jeles nap
megemlékezése után rövid meserészleteket olvastunk fel tanulóinknak, melyeket lelkesen hallgatva próbáltak felismerni. Ezt követõen mesetotót töltöttek, majd szebbnél szebb meseillusztrációkat készítettek. Boldog kacajok közben láthatták és hallhatták
újra a felnõttek által elõadott mesét, mely mindig nagy örömöt
okoz mindenkinek.
Bodokiné Szakács Beáta

EURÓPAI DIÁKSPORTNAP
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Az egészség jegyében
Az EFI, azaz Egészség-fejlesztési Iroda rendezésében, pedagógusok tevékeny közremûködésével tartottak egészségnapot szombaton a cecei kultúrházban.
A reggeli falufutás után tökök hada köszöntötte az érkezõket a bejárati ajtónál, az aulából pedig zsibongás szûrõdött ki. A bátrabbakat egybõl különféle egészségügyi méréseknek, vérnyomásmérésnek, tûszúrásnak vetették alá, de a „sebeket” begyógyította
némi arcfesték, amibõl dinoszauruszok, pókok,
lepkék is születtek kívánság szerint.
Hogy a termények mi mindenre jók, az itt most
kiderült. Merthogy nemcsak enni lehet a paradicsomot, krumplit, paprikát, de kiváló állatfigurák, hajó is készülhet belõlük, és a fantázia szárnyalása közben még éhen sem maradunk! Gesztenyébõl, dióból és mogyoróból is rendkívüli díszek teremtõdtek. Ó, s ne feledjem, találkoztam két lábon járó paradicsommal és paprikával is!
Hogy mik nem teremnek Cecén!
A nagyteremben és a konditeremben a fázósabbak játszottak és próbáltak ki különféle mozgásformákat (gymstick, aerobik), a mûvház elõtt pedig a melegvérûek, akik zsákban ugrálással, talicskában tolással és egyéb ügyességi mutatványokkal mozgósították fûtõenergiájukat.
Délután az erõs emberek megmérettetése vonzotta az érdeklõdõket.
Hargitai–Kiss Virág

Magyar népmese napja Alsószentivánon
Évek óta hagyományunk, hogy megrendezzük hagyományos mesedélutánunkat, s idén is így tettünk, Pribék Erika tanító néni vezetése mellett. Szeptember 30-a, a magyar népmese napja nem
véletlenül került kiválasztásra éppen erre az idõpontra. Ez a nap
egyben Benedek Elek születésnapja is, így õrá is emlékeztünk.
Két év óta azonban újításnak számít, hogy a rendezvényre a sárbogárdi tankerület többi iskoláját is meghívjuk. Idén rekord létszámú versenyzõ érkezett, 12 csapat mérhette össze tudását a vetélkedõ keretében. A legtöbb csapat, nevezetesen három, a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskolából érkezett. Két-két csapat képviselte a sárszentmiklósi, az alapi és az alsószentiváni iskolát. Egy-egy csapat nevezésével megtisztelte rendezvényünket a
töbörzsöki Szent István Általános Iskola, a nagylóki, valamint a
sárkeresztúri általános iskola is.

Benedek Elek életútja, igaz-hamis állítások, egérrágta pergamen
kiegészítése, szómagyarázó, kérdezz-felelek játék, kakukktojás
keresése, összekötõsdi, képkirakó, dramatizálás, valamint ügyességi feladatok (hiszen az igazi mesehõs nemcsak okos, hanem
ügyes is) vártak a versenyzõkre, vagyis változatos kihívások megoldásával ünnepeltük meg a népmese napját. A tanulók talán a tekés feladatot élvezték a legjobban (meg is szórta a csapatok helyezését az itt nyújtott eredmény), de a többi próbán is igyekeztek jól
teljesíteni, hogy a verseny végére igazi hétpróbás mesehõsökké
válhassanak.
A nap végén egy kis vendéglátásban is részesültek a csapatok. A
versenyzõk végül átvehették kiérdemelt jutalmukat: egyéni, névre szóló emléklapot/oklevelet, naptárat, tollat, illetve a helyezettek még egy-egy jutalomkönyvet is. Harmadik és második helyezett lett Alsószentiván két csapata, a gyõzelmet az alapi iskola szerezte meg, de jár a dicséret minden csapatnak, mivel lelkesen szerepeltek és jól felkészültek a versenyre. Minden gyereknek gratulálunk, nagyon ügyesek voltak, amit a szoros verseny is bizonyít,
ahol egyébként helyezéstõl függetlenül mindenki nyert: azon túl,
hogy ajándék nélkül egy tanuló sem távozott, a közös délután élményét, ahol a gyerekek rengeteget mosolyogtak, nem lehet
pénzen megvenni. (Minden másra ott a MasterCard.)
Minden vendégünknek köszönjük a részvételt, de köszönet illeti a
felkészítõ pedagógusokat, a verseny megszervezéséért Pribék
Erika tanító nénit, az állomásvezetõi segítségért az alsószentiváni
iskola pedagógusait és a szülõi közösség mindig aktív tagját, a
fényképezésért nyolcadik osztályosainkat, az oklevelek készítéséért pedig ezen honlap szerény szerkesztõjét is.
Kiss Attila
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Rockhírességek Csarnokában
2016. október 6-án a Sárbogárdi Petõfi
Sándor Gimnázium tanulóinak zenekedvelõ csapata, Müller Csaba tanár úr szervezésében, egy különleges kiránduláson
vehetett részt a budapesti Magyar Rockhírességek Csarnokában. Az út a XIII. kerületig a buszban egyre fokozódó izgalommal telt. Mivel még egyikõnk sem járt ilyen
helyen, nem igazán tudtuk, hogy mire is
számítsunk valójában. Természetesen titkon mindenki remélte, hogy legalább egy
említésnyi helyet kap szeretett bandája, ha
nem is köthetõek annyira a magyar rocktörténelemhez az olyan bandák, mint például a Led Zeppelin, de õk sem csalódtak a
kiállításban.
A relikviákat egy nagyon kedves fiatalember, Dr. Bálint Csaba, a hely kurátora,
szervezõje és mindenese mutatta be, és
nagy részletességgel válaszolta meg felmerülõ kérdéseinket.
Sosem felejtem el azt a pillanatot, amikor
becsõdültünk a Radnóti Miklós Mûvelõdési Ház épületébe, ahol valamilyen megnyitó, vagy bemutató zajlódhatott, mivel
elegáns hölgyek és urak között pincérek lavíroztak, tálcáikon pezsgõspoharakkal.
Akik elõször értek be, jobbnak látták, ha
visszafordulunk, mivel állításuk szerint
„elég csúnyán” néztek ránk. De aztán Csaba bácsi biztosított minket, hogy jó helyre
jöttünk, csak fél métert kellett volna továbbmenni, jobbra, a jól öltözött társaság
tagjai között.
Nyitvatartási idõn kívül, külön idõpontra
érkeztünk, így kedvünkre barangolhattuk
végig a termeket és szemlélhettük meg az
érdekesebbnél érdekesebb relikviákat: az
Illés-gitároktól kezdve a korabeli rádiókon
és mikrofonokon át egészen a díjakig és az
aláírásokig. Gitárokból és billentyûs hangszerekbõl – köztük Hammond-orgonákból

– szép számmal akadt, többek között kézzel készült hangszereket is láthattunk,
amelyeket még maguk a zenészek gyártottak, de a régi reklámplakátokról és fellépõruhákról se feledkezzünk meg! Az elmúlt évtizedek leghíresebb dalszövegeinek kéziratai is elõttünk feküdtek: Sárga
rózsa, Hey Joe, Gondolj rám és tucatnyi
más sláger bele-belejavított kéziratai voltak olvashatók. Az idõzítés is remek volt,
hiszen jelenleg egy idõszakos kiállítás is
üzemel a zenészek által készített festményekbõl, megmutatva, hogy nem csak a zenében tehetségesek. Azonban azokról is
essen szó, akik a fellépések alkalmával
nem a színpadon, hanem mögöttük állnak,

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
meghívja Önt az

„1956 – HATVAN
ÉV TÁVLATÁBÓL”
címû, az ’56-os forradalom
60. évfordulója alkalmából szervezett
felolvasóestre,
mely 2016. október 24-én (hétfõn)
17 órakor
a Madarász József Városi Könyvtárban lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!

pakolnak, a hangtechnikát és a fényeket
szerelik, a színpadot igazítják és felkészítik
a terepet a hatalmas koncertek számára. A
Roadok falán negyvenhét olyan név található, akiket a szakma is méltán elismer.
A legszomorúbb teremben azokat a zenészeket mutatták be – sajnos egyre bõvülõ
névsorral – akik már nincsenek közöttünk:
Radics Béla-, Bencsik Sándor-emlékfallal,
vagy többek között a nemrégiben elhunyt
Somló Tamás és Laux József fényképeivel.
Mindenkinek jó szívvel tudom ajánlani ezt
az igazán különleges múzeumot!
Tóth Réka 11. c

A zene, amely te vagy
Mindenkinek megvan a saját zenei ízlése. Ez lehet egy, vagy több stílus, vagy azok ötvözete, vagy akár lehetünk teljesen nyitottak minden fülünkbe érkezõ dallammal szemben. El lehet ezt ítélni, van,
ami nekem se jön be. Ettõl vagyunk olyan különbözõek. Minden
népnek és kultúrának megvan a maga zenei hagyománya. Amíg nem
tudjuk megérteni, értékelni egy adott nép kultúráját, addig a népzenéjét se tudjuk értelmezni, átélni. Bizonyára voltak már többen
olyan helyzetben, hogy valahol hallottak egy dallamot, megtetszett,
vagy csak beleivódott a hallójáratokba, és amikor rákerestek, végighallgatták, vagy megnézték a videóklipjét, rácsodálkoztak, hogy azé
az elõadóé, akit nem is szeretnek különbözõ okokból kifolyólag.
Vagy épp szeretett elõadójuk egyik szerzeménye váltott ki nemtetszést hosszú idõn keresztül, majd amikor megszólalt a lejátszási listában, nem nyomták el rögtön, hanem inkább végighallgatták, és rájöttek: nem minden gyengébbnek hangzó szerzemény az ördögtõl
való, sõt, van, amiben mélyebb tartalom van egyszerûbb zenei nyelven megfogalmazva, hogy azt mindenki meghallgassa és megértse.
Nem kell ahhoz minden zenekedvelõnek zenemûvészeti diplomával
rendelkezni, hogy meghallja a jót a zenében.
Hargitai Gergely
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A gimnazisták õszi kirándulásairól készült utolsó fotók.

Az 5. c és az 5. d osztály meghódította Szalkszentmártont
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Ó, azok a csodálatos állatok!

Magyar népmese napja vetélkedõ
Alsószentivánon

„A mese hõsei folyton mozgásban, „úton” vannak, mert tudják, hogy
nem lehet mindent egy helyen megtalálni. Nem is ott keresik. Mennek, mendegélnek, és bárhol járnak, tapasztalatokat szereznek, hogy
azokat a maguk hasznára fordítsák.” (Boldizsár Ildikó)
Így tettünk mi is Alsószentivánon, ahol október 7-én a népmese
napjára emlékezve rendezték meg a hagyománnyá vált játékos vetélkedõt, idén Benedek Elekhez és Az aranyhajú királyfiak címû
meséhez kapcsolódva. Iskolánk három induló csapattal képviseltette magát. Tizenkét változatos akadályon keresztül bejártuk az
iskola minden zegét-zugát, nehéz kérdések, kvíz, igaz-hamis állítások, szómagyarázat, kakukktojás, puzzle, dramatizálás és egy
ügyességi feladat tette próbára a gyerekeket.
Kellemes délutánt töltöttünk a mesék birodalmában, köszönjük a
vendéglátást az alsószentiváni iskolának!

A városi könyvtárban jártak a Mészöly Géza Általános Iskola harmadikosai, meghallgatták Telegdi Ágnes könyvajánlóját.
Az írónõ nagyon szereti az állatokat, õk a szereplõi Barnabás sorozatának és Ó azok a csodálatos állatok! címû könyveinek, amit
megtekinthettünk és megvásárolhattunk a könyvtárban is.
A Cinkenapló címû könyvébõl vetített elõször képeket. Otthoni
postaládájában fészket rakott cinegepár életét követtük nyomon.
Ki gondolta volna, hogy mohából és macskaszõrbõl építik fészküket? Sok új és érdekes dolgot tudtunk meg a madarakról.
A gólya következett másodiknak. Meghallgattuk kelepelését, a
térképen követhettük útját Afrikába. Szemünk elõtt nõttek nagyra a gólyafiókák.
A gyerekek és felnõttek nagy kedvence a vidra. A veszprémi állatkert gondozója által felnevelt vidrakölykökrõl készült képek mindenkit megmosolyogtattak. A gyerekek boldogan hallgatták a képekkel, videórészletekkel illusztrált meséket az állatokról.
Köszönjük a könyvtár dolgozóinak az író-olvasó találkozó megszervezését!

Nagy Orsolya, MGÁI

Ambróziné Mikuli Margit, fotó: Nagy Orsolya

Kutyával a gyermekekért – gyermekkel a kutyákért
2016. október 4-én, az állatok világnapján már 4. alkalommal látogattak el a Sárbogárdi Zengõ Óvodába a Dog Plusz Egyesület kutyái
és felvezetõik.
A kutyás bemutató elsõdleges célja a gyermekek szórakoztatása mellett, hogy megismertessük velük a kulturált kutyatartás és nevelés
legalapvetõbb elemeit. A gyermekekkel és a felvezetõkkel kötetlen beszélgetésekkel megalapoztuk a felelõs állattartás és állatvédõ
magatartás alappilléreit, a bemutató elõtti héten pedig az esemény hangulatát. Az egyesület számos tevékenysége mellett mentett, nehéz sorsú kutyákkal is foglalkozik, számukra adománygyûjtést is szerveztünk. Ezáltal az önzetlen segítségnyújtásra hívtuk fel a szülõk
figyelmét. Köszönjük a sok-sok adományt!
„Lábhoz, ül, fekszik, marad, hozzám!” – ezeket a vezényszavakat
tanulták meg az óvodások az egyesület terápiás oktatóitól. Durmi,
Gina és Magnum minden feladatot kiválóan hajtottak végre. A bemutató legizgalmasabb és legaktívabb része az volt, amikor a gyermekeket is bevonták a játékokba, feladatokba (sétáltatás, akadályon való vezetés). A jutalomfalatokat a gyerekek kinyújtott tenyerébõl ehették. Persze akadt olyan kisgyerek, aki félt a kutyusoktól,
de legtöbben szívesen és örömmel vettek részt a bemutatón, így a
tartózkodóbb gyerekek is láthatták: nincs mitõl félniük.
Az állatok világnapja alkalmából az aulában kisállatokkal is barátkozhattunk, hiszen ezen a napon szabad volt behozni az oviba a kis
kedvenceket. A rögtönzött kiállítás nagyon népszerû volt a gyerekek körében, és az óvoda dolgozói is szívesen „beszélgettek” –
meg-megállva napi teendõjük közben – a kis hörcsögökkel, papagájokkal, és csodálták az aranyhalakat az akváriumban. Köszönjük
a szülõknek, hogy lehetõvé tették ezt az élményt, ilyen módon is támogatva programunkat.
Sütõ Éva óvodapedagógus
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Õszi minestrone
Hozzávalók: 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd
fokhagyma, 2 db szárzeller, 2 db sárgarépa, 1 db édesburgonya, 1/4 fej kelkáposzta,
8 ek olívaolaj, 1 ek só, 2 liter zöldségleves-alaplé, 30 dkg hámozott, darabolt paradicsom (konzerv), 20 dkg fehér bab
(konzerv), 20 dkg vörös bab (konzerv), 1
marék kagylótészta, 3 db bazsalikomlevél,
3 ek reszelt parmezán.

adunk hozzá, és kb. 15 percig fõzzük. (Célszerû nagyobb lábasban felkészíteni, hogy
majd a káposzta is beleférjen.) Ez idõ alatt
az édes káposztát vékony csíkokra vágjuk,
hozzáadjuk a pörkölthöz, és a továbbiakban együtt fõzzük mindaddig, amíg a hús
és a káposzta is puhává, omlóssá válik.
Ügyeljünk arra, hogy ekkorra elfõje a levét, hiszen a legvégén ráöntjük a tejfölt,
ami igen bõséges és ízletes szaftot képez. A
tejföllel még 5 percig összerotyogtatjuk, és
máris fogyasztható.

A vöröshagymát és a fokhagymát, a zellert,
a sárgarépát, az édesburgonyát, a kelkáposztát megmossuk és ha szükséges, meghámozzuk. Mindegyiket felkockázzuk,
majd sorban a serpenyõben felhevített olívaolajra dobjuk. A végén megsózzuk, felöntjük az alaplével, és közepes lángon 15
percig fõzzük. Ekkor hozzáadjuk a konzervparadicsomot a levével együtt, valamint a gondosan leszûrt fehér és vörös babot. További 15 percig fõzzük, és pár perccel a fõzési idõ vége elõtt beleszórjuk a
tésztát is. A finomra aprított bazsalikommal és a parmezánnal megszórva tálaljuk.

poszta felét. A húsokat bõrrel lefelé eligazítjuk a káposztaágyon, ezután ismét káposzta következik az elõbb leírt módon.
Végül a maradék szalonnával betakarjuk.
Alufóliával szorosan lezárva, közepes hõmérsékletû sütõben kb. 1 órát pároljuk. A
tepsit kivesszük a sütõbõl, a fóliát levesszük, és a húson szúrópróbát végzünk.
Ha a hús puha, akkor a szalonnát, a felsõ
káposztaréteget és a húsokat egy tálba
szedjük. Visszatesszük a káposztát, majd a
szalonnát, tetejére a húsokat, bõrrel felfelé. A sütõbe visszahelyezve erõsebb hõmérsékleten addig sütjük, amíg a bõre ropogós nem lesz.

Burgonyapuffancs
kelkáposztával
Hozzávalók: 80 dkg burgonya, 1 fej kelkáposzta, só, 1 fej hagyma, 2 db tojás, 5
dkg liszt, 5 dkg túró, õrölt fekete bors, frissen õrölt szerecsendió, 9 ek olaj, 2 ek vaj.

Füstölt szalonnás
káposztás csirke
Hozzávalók: 4 db csirkecomb (egész, vagy
1,5 kg-os egész csirke), 1 kg savanyú káposzta, 30 dkg füstölt szalonna (ha nincs
más, a bacon is megteszi), só/ételízesítõ ízlés szerint.
Elõzõ nap a csirkét feldaraboljuk, vagy a
csirkecombokat a hajlatnál csontig bevágjuk. Megszórjuk ételízesítõvel. Az étel készítése elõtt a savanyú káposztát egy lébõl
kimossuk, ha nagyon savanyúnak érezzük.
Megfelelõ méretû tepsi alját a szalonnaszeletek felével kibéleljük, erre egyenletesen, lazán elterítjük a levébõl kicsavart ká-

Édes káposztás csirke
Hozzávalók: 1 db 1,5 kg-os csirke, 2 fej vöröshagyma, fûszerpaprika, só, 1 kisebb fej
édes káposzta, 1 db zöldpaprika, 5 dl tejföl.
Feldaraboljuk a csirkét. Pörköltalapot készítünk: megdinszteljük kevés olajon a felkockázott hagymát, meghintjük pirospaprikával, majd hozzáadjuk a feldarabolt
csirkét és a felaprított paprikát, kevés vizet

POLGÁRÕRVONAL

KÉPESLAPOK

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

a régi és új Sárbogárdról!

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

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

Kaphatók
szerkesztõségünkben
50 Ft-os áron.

Meghámozzuk a burgonyát. Kockákra
vágjuk, sós vízben puhára fõzzük, majd leszûrjük. Megtisztítjuk a kelkáposztát, és
kivágjuk a torzsáját. Felcsíkozzuk, és az olvasztott vajra dobjuk. Nagy lángon rövid
ideig pirítjuk, majd mérsékeljük a hõfokot,
és fedõ alatt puhára pároljuk. Ízesítsük sóval, borssal. Felaprítjuk a hagymát, majd
üvegesre pároljuk 1 ek olajon. Összetörjük
a burgonyát, hozzáadjuk a párolt hagymát,
a tojásokat, a lisztet és a túrót, majd sóval,
borssal és szerecsendióval ízesítjük. A
masszából 8 darab lapos pogácsát formázunk. Felforrósítjuk az olajat, és közepes
lángon aranybarnára sütjük a puffancsokat. Papírtörlõn leitatjuk a felesleges zsiradékot, majd a párolt kelkáposztával és tejföllel tálaljuk.

HETI IDÕJÁRÁS
Csütörtökre lassan eláll a csapadékhullás, már északkeleten is felszakadozik a felhõzet. Pénteken délire–délkeletire
fordul az áramlás, és ezzel a magasban jelentõs melegedés
kezdõdik, de ez a talaj közelében nem nagyon lesz érzékelhetõ. Jellemzõen erõsen felhõs lesz az ég, de csak elszórt
záporok fordulhatnak elõ.
www.metnet.hu
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FOCIDÖMPING
Hazai pályán nem megy
Sárbogárd–Gárdony-Agárdi
Gyógyfürdõ 1-2 (0-2)
Sárbogárd: Deák M. – Gráczer G., Tóth Zs.,
Kõkuti T., Horváth I., Demeter D., Laták B.,
Lajtos A., Boros B., Gráczer B., Horváth A.
Csere: Varga T., Rauf R., Nagy Á., Vámosi D.,
Simon Cs., Hegedûs Gy.
Edzõ: Gracza Tibor.
Gárdony–Agárdi Gyógyfürdõ: Heim A. –
Klauz M., Pápai P., Burucz B., Hanák A.,
Kocis D., Ihász P., Balogh Á. M., Tóth B.,
Ambrus H., Sowunmi A.
Csere: Balogh B., Oláh D., Balogh B., Pintér
K., Pleszkán T., Vereb D., Hushegyi Cs.
Edzõ: Balogh Zsolt.
Változatos, jó iramú kezdés a mérkõzés elsõ
15 percében. Mindkét csapat támadólag lépett fel és gólhelyzeteket dolgozott ki. A kapusoknak bizonyítani kellett tudásukat. A 6.
percben Horváth Á. a védõtõl megszerzett
labdát 12 méterrõl kapura lõtte, Heim A.
bravúrral szögletre ütötte a labdát. A 10.
percben Burucz B. kilépett a védõk között és
a jó ütemben kimozduló Deák M. mellett a
kapufára lõtt. A 15. percben Ihász P. átadását
Sowunmi A. kapta, és a védõket lefutva 10
méterrõl a bal alsó sarokba gurított, 0-1. A
második 15 percben a mezõnyjáték dominált. A hazaiak támadásai kevés veszélyt jelentettek a vendégek kapujára. A 40. percben
az agárdiak jutottak szögletrúgáshoz. A beívelt labda Ambrus H. elé került, aki a tétovázó védõk között 14 méterrõl kapura lõtt. A
védõn megpattanó labda ismét a bal alsó sarokban kötött ki, 0-2.
A második félidõt kettõs cserével kezdõ hazaiak a kapujuk elé szorították a vendégeket,
és Heim A. többször is bravúrral hárította a
sárbogárdi támadásokat. Az agárdiak kontratámadásokkal veszélyeztettek, és a fellazuló védelem mellett Deák M. bravúrjaira is
szükség volt. A 66. percig tudta a vendégvédelem tartani a hazai támadásokat. Boros B.
ment el a jobb oldalon, belõtt labdájába
Heim A. beleütött, a labda Rauf R. elé került, aki 10 méterrõl a kapuba lõtt, 1-2. A
mérkõzés hajrájában a folyamatos támadások ellenére nem sikerült a bogárdiaknak az
egyenlítés, és a szervezetten védekezõ Gárdony–Agárd csapata távozott három ponttal.
Jó iramú mérkõzésen a döntetlen eredmény
igazságosabb lett volna.
Jók: Deák M., Horváth I. ill. Heim A., Ihász
P.

Kétszámjegyû helyett
Sárbogárd U19–Pusztavám-Jülllich U19
4-0 (3-0)
Sárbogárd U19: Bruzsa S. P. – Márkovics D.,
Horváth I., Vagyóczki P., Simon Cs., Húsvéth T., Demeter D., Molnár M., Sükösd G.,
Petõ A., Fekete A.
Csere: Ambrózi M., Bögyös B. G., Jákos G.,
Pajor T., Nagy F., Gráczer B.
Edzõ: Pajor László.
Pusztavám–Jüllich U19: Bedõ M. N. – Bercsik I., Csordás T., Cseh D., Kovács A.,
Scandl A., Sárosi L., Szehofner Zs., Gubás
M., Rácz M., Deme J.

Csere: Máhr L.
Edzõ: Járóka Rudolf.
Könnyed játszadozás, elpuskázott lehetõségek a félidõ elsõ felében. A 23. percben góllá
érett a nyomasztó fölény. Molnár M. keresztlabdáját Márkovics D. átvette és Demeter
D.-hez továbbított, aki egy csellel lerázta védõjét és 16 méterrõl a jobb alsó sarokba lõtt,
1-0. A 28. percben Horváth I. bedobása után
Sükösd G. elment a jobb oldalon. Bedobásra
Fekete A. berobbant és 3 méterrõl a kapuba
lõtt, 2-0. A sorozatos hazai támadások a 37.
percében jobb gólt eredményeztek. Simon
Cs. átadásával Sükösd G. kilépett a védõk között és 10 méterrõl a bal sarokba helyezte a
labdát, 3-0.
A második félidõben tovább folytatódott a
hazai fölény, és az 55. percben Demeter D.
lerántásáért büntetõt ítélt a játékvezetõ. Az
íratlan szabályt be nem tartva Demeter D.
állt a labda mögé. Rosszul, gyengén lõtt labdáját a kapus könnyedén hárította. Az 57.
percben Fekete A. beadását Demeter D.
visszagurította Molnár M.-nek és Molnár M.
12 méterrõl a kapuba lõtt, 4-0. A mérkõzés
további része önfeláldozó vendégvédekezéssel, kimaradt hazai lehetõségekkel telt el. A
kapu elõtt koncentráltabb játékkal nagyobb
arányú gyõzelem születhetett volna.
Jók: Horváth I., Molnár M. ill. Czéh D.

Elhalasztott lehetõség
MPF Ráckeresztúr–Sárbogárd II.
3-2 (1-1)
MPF Ráckeresztúr: Csapó Cs. – Czakó G.,
Bendák L., Hartai L., Baranyai I., Tóth F.,
Cseprekál G., Aul Á., Cseppen Á., Horváth
B., Pál I.
Csere: Gyurkó T., Kóti Á., Borsos L., Váradi P.,
Fülöp J.
Sárbogárd II.: Szopori G.–Nagy T., Szabó Z.,
Hegedûs Gy., Juhász G., Halasi G., Berta J.,
Huszár D., Vámosi G., Szakács S., Dombi Z.
Csere: Rigó L., Bartók Z., Brúzsa S. P., Gazsó
D.
Edzõ: Pajor László.
Czakó G. 8. percben megszerzett góljával jutott vezetéshez a hazai csapat, 0-1. A vendégek a korán bekapott gól után magukhoz térve a 20. percben Halasi S. góljával kiegyenlítettek, 1-1. A félidõ végéig változatos, jó iramú mérkõzést játszottak a csapatok. A második félidõ 7. percében Huszár D. góljával a
vendégeknél volt az elõny, 1-2. A mérkõzés
hajrájában két védelmi megingást kihasználtak a hazaiak. Elõbb a 80. percben Cseprekál
G. góljával egalizálta az eredményt, 2-2. A
86. percben Bendák L. találatával a Ráckeresztúr megszerezte a számára létfontosságú gyõzelmet. A vendégek továbbra is sereghajtók a tabellán.

Vesztett pozícióból
Tác–Csõsz Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 2-2 (1-0)
Tác–Csõsz Ö. F.: Bodó T. – Kovács J.,
Lédeczi I., Balog T., Kovács A., Almási Cs.,
Kõvéri L., Rózsa I., Sárdi Cs., Petõ Z., Csonka G.
Csere: Nádas T., Balázs P., Rácz M.

2016. október 13. Bogárd és Vidéke
Sárbogárd Ö. F.: Sipõcz A. – Neboda M.,
Kiss J., Tóth A., Deák G., Németh A., Kelemen B., Tóth I., Killer G., Vereckei J., Takács
K. A.
Csere: Csuti Z., Hegedûs J., Ferencz I., Berta J.,
Derecskei J.
A mérkõzés elsõ felében a többet támadó hazaiak a 24. percben Sárdi Cs. góljával szereztek vezetést. A kissé kapkodó, csapongó játékot játszó vendégek ellen a 60. percben ismét
Sárdi Cs. volt eredményes, 2-0.
A második félidõ hajrájában pályára lépõ veterán harcos, Derecskei J. vezényletével
elõbb Tóth J. 70. percben szerzett góljával
szépített a Sárbogárd öregfiúk csapata, 1-2.
A mérkõzés lefújása elõtt a 76. percben Deák
G. góljával sikerült döntetlent kiharcolni.

Nyert pozícióból!
Mezõfalva U16–Sárbogárd U16
4-4 (1-1)
Mezõfalva U16: Kovács K. – Erdélyi N., Sümegi D. Z., Németh N., Sudár D. M., Hegedûs B. J., Kovács O. I., Papp Zs., Németh A.,
Balogh B.
Csere: Simon Á. J., Bencze B., Kovács K. K.
Edzõ: Bartus Krisztián.
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.
Csere: Nagy F.
Edzõ: Bezerédi Á.
A mérkõzés elsõ 20 percében erõfelmérés,
tapogatózó játék alakult ki. A hazaiak kezdeményezései a 22. percben sikerrel jártak. Németh L. góljával megszerezték a vezetést,
1-0. Lendületes támadásokat vezet be a vendégek a 30. percben Ambrózi M. góljával
egyenlítettek, 1-1.
A második félidõ elsõ sárbogárdi támadása
góllal végzõdött. Gábris R. a szünetben megtalálta góllövõcipõjét és az eredmény 1-2.
Továbbra is a vendégek vezettek veszélyes támadásokat a Mezõfalva kapujára. A 63. percben Suhajda M. góljával kétgólos elõnyhöz
jutott a vendégcsapat, 1-3. Amíg szomorkodtak a mezõfalvi „legények” a bekapott gól miatt, Gábris R. a 65. percben újra villantott és
góljával, 1-4. A biztos vezetés tudatában
alábbhagyott a lendület, és a 69. percben
Bencze B. lõtt a hálóba, 2-4. A 83. percben a
védelem hibáját kihasználva Németh L.
3-4-re módosította az eredményt. Amíg szomorkodtak a sárbogárdi „legények” a bekapott gól miatt, Bencze B. a 85. percben újra
villantott és góljával kiegyenlített a hazai a
csapat, 4-4.

A vendégek sikerét a hazaiak lelkesedése
megakadályozta, és a csapatok „jutalma”
egy-egy pont.
A hétvége sportmûsora
2016. október 15. (szombat):
10.00 Felcsút U19–Sárbogárd U19 (Felcsút)
12.30 Sárbogárd Ö.F.–Soponya Ö. F. (Sárbogárd)
14.30 Sárbogárd II.–Rácalmás (Sárbogárd)
2016. október 16. (vasárnap):
10.00 Sárbogárd U16–Elõszállás U16 (Sárszentmiklós)
14.30 Aba-Sárvíz–Sárbogárd (Aba)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár
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Idõben ébredtünk és meglett az elsõ gyõzelem
VAX KE Sárbogárd–Martonvásári KSE 27-22 (10-14)
Veszprém–Fejér–Tolna megyei férfi kézilabda-bajnokság, 3. forduló
Vezette: Besszer V.–Puszta P. Nézõszám: 60 fõ.
Sárbogárd: Sohár – Goldberger 2, ifj. Bodoki 9, Pluhár 1, Rehák
6, Horváth 5, Tutuc.
Cserék: Németh I., Schvarcz – Aranyos 1, Várady–Szabó 2, Szabó J.
Zs., Kaló 1, Suplicz, Botka.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Veszprém: Kupi – Varga Ló. 4, Szabó 6, Sarkadi 3, Novozánszki,
Gyurcsek, Dobos 7.
Cserék: Mihálovics – Kerényi 1, Varga V. 1, Varga L., Túróczi.
Edzõ: Varga Zoltán.
Hétméteresek: 9/7, ill. 4/3.
Kiállítások: 12, ill. 10 perc.
Részünkrõl nagy várakozás elõzte meg a hétvégi mérkõzésünket.
Mint mindenki tudja, az elsõ két fordulóban nem sok babér termett a csapatunknak. Most pedig itt volt a lehetõség az elsõ pontok begyûjtésére és a felzárkózás megkezdésére. Ennek megfelelõen jól is kezdtük a csatát, és az elsõ 3 gólt mi szereztük. Azonban
ez túlságosan megnyugtatott minket, és elkezdtünk kapkodni, hibázni. A martonvásáriak ezt könyörtelenül kihasználva kiegyenlítettek. Majd egy 0-5-ös futással 5 góllal meg is léptek tõlünk. Egyszerûen képtelenek voltunk gólt szerezni a félidõ közepén, ziccerek tömkelegét hibáztuk el. A félidõ hajrájában a „vérzést”
sikerült csillapítani, de így is a vendégek mehettek magabiztos
elõnnyel szusszanni a szünetre.
A folytatásban védekezést váltottunk, megnyitottuk a falunkat az
5-1-es formációval. Ez beválni látszott, a vendégek egyre nehezebben jutottak el lövõhelyzetekig. 5 percnyi tapogatózás után
megkezdtük a felzárkózást. Több hétméterest is kiharcoltunk,
amelyeket ifj. Bodoki révén szerencsére értékesíteni is tudtunk.
Ennek is köszönhetõen a hajrá elõtt utolértük ellenfelünket. Az
utolsó 10 percben sem hagyott alább a lendületünk. Az ifjú titánunk, Horváth István vezérletével a vendégek fölé kerekedtünk
és behúztuk a mérkõzést. Kínkeserves siker, de megvannak az
elsõ pontok!
Most éppen fordítva történt minden, mint az elsõ két mérkõzésen. Mi kezdtük rosszul a meccset, majd a végén sikerült átlendülni a holtponton. Nagyon dühítõ, hogy most is számtalan ziccerhelyzetet hibáztunk el. Ennek volt köszönhetõ, hogy az elsõ
félidõben hátrányba kerültünk. Viszont a küzdeni akarás szeren-

csére most is átlendítette a csapatot a nehézségeken. Védekezésben Goldberger Marcell hasznos munkát végzett, igaz, a góllövés
nem ment neki a mérkõzésen, de így is komoly segítség volt. A fiatal Horváth István pedig a hajrában tudott sokat hozzátenni a játékhoz. Úgy néz ki, kezd felnõni a nagyobb feladatokhoz is a
balkezes átlövõnk.
Az elõttünk álló hétvégén Pápára utazik a csapat, ahol egy hosszú
buszos utazás után kell majd elég korai idõpontban pályára lépni.
A hazaiak a tabella végén szerénykednek, de nem lehet sehol sem
biztosra menni.
Október 16., vasárnap, 10 óra:
Somló Hús KK Pápa–VAX KE Sárbogárd
Tabella:
1. Rácalmás SE
2. Telekom Veszprém IV.
3. Veszprémi Egyetemi SC
4. Bajnok DSE Nemesvámos
5. KK Ajka II.
6. Õsi Andreotti SE
7. VAX KE Sárbogárd
8. Ercsi SE
9. Bicskei TC
10. Martonvásári KSE
11. Simontornyai KK
12. Somló Hús KK Pápa
13. Alsóörsi SE

3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

103
92
74
91
70
59
78
71
55
75
90
72
83

85 18
79 13
54 20
73 18
67
3
54
5
82 -4
75 -4
60 -5
84 -9
100 -10
93 -21
107 -24

6
6
4
4
4
2
2
2
2
2
2
0
0

A 3. forduló további eredményei:
Simontornya–Telekom Veszprém 30-34 (12-16)
Ajka–Pápa 29-19 (14-8)
Nemesvámos–Ercsi 27-18 (11-6)
Bicske–Rácalmás 27-35 (15-17)
Õsi–Alsóörs 36-22 (19-7)
Rehák Tamás

FELHÍVÁS
Értesítjük a sportolókat, hogy a teremlabdarúgással kapcsolatos megbeszélésre
(nevezés leadása) 2016. október18-án 19.00-kor
a József Attila Mûvelõdési Központban kerül sor.
Gróf Ferenc
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
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VII. Nagylók kupa
Eltelt egy év, és ismét Nagylókra figyeltek a sakkot kedvelõk. 55
versenyzõ ült asztalhoz, különbözõ korcsoportokban. A verseny 6
fordulóban, svájci rendszerben zajlott 2x20 perc játékidõvel.
Örömteli hír, hogy a szárnyait bontogató Sárbogárdi Sakk-kört
öten is képviselték. Név szerint: Tóth Gergõ, Nagy Attila, Gábris
Tamás, Gábris Zoltán és Rehák Sándor. Dr. Csanádi József is szívesen jött volna, de ezen a napon vette át aranydiplomáját, amihez gratulálunk a sakk-kör nevében! Mi tanulni és tapasztalato-

kat szerezni mentünk Nagylókra, persze, azért arattunk szép gyõzelmeket is.
A szervezõk a hagyományokhoz híven nagyszerû feltételeket biztosítottak a versenyhez, Tauzné Piroskával az élen. Volt üdítõ,
szendvics és az elmaradhatatlan, immár Nagylók védjegyévé vált
házi készítésû süteménykavalkád.
Összefoglalva: egy jó hangulatú, szép és egyben eredményes napot tölthettünk ebben a szép községben.
Rehák Sándor

SÍC – hírek, eredmények

Csak egy dobogós
hely jutott
Csak egy dobogós helyet sikerült elcsípni egyesületünk versenyzõinek az idei egynapos, egy helyszínen, de más pályán bonyolított Pályaíjász Felnõtt–Serdülõ–Gyerek Rövidtávú Országos Bajnokságon. Egyesületünkbõl nyolc fõ vett részt a 219 fõt felvonultató versenyen.

Egyesületünkbe változatlanul 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.)
Egyesületünk elérhetõ a gilicze@tolna.net levelezési címen.
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és tájékozódhattok a
sic.hupont.hu oldalon.
Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Eredményeink: a serdülõ lányok között Csik Nikoletta 4. helyen,
a serdülõ fiúknál Szénási Benedek 6. helyen, míg Jászter Zsombor a 7. helyen végzett. A gyermek fiúk mezõnyében indult
Jászter Botond, aki a 6. helyet érte el. Rövid távon induló felnõtt
versenyzõnk, Horváth Attila teljesítményével a 6. helyig jutott.
Hosszú távú versenyzõink közül Katona Alex a felnõtt férfiak között a 10. helyen végzett. A szenior korú férfiak mezõnyében induló Gilicze Ferenc a rangsorolót megnyerte. Az azt követõ kieséses versenyben megszerezte egyetlen OB-s bronzérmünket 3.
helyezésével. Gilicze Lászlónak nem sikerült megvédenie a múlt
évi bajnoki címét, 4. helyen végzett.
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790
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Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban eladó.
06 (20) 405 7366

KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504

Sárbogárdi telephellyel rendelkezõ építõipari vállalkozás munkatársakat keres teherautó-vezetõ, gépkezelõ, kõmûves, ács-állványozó, lakatos, festõ munkakörbe. Önéletrajzokat czeiner.erzsebet@szegletkogeneral.hu címre várjuk.

SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ. 06 30 347 3767

Sárszentmiklóson 0,81 ha zártkerti szántó eladó, terület nem kifüggesztés köteles. 06 (20) 316 0950 (0044745)

CECÉN, Fõ út mellett, háromszobás,
ÖSSZKOMFORTOS PARASZTHÁZ ELADÓ.
Irányár: 3.500.000 Ft.
06 30 418 7854

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

FIATAL JÉRCÉK – saját nevelésûek – ELADÓK.
Farkasék, Sárszentmiklós.
06 30 685 3772

Családi ház eladó Rétszilason 6300 m földterülettel, 2,5 szobás, konvektoros. Irányár: 3,5 millió. 06 (30) 608 5023, 06 (30) 342 8281 (0044740)

COSA NOSTRA PIZZÉRIA
KONYHAI ÉS PULTOS MUNKATÁRSAT KERES.
06 70 542 6731
SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
október 15-én a sárbogárdi vásárban.

(0044742)

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

Eladó heverõk, fotelágyak, étkezõasztalok, székek, dohányzóasztalok,
Garzon szekrénysor és hûtõszekrény. 06 (20) 201 1314
Csirkevásár! Tinódy út 52. Tisztítva is elõjegyeztethetõ. 06 (30) 384
2294
Albérletet keresek Sárbogárdon vagy közvetlen környékén egy fõ részére. 06 (30) 352 2891 (0044866)
Eladó kályha kétaknás zománcos; famázsa; üstház. Telefon: 06 (25)
461 754 (0044878)
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