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Év végére kész a Tesco áruház
A Penny, Plus és a Lidl után negyedikként a Tesco áruház épül
Sárbogárdon. A tüzép mellett a volt ládagyár területét vásárolták
meg, s a régi épületek lebontása után, azok helyén néhány hónap
alatt szinte a földbõl nõtt ki az ismerõs formájú épület, amelynek
nagy testvérét Székesfehérváron láthatjuk.

Ez is hipermarket lesz, mint a fehérvári, csak valamivel kisebb. De
a tekintélyes, 3.000 négyzetméteres alapterületével így is ez lesz a
térség legnagyobb áruháza. Abban különbözik a többitõl, hogy itt
élelmiszeren kívül lehet majd kapni mindenféle iparcikket is.
Az elõtérben nyolc kis üzletet adnak bérbe, lesz egy 250
négyzetméteres nagy üzlet, sõt, mûködik majd az áruházban egy 24 órás gyógyszertár is.
Ki kell még építeni az áruházhoz az útcsatlakozást és a
parkolót. Az épületen belül már a padozatot betonozzák,
és beépítik a szerelvényeket.
Érdeklõdésemre az illetékesek elmondták, hogy még az
idén elkészül a létesítmény, s várható, hogy legkésõbb
2009 elején megnyitja az áruház a vásárlók elõtt a kapuit.
Mint lapunkban olvashatták, már toborozzák a dolgozókat. Õk már jóval a nyitás elõtt munkába állnak, hiszen az
õ dolguk lesz az áruház beüzemelése, hogy mire nyitnak,
itt is ugyanazok a körülmények fogadják a vásárlókat,
mint a többi Tesco áruházban.
Hargitai Lajos

Pestre se gyorsvonat, se közvetlen
személyvonat nem lesz!
Nem hírlapi kacsa!!!
A birtokunkban lévõ menetrendtervezet szerint Budapestre Sárbogárdról valóban meg akarják szüntetni az összes gyorsvonatot, a személyvonatok pedig csak Pusztaszabolcsig közlekednének jövõre.
Az eddig Sárbogárdig járó elõvárosi Stadler-vonatok végállomása pedig Pusztaszabolcs lesz.
Sárbogárdról Budapestre közvetlenül csak intercityvel és drága pótjeggyel lehet majd eljutni.
A lakosság érdekében tiltakoznak-e ez ellen a polgármesterek, képviselõk?

Szüreti felvonulás
Sárszentmiklóson

(Írásunk a 2. oldalon olvasható.)

BOLOND TÖRTÉNETEK
A letolt gatyát is vitték
A bolti kamera buktatta le õket
(Két furcsa, de valós történetet olvashatnak lapunk 4. oldalán.)

Szombaton rendezték a hagyományos szüreti felvonulást
Sárszentmiklóson.
(Képes beszámolónk a 4. oldalon.)
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Pestre se gyorsvonat, se közvetlen
személyvonat nem lesz!
A Bogárd és Vidéke 37. számának 7. oldalán található „Bogárdról
nem lesz Pestre közvetlen vonat?” címû cikkükre szeretnék reagálni, illetve segítséget adni ezen téma továbbfuttatására, hiszen
nagyon sok embert érint ez az égetõ téma, és a MÁV-ot ismerve a
települések összefogására lenne szükség, hogy az új menetrendtervezetet ne így léptessék életbe.
Mivel a férjem is naponta jár Pestre dolgozni, így nekünk fontos
tudnunk, hogy decembertõl milyen menetrendi változtatások
lesznek, hiszen nem mindegy, hogy a családfõ mikor indul el reggel, és mikor érkezik haza az egész napos kemény fizikai munka
után. Vasutas ismerõsök is megerõsítették, hogy valóban terveznek olyan menetrendi változtatásokat, amit az újságjuk írt. Emiatt azt hiszem, jogos lehet a felháborodásunk. Teljesen ellehetetlenítik a dolgozó embereket, családok kerülnek ezáltal nehéz
helyzetbe, a gyermekek iskoláztatása, az orvoshoz való eljutás és
sorolhatnám, mi minden válik számunkra kérdésessé.
Kérem, hogy amennyiben lapjuk terjedelme ezt lehetõvé teszi,
foglalkozzanak ezzel az üggyel. Bízunk az Önök hathatós és eredményes utánajárásában!
Amennyiben szükséges, aláírásgyûjtést is szívesen vállalunk településünkön, és erre biztatjuk más települések lakóit, önkormányzatait is.
Egy nagylóki polgár (Név és cím a szerkesztõségben)

Lesz vagy nem lesz?
Hosszas utánajárásom eredményeként most már viszonylag világos képet tudok adni a vasúti menetrendváltozásokkal kapcsolatban. A szerkesztõség birtokában van a MÁV teljes dunántúli vasúti menetrendtervezete, amit vélhetõen decemberben életbe
akarnak léptetni. Mint vasutaskörökbõl megtudtam, az, hogy ez
életbe lép-e, vagy mégis változtatnak rajta, attól is függ, hogy a
vasút menti települések önkormányzatai, polgármesterei meny„Jól megtelt már válladon az idõ zsákja,
Õsz hajadat tiszteletfény koronázza!
Bölcsességed, emberséged, gyakorlatod
Jó példaként elõttünk még most is ragyog.”
Nézsi Zsuzsa

MEGHÍVÓ
Káloz Község Önkormányzatának képviselõ-testülete
nevében tisztelettel és szeretettel meghívom Önt

2008. szeptember 26-án (pénteken) 11 órakor

a Sportcentrum területén tartandó

IDÕSEK NAPI ÜNNEPSÉGRE.
Az ünnepségen köszöntjük településünk idõs lakóit óvodások, iskolások és az Alba Regia néptánccsoport kedves mûsorával, ezt követõen közös ebédre kerül sor.
Szeptember 26-án, pénteken, 10 óra 30 perckor a szokott útvonalon (Szent Vendel út, Bajcsy-Zsilinszky út, Fehérvári
út, Bem József út) a helyi járatú autóbusz közlekedik.
Kérem, hogy rendezvényünket szíveskedjen részvételével
megtisztelni.

nyire képesek vagy hajlandók a vasúttal szemben a helyi lakosság
érdekeit képviselni, mozgósítják-e a lakosokat aláírásgyûjtésre
egy jobb menetrend érdekében, illetve országgyûlési képviselõjükön, egyéb kapcsolataikon keresztül lobbiznak-e a vasútnál.
A MÁV eredeti elképzelése egyébként az volt, hogy az elõvárosi
vonatok Sárbogárdig közlekedjenek. Az elõvárosi közlekedés
ígéreteként járnak most is azok a szép Stadler-vonatok Sárbogárdig. Annak idején az elsõ ilyen szerelvény fogadására Sárbogárd
polgármestere is kimet a vasútállomásra. Ha nem tesznek addig
valami, akkor december 31-én az utolsó Stadler-vonat búcsúztatására is kimehet majd a város vezetése.
Számos indoka van pedig az elõvárosi vonatok Sárbogárdig való
közlekedtetésének.
Sárbogárd vasúti gócpont, ahová Baja, Bátaszék, Dombóvár,
Pécs, Dunaújváros, Székesfehérvár irányából érkeznek vonatok.
Sárbogárd egy hátrányos helyzetû térség, a Dél-Mezõföld központja, ahonnan helyben lévõ munkahelyek híján az egyetlen lehetõség vasúton eljutni a fõvárosba dolgozni.
Nem tudjuk, hogy miért változott az elképzelés, de a birtokunkban lévõ menetrendtervezet szerint már nem Sárbogárd, hanem
Pusztaszabolcs lenne az elõvárosi közlekedés végállomása. Sárbogárdról egyáltalán nem indulnának személyvonatok Budapestre, valamint megszüntetnék az összes Budapestre menõ gyorsvonatot is, ami nagyon érzékenyen érinti a rendszeres utazóközönséget. Még fájóbb, hogy a Sárbogárdon áthaladó személyvonatok
csak Pusztaszabolcsig közlekednek. A Budapest felé Sárbogárdon kétóránként áthaladó intercity vonatok megállnának ugyan
Sárbogárdon, de azon, mint köztudott, csak drága helyjeggyel lehet utazni.
Összevetettem a Pusztaszabolcsig közlekedõ személyvonatok és
az elõvárosi vonatok csatlakozását is. Bizony, minden esetben van
Pusztaszabolcson minimum 20 perc várakozási idõ az átszállásnál, ami tovább növeli az utazási idõt. A vonatokra való le-felugrálás megpróbáltatásairól nem is beszélve. Ha késik a vonat, akkor meg az izgalom, hogy eléri-e az utazó a csatlakozást.
Aki például Bátaszékrõl jön, annak kétszer kell majd átszállnia,
ha személyvonattal akar eljutni Budapestre: egyszer Sárbogárdon, másodszor Pusztaszabolcson, vagy vált pótjegyet Sárbogárdon Budapestre az intercityre, ha lesz rajta hely, és ha eléri a sárbogárdi csatlakozást.
Most még idõben vagyunk, hogy a térség települései — kihasználva minden lehetõséget — tiltakozzanak az itt lakók számára hátrányos, tervezett menetrendi változások ellen. A megszüntetett
gyorsvonatokat az eredeti elképzelés megvalósításával, az elõvárosi vonatok Sárbogárdig való közlekedtetésével tudják valamennyire pótolni. Ehhez a lakosság és az önkormányzatok összefogására van szükség. Rajta, föl hát aláírásgyûjtésre!!!

Weisengruber Imre polgármester
Hargitai Lajos
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Bogárdról miért menekül a lakosság?
Döbbenetes statisztikai számokkal szembesültünk a napokban a
sárbogárdi térség lakónépességének változása kapcsán.
Míg korábban a térség falvainak lakossága csökkent, Sárbogárd
lakossága folyamatosan nõtt. Sárbogárd város honlapján még az
szerepel, hogy a város lakosságának száma 13.600 fõ. Ez azonban
sajnos már rég nem így van, mert néhány éve drámai fordulat következett be. Míg a 2005-ös 13.493 fõrõl 2006-ban 13.524 fõre
nõtt, s még 31 fõ volt a növekedés, 2007. január 1-jén 13.390 fõre,
2008-ban pedig már 13.003 fõre csökken a lakosság száma. Azaz a
2006-os számhoz képest két év alatt 521 fõvel csökkent Sárbogárd
lakossága. Ez 3,9 %-os fogyást jelent. Ilyen mértékû fogyás sehol
nem volt tapasztalható a térségben. Cecén 1,5 %, Alapon 0,5 %,
Hantoson 1,4 %, Igaron 3,3 %, Mezõszilason 1,4 %, Vajtán 2,4 %
volt a fogyás.
Három településen nõtt a lakosság száma: Nagylókon 1 fõvel,
Sáregresen 4 fõvel, Alsószentivánon pedig 635-rõl 656-ra, azaz 21
fõvel, 3,3 %-kal. Ez utóbbi jelentõs növekedés egyértelmûen annak a kemény munkának az eredménye, amit a helyi önkormányzat és a helyi lakosság együttes összefogással végez annak érdekében, hogy megmaradjon a nyolcosztályos iskolájuk és megtartsák
a faluban a fiatalokat. Különösen nagy jelentõsége van annak,
hogy a helyi fiatal értelmiségiek, pedagógusok az anyagilag hátrányosabb helyzet ellenére is otthon maradnak, otthon dolgoznak,
vagy elköltözés helyett inkább eljárnak máshová dolgozni, és

szervezik a helyi közösséget, összetartják, megtartják a helyi társadalmat.
Sárbogárdon viszont az óvodabezárásokkal, indokolatlan intézmény-összevonásokkal, a közösségi élet tudatos leépítésével ezzel ellenkezõ folyamat zajlik. Nagy baj, hogy nem tesznek semmit
a város vezetõi annak érdekében, hogy Sárbogárdon munkahelyek létesüljenek, a helyi vállalkozások itt kapjanak megrendeléseket. Ehelyett inkább a munkahelyek leépítésében jeleskednek.
A népességmegtartó képességet csökkenti az egyre dráguló helyi
közszolgáltatás, az egyre drágább közétkeztetés, a magas rezsi. A
közlekedés is egyre rosszabb, ezért ha meg akarják õrizni a családfenntartók a munkahelyüket, el kell költözniük innen.
A városközpont-rehabilitációs pályázatnál se a valódi fejlesztés, a
múlt értékeinek megõrzése a célja a városvezetésnek. A polgárokkal való párbeszéd helyett a közvéleménnyel szembehelyezkedve rombolásra, idegen érdekek kiszolgálására költenék el
inkább a város fejlõdésére szánt európai uniós pénzt.
Mit mondjunk arról a városvezetésrõl, amelyiknek a valódi termelõ munkahelyek létrehozása, közös célok érdekében való
összefogás helyett a fõtéren csillogó pláza, a multinacionális
nagyáruházak létesítése jelenti a város fejlõdését?
Sárbogárd vezetésének mint intõ jelre kellene tekintenie ezekre a
statisztikai számokra, és saját kicsinyes érdekharcaik helyett végre tenni kellene a közösség érdekében!
Hargitai Lajos

Békegyûlés a Hõsök terén

Köszönetnyilvánítás
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd szervezõi köszönetüket fejezik ki az ENSZ nemzetközi
békenapjának megszervezésében és lebonyolításában közremûködõknek. Külön köszönik az
alábbi személyek és szervezetek tevékenységét: Arany Ariella gimnáziumi tanuló, Bogárd és
Vidéke Lapkiadó, Bõjtös Attila lelkész, D-13
Postagalamb Sportegyesület, Horváth István
(JAMK), Polgárõrség, Sárbogárdi Fúvószenekar.
Streng Ferenc ny. r. alezr.

A Honvéd Bajtársi Egyesület szervezésében vasárnap délben, az ENSZ békenapja
alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak a Hõsök terén.
Sok érdeklõdõ jött el az eseményre. Voltak, akik a világháborús emlékmûhöz virágot hoztak, tisztelegve a két világháborúban elesett hõsök emléke elõtt.
A megemlékezés alatt a sárbogárdi fúvószenekar játszott. Gál Sándor, a Honvéd
Bajtársi Egyesület elnöke mondott beszédet. A magyar ENSZ-békefenntartók ne-

TÁNCOLJ VELÜNK!

vében tisztelgett Streng Ferenc, aki Kambodzsában, Angolában és Egyiptomban,
valamint Hajnal Attila, aki Kambodzsában szolgált ENSZ-misszióban.
Arany Ariella, a gimnázium diákja Gyóni
Géza Csak egy éjszakára címû versét mondta el, majd Bõjtös Attila evangélikus lelkész mondott beszédet.
A sárbogárdi galambászok látványos galambröptetése zárta az ünnepséget.

A megjelentek az ünnepi megemlékezés
után egy táblán aláírásukkal tettek hitet a
világbéke megõrzése mellett. Sajnálatos,
hogy az önkormányzat részérõl sem a polgármester, sem a képviselõk nem voltak jelen az ünnepségen, pedig személyes meghívást kaptak. Volt, aki megjegyezte: „Nekik már a béke ügye se fontos?”
Hargitai Lajos

A Ten Dance táncklub minden érdeklõdõ
lányt, fiút, nõt és férfit szeretettel vár kezdõ csoportjába, korhatár nélkül!
Várjuk mindazokat, akik egyszerûen csak
kellemesen szeretnék eltölteni szabadidejüket, vagy fel szeretnék frissíteni tánctudásukat, és azokat is, akik komolyan akarnak foglalkozni a tánccal. Jó hangulat, nagyszerû
társaság és sok-sok keringõ, tangó, rocky,
rumba, samba és még számos izgalmas
tánc!
Összejöveteleinket heti egy alkalommal
tartjuk a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban.
További információ:
Radnai Zoltán, 06 30 530 9797.

AEROBIC
Aerobicedzés Sárbogárdon szakképzett
edzõvel, a mûvelõdési házban, heti egy órában! Alakformálás és fitten tartás nem csak
lányoknak!
További információ:
Rohár Anita, 06 70 392 0607.
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Történetek
A letolt gatyát is vitték
Egy férfi mesélte az alábbi történetet, mely
vele esett meg valamikor régen. Várandós
felesége, kisgyermeke, az eladók és néhány vásárló volt a közönsége egy boltban.
De ilyet, bizony, még a tévék sómûsoraiban is ritkán hallani, ahogy megjegyezte
az egyikük.
Nos, a férfinak — amikor még szoknyabolond suhanc volt —, mint minden ifjúnak,
pezsgett a vére, ha eljött a szombat este.
Egy ilyen szombaton úgy döntött, hogy igazán kirúg a hámból. Elment hát egy fölkapott szórakozóhelyre, és fölhágott rendesen a garatra a komákkal. A nem kis
mennyiségû ital megtette a hatását; föloldódtak a gátlások, kilengett a libidó, és sürgetõ szükségét érezte annak, hogy magáévá tegyen egy nõt. Az alkohol mámoros
szépségbe burkolta még a legrútabb hölgyet is. A falu cemendéje korbácsolta föl
leginkább fõszereplõnk érzékeit, s elvitte
õt egy csöndes, eldugott kis helyre a határba, hogy vágyait beteljesítse „áldozatán”.
Nos, a gyönyör röpke percei után, kábult
állapotában a vadászból lett a préda. Elillant nemcsak a nõ, de a férfi tárcája és vele
együtt a letolt gatyája is. S hogy a történet
kerek legyen, a hoppon maradt amorózó
autójából út közben kifogyott a benzin, és
úgy, ahogy volt, mezítelen alsótesttel szállt
ki a kocsiból tankolni és hitelt kérni a kutastól.

A sárszentmiklósi óvodásoknak
szerdán délelõtt rendeztek szüreti
felvonulást. A szombati nagy szüreti
felvonuláson résztvevõ kocsik többsége ott gyülekezett az óvoda elõtt,
hogy felszálljanak rá a gyerekek. Miután minden kocsi megtelt, elindult
a menet. Énekelve járták be az óvoda környékén lévõ utcákat. A kapukban az anyukák, nagymamák, ismerõsök integettek a színes szüreti
népviseletbe öltözött gyerekseregnek.
/H/

Bizony, két mondás is beigazolódott: a férfiak (na, jó, fogalmazzunk úgy, hogy egyes
férfiak) a gatyájukban hordják az eszüket;
keresd a nõt!

A bolti kamera
buktatta le õket

FELHÍVÁS
A Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület az aradi vértanúk emlékére

KEGYELETI STAFÉTÁT SZERVEZ
2008. október 5-én (vasárnap) 11 órakor.
A staféta 13 futóból áll a vértanúk emlékére. Útvonala: Ifjúság u., Tompa M. u., József A. u. Cél: a
gimnázium kertjében lévõ vértanúk emlékköve. Az elsõ három csapat éremdíjazásban részesül,
az elsõ csapat vándorkupát kap, amelyet egy évig megõriz. A nevezés díjtalan.
Kérjük az iskolákat, a gimnáziumot és a sportköröket, hogy minél nagyobb számban nevezzenek
csapatokat a stafétafutásra. Alkalmilag összeállt csapat is nevezhet.
Nevezni lehet a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében, valamint Sárközi Imrénél a 06 (25)
460 675-ös telefonszámon október 3-áig.
Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület

Az alábbi történetnek egy üzlet tulajdonosai voltak elszenvedõi. Három idegen amazon tért be hozzájuk „vásárolni”. Míg az eladó a kért árut kereste, addig egyikük
ügyesen a kasszába nyúlt, fölmarkolta a
keze ügyébe akadó papírpénzt, és a háta
mögé rejtette. A bolti szarka azonban nem
láthatta, hogy az üzlet kamerájának túloldalán az üzlet egyik tulajdonosa figyeli õt.
A szemfüles tulajnak sikerült úgy a tolvaj
háta mögé kerülnie, hogy az föl sem eszmélt, s a könnyen szerzett pénz máris
visszakerült jogos tulajdonosához. A három hölgy persze tagadott, amikor a boltosék a szemükre vetették tettüket. Akkora mázlijuk volt, hogy a történteket nem
rögzítette a kamera. Így gyorsan távoztak,
hogy másutt próbáljanak szerencsét. No,
de Fortuna szeszélyei kiszámíthatatlanok.
A hölgytrió ugyanis nem tudta, hogy a boltosék fia a rend õre…
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág
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Szüreti felvonulás Sárszentmiklóson
Az idén Farkas Istvánék szervezték meg a sárszentmiklósi szüreti
felvonulást. A déli harangszóra indult a menet. Tizenöt kocsit díszítettek fel, s a kocsikon szép számmal ültek csõszlányok, csõszlegények, felnõttek, gyerekek egyaránt. Ide is elhozták Rigó Lászlóék a cecei koronát. Gábris István és felesége ültek a bírói kocsin,
Farkas Pista bácsi pedig a csaposok kocsijának bakján. Jöttek Sárbogárdról is több kocsival. Vida Károly a szépen feldíszített hintóba fogta be jól tanított lovait. Juhász János polgármester külön erre az alkalomra új, bõ gatyát, inget és mellényt varratott magának,
s így vonult fel az egyik kocsin.

Köszönet

Út közben több helyen megálltak táncolni a szüretisek, többek
között a Kazinczy utcában, a Rákóczi utca sarkán, a Papföldön
Nagy Karcsiék elõtt, aztán mentek át Újfaluba, s végül visszaérkezve a klubkönyvtár udvarán rendezték meg az esti szüreti mulatságot.
Hargitai Lajos

Köszönjük Domján János cukrászmester, a Krencz Nagyker, Ancsa néni
boltja, Tenke Józsefné, Domján József, Klár András, Horváth Mihály, Körmendi József, Örkényi Béla, Gábris Istvánné, a Tóth pékség, a Sáfrány pékség, Szarka Balázs, Jónás Zoltán, Bakurecz Ferenc, Horváth István (Rétszilas), Szakácsné Marekkel Szilvia, Örkényi Péter, Farkas István (Papföld),
a rendõrség, a polgárõrség és mindenki más segítségét, akik lehetõvé tették, hogy az idei szüreti felvonulást, a tombolát és a szüreti mulatságot
megrendezhettük!
Farkas István és a „Maszek”

Szüret Sárkeresztúron
Nem kedveztek idén az égiek a sárkeresztúri szüretiseknek. Metszõ szélben, áztató esõben vonultak föl a község utcáin.
Egy tucatnyi kocsi és számos deli lovas gyülekezett szombaton
délelõtt a kultúrház udvarán. Nemcsak helybéliek, de káloziak,
abaiak és ágotaiak is jöttek az eseményre. Megtöltötték a kocsikat
a kicsinosított leányok, legények, asszonyok és férfiak — minden
korosztály tagjai. Élükre a jegyzõ (mint bíró) és párja (mint
bíróné) állt. Két szemrevaló leányt választottak szõlõkirálynõnek,
és nem maradhatott el a zenészkocsi meg a cigánykordé sem.

Egy sajnálatos, ám szerencsés kimenetelû
eset miatt késõbb tudott csak útnak indulni a
menet. Két hintó elé fogott ló ugyanis érthetetlen okból megbokrosodott, és haza kellett
vinni a fogatot. A gazdájuk többek riadalmára
szakadt nadrágban és kabátban sántikált
vissza, mert hazafelé is meggyûlt a baja a tüzes
paripákkal. De kiderült, hogy hál' istennek
nagyobb baja nem esett. Szívósan kitartott az
egyik bakon a felvonuláson.
A menet a már megszokott útvonalon haladt
végig és ropta táncát. A szüretiseknek jól jött
bizony a lakók által kínált frissítõ, sütemény
és lélekmelegítõ a hidegben, ami a hangulatot
azért nem tudta megdermeszteni.
Hargitai Kiss Virág
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Vendégségben Bácskában
A nyár utolsó hetében Bácsalmásra látogattam. Szerencsére kellemes idõt fogtam
ki, csak 25-29 fokos meleg volt, elkerültem
a hõséget. Bajára az interpicivel mentem,
onnan busszal Bácsalmásra. Már nagyon
vágytam egy kicsit „hazamenni”. Tavaly
nem voltam, és az idei nyáron se jártam sehol, csak Vajtán.
Nagybátyám felesége, Kató, aki 76 éves,
már nagyon várt, és a családja is.
Nagy örömmel csomagoltam, készültem,
ajándékokat vásároltam, és augusztus
25-étõl szeptember 1-jéig vendégeskedtem náluk. Sógornõm örömmel fogadott,
amikor kaput nyitott, nyomában három
ugrándozó kutyával, akiktõl alig szabadultam; idegesítettek, összeugrálták a szép
tiszta vászonnadrágomat. Nem vagyok kutyákhoz szokva, de majd csak kibírom ezt
az 1 hetet, gondoltam; állandóan ugattak,
három különbözõ hangon, ami bosszantott, pedig kisebb fajkutyák voltak.
Megérkezésem után, egy kis felfrissülést
követõen, kipakoltam, majd sógornõm finom töltött paprikával, édes dinnyével
várt.
Szép, nagy, régi típusú háza van, 3 szobával, elöl nagy virágoskert, nyírott fû, fenyõ,
és hátul nagy baromfiudvar kacsákkal, tyúkokkal, 3 csíkos macskával. Jó volt egy kis
tágas kertes helyen lennem, a jó levegõn
végre. Amikor kiültem olvasni a kertbe, a
nagy vilmoskörték a fejemen koppantak, a
hátsó udvarban 10 szép, nagy, kövér kacsa
virityölte a hatalmas, régi lábasból a vizet;
sorban, kettesével mentek bele megfürödni. Kati sógornõm ért az állatokhoz. Sok
éve tart kacsákat, de sohasem tömi õket,
hanem kukoricával, darával, zölddel eteti.
Így is szépek, alig viszik a hátsó fertályukat,
olyan kövérek, a tolluk vajszínû, a csõrük
szép sárga; boldogok ezek a kacsák nála.
De milyen kegyetlen a Sors! Ezek a kedves
kis hápogó jószágok, akik olyan nagy ovációval fogadtak, és csónakosra vájták a nekik dobott dinnyehéjat, nem is sejtik, hogy
számukra nemsokára itt a VÉG! Mert jön
a bácsalmási búcsú, a Katalin-nap, no meg
a novemberi keresztelõ (mert a sógornõm
dédnagymama lesz, az unokája akkor fog
szülni), amikor levágják õket. Egy részüket
pecsenyének megsütik, a többi meg megy a
hûtõládába fagyos álmát aludni a következõ ünnepekig.
A három csíkos macskát sajnálom, mert
csak a baromfiudvarban lehettek. A tyúkok, kacsák között jó barátság van, mert a
három kutyától elöl nem volt maradásuk.
Kati sógornõm hívott hátra a kertbe is, de
elõbb a hatalmas, vörös, harcias kakast el
kellett zárnia, mert forgatta rám a szemeit,
és nagyon kukorékolt; nekem ugrott volna.
Már kislánykoromban is féltem a kakasoktól.

A bácsalmási vasútállomás 1921-ben

Az egy hét jól telt el, finomakat fõzött a sógornõm, kacsát is sütött. Négy helyen, rokonoknál, ismerõsöknél is vendégeskedtem, a bácsalmási piacon is voltam, ahol
megcsodáltam a mélykútiak sárga, hatalmas paprikáit, lila padlizsánjait, a sok szép
gyümölcsöt. Ruhapiac is volt, ahol románok, lengyelek is árultak. Bácsalmás már
kislánykoromban is híres volt nagy piacáról. Sok régi ismerõssel találkoztam ott.
Minden délelõtt, amíg sógornõm fõzött,
bementem a központba sétálni, üzleteket
nézegetni. Sokkal több az üzlet, mint Sárbogárdon. Halbolt például kettõ is van. Hiányolom, hogy nálunk ilyen nincs, a ruhabolt meg több is, mint kellene.
A temetõbe is kivitt kocsival a sógornõm
lánya, ahová szép csokrot vittem nagyszüleim és nagybátyám sírjára, így leróttam
tiszteletemet náluk is.
A jó levegõn felüdültem az egy hét alatt.
A bácsalmási látogatás régi emlékeket is
felszaggatott bennem. Egyik közeli rokonomhoz mentem vasárnap, és azon az utcán vezetett az utam, ahol régen a zsidó
gettó volt. Már sokat jártam erre az elmúlt
25 évben, de nem érintett meg annyira,
mint most, amikor a volt zsidó polgári iskola kerítésén megláttam egy hatalmas márványtáblát. A nemrég felavatott tábla feltépte bennem azokat a kislánykori emlékeket, amelyek egész életemen át végigkísérnek. Ugyanis ez a széles utca egészen a
mai postáig volt elfalazva, és ide költöztették a bácsalmási zsidó kereskedõket, az orvost is, és innen tehervagonokban szállították õket tovább Auschwitzba. Sok ismert, rendes, szorgalmas zsidó család élt
Bácsalmáson akkor.
Megálltam a holokauszt áldozatainak emlékmûve elõtt, és csak álltam, könnyes
szemmel emlékeztem. 9 éves voltam
1944-ben, amikor a gettó épült. Kisiskolásként én is jártam bent a gettóban a barátnõimmel. Az SS-legények nem figyeltek
ránk. Sokan élelmet vittek, azokat beengedték, és mi is beosontunk, mert akkor
már több osztálytársam volt ott a szüleivel.
Késõbb innen szállították el õket a Rudics-állomásra (mára ez már megszûnt)

vagonokban, oda is kimentünk, integettünk nekik.
Zsidó osztálytársaimnak elõzõleg pár hónapig a fekete klottköpenyükön nagy sárga
csillagot kellett viselniük, amit õk büszkén
hordtak. Nekem nagyon tetszett az a sárga
csillag, többször kérleltem nagyanyámat,
hogy varrjon nekem is olyat a köpenyemre.
Erre õ nem szólt semmit, csak szomorúan
nézett a levegõbe.
Most is magam elõtt látom a padtársamat,
Berger Reginát az iskolában, akinek az apja papírkereskedõ volt, nagyon szép színesei és emeletes, rolós tolltartója, puha, fehér radírjai, töltõtolla volt. Loptam is tõle
egy piros-kék színest meg egy radírt, de
már soha nem tudom neki elmondani. Ingrund Erzsi, Adler Mariska és még sorolhatnám mind odavesztek Auschwitzban.
Sokszor voltam náluk, együtt játszottunk,
a szüleik kedvesek voltak. Fáj, hogy már
nem látogathatom meg õket Bácsalmáson.
Nekem mindig megmaradnak copfos, szalagos, sárga csillagos kislányoknak, amíg
élek.
Kisírt szemmel mentem tovább a rokonomhoz. Az utca sarkán (nem jött arra
senki) bepúderoztam az arcomat, ne lássák, hogy sírtam.
Sajnos 72 évesen, ha hazalátogatok Bácsalmásra, ilyen emlékekkel kell élnem.
A deportált zsidók közül Steiner pékmester hazajött, egy darabig még megnyitotta
a sütödéjét, mi is oda jártunk kenyérért,
kifliért. Emlékszem rá, hogy mindig csupa
liszt volt. Ha lementünk a kemencéhez a
lépcsõkön, adott kenyértésztából sütött lepényt (lángost). A hatvanas években halt
meg idõsen, betegen.
Sok öröm is ért, persze. Kati sógornõm
elõhozott nekem két könyvet, hogy olvassam el. Az egyik Bácsalmás története volt,
a másik a bácsalmási zsidóságról írt könyv
egy odavaló egyetemi docens, történész
szerkesztésében.
Bácsalmás története sok ismert értelmiséget, kereskedõt, iparost, kézmûvest sorol
fel, köztük id. Lehotay Gyulát is, aki engem felnevelt, a mostohanagyapámat, s erre büszke vagyok. A könyv az egész
Lehotay család életútját – köztük nagybátyámét, valamint az egész családot – megemlíti. A másik könyv a bácsalmási zsidóság életútját taglalja, akiknek legnagyobb
részét elhurcolták, és odavesztek Auschwitzban.
Elérkezett szeptember 1-je, amikor visszautaztam Bajára, onnan haza, nagy búcsúzkodások közepette.
Jó volt a rokonságnál elbeszélgetni, látni
õket, s szétnézni Bácsalmáson, ahol felnõttem. Búcsúzáskor a 3 kutya még egyszer
körülugrált a nagykapunál.
Gulyásné Rózsika
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ÚJ CSILLAG VAN
FELJÖVÕBEN
Talán túlságosan is szerény ez a lány. A 16
éves alapi hajadon, Kaszás Ivett a magyar
kézilabdasport reménysége lehet rövidesen. Így látják ezt a sportszakemberek
is, akik évek óta figyelemmel kísérik ezt a
szép pályaívet.
Kaszás Ivett az alapi általános iskolában
végezte a 8 osztályt. Nyolc évig röplabdázott, aztán beleszerelmesedett a kézilabdába. A kézilabdázás családi hagyomány,
hiszen szülei is ezt a sportot ûzték.

— Apu barátja volt Zámbó Tibor, így 12
évesen Mezõszilason az õ csapatában

kezdtem el kézilabdázni hatodikos koromban. Ez nagyon jó iskola volt nekem, sokat
tanultam, jó volt a csapatszellem. Aztán
2006-ban egy próbajátékon megtetszett a
játékom a Cornexi szakembereinek, és
hívtak Székesfehérvárra. Akkor voltam
nyolcadikos. Nyáron egy edzõtáborban
kezdtem, azután meg év közben a szüleim
— nem kis áldozatot vállalva — minden
nap bevittek autóval Székesfehérvárra
edzésre. A Fehérép-Alcoa serdülõkbõl álló csapatában kezdtem játszani.
Ivett nemcsak a serdülõk csapatában áll
helyt, hanem játszik az NB I-es ifjúsági csapatban, és az NB I. B-nek is oszlopos tagja.
A tavalyi bajnokságban 41 mérkõzésen
170 gólt lõtt. Legnagyobb sikerét Dunaújvárosban, a Dunaferr-kupán érte el, ahol a
torna legjobb játékosának választották.
Mindemellett Ivett a Kodolányi János
Gimnáziumban másodikos tanulóként a
legjobbak közt van, 4,8-as átlaggal jeles tanuló. Kollégistaként sportoló lányokkal
van egy szobában, így a közös érdeklõdés is
ösztönzést ad ahhoz a kemény munkához,
amit nap mint nap az edzõteremben és az
iskolapadban kell végeznie. Alapra csak
hétvégén jár haza. Ilyenkor, hogy egy kicsit
együtt lehessen a családdal, a hétvégi
meccsekre elkísérik szülei és védõnõnek
készülõ testvére is. Most szombaton Du-

naújvárosban, vasárnap Dorogon játszott.
De van olyan is, hogy Orosházán kell játszani, ami bizony egész napos út Alapról.
— S mindemellett a tanulásra hogy jut
idõd? — teszem fel a kérdést.
— A sport a szenvedélyem, és szívesen tanulok, mert tudatosan készülök arra, hogy
sportiskolába, a testnevelési egyetemre
felvegyenek.
— Nem hiányzik egy másfajta élet, amit
sok kortársad él: a tánc, szerelem, szórakozás?
— Néha diszkóba megyünk a szobatársaimmal, de igazán nincs erre idõm. Nekem
ez a hobbim, ebben érzem jól magam.
Nagyon öntudatos, céltudatos ez a lány.
Így jellemzi Õt mestere, Mihály Attila is.
Mint egy fehérvári újságban olvasom:
„Nagyszerû adottságokkal rendelkezik mind
mentálisan, mind fizikailag. Tudatosan
készül sportolói karrierjére, megvan a szorgalma ahhoz, hogy feljebb lépjen…”
Sok sikert, Ivett! Kívánjuk, teljesüljenek
vágyaid!
Hargitai Lajos

Molnár Laci a Scalaban
Sárbogárd szülötte, Molnár László ifjú
trombitamûvész egymás után aratja a
szebbnél szebb babérokat. Mivel jelenleg
Olaszországban él és dolgozik, csak kevés
idõt tud itthon tölteni. Éppen ezért az
internet adta lehetõségekkel élve virtuálisan kérdeztem õt arról, hogy mennyi minden történt vele az utóbbi idõben.
Mint Laci elmondta: augusztus 25-e és
27-e között egy nemzetközi trombitaversenyen vett részt Castelnuovo Berardengában, egy Siennához közeli toszkán városkában. A versenyre 10 fiatal trombitást
hívtak meg a világ minden tájáról. Volt
olasz, amerikai, ír, brazil, szlovén, török, és
Laci személyében egy magyar induló is. A
háromfordulós megmérettetésen olyan híres trombitások zsûriztek, mint JeanPierre Mathez, Jens Lindemann, vagy a világhírû jazzmuzsikus, Allen Vizzutti. Elsõ
helyezést senki sem ért el, viszont a második helyet Laci nyerte el. A harmadik Enrico Negro, Laci kollégája lett, akivel
együtt zenélnek a torinói operában.

Laci részt vett azon a próbajátékon is, amit
júniusban szerveztek trombitásoknak a világhírû milánói Scalaban, és három másik
trombitással együtt õt is felvették hivatalos
kisegítõnek. Ez a titulus annyit jelent, hogy
amikor több trombitásra van szükségük,
mint amennyi a színház alkalmazásában
áll (ami szerencsére elég gyakran elõfordul), akkor õket hívják. Ugyanilyen státuszban dolgozik a torinói operában is.

Ugyancsak júniusban lediplomázott a
Conservatorio Statale „G. Verdi” di Torino zenemûvészeti egyetemen. Az elkövetkezõ két évben a mesterképzést végzi majd
el. Májusban lehetõséget kapott arra, hogy
az egyetem évzáró koncertjén az iskola
szimfonikus zenekarának a szólistája lehessen. Tomasi trombitaversenyét adta
elõ. Nem utolsósorban pedig bekerült az
iskola 10 fõs rézfúvós együttesébe mint elsõ trombitás. Velük is sokat koncertezik.
A mindennapokban, az operai munkákon
kívül, a napjai gyakorlással telnek. Nemzetközi versenyekre és próbajátékokra készül, valamint november elején lesz az elsõ
szólókoncertje, ahol egy orgonistával fog
együtt játszani. A mûsorba nagyrészt abból
a repertoárból válogatott darabokat, amit
korábban Jákob Zoltánnal adtak elõ a sárbogárdi közönségnek a református templomban.
Ezúton is szívbõl kívánjuk, Laci, hogy ilyen
nagyszerûen folytatódjon továbbra is a
pályád! Nagy szeretettel látunk mindig itthon!
Hargitai Kiss Virág
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GIMISAROK
2008. SZEPTEMBER
Írta és szerkesztette: Dombi Zoltánné és Kiszlné Simon Andrea
A gimnáziumban is, mint minden
tanintézményben, megkezdõdött
a tanítás. Legfrissebb híreinkrõl tudósítjuk az olvasókat. Többek között nyári táborokról közlünk élménybeszámolókat, amiket a diákok írtak.

fürödni is voltunk a balassagyarmati strandon, s túráztunk is, mégpedig a drégelyi
várromhoz, ahol közösen idéztük fel Szondi György emlékét.
A szállásunk közelében jól felszerelt játszótér segítette az idõ kellemes eltöltését,
estéinket kártyapartik, jóízû beszélgetések
vagy tábortûz zárta.

Nyári tábor
Sopronban
Iskolánk az 5-6-7. osztályosoknak Sopronba szervezett nyári tábort. A jelentkezõ diákok kíséretét Viki, Éva és Csilla néni biztosította.
Csoportkép a Károly-kilátónál

Petõfi-plakett
A tanévzáró ünnepélyen iskolánk két végzõs tanulója, Kása Nikolett és Kadlecsik
Angéla kaptak Petõfi-emlékplakettet
négy- és nyolcéves kiemelkedõ tanulmányi
munkájukért jutalmul.

Nyári táboros
élménybeszámoló
2008. július 3-án a Petõfi Sándor Gimnázium nyolcadik és kilencedik c osztálya táborozni indult a Nógrád megyei Horpácsra.
Kísérõink Barabás Irén tanárnõ, Novák
Kovács Zsolt tanár úr és a buszsofõr, Pál
Pista bácsi voltak.
Három-négy óra utazás után érkeztünk
meg ebbe az alig 300 lelket számláló kis faluba, ott is a Mikszáth-turistaházba.
Az ott töltött egy hét alatt rengeteg élményben volt részünk a környéken! Meglátogattuk többek között a hollókõi várat a
múzeumfaluval, Balassagyarmatot, Salgó-

tarjánt, átmentünk Szlovákiába megismerni a somoskõi várat és a különleges bazaltömlést; megtekintettük Ipolytarnócon
a megkövesült õsfenyõ mellett több õsállat
fennmaradt lábnyomát is, Horpácson a
Mikszáth-emlékhelyeket. Természetesen

Az utolsó napunkat vetélkedõvel zártuk,
amely a tábori élményeket dolgozta fel, illetve próbára tette kreativitásunkat, hiszen parodizálnunk kellett társainkat.
Az étkezésrõl nagyrészt magunk gondoskodtunk, így még a konyhai rejtelmekbe is
bepillantást nyerhettünk.

A sok-sok látnivaló, élmény és a jó társaság
felejthetetlenné tette az összes résztvevõ
számára ezt a hetet.
Már Nóra és Szabó Nóra
9. c osztályos tanulók

2008. július 12-én 8 órakor indult buszunk
a HEMO-tól. Elsõ pihenõnket Pannonhalmán tartottuk, ahol megnéztük a híres
bencés apátságot. Utunk során a Csornai
Múzeumban megismerhettük Rábaköz
jellegzetességeit, népmûvészetét. Soproni
szállásunkra a koraesti órákban érkeztünk
meg. A többszintes vendégház 4-6 ágyas
szobáin sikerült vita nélkül elosztozni.
Másnap Fertõrákosra kirándultunk, ahol
körbejártuk a tavat, és kikötöttünk a szomszédos Ausztriában is hajónkkal. A fertõrákosi kõfejtõ meglátogatása elõtt fürödtünk a Fertõ-tóban. Másnap délután Sopronban tettünk egy városnézõ körutat. A
harmadik napon Nagycenkre mentünk,
ahol megtekintettük a Széchenyi-mauzóleumot és a híres kastélyt. Ezek után felüdülés volt beülni a moziba. Szerdán a
Károly-kilátóból láthattuk az egész város,
Sopron panorámáját. A táborozás során
gyalogtúrán is voltunk, elsétáltunk a közeli
Tómalomhoz. Az utolsó elõtti napon a
fertõdi Eszterházy-kastélyba mentünk. A
tábor utolsó estéje igen vidámra sikerült,
ugyanis divatbemutatót tartottunk, ahol a
lányoknak beöltöztetett fiúk nagy sikert
arattak. Útközben hazafelé megálltunk a
gyõri állatkertnél is. Mindenki nagyon jól
érezte magát, mert a hangulat és a szállás
adta lehetõségek kiválóak voltak!
Utólag is köszönjük kísérõ tanárainknak a
tartalmas programokat és a gondoskodást.
Reméljük, a jövõ évi tábor is ilyen jó lesz!
Katona Fanni 8. c osztályos tanuló
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Londonban jártunk

Már alig vártam a tanévzárót az iskolában,
mert aznap vette kezdetét az angliai kirándulásunk. Az elsõ éjszakát a buszon töltöttük, ami nem volt túl kellemes, azonban
Brüsszel (elsõ úti célunk) mindenért kárpótolt. Ezután egy tenger közeli francia
szálláson töltöttük az éjszakát.
Másnap a Csalagúton keresztül megérkeztünk Angliába. Ami elõször feltûnt, az a
közlekedés iránya volt, mert ellenkezõ,
mint Magyarországon. Angliában elõször
Shakespeare szülõházát néztük meg
Stradfordban. Ezután elindultunk Walesbe, ahol családoknál szálltunk meg.
Mindannyian nagyon kedvesek voltak velünk. Minden reggel kivittek minket a gyülekezõhelyre, és csomagoltak nekünk ebédet, ami két szendvicsbõl, egy zacskó
csipszbõl és valamilyen gyümölcsbõl állt.
Sok nagyvárosban jártunk: Londonban
(ahol többek között láttuk a Buckingham-palotát, a Big Bent és a London
Eye-t), Liverpoolban és sok kisebb, de annál szebb városban. Meglátogattuk a walesi herceg koronázó helyét, ami egy hatalmas várban található. A hetedik napot már
Franciaországban, Párizsban töltöttük. Itt
láttuk a Diadalívet és sok más gyönyörû
épületet, szobrot is, de a nap fénypontja az
Eiffel-torony volt. A 324 méter magas építmény tetejérõl egész Párizst láttuk.
Az utolsó napot Disneylandben töltöttük,
ahol csodálatos élményekkel lettünk gazdagabbak.
Remélem, lesz még alkalmam visszatérni
ezekre a csodálatos helyekre!
Baráth Zsolt 9. b

A 12. a osztály
továbbtanulása
Bereczk Nikolett Alíz, Pécsi Tudományegyetem, andragógia; Csatári Anna, Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola, rendõr; Dézsi Mária Magdolna, Petõfi Sándor
Gimnázium, technikum; Farkas Bence,
Pécsi Tudományegyetem, informatika;
Haray Zsolt, Petõfi Sándor Gimnázium,
technikum; Hargitai Gergely, Petõfi Sándor Gimnázium, technikum; Horog Gergely András, Petõfi Sándor Gimnázium,
technikum; Kisari Nóra, Pannon Egyetem,
felsõfokú szakképzés; Kiss Balázs, Pécsi
Tudományegyetem, informatika; Kocsis
Gábor, Petõfi Sándor Gimnázium, technikum; Lendvai Zoltán, Petõfi Sándor Gimnázium, technikum; Magyar Balázs, Petõfi
Sándor Gimnázium, technikum; Nagy Erika, Kodolányi János Fõiskola, gazdasági
menedzserasszisztens; Nagy József, Petõfi
Sándor Gimnázium, technikum; Németh
József, Petõfi Sándor Gimnázium, technikum; Papp László, Petõfi Sándor Gimnázium, technikum; Szakács Attila, Kinizsi
Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola, katona; Tausz Tamás, Pécsi Tudományegyetem, informatika; Tóth István, munkába
állt; Tóth Máté, Pannon Egyetem, anglisztika; Tóth Szabolcs, Petõfi Sándor Gimnázium, technikum; Vorsléger Zoltán, Szent
István Egyetem, mezõgazdasági mérnök.
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A 12. b osztály
továbbtanulása
1. Bakonyi István, Pannon Egyetem, növénytermesztõ; 2. Bali Tamás, Pannon
Egyetem, mezõgazdasági mérnök; 3.
Csehák Kitti, Comenius Szakközépiskola
és Szakiskola, logisztikus; 4. Csibrik Orsolya, ELTE, tanító; 5. Csilléri Zoltán, Szent
István Egyetem, gépészmérnök; 6. Diószegi Tibor, Budapesti Szakképzõ Iskola, motorszerelõ; 7. Dörögdy Flóra, Pannon
Egyetem, germanisztika; 8. Egyed Gábor,
Dunaújvárosi Fõiskola, gépészmérnök; 9.
Gászler Klaudia, Pannon Egyetem, anglisztika; 10. Kása Nikolett, Pannon Egyetem, pénzügy és számvitel; 11. Kokas Beáta, Csányi János Szakközépiskola, lakberendezõ, dekoratõr, kirakatrendezõ; 12.
Kónya Vilmos, Pannon Egyetem, informatikus; 13. Márkus Krisztina, Csányi János
Szakközépiskola, lakberendezõ, dekoratõr, kirakatrendezõ; 14. Mérei Orsolya,
Szent István Egyetem, pénzügy és számvitel; 15. Nagy Nóra; Pécsi Tudományegyetem, pénzügy és számvitel; 16. Németh
Csaba, Budapesti Szakképzõ Intézet, fogtechnikus; 17. Németh Mariann, Dunaújvárosi Fõiskola, idegenforgalom; 18. Németh Renáta, Budapesti Szakképzõ Iskola, idegenforgalmi szakmenedzser; 19.
Ortner Ildikó, dolgozik; 20. Oszlánczi Balázs, Budapesti Mûszaki Egyetem, mérnök
informatikus; 21. Prikkel Péter, Kodolányi
János Fõiskola, gazdálkodás és menedzsment; 22. Rohár Alexandra, Budapesti
Gyógypedagógiai Fõiskola, gyógypedagógus; 23. Sipos Ágnes, OKJ-s képzés, jogi
asszisztens; 24. Sütõ Éva, Kodolányi János
Fõiskola, idegenforgalmi szakmenedzser;
25. Szakács Nóra, Pécsi Fõiskola, építészmérnök; 26. Szarvas Patrik, Comenius
Szakközépiskola és Szakiskola, szállítmányozó ügyintézõ; 27. Szénási Eszter, Károli Gáspár Tanítóképzõ Fõiskola, tanító;
28. Szunyogh István, ELTE, programtervezõ informatikus.

A 12. c osztály
továbbtanulása
1. Bozai Katalin, Pannon Egyetem, turizmus—vendéglátás; 2. Deák Tímea, Pécsi
Tudományegyetem, Illyés Gyula Fõiskolai
Kar, környezetkultúra; 3. Dizseri Barnabás, OKJ-s tanfolyam, idegenvezetõ; 4.
Dombi Zoltán, OKJ-s tanfolyam, pénzügy—számvitel; 5. Farkas Tibor, Pécsi Tudományegyetem, gazdálkodás és menedzsment; 6. Gajger Gréta, Budapesti
Gazdasági Fõiskola, emberi erõforrások;
7. Gazdag Szimonetta, dolgozni fog; 8. Huszár Petra, Nyugat-Magyarországi Egyetem, andragógia; 9. Kadlecsik Angéla,
Semmelweis Egyetem, fogorvos; 10. KóFolytatás a következõ oldalon.
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kány Angéla, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, közlekedésmérnök; 11. Kovács Andrea, Pannon
Egyetem, pénzügy és számvitel; 12. Kukucska Helga, Budapesti Gazdasági Fõiskola, vendéglátó; 13. Kurja Máté, Pécsi
Tudományegyetem,
igazgatásszervezõ;
14. Láposi Helga, Pécsi Tudományegyetem, pszichológia; 15. Nagy Gergely, Budapesti Gazdasági Fõiskola, pénzügy és
számvitel; 16. Szabó Martina, Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; 17. Szabó Zoltán, Kodolányi
János Fõiskola, gazdálkodás és menedzsment; 18. Tiringer Ivett, Pannon Egyetem,
idegenforgalmi szakmenedzser; 19. Vámosi Dávid, Kaposvári Egyetem, pénzügy
és számvitel; 20. Zsigmond György, Budapesti Corvinus Egyetem, tájrendezõ és
kertépítõ mérnök.

Nyelvvizsgaeredmények
2008 tavasza sok diákunknak sikeres
nyelvvizsgát hozott. Angol nyelvbõl a nyelvi elõkészítõ osztály (9. d) tagjai: Baráth
Zsolt, Danicsek Zsófia, Ertvein Brigitta,
Horváth Anita, Horváth Luca, Komáromi
Krisztina, Megyeri Enikõ, Nagy Petra, Németh Brigitta, Pordán Ágnes, Retter Alexandra és Rigó László alapfokú C típusú
nyelvvizsgát; Horváth Réka és Simon Barbara 9. c osztályosok, Csatári Regina, Fûrész Tímea, Gombos Péter, Lovász Balázs,
Németh Angéla és Sebestyén Dóra 11. b
osztályosok, Resch Dóra 12. b osztályos,
Varga Anna Kata és Takács Péter 11. a
osztályos tanulóink ugyancsak alapfokú C
típusú nyelvvizsgát; Kasza Tamás 12. c középfokú A, Vadász Alexandra 12. c középfokú B, Dörögdy Flóra és Farkas Tibor
végzett tanulók, valamint Tóth Katalin 10.
b osztályos tanuló középfokú C vizsgát tettek.
Német nyelvbõl Kovács Péter 12. b osztályos tanuló középfokú C vizsgát tett.
Nagy Tímea 11. b osztályos tanuló a megyei középiskolák angol nyelvi versenyén
5. helyen végzett. Tanáraik: Bodoki Tamásné, Kiszlné Simon Andrea, Molnár
Andrea, Dombi Zoltánné és Müller Csaba.

A tantestület örökös tagja
Zocskárné Bartal Zsuzsanna véglegesen
nyugdíjba vonuló gimnáziumi tanárnõnek
szavazta meg a tantestület ezt a kiemelkedõ munkáért járó címet, amit a tanévnyitó
ünnepélyen vett át. Elismerésül az igazgató egy emlékplakettet nyújtott át, aminek
külön érdekessége, hogy évekkel ezelõtt a
tanárnõ legidõsebb lánya tervezte.
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Összeállította: Zelmanné
Varga Zsuzsanna

Reneszánsz túrák
Magyarországon

Cari az Egyesült Államokból, Kaliforniából érkezett hozzánk. Annyira megszerette városunkat és az iskolát, hogy újabb félévet tölt nálunk. Bemutatkozását itt közöljük:

„Hello, my name is Cari Gregory. I am
from Huntington Beach, California and I
am 19 years young. I have been living here
in Sárbogárd since February first while
assistant teaching in the Petõfi Sándor
school. I will be leaving Sárbogárd in December because I couldn’t bare leaving this
wonderful place in June so I asked to stay
another term. Needless to say I have fallen
in love with Sárbogárd. Although I am used
to surfing every day it is a small price to pay
in order to live a few more months here. At
home I attend Long Beach State University
and I study Geography an Photography. I
also work at a hospital as a nursing
assisstant. I like to spend my time surfing or
eating hamburgers. I have found Hungary
to be a very interesting place. I look forward
to travelling all around Hungary in the
upcoming summer months. Hungarian
people and cuisine hold a special place in
my heart. They are both pleasant and full of
life. I can’t wait to explore this amazing
country further. I am learning something
new each and every day. I am meeting new
people every minute. This is an unforgettable adventure and I thank you all
for welcoming me into your community.”
Tartalma röviden a következõ: Neve Cari
Gregory, Kaliforniából érkezett, 19 évesen
földrajz és fényképészet szakos egyetemista. Szabadidejében kisegítõ ápolóként dolgozott egy kórházban, emellett reggelenként szörfözött a Csendes-óceán melletti
házuk közelében. Magyarországot, az itt
élõ embereket és az ételeket a szívébe zárta.

Szülõi értekezlet
Október 3-án, 16.30 órakor az osztályfõnökök szülõi értekezletet tartanak az osztálytermekben, melyre tisztelettel várják a
szülõket.

A Reneszánsz Programiroda és a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezõ Kht.
a Reneszánsz Év 2008 keretében pályázatot hirdetett magyarországi oktatási intézmények részére. Iskolánk ezen a pályázaton 1,7 millió forintot nyert.
Ez adott lehetõséget arra, hogy 4—8 évfolyamig minden osztály ingyenes tanulmányi kiránduláson vehetett részt. A negyedikesek Székesfehérváron a Bory-várat és a
Romkertet nézték meg, az ötödikesek
Ozorán és Szekszárdon jártak, a hatodikosok Nagyvázsonyon voltak a várban és
Balócapusztán, a hetedikesek a tatai és az
esztergomi várat csodálták meg, a nyolcadikosok pedig Szegeden egy ásatást nézhettek meg, majd Ópusztaszert fedezték
fel. Ingyenes volt az utazás, ráadásul mindenki kapott egy élelmiszercsomagot és
egy finom, kiadós ebédet. Az érdekes kirándulásokról, az átélt élményekrõl az
egyes cikkeink számolnak be.
Bruzsa Annamária 8. b

A 6. évfolyam
Nagyvázsonyban
Balácapuszta
2008. szeptember elsõ hetében volt szerencsénk az évfolyamunkkal ellátogatni a
balácapusztai villagazdaságba. Ezt a Kr. u.
1. században kezdték el építeni. Négyszögletes helyiségei csaknem szabályos téglalap alakú udvart vettek körül. A római korban nagy gazdasági egység központja volt a
balácapusztai épületegyüttes.
Megérkezésünkkor két idegenvezetõ fogadott minket, osztályonként egy-egy. Elõször a pincébe mentünk le, ahol nagy üvegszekrényekben különbözõ edényeket, amforákat, használati tárgyakat láthattunk. A
folyosón továbbhaladva színpompás mozaikpadló díszítette a villa több termét.
Mivel szerették a növények és állatok közelségét, mindezt falfestményeken örökítették meg. Ezután egy halottas kocsit láttunk, aminek a fém alkatrészei eredetiek
voltak. Továbbmenve megnéztük a padlófûtést is. Megcsodáltuk a kis mozaikkövekbõl aprólékos munkával kirakott mintákat.
Megnézhettük azt is, mi a különbség az
ókori és a mai szerszámok között. Érezhettük a kakukkfû, bazsalikom, borsmenta,
ánizs, citromfû és rozmaring illatát. Ezeket
Folytatás a következõ oldalon.
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a miklósi iskolából
a növényeket nemcsak fõzéshez, hanem
gyógyításhoz is használták. A kert közepén
egy napóra állt, ami fél órát késett. Felpróbálhattuk az ókori ruhák mását is. Szobortöredékeket, oszlopmaradványokat, sírfeliratokat és szarkofágokat láthattunk a kõtárban. Végül egy sározással készített kemencét láttunk, amelyben táborok és ünnepnapok alkalmával lapos kenyeret szoktak sütni. Jó volt ezt a sok érdekességet
megosztani a barátainkkal.
Rapolder Richárd, Pörgye Nikolett,
Gráczer Bálint, Bartók Valentina,
Rigó Maja, Kõrösi Ádám 6. b
Hatodikosok

Postamúzeum
Második megállónk a nagyvázsonyi Postamúzeum volt. Egy 1925-ben épült, fehér
falú épületben nyílt meg 1968-ban a múzeum. A postaszolgálatot az 1740-es években
szervezték meg Magyarországon, Mária
Terézia királynõ rendeletére.
Amint beléptünk a múzeumba, nagy üveges vitrinekben színes bélyegeket, bélyegzõket, régi leveleket láttunk és egy puskát.
Ez a postakocsi személyzetének és a rakománynak a védelmére szolgált. Az egyik
szobában állt egy életnagyságú bábu régi
postaegyenruhában. A következõ szobában telexgépet, régi telefonokat, kártyákat, képeket és plakátokat láttunk. A szélsõ helyiségben egy telefonközpont volt,
ami fogta, továbbította és mérte a hívásokat. Láttunk még sok régi tárcsás telefont,
ki is lehetett õket próbálni. Mindenki tetszését elnyerte az a telexgép, amibe a nevünket is bele lehetett írni. Végül a kocsiszínben két gyönyörû postakocsit láttunk,
amelyek 1740-tõl 1968-ig szolgálták az embereket.
Sztojka Anett, Raffaell Adrienn, Holcz Alex,
Sztojka Richárd, Pogány Tamás 6. b

A 7. évfolyam kirándulása
Esztergomban és Tatán
2008. szeptember 9-én 7 órakor indultunk
az osztálykirándulásra. Az úti cél Tata és
Esztergom volt.
Elõször Tatára érkeztünk, ahol megnéztük a várat. Ezt az építményt, ami négyzetes alaprajzú, négy saroktornyos, belsõ udvaros vár volt, Luxemburgi Zsigmond építtette, majd Mátyás király az 1470-80-as
években újjáépíttette. A király csak vadászat és pihenés alkalmával járt Tatán. A
várnak már sajnos csak a déli szárnya áll,
viszont az itt lévõ kiállítás érdekes és tartalmas volt. Különbözõ berendezési, használati és dísztárgyakat láttunk, igazi reneszánsz szobabelsõket. A király egyik szobájából csodaszép kilátás nyílt a Dunakanyarra. Egy foglalkozáson is részt vettünk,

Hetedikesek

ami mindannyiunk számára elég érdekes
volt, hiszen agyagozásra és vármakett-készítésre volt lehetõségünk. A mi csoportunk a vármakettezést választotta. Hû másolatát készíthettük el a jelenkori várnak,
mely azóta is kedves emlékként díszíti termünket. Táncolásra is volt lehetõségünk.
Néhány lány táncra is perdült, természetesen reneszánsz zenére.
Ezután elmentünk ebédelni egy hangulatos étterembe, majd buszra szálltunk, és
Esztergomba utaztunk. Az esztergomi vár
a Duna jobb partján található. A királyi palotát Géza kezdte el építeni, majd István
fejezte be. Itt koronázták meg Istvánt

1000-ben. A vár udvarán egy ágyút láttunk,
amely egy korhû másolat volt. Az épületben megnéztük az eredeti építmény maradványait és a vár helyiségeit, valamint a
kiállításokat. Ezután bementünk a bazilikába. Itt a fõoltáron kívül még kettõ mellékoltár van. Késõbb megnéztük a templom egyetlen épen megmaradt reneszánsz
emlékét, a Bakócz-kápolnát. Mindezen élmények után buszra szálltunk és hazaindultunk.
Így telt ez a szeptemberi nap Tatán és Esztergomban, felejthetetlen élményeket
hagyva bennünk.
Varga Júlia, Kiss Erika és Tõke Ferenc 7. b

Tárt Kapus Létesítmények Program
Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola a Tárt Kapus Létesítmények Programban, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium pályázatának keretében a
következõ sportolási lehetõségeket biztosítja tornatermében.

NÕI TORNA, hetente hétfõn és szerdán 18—19 óráig, Balázs
Sándornéval.
BARANTA HAGYOMÁNYOS MAGYAR HARCMÛVÉSZETI OKTATÁS,
hetente pénteken 17—19 óráig, Kottán Bélával.
NÕI KÉZILABDA, heti egy alkalommal, Balázs Sándornéval.
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KÉK HÍREK

Csábító pénztárca

BALESETEK

Szeptember 17-én Vajtán egy vendéglátóhelyen dolgozó hölgy
tett bejelentést, hogy õrizetlenül hagyott pénztárcáját ismeretlen
tettes a pultról eltulajdonította.

Kerékpárost gázoltak

Még viszik a fûkaszákat

Szeptember 19-én súlyos baleset történt Sárszentmiklóson. Egy
tehergépkocsi kerékpárost gázolt. A tehergépkocsi a MOL benzinkútról akart kikanyarodni Cece irányába. Késõn észlelte, hogy
a védett fõúton Sárbogárd központja felõl egy elektromos kerékpáron közlekedõ nõ halad. A kerékpáros a tehergépkocsi bal hátsó ajtajának ütközött. A hölgy 8 napon túl gyógyuló sérüléseket
szenvedett.

Ittas vezetõ
Szeptember 20-án Vajtán a rendõrjárõrök ellenõrzés alá vonták
egy személygépkocsi vezetõjét, akit alkoholszondás ellenõrzése
után ittas gépjármûvezetés miatt feljelentettek, vezetõi engedélyét bevonták.

Szeptember 21-én egy solti lakost próbáltak igazoltatni a járõrök.
A férfinél azonban nem voltak iratok, így nem tudta magát hitelt
érdemlõen igazolni, ezért elõállították, s ellene szabálysértési feljelentést tettek.

Nem akart iskolába menni, elrabolta magát
Fiatal lány kért segítséget a székesfehérvári ügyelettõl szeptember 22-én, hétfõn, délután. Telefonon mondta el, hogy
elõzõ nap este ismeretlenek betuszkolták egy sötét autóba,
bekötötték a szemét, egy erdõs részre vitték, ahol egy fához
kötözték, és otthagyták. A feltett kérdésekre meglehetõsen
ellentmondásos válaszokat adott a lány, azonban az általa
megadott paraméterek alapján sejteni lehetett, hogy a palotavárosi tavak környékén kell keresni. A bejelentés nyomán
riasztott járõrök egy csoportja nem sokkal késõbb meg is találta a valamivel több, mint 14 éves lánykát a tavak mögött,
egy fához kötözve. Törökülésben ült és fogta a telefonját.

Mobil, vas, vöröshagyma
Szeptember 20-án egy nagylóki személy tett bejelentést a rendõrségen, hogy ismeretlen tettes ajtóbefeszítés módszerével behatolt
a lakásába, és onnan mobiltelefont, vércukormérõt, vashulladékokat és vöröshagymát tulajdonított el.

Nem lett meg a laptop

Nem tudta igazolni magát

Segítség, elraboltak!

Szeptember 18-án egy sárkeresztúri lakos tett bejelentést, hogy ismeretlen tettes lakatfelfeszítés és ajtóbefeszítés módszerével behatolt lakóházának pincéjébe. Onnan 1 db Stilel márkájú fûkaszát tulajdonított el.

Szeptember 21-én egy harkányi lakos tett bejelentést, hogy az
egyik sárbogárdi vendéglátóhelyen ellopták a laptopját.
Összeállította: Hargitai Lajos

Divatshow a
közlekedésben

A kislány elmondta a nyomozóknak, hogy mennyire megbánta, amit tett. Tekintettel arra, hogy nem történt bûncselekmény, a bejelentés egyértelmûen valótlannak bizonyult,
az eljárás egyidejû megszüntetése mellett a hatóság félrevezetése vétség gyanúja miatt keletkezett iratokat az Ügyészségi Nyomozóhivatalnak továbbították.

Az idei õszi-téli szezon trendjeit a stylistok és
dizájnerek, a közlekedésbiztonsági szakemberek ajánlásával állították össze. Lássuk,
milyen színek, minták és kiegészítõk jellemzik a 2008. év õszi-téli divatját.
A színek között továbbra is az élénkek, a feltûnõek a meghatározóak: a
világos színek minden árnyalata, de különösen a fehér, a sárga, narancssárga, világoszöld a menõk. Ezek a hagyományos, sötétebb színeknek is
nagyszerû kiegészítõi lehetnek, szépen mutatnak, bátran viseljük õket!
A legtöbb külföldi divatszakértõ szerint az idei õszi-téli õrület a minták
szempontjából a kockás lesz, de az is fõleg élénk színekbõl. A kiegészítõk — a táskák, cipõk — szintén tartalmazzanak fényvisszaverõ szalagokat, jelvényeket, prizmákat! Az õszi-téli divat másik nagy slágere a
biztonsági öv, melyet mindig bekapcsolva viseljünk, erre utastársainkat
is figyelmeztessük! Gyermekeink — „a szemünk fényei” — is ezeket a
színeket, kiegészítõket (iskolatáskát) viseljék, hogy velünk harmonizáljanak. Mutassunk egymásnak jó példát, hogy ne csak a „divatshow kifutóján” legyünk biztonságban, hanem a mindennapi közlekedésünkben
is. A közlekedésben a szükséges információk 90 %-át a látás útján szerezzük meg. Alapvetõ fontosságú elv a „Látni, látszani és alkalmazkodni!” A gyalogos- és kerékpáros-balesetek többségénél mindig elhangzik
a „nem láttam”, vagy „késõn vettem észre”.
A jól megválasztott és folyamatosan, példamutatóan viselt fenti színek,
minták és kiegészítõk — különösen a fényvisszaverõs — nagyon nagymértékben csökkentik az õszi-téli közlekedésünk kockázatát.
A fényvisszaverõs kiegészítõk beszerezhetõk benzinkutaknál, kerékpár- és motorkerékpár-üzletekben, az interneten pedig a
www.fenyvisszavero.com címen.
Járjunk mindig színesben, hogy ne kelljen komor színt viselnünk!
Balesetmentes õszi-téli közlekedést kívánok mindenkinek!

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Streng Ferenc ny. r. alezr.

A járõrök mentõt hívtak a fiatal lányhoz, aki eközben elmesélte, hogy mi történt. Ezúttal azonban már a reggelt adta
meg elrablása idõpontjául. A kórházban zaklatottságára és
kimerültségére tekintettel megfigyelés alá helyezték.
A nyomozók a kislányt ellentmondásos vallomása miatt
pszichológus bevonásával édesanyja jelenlétében ismételten meghallgatták, és szembesítették az ellentmondásokkal. A fiatal lány az elhangzottak hatására töredelmesen bevallotta, hogy kitalálta az egész történetet, mert nem akart
iskolába menni. Megelõzõ éjjel egy barátjánál töltötte az éjszakát, majd se haza, se az iskolába nem ment, hanem a palotavárosi tavaknál egy talált bõrszíj segítségével odakötözte magát a fához, majd úgy tett, mintha kiszabadította volna
zsebébõl a telefont, és segítséget hívott.
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Könnyed tornagyõzelem a Balaton partján
Két nap alatt 6 mérkõzés
A Szilas KC — a Fradi Kupa idõpontja miatt — két nap alatt játszotta le a négynapos torna mérkõzéseit, de ez sem gátolta a lányokat, hogy megnyerjék a tornát, úgy, hogy Csendes Szabina betegsége miatt itt sem játszott.

Eredmények:
Szilas KC—Budakalász I. 15:7
Gól: Schneider (7)-Raffael A. (1)-Takács (2)-Somogyi (1)Raffael B. (1)-Káldi (1)-Pinczési (1)-Schmidt (1).
Szilas KC—Kassa 14:9
Gól: Raffael A. (1)-Pinczési (1)-Erdõs (1)-Káldi (3)-Schneider
(6)-Jakab (1)-Raffael B. (1).
Szilas KC—Kistarcsa 19:10
Gól: Jakab (1)-Pinczési (2)-Schneider (4)-Erdõs (2)-Raffael A.
(1)-Káldi (1)-Takács (1)-Somogyi (3)-Schmidt (4).
Szilas KC—Kadarkút 12:6
Gól: Jakab (1)-Schneider (1)-Somogyi (3)-Káldi (1)-Schmidt
(1)-Pinczési (4)-Erdõs (1).
Szilas KC—Katarina 13:5
Gól: Pinczési (1)-Schneider (1)-Erdõs (2)-Raffael A. (2)-Káldi
(2)-Pincz (1)-Somogyi (1)-Raffael B. (1)-Schmidt (2).

Szilas KC—Budakalász II. 14:7
Gól: Schneider (6)-Erdõs (1)-Somogyi (2)-Káldi (2)-Schmidt
(2)-Raffael B.(1).
A lányok mellett a szilasi fiúk is szerepeltek, s a hét „legényke” a
második helyen végzett.

Különdíjak
Gólkirály: Schneider Éva, Pordán Gábor. Mindkét csapatunk kiérdemelte a legsportszerûbb csapat címét. Edzõ: Zámbó Tibor.
NLÁMK

Asztalitenisz-hírek
Itt van az õsz, itt van újra … és elkezdõdött az asztalitenisz-bajnokság is, de egyelõre csak az NB III-as csapat részére. Már a harmadik forduló volt a hétvégén.
A sárbogárdi csapat két alkalommal is idegenben játszott tartalékosan, ez meg is látszott az eredményeken. Ugyanis mindkét alkalommal 14-4 arányú vereséget szenvedtek. Az elsõ mérkõzés Balatonalmádi ellen volt, a második pedig az újonc székesfehérvári
Szondi csapata ellen.
A harmadik fordulóra már itthon került sor. Az ellenfél az NB
II-bõl kiesett Balatonfüred csapata volt szombaton 10 órakor. Az
elkövetkezõ hazai mérkõzések is minden alkalommal 10 órakor
kerülnek lejátszásra, így akit érdekel a mérkõzés, az a fenti idõben
jöhet megnézni.
A hazai csapat ragaszkodott az eddig elért eredményhez, és ezen
a mérkõzésen is 14-4-es vereséget szenvedett a lényegesen erõsebb ellenfelétõl. A hazaiak közül Lovász Lajos két mérkõzést,
míg ifj. Papp László egy mérkõzést nyert. Lovász és ifj. Papp megnyerte a páros mérkõzést is, így alakult ki a végeredmény. A másik
két játékos, Dörögdi Gábor és Papp László sajnos nem tudtak
mérkõzést nyerni, de ami késik, az nem múlik, ha minden igaz.
A megyei I. osztályban játszó csapat az elsõ mérkõzését szeptember 27-én játssza Kisapostag ellen, akik most estek ki az NB III-as
bajnokságból, így ez a mérkõzés sem lesz sétagalopp. Az NB III-as
csapat legközelebb október 19-én játszik itthon, az újonc Sümeg
csapata lesz az ellenfél.
Minden érdeklõdõt, nézõt szeretettel vár a csapat! Aki pedig úgy
érzi, hogy játszani szeretne, az szerda kivételével minden hétköznap 17 és 19 óra között megteheti a töbörzsöki tornacsarnokban,
az edzésidõ alatt.
SAK-vezetõség

KIHELYEZETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI NAP
A Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság Toborzó és Érdekvédelmi Központ Székesfehérvár az elõzetes értesítésnek megfelelõen 2008. szeptember 26-án, 9.00—12.00-ig kihelyezett ügyfélszolgálati napot tart a HEMO-ban a nyugállományú katonák és katonaözvegyek részére (nyugdíjas-igazolványok, ÁEK igényjogosultsági igazolások intézése, adatváltozások bejelentése
stb.).
HBE Sárbogárd
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Sárbogárd–Dunaújváros AC
Vezették: Rehák S., Sárköziné Kovács Katalin.
Sárbogárd: Borostyán, Németh L., Hegedûs, Bodoki P., Botka,
Bodoki Gy., Szabó Zs. Csere: Suplicz, Szabó J., Ihász, Németh II.,
Pluhár, Baki, Németh I., Sebestyén.
DAC: Nagy Z., Palotai, Nagy A., Olaj, Szalafai, Benke, Németh.
Csere: Dull, Halász, Pintér.
A szép számban megjelent közönség hiába várta az elsõ hazai bajnoki mérkõzést, ugyanis a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség vagy
nem értesítette ki a játékvezetõket, vagy a játékvezetõk felejtették el, hogy pénteken 19.00 órakor Sárbogárdon kell mérkõzést
vezetniük. Így a két csapat megegyezése alapján edzõmérkõzést
játszottak 2 x 25 perces idõvel. Nem is annyira az eredmény volt a
fontos (ez mindkét csapat játékán meglátszott), mint inkább az,
hogy mozgásban maradjanak.
NB I-et is megjárt játékosokkal érkezett a tavalyi bajnok, ez meglátszott a játékukon, míg a sárbogárdi csapatnál elõjöttek a védekezési gondok, hisz Benke bal egyes pozícióból szinte nem tudott

Kézilabda
Megszerezte elsõ pontját a megyei kézilabda-bajnokságban Sárbogárd férficsapata, mivel Martonvásár ellen 22:22-es döntetlent ért el.
A szabadtéri pályán tartott mérkõzésen
12:9-es félidõ után zárkóztak fel a martonvásáriak, de jó védekezéssel és még az
utolsó percekben is dobott gólokkal sikerült felszámolni a különbséget.
Hasonlóan izgalmas, a szabadban játszott
meccs vár a fiúkra szeptember 28-án Rácalmáson.
Góllövõk: ifj. Bodoki Gy. 12, Hegedûs N.
3, Szabó J. 2, Szabó J. II. 2, Baki B. 1, Botka
T. 1, Pluhár T. 1.
Az elmúlt héten Sárbogárdon lejátszott
mérkõzés a dunaújvárosi AC ellen barátságosnak minõsült, mivel nem érkeztek
meg a bírók. Hazai játékvezetõkkel így is
izgalmas meccsen szurkolhattunk, ezt
azonban egy új idõpontban megismételhetjük majd.
Legközelebb október 4-én, szombaton, este 6 órára várjuk a nézõket. Akkor a székesfehérvári Alba Regia lesz az ellenfél.
Hajrá Sárbogárd!
(B)
Sárbogárd Város Önkormányzata sok szeretettel
meghívja Önöket az IDÕSEK VILÁGNAPJA
alkalmából tartandó városi ünnepségre.

Idõpont: 2008. október 1.
Helyszín: a polgármesteri hivatal díszterme.
Program:
14.30—16.30: egészségügyi szûrések,
vérnyomás-, vércukorszint-,
koleszterinszint-mérés, hallás- és látásszûrés.
17.00: ünnepi mûsor.
Az ünnepség után vendégfogadás.
MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!
Akinek problémát jelent az utazás, az kérjük,
jelezze telefonon a 06(25)508-188-as számon
Csurgó Zsuzsanna vezetõ gondozónõnél.
Juhász János polgármester

hibázni, na, de nem is védekezett vele szemben senki. Meg kell
hagyni, hogy sportszerûen játszottak a csapatok, kiállítás nem
volt, büntetõt is 1-1-et lõttek.
Hajrá Sárbogárd!
G. F.

A Déli-csoport
eredményei:

A Femol-csoport
eredményei:
Kisapostag–Baracs 1-6 (1-2)
Gólszerzõ: Szabó, illetve Szabó (2), Éliás,
Deli, Mészáros, Szurma. Ifjúsági mérkõzés: 2-0.
Mezõszilas–Adony 2-1 (1-0)
Gólszerzõ: Fekete, Szepesi, illetve Müller.
Ifjúsági mérkõzés: 1-1.
Cece–Káloz 3-3 (2-1)
Gólszerzõ: Vábro (2), Németh, illetve
Májer D. (3). Kiállítva: Klazer, illetve
Szántó. Ifjúsági mérkõzés: 3-2.
Enying–Nagyvenyim 1-1 (0-1)
Gólszerzõ: Molnár, illetve Molnár. Ifjúsági mérkõzés: 4-3.
Mezõfalva SE–Jenõ 2-1 (1-1)
Gólszerzõ: Sebestyén, Szepesi, illetve Kiss
D. Ifjúsági mérkõzés: 10-0.
Dég–Tác-Csõsz 2-0 (1-0)
Gólszerzõ: Gulyás (2). Ifjúsági mérkõzés:
9-0.
LMSK–Seregélyes 0-2 (0-1)
Gólszerzõ: Belovai (2). Ifjúsági mérkõzés:
0-9.
Sárbogárd–Lajoskomárom 0-5 (0-2)
Gólszerzõ: Kleiber (3), Reichardt, László.
Ifjúsági mérkõzés: 6-1.
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6
6
6
6
6
6
6
6
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6
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3
3
2
2
2
1
1
1
1
-

1
2
2
1
1
3
1
1
2
2
2

1
2
1
1
2
2
3
1
3
3
3
3
5
5
4

20-5
20-7
9-9
17-7
20-11
8-7
9-13
19-15
9-6
10-15
9-16
7-12
3-8
8-16
5-15
2-13

Gólszerzõ: Palóka, Klein, illetve Oláh (2),
Polyák. Kiállítva: Paksi (Perkáta).
Zichyújfalu–Nagylók 3-1 (1-0)
Gólszerzõ: Németh, Káplár, Németh, illetve Répási.
Elõszállás SE–Alap 1-1 (0-0)
Gólszerzõ: Németh, illetve Mozbauer.
Kulcs–Füle 2-1 (2-1)
Gólszerzõ: Fekete, Morva, illetve Tomor.
Sárszentágota–Besnyõ 1-0 (1-0)
Gólszerzõ: Krajcsovics.
Mezõkomárom–Rácalmás 0-2 (0-0)
Gólszerzõ: Szabó, Hadnagy.
A Soponya–Dunapentele mérkõzést november 16-ára halasztották.
A Déli-csoport állása:

A Femol-csoport állása:
1. Baracs
2. Káloz
3. Sárbogárd
4. Lajoskomárom
5. Jenõ
6. Mezõfalva
7. Nagyvenyim
8. Adony
9. Cece
10. Mezõszilas
11. LMSK
12. Enying
13. Dég
14. Kisapostag
15. Seregélyes
16. Tác-Csõsz

Perkáta–Vajta 2-3 (0-2)

18
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3
3
2

1. Rácalmás
2. Dunapentele
3. Soponya
4. Sárszentágota
5. Zichyújfalu
6. Nagylók
7. Alap
8. Besnyõ
9. Elõszállás
10. Kulcs
11. Vajta
12. Perkáta
13. Mezõkomárom
14. Füle

6
5
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6
6
6
5
6
6
6
5
5
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5
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13-3
18-9
18-5
12-7
11-7
17-14
9-4
7-6
7-10
8-12
12-11
11-26
3-18
6-20
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Bicske–Sárszentmiklós 2:1 (2:0) Labdarúgás U11
Bicske, 150 nézõ, vezette: Nagy Károly.
Bicske: Rigó, Tóth, Gáll, Varga, Szabó,
Nitti (Pozsgai), Szentjobbi, Mérey, Bartha
G. (Csontos), Bartha P. (Szalczinger), Boros. Edzõ: Erdész Ferenc.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L. (Arany), Palotás, Csanaki, Emperger
(Král), Markovics, Vámosi, Huber, Právics, Berényi (Szabó Z.) Edzõ: Horváth
Csaba.
Hétvégi mérkõzésünk utolsó esélynek tûnt
a felzárkózásra, az egyetlen elfogadható
eredmény csak a gyõzelem volt, melyet a
még kitartó közönségünk is elvárt csapatunktól. Ezt igazolandó a számomra meglepõen kevés nézõ közel fele a nagy távolság ellenére is sárszentmiklósi szurkoló
volt.
Az elvárásoknak megfelelõen az elsõ 6
percben kétszer kerültünk ígéretes helyzetbe, amiket kihagytunk, és ahogy ilyenkor lenni szokott, a 8. percben elsõ szögletébõl a hazai csapat Varga révén fejes gólt
szerzett az egymásra váró védõink között,
1:0. (A hazai csapat ekkor ért fel elõször a
kapunk elé.)
Ezt elkönyveltük talált gólnak, és meggyõzõdésünk volt, hogy ha feláll csapatunk,
megfordítjuk a mérkõzést. De ahogy haladt az idõ, folyamatosan veszítettem el bizalmamat, már csak azért is, mivel minden
rögzített szituációból helyzet teremtõdött
a kapunk elõtt.
25. perc: Bartha P. a jobb oldalon kilépett a
védõk között, középre adására Nitti érkezett, aki nem hibázott, 2:0.
Innentõl már futottunk az eredmény után,
csapatunk akaratgyenge, átütõ erõ nélkül
futballozott a 80. perc környékéig, amikor
a megszokott módon átvettük az irányítást, és kezdtük veszélyeztetni az ellenfél
kapuját, még úgy is, hogy közben Král kiállítása miatt 10 emberrel játszottunk.
Nyomásunk eredményeként, a 88. percben
a hazai kaputól 18 méterre megítélt szabadrúgást Právics a kapuba csavarta, 2:1,
majd még egy helyzetet kihagytunk.
Összességében megérdemelten tartotta
otthon a három pontot a hazai csapat, egy

hitehagyott, mélyen a tudása alatt focizó
vendégcsapat ellen.
Ezzel a vereséggel messze kerültünk a kitûzött célunktól, mert tudomásul kell venni: amelyik csapat a rangadóinak legalább
a felét nem nyeri meg, az a dobogóra sem
ér oda. El kell gondolkodni, hogy mi a baj,
mert meggyõzõdésem, hogy ezzel a játékosállománnyal a megszerezhetõ 18 pontból csak 7 pontot szerezni már tragédia.
Ilyenkor jönnek azok az emberek, akiket
én csak „ha” embereknek hívok, és mondják: „mert ha a meccseken a helyzeteink
felét berúgjuk, akkor minden meccset
megnyertünk”. Ez igaz, de ehhez hozzátartozik, hogy az ellenfél ezzel szemben ne
rúgjon gólt. Egyébként is a „ha” matematikai értelemben annyi, mint a semmi, és
bajnoki pont is annyi jár érte.
Egyszerûen nem tudok rájönni, miért játszunk ennyire rosszul, melynek folyamodványaként megértük azt a szégyent, amire
nem volt példa kb. 10 éve, hogy a 6-ik fordulóban negatív a gólkülönbségünk. A sok
kapott gólt már csak azért sem értem, mert
rendre egy csatárral állunk fel, melybõl
egyértelmûen következik, hogy elsõsorban
védekezünk.
Annyit azért megjegyeznék: annyira szeretnék már átütõ erejû futballt, egy igazi
három csatáros játékot látni, amit igazán
megkockáztathatna az edzõ, már csak
azért is, mivel így sem jönnek az eredmények!
De kár az elmúltakon keseregni, mivel talán most jött el az idõ a pontok gyûjtögetésére, mert két soron következõ mérkõzésünkön is mögöttünk lévõ csapatokkal játszunk.

Ifjúsági mérkõzés:
Bicske–Sárszentmiklós 5:1
A mérkõzéssel kapcsolatban csak annyit,
hogy soha többet nem dicsérem meg az
ifistákat az újságban, mert annak ez az
eredménye.
Szabó Béla

A Roneko-csoport állása:
1. Pálhalma
2. Bicske
3. Alba Regia
4. Kápolnásnyék
5. Kisláng
6. Martonvásár
7. Sárszentmihály
8. Aba-Sárvíz
9. Sárszentmiklós
10. Pusztavám
11. Pákozd
12. Sárosd
13. Bakonycsernye
14. Polgárdi
15. Etyek
16. Szabadegyháza

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
-

1
2
2
2
2
1
1
3
1
1

1
2
1
3
2
2
3
3
4
4
4
2
4
5

12-1
18-7
12-6
19-9
12-8
6-7
13-12
7-11
10-11
6-9
7-9
10-14
5-13
5-7
8-14
9-21

16
15
14
12
11
9
8
8
7
7
6
6
6
6
4
1

Felhívás
Szeptember 30-án
19.30 órakor teremfocis
megbeszélés lesz a csapatok
vezetõinek a Sárbogárdi LSC
sporttelepének aulájában.

Ebben a korosztályban csapatunk nemcsak az MLSZ-NUSI-UPI tornákon vesz
részt, hanem beneveztünk a Duna-Mount
Kistérségi Utánpótlás Labdarúgó-bajnokságba. A bajnokság a Dunaújvárosi és Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség jóváhagyásával szervezõdik, 6 csapat részvételével (Rácalmás, Adony, Mezõfalva, Dunaföldvár, DVSI, Sárbogárd). Ez új kihívás
csapatunknak. Nemcsak szûk körben játszunk, hanem a távolabbi csapatokat is
megismerjük. Elsõ mérkõzésünket 2008.
09. 20-án játszottuk Sárbogárdon Rácalmással. Lehengerlõ játékkal 13-0-ra múltuk felül ellenfelünket. Az új játékosok
szépen beépültek a csapatba, a régiek hozták a formájukat, és így alakult ki az önbizalom-növelõ eredmény. Ezen a héten
Mezõfalvára utazunk.
Hajrá Sárbogárd!
LSC Sárbogárd, Pajor László

Labdarúgás U13
Sárbogárd csapata a 4-es csoportban szerepel. Ellenfelek: Sárszentmiklós, Mezõfalva, Baracs. Tornarendszerben zajlanak
a mérkõzések.
Az I. torna Mezõfalván volt 2008. szeptember 14-én. Csapatunk elsõ mérkõzését
Sárszentmiklós csapatával játszotta, és 0-0
döntetlennel végzõdött a találkozó. Rövid
pihenõ után következett a második mérkõzés. Baracs csapatát 6-0-ra vertük.
Összesítve a két mérkõzés: 4 pont, 6-0 gólkülönbség.
A II. torna Sárbogárdon volt 2008. szeptember 21-én. Elsõ mérkõzésünket Mezõfalvával játszottunk, és szép, fegyelmezett
játékkal 5-0 gyõzelmet arattunk. A második meccsünket Sárszentmiklóssal vívtuk.
A fiúk javítani akarták az elõzõ heti döntetlent. Harcosan, nagy lendülettel játszották a mérkõzést. Erõnléttel gond nem lehet az alapozást napi két edzéssel végzõ
játékosoknak. Megérdemelten nyertünk
2-0-ra. Összesítve a két mérkõzés: 6 pont,
7-0 gólkülönbség.
A következõ torna idõpontja: 2008. 10. 05,
9.00 óra, Sárszentmiklós.
LSC Sárbogárd

Indul a Suzuki Barta
NÕI ÉS FÉRFI
AMATÕR
KÉZILABDATORNA!
Jelentkezési határidõ:
2008. szeptember 30.

Várjuk új csapatok jelentkezését is!
Szervezõk

Kakas Kriszta:
06 (30) 747-6224
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HITÉLET

Ne félj, csak higgy!
A hajnali napsugarak rózsaszínûre festették az éjszaka páráit. A madarak már csiviteltek, az utcán néhány korán kelõ igyekezett a nap gondjai felé. Amikor a szobába
léptem, menyem kialvatlan szemmel tekintett rám.
– Édesapa! Figyeld a légzését, olyan furcsa
ez a szörcsögés.
Mindketten a betegre néztünk, aztán menyem felkelt, és fáradt léptekkel átment a
másik szobába. Leültem a betegágy mellé,
és úgy éreztem, ez a szörcsögõ lélegzet
mindent betölt. Menekülni szerettem volna elõle, kikönyököltem az ablakon, de a
külvilág zaját szinte elnyomta feleségem
lélegzésének tépett zaja. A szomszéd emeletes ház egyik erkélyére hálóinges nõ lépett ki, belenézett a kelõ napba, nyújtózkodott, élvezte a hûvös hajnali levegõ simogatását. Észrevett, rám csodálkozott, és
visszahúzódott az erkélyrõl. Mögöttem a
szörcsögõ lélegzet szabálytalanná vált. Feléje fordultam. Szeme nyitva volt, opálos
hártya húzódott írisze elé. Öregesre soványodott, sápadt arcába gyötrött, mély barázdák vésõdtek. Ajka megmozdult, sejtettem, inni kér. Egy kortyot húzott a csõrös
ivócsészébõl. Talán fordulni is szeretett
volna, de béna lábaival nem tudott segíteni
magán. Szeme ismét becsukódott, ajka kinyílt, hogy utat engedjen a foszlányokká
tépett hangnak. Amint néztem a gyötrött
arcot, ismét éreztem: közel a halál. Hosszú
esztendõkön keresztül mindig jelen volt
életünkben ez a nyirkosan hideg gondolat.
Amint bizonyosság lett a diagnózis, örökké
arra kellett gondolnom: „Közel! Közel!
Közel!”
A múló idõ azonban mindig azzal biztatott, van még belõle egy kevés. És ez dobolt
a tudatomban: Egy kevés idõ! ... Amíg tart,
van remény! Ezzel vigasztalt püspököm is,
amikor elmondtam neki a diagnózist. A tudomány versenyt fut a halállal! Már nyolc
éve tart ez a verseny, és én nem tudtam
mást, csak azt kérni: Istenem, engedd,
hogy a tudomány gyõzzön!

Természetjáróhírek
A városi bizottság szeptember 27-én
tartja következõ túráját, melynek célpontja a Kelet-Bakonyban lévõ Kisgyóni Természetbarát Telep. Indulás
6.30-kor a mûvelõdési ház elõl. A telepen a megye és Észak-Dunántúl turistái ekkor tartják szokásos éves rendezvényüket, melynek részletes programja
megtekinthetõ a www.fejer-tura.hu
honlapon. A széles kínálatból mindenki saját ízlése és ereje szerint választhat. Kedves túratársainkat és az alkalmi túrázókat is sok szeretettel várjuk!

Újból a szörcsögõ lélegzetre figyeltem, és
eszembe jutott, hogy sokszor hallottam
már ilyent, amikor a halál közelében adtam az úrvacsorát. Megborzongtam ilyenkor, mert a közeli halál jelét éreztem benne, de arra kellett gondolnom: nekem nem
szabad borzongani, mert azt prédikálom: a
halál csak küszöb, amit mindenkinek át
kell lépni, mert azon keresztül juthatunk
az örökkévalóságba. Küszöb, amit nem lehet megkerülni! Nekem sem! Van rá jelzésem is, mert a szívem rendetlenül kalimpál, sokszor nehezen kapom a levegõt.
Igaz, még nem szörcsög a lélegzetem, a halál vize még nem gyûlt össze a tüdõmben.
Kinéztem az ablakon: éledt a város, mindenki elindult a napi dolgai felé. Régi emlék jutott eszembe, a hamari halált hozó
háború képei peregtek elõttem. Árokparton ülve szemléltem az idegen vidéket. Az
útszéli növényzetet szürke por lepte, a
visszavonuló alakulatok áradata verte föl.
Már vagy fél órája megszakadt ez az áradat, és a rémültek, a jól értesültek azt suttogták, be vagyunk kerítve. A háborúnak
vannak ilyen süket csöndû, eseménytelen
idõdarabjai, amikor pattanásig feszült idegekkel csak várni lehet. Talán mert nyugodtnak látszottam, mellém ült a hadosztály orvosa. Idegesen rágta a cigarettáját,
és azt mondta:
– Tudod, öregem, én nem a haláltól félek,
hanem a szenvedéstõl.
Egy egészségügyi katona is a közelünkbe
húzódott; hárman figyeltük az utat. Vártunk valamire a fülledt, poros eseménytelenségben. Elém meredt a kérdés: Mi következik? Fogság? Vagy tovább tart a fullasztó menetelés? Egészen mindegy. Csak
egyetlen dolog nem volt mindegy: a halál!
Amikor úgy éreztem, hogy elõrerohanhatok, megteltem reménykedéssel, és azt ismételgettem magamban: Sikerülni kell!
Az élet bizonytalanságában kell lenni egy
résnek, amelyen át lehet vergõdni, és onnan hazafelé visz az út. Imádkozni próbáltam, és gondolataim száguldva repítettek
ki a bizonytalanságból. Imádságom igen
gyáva rimánkodás, önmagam elõtt is szégyenletes, formátlan sírás volt, de arra
mégis jó, hogy eszembe juttassa az igét:
„Hívj engem segítségül a nyomorúság idején!” Kimondani nem mertem, csak
magamban ismételgettem. Aztán érvelni
próbáltam: „Hiszen Te biztattál, Uram!
Hát segíts! Segíts ebben a nyomorúságban!”
– Mondtál valamit, papom? – kérdezte az
orvos
– Nem! Nem! – válaszoltam zavartan, mert
úgy tûnt, a másik megérezte gondolataimat. – Csak azt gondoltam, bízom Istenben, õ nem hagy itt bennünket!
Az orvos rám csodálkozott, de a katona
felugrott és kiabálni kezdett:
– Én hiszem! Én hiszem!
Olyan disszonánsan hangzott ez akkor,
hogy az orvos kényszeredetten és zavartan

2008. szeptember 25. Bogárd és Vidéke
elmosolyodott. Én magam is csodálkozva
néztem a katona rémületen átmosolygó
arcára. Vajon igazán hisz, vagy csak szalmaszál után kap? Én csak azt tudom, hogy
eszembe jutott az ige: talán nekem sem
több itt, ebben a poros reménytelenségben
egy szalmaszálnál? Talán én se hiszek, csak
rémült ember vagyok? Futnék, de nincs
hová? Vajon merném-e úgy kiabálni, mint
ez a katona, hogy hiszek? Félek, õ is csak
rémületbõl mondta.
Feleségem szörcsögõ lélegzete szabálytalanná vált. Ágyához léptem. Kinyitotta
szemét, látszott rajta a morfiumbódulat
opálos homálya. Révetegen körülhordozta tekintetét a szobán, majd rajtam állapodott meg. Amint tudata kibontakozott a
bódulat ködébõl, a régi mosoly futott át
gyötrött arcán. Megfogtam a kezét, fölé
hajoltam, megcsókoltam.
– A gyerekek? – kérdezte.
– Alszanak.
– Akkor beszélgessünk! – és kinézett az ablakon. A templomdomb egyik akácfájának
csúcsát látta, melyen a kelõ nap elsõ sugarai vibráltak.
– Nem tart soká – suttogta, és mosolyogni
próbált, de könnye végigszaladt arcán.
– Ugyan már! Megint errõl akarsz beszélni? – próbáltam enyhe nehezteléssel elterelni a figyelmét.
– Legalább mi ne áltassuk magunkat –
mondta, és egy fáradt mozdulattal letörölte könnyét. – Szegény gyerekek úgyis
annyit próbálnak vigasztalni. Azt színlelem, hogy sikerül nekik, de én tudom…
– Nagyon kérlek, ne izgasd magad ezzel!
– Nyugodt vagyok. Csak tõletek nehéz búcsúzni, pedig tudom, te azután is mindent
el tudsz igazítani.
– Könyörgök, ne beszéljünk errõl!
– De kell! Nem félek. És nem hiába nézem
állandóan azt az igés képet, amit még lánykoromban kaptam tõled … „Ne félj, csak
higgy!” Nagyon szeretnék még élni, de
nem félek. Hiszek! Szeretném, ha te is tudnád, szívem-lelkem tele van ezzel. Most is
... amikor ismét fáj … Jaj, de irtózatosan
fáj! ... És nem bántam meg semmit, mert
tudom, hogy Isten vezetett hozzád! Hiszem azt is, hogy Hozzá jutok!
Künn az autók motorzajából felbúgott az
élet hangja. A gyár dudája reggeli köszöntõt fújt a munkába készülõknek. Az ablak
alatt, a garázsok között ismét elkezdték
mindennapi meccsüket a srácok. A házak
felett, a melegedõ levegõben galambcsapat fürdött kavarogva. Lányaim felébredtek, kitörölték szemükbõl az álmot, munkához láttak…
… és folyt a küzdelem – mindannyian tudtuk –, nem az életért, hanem a kevesebb
kínért.
A júliusi reggel most is derûs fénnyel
árasztotta el a betegszobát.
(Forrás: Mátis István
„Küszöb elõtt” címû könyve.)

Bogárd és Vidéke 2008. szeptember 25.

PROGRAMAJÁNLÓ
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Jöjjön moziba, a mûvelõdési otthonba!

Szeptember 27., szombat, 19 óra:

Szex és New York
Színes, amerikai, romantikus vígjáték

A nõk nem változnak. Szerencsére. Mindegyik ugyanazt akarja,
csak mindig másképpen. És mindig mást mond helyette. Négy
önálló, belemenõs, nagyszájú nõ keresi a boldogulást és a boldogságot egy nagy Õ, vagy több, némileg kisebb Õ személyében abban a városban, ahol a világon a legtöbb a magányos ember, és talán a legkönnyebb magányosan is boldognak lenni. A helyszín
New York, a téma a szex. Amit néha szerelemnek neveznek.

Csendül a nóta…
GÁLAMÛSOR KÉT RÉSZBEN

2008. október 10., péntek, 17 óra
Közremûködõk: Tóth Éva, Leblanc Gyõzõ,
Kalmár Magda Kossuth-díjas érdemes mûvésznõ,
Gránát Zsuzsa, Kovács Marika, Szentendrei Klára,
Bokor János, Dömsödi Farkas Bálint, Fényes György,
Berki László és cigányzenekara.

Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ,
Sárbogárd, Hõsök tere 3.
Jegyár: 2.000 Ft. Telefon: 06 (25) 460 031
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

2008. szeptember 25. Bogárd és Vidéke

JÓ ÉTVÁGYAT!
Nagymama receptjei
GOMBÁS ÉTELEK
Csirkecomb gombával töltve
Hozzávalók: 60 dkg csirkecomb, 20 dkg gomba, 4 dkg margarin, só, bors, majoránna.
A csirkecomb bõrét az ujjunkkal fellazítjuk, és a megtisztított, felszeletelt gombát a hús meg a bõr közé csúsztatjuk.
Utána a húst fûszerekkel, margarinnal bedörzsöljük és tûzálló tálra fektetve a sütõben kb. egy óráig sütjük.

Gombasaláta
20 dkg gomba, 20 dkg zöldbab, 20 dkg savanyú uborka, 20
dkg zöldpaprika, 2 dl paradicsompüré, citrom, só, ecet.
A szeletelt gombát és a zöldbabot enyhén sós vízben (a
gomba levében egy kis citromlével) megfõzzük, majd leszûrjük és kihûtjük. A savanyú uborkát, zöldpaprikát kis
kockákra vágjuk, és az egészet összekeverjük. A paradicsompürébõl sóval, ecettel és pici vízzel öntetet készítünk,
és a salátára öntjük. Petrezselyemmel díszítjük.

Gombaleves
40 dkg gomba, 8 dkg vegyes zöldség, 2 dkg liszt, 2 ek étolaj,
pici vöröshagyma, só, bors, pirospaprika, petrezselyem.
A finomra vágott hagymát kevés olajban aranysárgára pirítjuk, hozzáadjuk a vékony szeletekre vágott gombát, zöldséget. Sózzuk, paprikát, borsot szórunk rá. Vízzel felengedjük, és puhára fõzzük. A megmaradt olajból, lisztbõl világos
rántást készítünk, berántjuk, és apróra vágott petrezselymet szórunk rá.

Firenzei õzlábgomba
Hozzávalók: 40 dkg friss spenótlevél, só, frissen õrölt bors,
35 dkg õzlábgomba (csak a kalapja), 4 ek vaj, 1 gerezd fokhagyma, 2-3 szál friss kakukkfû, 1,5 dl tejszín, szerecsendió, 4 szelet kenyér, vaj.
A spenótot megpároljuk, hûlni hagyjuk, a vizet jól kinyomkodjuk belõle, és apróra vágjuk. A vajat megolvasztjuk, közben a gombát apróra vágjuk, a fokhagymát átnyomjuk, és a
megolvasztott vajon gyakran kevergetve 3-4 perc alatt megpároljuk. Hozzáadjuk a spenótot és a tejszínt is, sóval, borssal, frissen reszelt szerecsendióval ízesítjük, és egyszer átforraljuk. A kenyeret megpirítjuk, vajjal megkenjük, és a
spenótos gombát ráhalmozzuk.

Megjelent Hargitai nagymama szakácskönyve

Ételed az életed címmel.
Kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban és az
újságot árusító boltokban, 2.500 Ft-os áron.

Azt állítod, túlzok, amikor azt mondom, hogy csökkent értelmi
képességû egyének tartanak bennünket a markukban? Mondok
néhány példát.
Jóízûen reggelizek, nézem a híreket a tévében. Két falat között
észrevétlenül betolakszanak a képernyõmre a reklámok. Egy bájos hölgy arról panaszkodik, hogy székrekedése van, mire a másik
ajánl neki valami tablettát, amely garantáltan segít, amióta õ ezt
szedi, megszûntek a székeléssel kapcsolatos problémái. Jó
étvágyat!
Miért fiatal nõk által tolmácsolják a cégek ezeket az ajánlataikat?
Talán hogy ellenérzést keltsenek a férfiakban a nõk iránt? A férfi
hagyományosan szereti idealizálni a nõt, az ideálképzés az élet
egyik ajándéka. Miért kell ebbe belerondítani? Ha már a gyógyszergyárnak annyi pénze van, hogy a tévén keresztül traktáljon
bennünket a gyártmányaival, normálisabb reklámszakembert is
megbízhatna, aki megfelelõen, a közfelfogással, közízléssel,
természetes emberi beállítottsággal összhangban buzdít az árui
megvásárlására.
Más.
Az autómban olyan rádió van, amelyben a hûvös idõjárás bekövetkeztekor akadozik a hullámsávok váltogatásának a mechanikája. A múltkor át akartam váltani egy komolyzenei csatornára,
de a készülék megmakacsolta magát, valamelyik kereskedelmi
adást kezdte közvetíteni. Útközben voltam, nem értem rá babrálni a rádióval, hát halljuk ezt a mûsort! Két jókedvû férfi épp a nyilvános vécékbeli kalandjaival szórakoztatta a hallgatóságot. Jóízûen nevetgéltek, amikor a vécéajtók ravasz kinyitásáról, az ülõke
fel- illetve lehajtásáról anekdotáztak. Mint kiderült, ezeket a mûveleteket lábbal végzik, nehogy összekoszolják a kezüket. Egy betelefonáló elmesélte egyik rémes kalandját, amikor az egyik testrésze becsípõdött az ülõke alá, s a hideg, mocskos porcelán érintése borzadállyal töltötte el õt. Az illetõ nem válogatta a szavait, világosan utalt a történtek apró részleteire, szó sem volt bizonyos
bevett illemszabályok betartásáról. Mondjam tovább? Szó esett
összevizelt nadrágról, a vécében lefolytatott, kínos tisztálkodási
manõverekrõl, de nem ám finoman! Nyersen. A mûsorvezetõk
nevetgélésbõl kacagásba, majd fergeteges hahotázásba csaptak
át, nagyon jól szórakoztak. Bach és Mozart helyett tehát ez jutott
nekem egy zimankós õszi napon, miközben Sárszentmiklós felé
futott velem a kocsi.
Nincs jobb témájuk ezeknek?
A székelés, vizelés, menstruáció és egyéb váladékok távozása
romlandó testünkbõl a hagyomány szerint évszázadokig megmaradt az orvosi praxis keretein belül. Biológiai téma volt. Társaságban, magánérintkezésben beszélgetni sem igen illett róla. Miért
erõltették be egyesek a népszórakoztatás területére? „Akármikor
kikapcsolhatod a készüléket” — mondják sokan. Nos, nem mindig van rá lehetõség. Mire észrevesszük, már mondja a magáét. S
van az emberben egy kíváncsiság. Nem jó érzés mondat közben
belefojtani valakibe a szót. Ösztönösen várjuk a folytatást.
És már a markukban vagyunk.
(L. A.)

Szüreti mulatság Alapon
Szeretettel meghívunk és várunk
mindenkit
az alapi szüreti bálba

2008. október 4-én!
A felvonulás kezdete: 11.30 óra.
Bál a mûvelõdési házban: 21 óra.
Tánc és zene: Boros-zenekar.
Tombola!
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A kõszívû király
2. rész
Mit volt mit tenni, a Fehér Király beleegyezett, hogy leánya feleségül menjen a
tudóshoz. A bölcs elõször meglepõdött,
amikor eljöttek hozzá a Fehér Király követei, hogy meghozzák a hírt, de aztán belenyugodott: a Sors elvette országát, most
visszaadja azt. S arra gondolt: ha nem kõbõl lenne a szíve, most biztos örülne. Így
hát a lakodalmon csak a királylány volt
boldog, aki rajongott bölcs uráért.
De boldogsága nem tartott soká. Észrevette, hogy ura nem tud örülni semminek. Hiába becézgette, kényeztette, leste minden
kívánságát, hiába szerette tiszta szívébõl, a
férfi érzéketlen maradt. Keserû lett az újdonsült asszonyka sorsa, naphosszat tépelõdött, bánkódott a palotakertben. Kereste, mivel nevettethetné meg urát, gondolkodott, mi rosszat tehetett, hogy még egy
mosolyt sem kap tõle. Egy este, amikor férje már elaludt a baldachinos ágyban, csak
nézte-nézte õt. Nézte komor arcát, melyet
kõvé szilárdított, hogy sohasem mosolygott, sohasem sírt. Ráborult, és elkezdett
zokogni. Csak sírt, sírt, mígnem álomba
sírta magát. A király ekkor fölébredt. Értetlenül látta, hogy asszonya könnyei áztatják hálóruháját, s ezen elgondolkodott.
Látta világszép feleségét bánatosan, s arra
gondolt, hogy neki mennyire fájt a szíve,
amikor elvesztette szerelmét. S arra gondolt, az lenne a legjobb, ha nem fájdítaná
többé asszonya szívét, hanem hagyná, hogy
az valaki mást találjon magának, aki teljes
szívébõl szerethetné õt. Felkelt hát csendesen, felöltötte régi vadászruháját, magához vette egy fényes köntösét, majd kisurrant a palotából. Elment a város széli folyóhoz, ott megszaggatta a szép köntöst, és
bedobta a vízbe.
Meg is találták másnap a szakadt ruhát. Elvitték a királylányhoz, aki már aggódva kereste urát. Amikor meglátta férje ruháját,
hangtalanul összeomlott.
Gyászba borult a város, gyászba borult az
ország, bezártak a kocsmák, nem lehetett
sehol sem zenét hallani, annyira szerette
bölcs trónörökösét a nép. Fekete ruhában
járt a királylány, s fekete párnák közt szülte
meg pár hónap múlva gyermekét, egy
aranyhajú kisfiút.
A király eközben járta az erdõt, nem örült
semminek, nem szomorkodott semmin, de
egyre többször gondolt szépséges feleségére. Eszébe jutott, hogy milyen boldog
volt esküvõje napján, úgy ragyogott a boldogságtól, hogy káprázott tõle az ember
szeme. Eszébe jutott, milyen kedvesen csacsogott neki, hogy fölvidítsa. Eszébe jutott,
hogy leste minden kívánságát. És eszébe
jutott, hogy égették bõrét könnyei azon az
éjszakán, amikor elhagyta õt. Egy napon
aztán arra gondolt, felkeresi a tündért, és
megkérdezi tõle, nem lehetne-e mégis
megszakítani a varázslatot. Elindult oda,
ahol találkozott annak idején vele, de nem

találta ott. Attól fogva lankadatlanul járta
az erdõt hónapokon át, mindennap elment
arra a helyre, ahol annak idején találkozott
vele, de sehol nem lelte. Már nem vadászott, nem törõdött magával, csak ment,
ment, kergette az õzikéket, kiabálta mindenütt a tündér nevét. El is terjedt a híre,
hogy egy bolond került az erdõbe, s jóemberek vittek neki élelmet. De a tündér sehol sem volt. A király pedig csak mentment, nem látott, nem hallott, ruháját
szétszaggatták a tövisek, teste csonttá soványodott, haja megfakult, szeme beesett,
s kiabált:
– Hová rejtõztél, szép tündér? Segíts rajtam! Hát nem esik meg a szíved szegény feleségemen? – s aztán zokogva leborult a
földre. Ott zokogott egészen addig, amíg
valaki puhán meg nem érintette a vállát.
– Engem keresel, kõszívû király?
Ott állt a király elõtt a tündér.
– Azt akarod, hogy visszavarázsoljam a szíved, s újra doboghasson? Újra fájjon, és újra örüljön?
A király csak nézte, szólni sem tudott, csak
bólintott.
– Pedig megmondtam, hogy nem tudom
visszavarázsolni a szíved.
A király szeme megtelt könnyekkel. A tündér rámosolygott, és azt mondta:
– Én nem tudom visszavarázsolni a szíved,
de nincs is rá szükséged. Figyeld csak!
Azzal megfogta a király kezét, s a király
mellére rakta.
– De hiszen... de hiszen – dadogta a király
–, hiszen dobog a szívem!
A tündér mosolyogva bólintott.
– Saját szíved olvasztotta föl a kõburkot!
Rájöttél, hogy nincs értelme élni, ha nem
tudsz szeretni, ezért is kezdtél el engem keresni. Rájöttél, hogy fájdalmat is kell érezned ahhoz, hogy teljes legyen az életed. S
most, hogy ezekre rájöttél, itt az ideje,
hogy megvigasztald bánatos asszonyodat,
és apja legyél a fiadnak, akinek már nagyon hiányoztál.
Suhintott egyet a varázspálcájával, s a király megint olyan volt, mint régen. Aranyhajú, délceg, s valami olyan fényesség is
volt az arcán, ami nem a tündér varázslata
volt, hanem saját szívéé: a szerelme felesége iránt.
Szaladt is haza a király, karjába zárta
asszonyát, csókjaival szárította föl könnyeit, elmesélte egész történetét, s megígérte
neki, hogy soha többé nem hagyja el õt. Kicsit fiát pedig földobálta a levegõbe, aki
boldogan sikongatott, s rövid idõn belül újra hangos volt a palota aranyhajú kis királyfik és királylányok hangjától.
Magyar népmesék

Rejtvény
Mikor történt?
1. Mikor gyilkolták meg Ferenc Ferdinándot, amiért kitört az I. világháború?
2. Mikor indult meg a támadás Verdun
ellen, ahol 994.000 katona halt meg a lövészárkokban?
3. Mikor tört ki a II. világháború?
4. Mikor volt a normandiai partraszállás (D-nap)?
5. Mikor volt a hirosimai atomtámadás?
6. Mikor volt vége a II. világháborúnak
Európában?
Beküldési határidõ: szeptember 30.

Megfejtés
A helyes címek: Kányádi Sándor: Világlátott EGÉRKE; Móra Ferenc: A
hatrongyosi KAKASOK; Weöres Sándor: Ha a világ RIGÓ lenne
A könyvek helyes sorrendje: 1. A. A.
Milne: Micimackó; 2. Minden napra
egy vers; 3. Nálatok laknak-e állatok?;
4. Nemes Nagy Ágnes: Szökõkút; 5.
Tersánszky J. Jenõ: Misi Mókus kalandjai; 6. A. Tolsztoj: Aranykulcsocska.
Sajnos helyes megfejtést senki
nem küldött be.

Heti idõjárás
A hét hátralévõ részében is Európa nyugati és
északi részén elhelyezkedõ magasnyomású területek peremén lesz a
Kárpát-medence, így továbbra is az ilyenkor
megszokottnál
hûvösebb levegõ érkezik, bár a hétvégén átmenetileg csaknem eléri az átlagos értékeket a hõmérséklet. Számottevõ csapadék a változóan felhõs égbõl nem
várható. A jövõ hét elején észak felõl
csökken a felhõzet, és a jelenlegi számítások szerint újra kissé hûvösebb levegõ
érkezhet. A várható nappali felmelegedés pénteken 14-19, szombaton 15-20,
vasárnap 16-21, hétfõn 15-20, kedden
14-19 fok körül alakul.
www.metnet.hu
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Szeptember 27., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 8.00 Hét
mérföld 8.35 Delta 9.05 Élni tudni kell! 9.35 KészPénz
10.05 Stílus 10.35 Autóvízió 11.00 Fogadóóra 11.30
Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 A Jönsson-banda és
az új sztár 12.30 Pizsamaparti 13.55 Ötösfogat 14.25
Hazafelé… 15.45 Klipperek 2. 0 16.15 Tiszta kvíz
16.45 Linda 18.00 Angyalbõrben 19.00 Luxor-sorsolás
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05
Ötöslottó-sorsolás 20.15 Miss Marple – Nemesis
21.55 Hírek 22.05 Beugró 23.00 Sporthírek 23.15 21
Gramm 1.20 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ
6.25 Digimon 6.45 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek
10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Dr. Vegas – A
szerencsedoki 13.40 A hálózat csapdájában 14.40 Robin Hood 15.35 Forma-1 17.25 Celeb vagyok, ments ki
innen! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 XXX
22.00 Elemi ösztön 2. 0.10 Szabadesés 1.55 Zsákutca
3.10 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.55 Mókás állatvilág 11.25 A
világ legerõsebb emberei 11.50 Babavilág 12.25 Egy
rém rendes család Budapesten 12.50 Ed 13.40 Charlie
– Majom a családban 14.45 Bûbájos boszorkák 15.45
A Cukorbáró 16.45 Aranygyermek 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.30 Megasztár 4. 21.05 Külön vélemény
23.50 Kvízió 2.00 Mentõhelikopter 2.50 Ed 3.40
Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.00 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin
15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04
Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Rendszerváltozatok – 20 év után 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág
19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 20.04
A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.21 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 28., VASÁRNAP
MTV: 4.00 Moto GP 5.15 Hajnali gondolatok 5.20
Pénz-vidék 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér 8.55 „Így szól az
Úr!” 9.00 Engedjétek hozzám… 9.05 Katolikus krónika
9.30 Szentek dicsérete 9.45 Egyházi naptár 10.00
Evangélikus magazin 10.25 Evangélikus ifjúsági mûsor
10.30 Mai hitvallások 11.00 Õszi hálaadó unitárius istentisztelet 12.00 Hírek 12.10 TS – Bajnokok Ligája
Magazin 12.40 Moto GP 13.40 Moto GP 15.35 Unokáink sem fogják látni 16.05 Így élünk most 17.00 Kultúrház 17.55 Panoráma 18.30 Tiszta kabaré! 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 19.55 Csináljuk a
fesztivált! 20.55 A szólás szabadsága 22.00 Mad Men
– Reklámõrültek 22.50 Hírek 22.55 Sporthírek 23.05
Sport7 24.00 TS – Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Digimonok 6.40
Kölyökklub 8.55 Jackie Chan legújabb kalandjai 9.15 A
tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.40 Receptklub
10.00 Játék 11.05 Európai idõ 11.25 MeneTrend 12.00
Híradó 12.05 Tuti gimi 12.40 A dadus 13.10 Magyar
autósport-magazin 13.30 Forma-1 16.20 A Mick
Jagger-projekt 16.55 Lucky Luke és a Daltonok 18.30
Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 A medál 21.50 Heti hetes
23.05 Így készült: A nyomozó 23.35 13 Kísértet 1.10
Portré 1.40 Szabadfogás
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.50 Joey 10.20 Ingatlanbróker
10.50 Két testõr 11.20 Stahl konyhája 11.50 Walker, a
texasi kopó 12.40 Rémvadászok 13.40 Gyilkos körök
14.50 A parti õrség 15.50 Afrikai kaland 16.50 Hubert
és a kutya 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Pókember
2. 22.45 Négy tesó 0.40 Képírók 2.35 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 10.04 Evangélikus
istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és
Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld
körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén
15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válo-

TV-RÁDIÓMÛSOR
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gatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 24.00
Éjszaka

14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35
Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Szeptember 29., HÉTFÕ
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.00 Bûvölet 10.50 Parlamenti napló
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 A palota ékköve 13.25 Tiszta kvíz 13.55 Jó kis
bagázs 14.20 Derek, a fenegyerek 14.45 Roma magazin 15.15 Domovina 15.50 Pénz-vidék 16.15 Kárpát
expressz 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Egy
lépés elõre 18.00 Tiszta kvíz 18.30 Sant Angelo – Egy
kórház hétköznapjai 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 A tv ügyvédje 21.10 Kék fény 22.10
Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.00 Nyugat 100 23.30
Hírek 23.35 Sporthírek 23.45 Egy személyes ügy
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub 11.25 Csajos hetes 12.00 Hírek 13.35 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.15 Receptklub 15.25 A fejvadász
16.25 Kaméleon 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.15 Mellbedobás 23.15 Nesztelen fegyver 0.55 Reflektor 1.15 Bundesliga 2.25 Autómánia 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.40 Kvízió
délelõtt 10.20 Teleshop 11.25 Kvízió 12.05 Bolondos
bébicsõsz 13.45 Az ügyosztály 14.45 Dokik 15.20
Zorro 16.20 Joshi Bharat 17.25 Cápák 18.30 Tények
19.10 Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.15 Hal a tortán
21.15 NCIS 22.15 Gyilkos számok 23.15 Különleges
ügyosztály 0.15 Tények este 0.45 Atomhajsza 2.15
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája
14.05 Rádiókabaré 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi
tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.35 Vacka rádió 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04
A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene
0.10 Éjszaka

Szeptember 30., KEDD
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.05 Bûvölet 11.00 Vágom a pasid!
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve
13.25 Tiszta kvíz 13.55 Jó kis bagázs 14.20 Derek, a fenegyerek 14.45 Srpski ekran 15.20 Unser Bildschirm
15.50 Sírjaik hol domborulnak 16.15 Kárpát expressz
16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Egy lépés elõre 18.00 Tiszta kvíz 18.30 Sant Angelo 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték!
21.10 Dokuzóna 22.05 Kedd este 22.40 Kultúrház
22.55 Az utókor ítélete 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek
23.40 A senki földjén
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub 11.25 Istenek és katonák 12.00 Hírek 13.05 Disney-rajzfilm 13.35 Játék 15.10 Receptklub 15.25 A fejvadász 16.25 Kaméleon 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15 Mennydörgõ robaj 23.20 XXI. század –
A legendák velünk élnek 24.00 Reflektor 0.15 Willard
2.00 Harcos utcák 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.40 Kvízió
délelõtt 10.20 Teleshop 11.30 Kvízió 12.15 Cserebere
szerelem 13.45 Az ügyosztály 14.45 Dokik 15.20 Zorro
16.20 Joshi Bharat 17.25 Cápák 18.30 Tények 19.10
Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.15 Hal a tortán 21.15
Senorita Szöszi 22.15 10! 23.15 A médium 0.15 Tények este 0.45 Alfred Hitchcock bemutatja 1.15
Anarchisták 2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája

Október 1., SZERDA
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.05 Bûvölet 11.05 Vágom a pasid!
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve
13.25 Tiszta kvíz 13.50 Jó kis bagázs 14.20 Derek, a fenegyerek 14.45 Kormányváró 15.15 Hrvatska krónika
15.50 Ecranul nostru 16.15 Kárpát expressz 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Egy lépés elõre 18.00
Tiszta kvíz 18.30 Sant Angelo 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 TS – Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkõzés 23.00 Szerda este 23.35 Lapozó
0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.15 Mennyország most
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Nyerõ 8
11.25 Istenek és katonák 12.00 Hírek 13.00 Disney-rajzfilm 13.25 Játék 15.10 Receptklub 15.25 A fejvadász 16.25 Kaméleon 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15 Halálos fegyver 23.45 Így készült: A tiltott királyság 0.15 Az egység 1.15 Reflektor 1.30
Ex-feleség 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.40
Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop 11.30 Kvízió 12.20
Columbo 13.45 Az ügyosztály 14.45 Dokik 15.20 Zorro
16.20 Joshi Bharat 17.25 Cápák 18.30 Tények 19.10
Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.15 Hal a tortán 21.15
Doktor House 22.15 Született feleségek 23.15 Eureka
0.15 Tények este 0.45 Atomgyilkosság 2.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35
Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió 19.40 Zene
19.54 Mese 20.04 Rádiószínház 20.20 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Október 2., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.05 Bûvölet 11.00 Vágom a pasid!
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve
13.25 Tiszta kvíz 13.55 Jó kis bagázs 14.20 Derek, a fenegyerek 14.45 Slovenski utrinki 15.20 Rondó 15.50
Esély 16.15 Kárpát expressz 16.45 Körzeti híradók
17.00 Hírek 17.10 Egy lépés elõre 18.00 Tiszta kvíz
18.35 Sant Angelo 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A la carte 22.10
Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.00 Euro Taxi 23.30
mtv Hangerõ 0.25 Hírek 0.30 Sporthírek 0.40 Magán
beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Nyerõ 8
11.25 Istenek és katonák 12.00 Hírek 13.10 Disney-rajzfilm 13.40 Játék 15.10 Receptklub 15.25 A fejvadász 16.25 Kaméleon 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15 Tibor vagyok, de hódítani akarok! 23.00
Házon kívül 23.35 Boszorkák 0.35 Reflektor 0.55 Alias
1.50 Infománia 2.15 Házon kívül 2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.40
Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop 11.30 Kvízió 12.20 Akitõl forog a világ 13.45 Az ügyosztály 14.45 Dokik 15.20
Zorro 16.20 Joshi Bharat 17.25 Cápák 18.30 Tények
19.10 Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.15 Hal a tortán
21.20 Natho Libre 23.15 Csillagkapu 0.15 Tények este
0.45 Strucc 1.15 Csillagkapu 2.05 Aktív

Bogárd és Vidéke 2008. szeptember 25.
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25
Vendég a háznál 11.45 Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35
Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30
Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.35 Vacka rádió 19.42 Zene 19.54 Mese
20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Október 3., PÉNTEK
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte
9.00 Max, a zsaru 10.05 Bûvölet 11.00 Vágom
a pasid! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20
Euro Taxi 12.50 Sorstársak 13.20 Tiszta kvíz
13.50 Körzeti magazinok 14.45 Évgyûrûk 15.30
Ablak 16.15 Kárpát expressz 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Egy lépés elõre 18.00
Tiszta kvíz 18.30 Sant Angelo 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 David
Nolande 21.10 Presszó 22.10 Péntek este
22.45 Múlt-kor 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek
23.30 Bajnokok ligája
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli
8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top
Shop 11.15 Nyerõ 8 11.25 Fekete szépség
12.00 Hírek 13.15 Disney-rajzfilm 13.45 Játék
15.10 Receptklub 15.25 A fejvadász 16.25 Kaméleon 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15 CSI – Miami helyszínelõk 22.20
Gyilkos elmék 23.25 A fõnök 0.25 Reflektor
0.45 Így készült: A nyomozó 1.10 Itthon 1.35
Titkos társaság 3.15 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.25
Stahl konyhája 9.40 Kvízió délelõtt 10.20
Teleshop 11.25 Kvízió 12.05 Vanília és csokoládé 13.45 Az ügyosztály 14.45 Dokik 15.20
Zorro 16.20 Joshi Bharat 17.25 Cápák 18.30
Tények 19.10 Jóban-Rosszban 19.40 Aktív
20.15 Hal a tortán 21.20 Megérzés 23.15 Holló:
Út a mennyországba 0.15 Tények este 0.45 Paranoia 1. 0. 2.15 Vak igazság 3.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25
Vendég a háznál 11.45 Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 A metodista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35
Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30
Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.35 Vacka rádió 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka
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A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN minden programcsomagban a C5ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor alatt
olvasható!
Szeptember 27., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Sárbogárd—Lajoskomárom, Sárbogárd—Sárosd foci 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Aerobic (60’), Halország 3. (15’), Tüskevártábor 2. (27’), Szüret Rétszilason
(22’), Pálfán (70’), Szüreti felvonulás Cecén (35’) 19.00
Lapszemle, Sziréna 20.00 Kistérségi ülés (1.21’), Sárbogárd—Dunaújváros kézi (60’), Megyei I. osztályú foci-összefoglaló (1.20’)
Szeptember 28., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Aerobic (60’), Halország 3. (15’), Tüskevártábor 2. (27’),
Szüret Rétszilason (22’), Pálfán (70’), Szüreti felvonulás
Cecén (35’) 13.00 Heti híradó 15.00 Jobban János rubindiplomája (1.17’), A Magyar Gárda Sárbogárdon (60’),
Halország 2. (13’), Népdaltalálkozó Igaron (45’), Médiakupa Rétimajorban (40’) 19.00 Heti híradó 20.00 A miklósi
csoda, Gyermekhét az evangélikusoknál (67’), Hangverseny a templombúcsún (64’)
Szeptember 29., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Kistérségi ülés (1.21’), Sárbogárd—Dunaújváros kézi (60’), Megyei I. osztályú foci-összefoglaló (1.20’) 13.00 Heti híradó
15.00 Sárbogárd—Lajoskomárom, Sárbogárd—Sárosd
foci 19.00 Heti híradó 20.00 Lélekút Tombor Katival (80’),
Sz. Mikus Edit szexológussal (90’), Aerobic (60’)
Szeptember 30., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A
miklósi csoda, Gyermekhét az evangélikusoknál (67’),
Hangverseny a templombúcsún (64’) 13.00 Heti híradó
15.00 Lélekút Tombor Katival (80’), Sz. Mikus Edit szexológussal (90’), Aerobic (60’) 19.00 Heti híradó 20.00 Béke-

gyûlés (20’), Filmszemle (30’), Halászbúcsú Rétimajorban
(40’), Vadászház Alapon (29’), Rock Café (20’)
Október 1., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Békegyûlés
(20’), Filmszemle (30’), Halászbúcsú Rétimajorban (40’), Vadászház Alapon (29’), Rock Café (20’) 13.00 Heti híradó 15.00
Szüret Cecén (110’), Bajai halászlé (10’), Tüskevár 3. (26’),
Halország 3. (15’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00
Sárszentmiklós—Bakonycsernye foci, Pingpong
Október 2., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Sárszentmiklós—Bakonycsernye foci, Pingpong 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Békegyûlés (20’), Filmszemle (30’),
Halászbúcsú Rétimajorban (40’), Vadászház Alapon (29’),
Rock Café (20’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 A miklósi
csoda, Gyermekhét az evangélikusoknál (67’), Hangverseny
a templombúcsún (64’)
Október 3., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Szüret
Cecén (110’), Bajai halászlé (10’), Tüskevár 3. (26’),
Halország 3. (15’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 A miklósi
csoda, Gyermekhét az evangélikusoknál (67’), Hangverseny
a templombúcsún (64’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Békegyûlés (20’), Filmszemle (30’), Halászbúcsú Rétimajorban
(40’), Vadászház Alapon (29’), Rock Café (20’)
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam
körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében:
Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503
259, 06 (20) 9440 445!

A Bogárdi TV mûsora Cece térségében
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93.25 Mhz-es
frekvencián.
Szeptember 25., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Cece–Sárbogárd meccs (100’), Sportbál Cecén (81’)
13.00 Heti híradó (14-18 óra között mûsorfrissítés) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 N. Kovács Zsolt Japánban 2. (76’), Népi fogathajtás Vajtán (100’), Motoros
buli Alapon (ism., 44’)
Szeptember 26., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Tüskevár tábor 3. (28’), Filmszemle (28’), Kettesfogat-hajtás Vajtán (ism., 120’), Asztalitenisz (25’) 13.00
Heti híradó 14.00 Keresztyén ébredés a világban (96’), A
házasságról (90’), Erdély képekben (20’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Cecei szüreti felvonulás (25’) és
mûsor (107’), Népdalosok Igaron (45’), Halászbúcsú
Rétimajorban (ism., 40’), Halország 3. (15’)
Szeptember 27., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 Lélekút Tombor Katival (80’), Nagylóki Talpasok
(33’), N. Kovács Zsolt Japánban 1. (86’) 13.00 Heti híradó
14.00 Cecei szüreti felvonulás (25’) és mûsor (107’), Népdalosok Igaron (45’), Halászbúcsú Rétimajorban (ism.,
40’), Halország 3. (15’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Tüskevár tábor 3. (28’), Filmszemle (28’),
Kettesfogat-hajtás Vajtán (ism., 120’), Asztalitenisz (25’)
Szeptember 28., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 N. Kovács Zsolt Japánban 2. (76’), Népi fogathajtás
Vajtán (100’), Motoros buli Alapon (ism., 44’) 13.00 Heti

híradó 14.00 Cece–Káloz focimeccs (95’), Sárbogárd–D.újváros kézilabda (48’), Megyei I. oszt. foci-összefoglaló (73’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Keresztyén ébredés a világban (96’), A házasságról (90’), Erdély képekben
(20’)
Szeptember 29., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Tüskevár tábor 3. (28’), Filmszemle (28’), Kettesfogat-hajtás Vajtán (ism., 120’), Asztalitenisz (25’) 13.00 Heti
híradó 14.00 Lélekút Tombor Katival (80’), Nagylóki Talpasok
(33’), N. Kovács Zsolt Japánban 1. (86’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Cecei szüreti felvonulás (25’) és
mûsor (107’), Népdalosok Igaron (45’), Halászbúcsú
Rétimajorban (ism., 40’), Halország 3. (15’)
Szeptember 30., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Keresztyén ébredés a világban (96’), A házasságról
(90’), Erdély képekben (20’) 13.00 Heti híradó 14.00 N. Kovács Zsolt Japánban 2. (76’), Népi fogathajtás Vajtán (100’),
Motoros buli Alapon (ism., 44’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Cece–Káloz focimeccs (95’), Sárbogárd–D.újváros kézilabda (48’), Megyei I. oszt. foci-összefoglaló (73’)
Október 1., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Cecei szüreti felvonulás (25’) és mûsor (107’), Népdalosok
Igaron (45’), Halászbúcsú Rétimajorban (ism., 40’),
Halország 3. (15’) 13.00 Heti híradó 14.00 Tüskevár tábor 3.
(28’), Filmszemle (28’), Kettesfogat-hajtás Vajtán (ism.,
120’), Asztalitenisz (25’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Lélekút Tombor Katival (80’), Nagylóki Talpasok
(33’), N. Kovács Zsolt Japánban 1. (86’)

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és
idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné, Hargitai Lajos,
Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kovács
Györgyné, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és még sokan
mások. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Szedõ- és tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka:
Heiland Ágnes. 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,
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Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20
év tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30)
290 8313.
Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Lambéria osztrák 998 Ft/m2, hajópadló 1598
Ft/m2, hagyományos parketta 1990 Ft/m2-tõl, akác
kerítésléc 199 Ft/db-tól: 06 (20) 9475 970. (756096)
Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344.

Sárbogárd–Alsótöbörzsökön egyszobás, konyhás családi ház eladó. 06 (25) 466 378. (051891)
1,4-es F Opel Astra, sárga kívül-belül, megkímélt,
1999-es, felnis téligumikkal eladó. 690.000 Ft. Telefon: 06 (20) 3985 178. (051407)
Fiorács Kft. (volt Serköv) férfi és nõi állatgondozót
keres sertéstelepére. 06 (30) 232 8011. (052000)
Otelló szõlõ eladó. 06 (20) 2737 624. (051999)
Vegyes tûzifa 1950 Ft/q, akác tûzifa 2050 Ft/q. 06
(30) 890 8132. (051998)
Tuja kedvezõ áron. 06 (30) 532 2757. (051994)
Borszõlõ, burgonya eladó. 06 (30) 9935 337. (051990)
Akác tûzifa 2150 Ft/q. 06 (70) 374 0769. (051988)
Abai szeszfõzde rövid határidõvel, tavalyi áron pálinkafõzést vállal. 06 (30) 9275 627. (051968)
Sárbogárdon, az Árpád-lakótelepen téglaépületben földszintes, másfélszobás lakás, alacsony rezsivel sürgõsen eladó. Telefon: 06 (25) 476 091, 06
(22) 341 069.
Összkomfortos családi ház eladó. Tinódi u. 99. 06
(20) 9270 985. (051435)
Lakás kiadó vagy eladó. 06 (20) 414 4860.
Árpád-lakótelepi, 53 m2-es, negyedik emeleti, erkélyes lakás eladó. Telefon: 06 (70) 206 8876.
Káloz központjában háromszobás, gázfûtéses, tégla családi ház eladó. 06 (30) 491 5363. (051432)
Cicákat elajándékoznék! Érdeklõdni a szerkesztõségben.
Borszõlõ eladó, fehér-fekete vegyesen (2-3 mázsa). 06 (25) 461 754. (051430)
Borászatban használt, vadonatúj, 250 literes acéltartályok eladók. 06 (20) 9231 630.
Szántóföldet bérelnék hosszú távra Sárbogárdon
és környékén. 06 (30) 242 8993. (051426)
Albérlet kiadó hosszú távra Sárbogárdon, központhoz közel, csendes helyen (cserépkályhás, összkomfortos, kertes). 06 (30) 242 8993. (051426)
Egyszobás, összkomfortos lakás a bölcsõde mellett (25.000 Ft/hó+rezsi) kiadó. 06 (30) 684 7632.
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512
Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40 % ENGEDMÉNNYEL,
hitelre is eladók! 06 (70) 341 9532
LEKNER KEGYELET
Temetkezési Szolgáltató Kft.
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 (30) 435 9021, 06 (25) 460 059
AKÁC és EGYÉB kemény TÛZIFA ELADÓ.
06 (30) 9470 899
1995-ös FORD MONDEO 1,8 ELADÓ.
Mûszaki vizsga érvényes 2009. júliusig,
mûszakilag KITÛNÕ ÁLLAPOTBAN van
és rendszeresen szervizelt.
Irányár: 475.000 Ft. 06 (70) 387 1932
EXTRA ANGOL BÁLÁS RUHAVÁSÁR
MINDEN KEDDEN, 7.30-14 óráig
Sárbogárdon a mûvelõdési házban.
GYÓGYMASSZÕR! Szakács Gábor, Cece.
Idõpontegyeztetés: 06 (30) 5689 411.
ÍZÜLETI-, GERINCPROBLÉMÁK kezelése,
MÛTÉT UTÁNI REHABILITÁCIÓ.
Akár az Ön otthonában is!
Üdülési csekk beváltható.
ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ eladó.
Érdeklõdni: 06 (30) 9161 704
NISSAN TERRANO II ELADÓ.
1999-es friss mûszaki, kitûnõ állapot.
06 (70) 241 3738
JOGOSÍTVÁNY!
Babi Autósiskola
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
TANFOLYAMOT indít részletfizetéssel
2008. szeptember 26-án, 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési központban.
Jelentkezni a helyszínen.
Telefon: 06 (30) 9939 285
NAPRAFORGÓ, KUKORICA
garantált áras felvásárlása
TOB KER Kft.,
Pusztaegres, Ödönmajori telepén.
Érdeklõdni: 06 (30) 2178 320
DUGULÁSELHÁRÍTÁS bontás nélkül,
garanciával. 06 (70) 310 8086
Teljes körû,
INGYENES HITELÜGYINTÉZÉST vállalunk.
06 (30) 491 4239
REDÕNYAKCIÓ!
Négy év garanciával! JAVÍTÁS IS!
06 (70) 410 4916, 06 (25) 460 251
Sárbogárdon FELÚJÍTOTT,
HÁROMSZOBÁS CSALÁDI HÁZ eladó.
06 (70) 410 4917

(006707)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1760 Ft/q, cser kugli akáccal 1770 Ft/q, cser
aprított 1800 Ft/q, cser aprított akáccal 1800 Ft/q,
akác tûzifa kugliban 2010 Ft/q, akác tûzifa aprítva
2040 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Töbörzsökön 130 m2-es, négyszobás, kétféle fûtéses, sarokkádas, beépített konyhás ház eladó.
Azonnal költözhetõ. Telefon: 06 (20) 333 6009.
LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és
környékén. A legtöbb sárbogárdi eladó ingatlant
megtalálja irodánkban. Vevõinknek szolgáltatásaink ingyenesek; díjmentes hitelügyintézés: lakáscélú, szabad-felhasználású, személyi hitelek. Spórolja meg az ügyintézéssel, sorban állással járó kellemetlenségeket, elintézzük Ön helyett! 06 (30)
491 5363. (051743)
Energolux automata mosógép eladó. 06 (20) 394
2372.
Szekrények és használt nyílászárók eladók. Érdeklõdni 16 óra után: 06 (30) 632 7249.
Sárbogárdon szántóföldet bérelnék. 06 (30) 513
5180. (051385)
Konyhakész májkacsák folyamatosan eladók. Érdeklõdni lehet az esti órákban a 06 (25) 234 303-as
számon.
Borszõlõ eladó. Telefon: 06 (20) 568 2317. (051960)
Családi ház eladó. 06 (30) 3302 615.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557 6509.
(051896)

Családi ház 100 m2-es, Sárszentmiklóson eladó.
Ár: 8.000.000 Ft. Telefon: 06 (20) 327 9817. (051895)
Eladó H2O gõzölõs szõnyegtisztító, asztali csocsó.
06 (20) 394 2372.
Sürgõsen eladó 138 m2-es ház Sárbogárdon, 14,9
milliós irányáron. Régi, számozott bécsi zongora is.
06 (70) 3356 413. (051398)
Sárbogárdon építési telek eladó a Honvéd utcában, vasútállomáshoz közel. Telefon: 06 (70) 262
5656. (051396)
Kiadó vagy eladó garázst keresek az Ady-lakótelepen. 06 (70) 3356 413. (051398)

(051424)

Gépkocsivezetõ-állást keresek: A, B, C, E, F3, F4,
PAV I. Telefon: 06 (20) 397 8431
Betontörmelék ingyen elvihetõ. 06 (70) 3230 442.
5-20 hektár termõföldet bérelnék. 06 (30) 431
4374. (051333)
Otelló és fehér borszõlõ eladó. Sárszentmiklós,
Akácfa u. 10. 06 (30) 318 1467. (051965)
Otelló szõlõ eladó. 06 (30) 5329 990, 06 (25)
460 803.
Konvektor eladó. 06 (30) 330 2615.
Földet bérelnék. 06 (30) 431 4374. (051439)
Albérlet kiadó. Szoba, konyha, fürdõszoba. 06 (30)
223 1817. (051438)

A Szegletkõ ’91 Kft.
(7000 Sárbogárd, Táncsics M. u. 6625. hrsz.)

nehézgépkezelõ vizsgával rendelkezõ és az építõiparban több éves gyakorlatot szerzett

NEHÉZGÉPKEZELÕKET,
továbbá építõipari segédmunkára

SEGÉDMUNKÁSOKAT
keres felvételre.
Egyeztetés céljából a következõ telefonszámokon lehet jelentkezni:

06 (30) 9392-026, 06 (30)6811-336, 06 (25) 467 120

Bogárd és Vidéke 2008. szeptember 25.

HIRDETÉSEK

Tisztelt Állattartók! VÁRJUK ÖNÖKET A VITA-PIG KFT.
(SÁRBOGÁRD, VASÚT U. 2.) TAKARMÁNYBOLTJÁBAN.
Ízelítõ AKCIÓS termékeinkbõl:
malac dercés
40 kg
4.000,malac granulátum
40 kg
4.200,süldõ dercés
40 kg
3.600,hízó dercés
40 kg
3.400,tejporos malac granulátum
20 kg
2.200,szoptató koca dercés
40 kg
3.800,gazda dercés
40 kg
3.200,gazda granulátum
20 kg
1.800,darakeverék
40 kg
2.600,broiler nevelõ
20 kg
2.000,broiler befejezõ
20 kg
1.800,tojó granulátum
20 kg
2.000,kacsanevelõ
20 kg
1.900,nyúltakarmány granulátum
20 kg
2.000,Hobbiállat eledelek. További forgalmazókat kiszolgálunk.

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓ-AKCIÓ!

SÁRBOGÁRDI SZÉKHELYÛ
ÉPÍTÕIPARI CÉG

6 légkamrás ablakok
3 rétegû üveggel alapáron!

adminisztrátori
munkakör

K=0,8 W/m2K!!!

Szeptember 9-étõl október 9-éig

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!

Bereczk Róbert
Heves Therm márkaképviselet
Sárbogárd, Ady E. út 168.
Telefon: 06 (30) 9377 545
E-mail: bereczkr@invitel.hu
Válassza a minõséget!

betöltésére munkatársat keres.
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A Work Force Kft.

betanított
munkavállalókat
keres multinacionális partnere megbízásából
Sárbogárdra.
Feltétel: 8 általános iskolai végzettség.
Gyártósori összeszerelésben szerzett
tapasztalatot elõnyként értékeljük.
Juttatások:
ingyenes céges buszjárat, étkezési utalvány.

Érdeklõdni: 06 (20) 999 5039
A FLÓRA BABABOLTBA
megérkeztek az
ÕSZI
KISMAMARUHÁK,
CIPÕK,
GYERMEKRUHÁK.
Felicitas csomagok átvehetõek.

Kérjük, hogy a jelentkezéseket
az alábbi telefonszámon
szíveskedjenek megtenni:

Sárbogárd, Tompa M. u. 25.

06 (25) 520 005

06 (30) 237 8428

Nyitva hétfõtõl péntekig, 8-12 óráig,
13-17 óráig, szombaton 8-12 óráig.
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NYÍLT TÉR

Kérdezték
Miért vágták ki a nagy
nyárfát az óvoda udvarán?
Többen is hívták szerkesztõségünket a napokban, mert látták, hogy a Hõsök terei
óvoda udvarán kivágták a nagy nyárfát.
Ez volt a központban a legmagasabb fa. A
Hõsök tere egyik szép színfoltjaként uralta
az óvoda udvarát. Hatalmas lombkoronája
Sárszentmiklósra is odalátszott. Most ezt a
nyárfát minden különösebb indok nélkül
kivágatta az önkormányzat. Amikor ezzel
kapcsolatban az egyik képviselõt, Bódai
Gábort kérdõre vonta egy polgár, a városatya azt válaszolta, hogy azért kellett kivágni azt a fát, mert korhadt volt a közepe,
és balesetveszélyt jelentett, attól lehetett
tartani, hogy valakire rádõl.

õk is négyhónapos lemaradással számláznak. Aztán majd nekik is egyszerre kell fizetnünk. Náluk is az a gond, hogy nem követhetõ az elszámolás. Ha probléma van,
képtelenség elérni õket telefonon, mert
nem veszik fel.
Szó volt korábban a parkosított terület kaszálásáról is. Azonban azt most se kaszálják, ezért az egész lakótelepnek gondozatlan, elhanyagolt a kinézete. Az ajtók elõl
ellopták a lábrácsokat a vasazók, a hazatérõ lakóknak úgy kell átugrani az ajtó elõtti
gödröt, ha be akarnak jutni. Nem jók az ajtózárak, a pinceablakok sok helyen töröttek, emiatt éjjel ismeretlenek többször is
bementek a pincébe és elloptak ott tárolt
villanytûzhelyeket, kerékpárokat és mindent, ami érték. Sok lakástulajdonos, bérlõ
a közös költségeket se fizeti. Mikor lesz
már a lakótelepen rend és biztonság?

Nyílt
tér
nak a közös költségek tekintetében, és
mindenki felelõsséget érezne a közös ügy
iránt. Mert pályázni is csak így lehet a társasházak bárminemû felújításának támogatására, a gazdaságosabb mûködés érdekében.

Körtefa
A Rózsa utcában, a Mészöly Géza Általános Iskola bejárata közelében van egy körtefa. Egyedül állja ott a sarat, miután kivágták a fûzfákat. Minden évben rendületlenül hozza termését, de mivel közterületen van, nincs, aki összeszedje a lepotyo-

Boros Lajos

Ez az állítás nem igaz, mert a kivágott fatörzsrõl és a földben maradt tuskóról készült fénykép alapján egyértelmûen megállapítható, hogy ez a fa teljesen egészséges volt. Egyébként is nagyon furcsa, hogy
Bódai Gábor és társai most kezdtek azért
aggódni, hogy ez a fa balesetveszélyt jelent
és rádõl valakire, hiszen a bezárt óvodában
egy lélek se jár már egy éve.
Amikor az óvoda udvarán még gyerekek
játszottak, akkor nem aggódtak a képviselõ urak a csöppségek testi épségéért? Nem
inkább az a sanda rombolási szándék van e
tett mögött is, hogy már alig várják, hogy
lebonthassák az óvodát? No, de ha ott parkolót akarnak, az autóknak is kell az árnyék! Vagy drága a gáz, és kellett a fa valakinek téli tüzelõnek?

Gondok az
Árpád-lakótelepen
A lakótelepünk problémái örökzöld témaként kerülnek újra és újra elõ a Bogárd és
Vidéke újságban. A fûtéssel most is vannak gondok, akárcsak azelõtt. A dunaújvárosiak után a pécsi E.ON fûtött, és gond
volt a számlázással is. Jellemzõ, hogy a
2006-os végszámlát most küldte meg a cég,
utólag. Persze, nem örültünk a váratlan fizetnivalónak. Ráadásul ki ellenõrzi, hogy a
számla mit takar? Most a gyõri E.ON fût,

Más lakók is panaszkodtak a fûtésre az Árpád-lakótelepen. Kifogásolták, hogy a
távhõ ára egyre drágább, egy éven belül
többször is fölemelték, ami jelentõs kiadás
a nem túl magas keresetek mellett. Fõleg
azoknak okoz ez gondot, akik tisztességesen fizetnek. Õk úgy érzik, hogy azoknak
az adósságát is velük fizettetik meg, akik
nem törlesztik az elmaradásaikat.
A másik oldala a problémának, hogy míg
az alsó szinten lakók fáznak, addig a felsõ
szinteken lakók szaunában érezhetik magukat.
Korábban e problémák megoldására azt
javasolta a szolgáltató, hogy szereltessen
föl a lakóközösség külön mérõórákat minden lakásba, és akkor ki-ki maga szabályozhatja a lakás hõmérsékletét, illetve a
valós fogyasztása mértékének megfelelõen fizethet. Azonban erre nem minden lakóházban, lakásban került még sor, mert
nem sikerül az ügy érdekében megmozgatni minden lakót. (Emiatt pedig ott sincs jelentõs változás a számlázásban, ahol föl
vannak szerelve a mérõórák.)
Egyrészt vannak olyan lakások, amiket
csak bérbe adnak, nem itt élnek vagy elérhetetlenek a tulajdonosaik. Az albérlõk
meg nem léphetnek a tulajdonos helyett.
Másrészt vannak, akik érdektelenek, érdektelenné váltak, rövid távon gondolkoznak, felelõtlenek a közös ügyekben, vagy
notórius nem fizetõk. Ezeket az embereket nehéz, vagy egyáltalán nem lehet rávenni a fejlesztésre, a normális együttélés
szabályainak betartására, ami pedig mindenkinek az érdeke lenne.
Az sem elhanyagolható tény, hogy — az
összetartás hiányának köszönhetõen —
egyes közösségi képviselõk nem úgy végezték a munkájukat és kezelték a rájuk bízott
pénzt, ahogy az elvárható lett volna.
Ebbõl a patthelyzetbõl csak úgy lehetne kilépni, ha valóban összefogna az egész lakóközösség, szigorú elszámolást alkalmazná-

gott gyümölcsöt és hasznosítsa azt. Az arra
járó iskolások elõszeretettel kóstolnak bele a csalogató körtékbe, de mivel kissé fanyar a vackor, eldobálják. Sõt, a gyalogúton látható jelek szerint csatákat vívnak
vele. A maradványok pedig ráragadnak a
biciklik, babakocsik kerekeire meg a járókelõk cipõjére, de volt olyan is, aki majdnem elcsúszott a körtetetemeken. A fa olykor revánsot vesz ezért a tiszteletlenségért
egy-egy kobakon koppanó körtével, de ennél többet õ sajnos nem tehet.
Jó lenne, ha valaki pártfogásba venné azt a
fát és a termést, amit hoz.
Egyébként kellemes kis pihenõparkot lehetne teremteni abból a füves részbõl bokrokkal, fákkal, néhány paddal. Akkor a
körtefa sem érezné oly magányosnak magát.

Szõlõgyalázók
A Kossuth utcában, a lakóteleppel szemben álló buszmegálló környékén két ház
udvarán szépen érik már a szõlõ. Amióta
azonban megkezdõdött az iskola, az ott lakóknak nincs nyugalma. Ugyanis az arra
járó gyerekek némelyike rendszeresen beugrál a kerítésen megdézsmálni a termést.
Vannak, akik éjszaka is visszajárnak. Hát
nem tanították meg ezeknek a rendetlen
kölyköknek, hogy tisztelni kell a másik ember tulajdonát? Miért nem kíséri tanár a
gyerekeket a buszmegállóhoz és buszmegállótól, ahogy régebben?
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág
és Hargitai Lajos

