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A Dél-Mezõföld független hetilapja

A Haza mindenek elõtt!
Megint híresek lettünk, és most „a mi Lengyelünk” tett bennünket azzá. A hõs bajnok megmentette a hazát, ezzel a hírrel van tele
a honi sajtó. (Írás a 3. oldalon.)

KÉK HÍREK

www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

A sárbogárdi Black
Time újabb sikerei
A 2008-as országos bajnokságot már felnõtt kategóriában teljesítették a lányok, és nagy örömünkre kis csoportban (7 táncos) a 3.
helyen végeztek.

MERÉSZSÉG
Október 6-án egy sárbogárdi lakos tett bejelentést ismeretlen tettes ellen, aki a Mészöly Géza Általános Iskola kerékpártárolójából egy lezárt állapotban lévõ kerékpárt tulajdonított el. Úgy tûnik, nem félt, hogy esetleg észrevehetik.

JÁTSZUNK HÁBORÚSDIT?
Október 7-én az 51-es számú, használaton kívüli katonai objektum területén ismeretlen személyek megrongálták az átjátszóállomás fémszekrényét.

A NYALÁNK TOLVAJOK
Október 8-án Cecén illetéktelen személyek felfeszítették egy vendéglátóhely ajtaját, ahonnan váltópénzt és édességet vittek el.

CSAK NEM NAGY A GYEP?
Október 9-én egy sárosdi lakos tett feljelentést, miszerint az éjszaka folyamán betörtek lakóházának garázsába, és onnan egy Stihl
FS 450-es motoros fûkaszát vittek el.

MI LESZ AKKOR, HA ELKÉSZÜL?
Október 11-én Sárszentágotán egy épülõ családi ház ablakát betörték, és különféle szerszámgépeket loptak el.

FOGY AZ ERDÕ
Október 12-én egy sárosdi lakos tett bejelentést, hogy a Sárosd
külterületén lévõ erdõbõl fát tulajdonítottak el ismeretlen tettesek. A járõrök igazoltatták az elkövetõket. A hatóság kilétüket
felfedte, és további eljárás indult ellenük.
CSALÁDBAN MARAD
Október 6-án egy igar-vámszõlõhegyi lakos személyesen tett feljelentést férje ellen, könnyû testi sértés elkövetése miatt. Családi
veszekedés történt. Az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.
DOLGOZNI AKAROK!
Október 14-én Sárbogárdon egy családi ház udvaráról munkahengert, gyorscsatlakozókat, hajtószárat vitt el ismeretlen tettes.
Pusztaegresen egy melléképületbõl vittek el benzinmotoros láncfûrészt, kézi körfûrészt és flexet ugyancsak ismeretlen tettesek.

A versenyek versenyét viszont megnyerték! Formáció kategóriában (24 táncos) lehengerelték a zsûrit, és természetesen ellenfeleiket is.
Sajnos a nemzetközi versenyekre — a brémai vb-re és a koppenhágai eb-re — anyagi okok miatt nem tudtunk kiutazni, de gyûjtünk a jövõ évre.
Külön öröm a tánccsoportban, hogy Fûrész Anna és Nagy Zita
tagjai annak a 12 táncosból álló csoportnak, mely a megújult
NOX együttes 2008/2009-es turnéján fellép. Közel 4 hónap kemény felkészülés után, 2008. október 24-én állnak színpadra elõször a budapesti Papp László Sportarénában. A turné többi állomása:
Debrecen—Pécs—Veszprém—Gyõr—Szombathely—
Gyöngyös—Miskolc, majd újra Budapest.
A lányokkal a koncertsorozat végén élménybeszámolót készít a
Bogárd és Vidéke valamint a Bogárdi TV.
Aki szeretné élõben látni õket, az a 06 (30) 290 3744-es telefonszámon kedvezményes állóhelyet rendelhet 3.000 Ft-os áron október 19-éig.
Hajrá csajok!
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Lemond-e Lengyel?
Múlt héten adtunk hírt arról, hogy a Fidesz 6-os számú választókerületi tanácsa
országgyûlési mandátumáról való lemondásra szólította fel Lengyel Zoltánt.
Ezzel kapcsolatban kérdeztem Varga Gábor választókerületi elnököt.
— Mi volt az oka a felszólításnak, és miért
éppen most szólítottátok föl lemondásra
Lengyel Zoltánt?
— A múlt hét óta felgyorsultak az események. Lengyel Zoltán körül újabb politikai
botrány érlelõdik. Mint ismeretes, a tavalyi
rendõrségi ügye miatt megszûnt a mentelmi joga, eljárás folyik ellene. Akkor azzal
az indokkal lépett ki a Fideszbõl és ült át a
függetlenek közé, hogy az ellene folyó vizsgálat ne okozzon problémát a Fidesznek,
de továbbra is a Fidesz politikáját követi a
parlamenti munkában. Ezzel ellentétben
tudjuk, hogy több esetben is az ellenzékkel
szemben, a kormányoldal mellett szavazott lényeges kérdésekben.
— Azóta a helyzet még bonyolultabb lett,
mert a legutóbbi hírek szerint belépett az
MDF-frakcióba, és ott frakcióvezetõ-helyettes lett.
— A lényeg az, hogy õt egyéni választókerületben a Fidesz színeiben választották
meg országgyûlési képviselõnek, és a választóitól nem erre kapott megbízást.

Ezért szólítottuk fel, hogy adja vissza a
mandátumát.
— Na és megtette?
— Nem tette meg. De erre az elhatárolódásra mindenképpen szükség volt. Rengetegen telefonáltak, hogy nem értenek
egyet azzal, amit Lengyel mûvel. Hangot
kellett adni az emberek tiltakozásának. Az
elhatárolódással azt is kifejezésre akartuk
juttatni, hogy a Fidesz politikájához nem
illeszkedik ez a fajta magatartás, stílus.
Nem lehet alku tárgya egy képviselõ szavazata, nem mondhatja egy országgyûlési
képviselõ, hogy ma fideszes, holnap kisgazda, holnapután MDF-es. A parlamenti
képviselõ felelõsséggel tartozik választóinak.
— Akkor most eggyel kevesebb helyi parlamenti képviselõnk lesz az országgyûlésben?
— Nem, mert az MSZP listájáról a parlamentben ott van dr. Szabadkai Tamás, és
van még egy nagyon tiszteletre méltó, helyi
származású képviselõnk is: a parlament
korelnöke, a cecei származású Horváth
László, aki ott ül a Fidesz soraiban. Már
beszéltem vele, és készségesen vállalta a
feladatot, hogy egyebek mellett képviselje
a választókerület érdekeit is. Egészen biztos, hogy õt sokkal gyakrabban fogják látni
a körzetben, mint látták azelõtt Lengyel
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Zoltánt, és bizonyos kérdésekben segíteni
is fog majd.
— Meglepett, hogy elsõként dr. Szabadkai
Tamást említetted.
— Az természetes, hogy politikai nézeteinkben nagy köztünk a különbség. Amikor
elvi, politikai kérdésekrõl van szó, akkor e
nézetkülönbségek markánsan megmutatkoznak. De amikor helyi képviseletrõl beszélünk, akkor a képviselõknek sok mindent közösen, együtt kell megoldani. Erre
példa a Fejér Megyei Közgyûlésben való
tevékenységünk is. Mindketten tagjai vagyunk a közgyûlésnek. A döntéseknél egymástól különbözõen szavazunk bizonyos
kérdésekben, ki-ki a maga frakciójával, de
összefogva teszünk például azért, hogy a
Petõfi Sándor Gimnáziumnál megvalósuljanak a fejlesztések, vagy javuljon ebben a
nagyon hátrányos térségben az egészségügyi ellátás, és jelentõs fejlesztések valósuljanak meg a sárbogárdi szakrendelõnél.
— Ez a felfogás jelentõsen különbözik a korábbi árokásó, egymást lejárató politizálástól.
— Senkinek sem jó az egymást lejárató politizálás, ez végképp a múlté kell, hogy legyen. Magyarországon kormányváltásra
van szükség. Mindenki látja, hogy ez így
nem mehet tovább. Szükség van a változásra a politikában és az egész társadalomban. A változás szükségességének, a jelenlegi válságnak az egyik jelzõje éppen a
Lengyel-ügy is.
Hargitai Lajos

Családi nap Töbörzsökön
A töbörzsöki Szent István Általános Iskola
hagyományos családi napjára szombaton
került sor a könyvtár épületében és udvarán, valamint a tornacsarnokban és a pályán. Párhuzamosan több esemény is zajlott, így mindenki megtalálta a kedvére való idõtöltést.
Az árnyas fák alatt különféle finomságokat: pogácsát, süteményt, innivalót lehetett vásárolni. Közben a konyhában a szülõk egy csapata készítette elõ az ebédhez a
gulyás hozzávalóit. A focipályán fiúk rúgták a bõrt, a tornateremben pedig a mozgásra vágyók frissíthették fel elgémberedett tagjaikat Barna Nóra, Szijjártó Viktória és Tóth Zoltán vezetésével. A könyvtár
egyik termében egy hosszú asztalnál fog-

A iskolai szürke hétköznapokat mindig színesítik a diákok számára a tanórákon kívüli
programok, kirándulások, táborok, amiket szívesen szervezünk nekik.
A töbörzsöki iskolásoknak az idén is nagyobbra tárult a világ: a Mészöly Géza Általános
Iskola testvériskolájaként lehetõségünk nyílt elutazni Budapestre, az õszi BNV-re, októberben pedig Rácalmáson csodálhattuk meg a tökfesztivált.
A négy elõadásra szóló bérleteket is megváltottuk már — programszervezõnk jóvoltából
— Székesfehérvárra, a Vörösmarty Színházba. Alig várjuk már az elsõ elõadást!
Ezúton is köszönjük az új lehetõségeket; ígérjük, hogy élni fogunk velük!

laltak helyet az alkotni vágyók, akiknek
Bedõ Edit, Szõnyegi Viktória és Pintérné
Illés Anna voltak a segítségükre. A terem
másik felében Bíró Kriszti varázsolta át az
elõtte sorban állókat arcfestékeivel. A belsõ helyiségben Feketéné Geiger Bernadett és Oláhné Bereczk Zsuzsa kínálták az
összegyûjtött portékákat rögtönzött bolhapiacukon.
Az ebédhez Bíró Kriszti csinált kedvet
énekkel, Kádár Zoltán pedig baranta-bemutatóval vonzotta maga köré az érdeklõdõket.
A délutáni tombolára rengeteg ajándék
gyûlt össze, így szinte senki sem ment haza
üres kézzel. Remélhetõleg az iskola alapítványának kasszája is szépen gyarapodott
az esemény révén.

A töbörzsöki iskola diákjai

Hargitai Kiss Virág

Kirándulni jó!

Bogárd és Vidéke 2008. október 16.
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A Haza mindenek elõtt!
ranggal „vettek meg”, hogy vele még egy
ideig kómában tartsák a pártot, mielõtt
végképp a politika hullaházába kerül. Erre
mondják, hogy megélhetési politikus. Neki
teljesen mindegy hogyan, de megszerzi a
megélhetéséhez szükséges pénzt. Ez
olyan, mint amikor a tolvaj, akit Kuncze
Gábor belügyminiszterként megélhetési
bûnözõnek titulált, kilopja az aksit a fénysorompóból. Neki élni kell, és számára
édes mindegy, hogy ebbe busznyi iskolás
gyerek hal bele egy pillanat alatt. Sajnos
ezzel a mentalitással nincs egyedül Lengyel a parlamentben.

Megint híresek lettünk, és most „a mi Lengyelünk” tett bennünket azzá. A hõs bajnok megmentette a hazát, ezzel a hírrel
van tele a honi sajtó.

Az Indexen olvastam
kedden:
A volt fideszes, majd független Lengyel
Zoltán vállalta az MDF megmentését. A
hétvégi alku eredménye: frakcióvezetõhelyettesi rang.
Újságírói kérdésre Lengyel Zoltán úgy fogalmazott: „kölcsönös elõnyökön alapuló
megállapodás” jött létre, nem „bizniszrõl”
vagy „megvételrõl” van szó. Herényi Károly az MTI kérdésére szintén úgy értékelte
a megállapodást, hogy az mindkét fél számára elõnyös.
Az MDF frakcióvezetõje, akit szombaton
bízott meg a párt választmánya, hogy biztosítsa a frakció fenntartásához szükséges
létszámot, hozzátette: Lengyel Zoltán parlamenti megszólalási lehetõségei, amelyek
független képviselõként korlátozottak voltak, most jelentõsen megnyílnak, azzal pedig, hogy frakcióvezetõ-helyettesi posztot
kap, napirend elõtt is fel tud majd szólalni.
A 2007 nyaráig fideszes, azóta független,
majd most az MDF frakciójába belépett
Lengyel Zoltán pénteken még úgy nyilatkozott az MTI-nek, hogy nem keresték
meg az MDF-tõl, de nem is ülne be a képviselõcsoportba.
Kérdésre válaszolva hozzátette: azt nagyon szomorúnak tartja, hogy a Fidesz részérõl korábban elhangozhatott, hogy bárki is képviselõket venne meg. Szerinte itt
sem történt semmi ilyen, „egyszerûen annak a felelõsségét érzetük át, hogy a jelenlegi gazdasági világválság, a külgazdasági,
belpolitikai helyzet szükségessé teszi azt,
hogy legyen egy konzervatív frakciója a
magyar Országgyûlésnek.”

Emlékeztetõ 2007-bõl
– 2007 nyarán, Budapesten, az Alagút utcánál Lengyel Zoltán hiányos öltözetben
nem tudta magát igazolni az õt megállító
rendõröknek, majd szidalmazta, s tettleg
bántalmazta azt a rendõrt, aki meg akarta
akadályozni, hogy autójával a helyszínrõl
eltávozzon.
– Lengyel Zoltán mentelmi jogát 2007. október közepén függesztette fel az Országgyûlés, miután a legfõbb ügyész hivatalos
személy elleni erõszak bûntette, könnyû
testi sértés vétsége és becsületsértés vétsége megalapozott gyanúja miatt javasolta
ezt.
– 2008. március 28-án hivatalos személy elleni erõszak, könnyû testi sértés és becsületsértés miatt benyújtotta a vádiratot a
Központi Nyomozó Fõügyészség Lengyel
Zoltán független országgyûlési képviselõ

– A www.reggel.hu „Zsák a foltját” címmel jelentetett meg egy írást. Ebben az
alábbiakat olvashatjuk:

ellen – közölte akkor Fazekas Géza, a
fõügyészség szóvivõje.
– Ha a bíróság megállapítja a bûnösségét,
akkor akár több évi szabadságvesztésre is
ítélhetik a képviselõt – mondta az InfoRádió kérdésére Futó Barnabás ügyvéd.

A nép hangja
Vélemények az internetrõl
– Lengyel Zoltán tegnaptól a „Normális
Magyarország” MDF frontembere.
– Létezik az az összeg, amiért korpás a hajam – mondá az egyszeri reklámszereplõ.
– A „sáregresi rém” immáron frakcióvezetõ-helyettes. A fotóit levette már a netrõl?
Azért ez egy szép karrier.
1994-ben MSZP-támogatással polgármesteri szék, 1998-ban karrierje országgyûlési
képviselõként indul a Fideszben, 2002-ben
a Fidesz-karrier újratöltve, 2007-ben fürdõgatyás rendõrsztori, majd sáregresi bozótirtási akció, 2008 szeptemberében
nemzeti kisgazdás akármi, 2008 októberében ejtõernyõvel az MDF-frakcióban landol csupa hazaszeretetbõl. Mert az a fontos, hogy legyen a parlamentben konzervatív frakció. Szorítok nekik! Bár tényleg gáz
ez a mókus.
– Zolinak tényleg nem számít a módszer,
csak a hatalom. S az MDF-rõl is kiderült
(nem csak általa) ugyanez. Lassan elérünk
oda, hogy alig lesz ember a politikában,
akirõl csak úgy szõrmentén is feltételezhetjük a becsületet.
– Bayer Zsolt a 2006-os kampány idején
egy személyes beszélgetés alkalmával
annyit mondott, hogy fizetett ügynökök
vannak köztünk.
Lengyel most olyan „fizetett ügynöke” az
MDF-nek, akit frakcióvezetõ-helyettesi

Már önmagában az is meglehetõsen megalázó volt, ahogyan Dávid Ibolya szinte könyörgött Almássy Kornélnak, hogy adja
vissza a mandátumát (amiért is beígértek
neki eget és földet..., Dávid képviselõi tiszteletdíját, 2010-es listás helyet, és így tovább), nem különben, ahogyan a parlament összes függetlenjét körbeudvarolták,
majd következett a már említett sztori, vagyis Lengyel Zoltán „nem megvétele”,
amely mindennél jobban bizonyította,
hogy a király(nõ) meztelen. Mert hát, lehet a többi pártot cseszegetni, no, meg a
normális Magyarországot és a valódi konzervatív értékrend tiszteletét emlegetni,
csak hát mindez az olyanoktól nem túl elegáns, akik az elsõ adandó alkalommal,
amint az érdekeik azt kívánják, úgy felejtik
el az addig hangoztatott elveiket, mintha
soha nem is lettek volna. Vagy Herényi
Károlyék számára talán egy olyan ember
jelenti a normális Magyarországot, aki afféle fürdõgatyás Bruce Lee-ként hadakozik a rendõrökkel egy közúti igazoltatáskor? Esetleg Dávid Ibolya számára az a
konzervatív értékrend, amikor egy jobboldali országgyûlési képviselõ meztelenül
pózol a feszület alatt? Mert ha igen, akkor
Lengyel Zoltán nem egyszerûen csak jó,
hanem zseniális választás volt. Egy olyan
ember, aki tökéletesen passzol az MDFhez..., mondhatni: zsák a foltját. Egyébként pedig teljes joggal örömködhetnek
Dávid Ibolyáék, elvégre lesz pénz a jövõben is, elmúlt a veszély, életben maradt a
frakció..., igaz, a becsület közben elveszett,
de hát annyi baj legyen. Arra úgy sincs
semmi szükség a hazai politikában.
Stanga István, www.reggel.hu

És ezzel nincs vége. Ugyan, mi az, ami a
pénzen és a hatalmon kívül ennyi égést
megér nekik? De legyen ez az õ problémájuk...
Mi meg legyünk büszkék a mi hírhedt Lengyelünkre!
Összeállította: Hargitai Lajos
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Kié a politikai felelõsség a városban?
Sárbogárd képviselõ-testületének MSZP-frakciója múlt héten
sajtótájékoztatót tartott.
Dr. Szabadkai Tamás frakcióvezetõ elmondta:
— Nem értünk egyet azzal, ahogy Sárbogárd polgármestere és a
„tízek” irányítják a várost. Felelõtlen politizálásuk eredménye,
amirõl városunk a közelmúltban megkapta az értesítést, hogy a
benyújtott KDOP-3.1.1/B. városközpont-rehabilitációs pályázatot elutasították. A pályázat az elsõ rostát sem „élte túl”. Beigazolódott, amirõl korábban beszéltünk, hogy a város lakosságának
megkérdezése nélkül, a lakosság ellenében nem lehet egy európai
uniós pályázaton nyerni. Csúfosan megbukott a polgármester és a
„tízek” diktatórikus és eszement ötlete, a mûvelõdési ház
ledózerolása és a területen pláza építése.
Ebben az ügyben senki sem nyert. Nem nyertek a civilek sem, pedig nekik és az elképzelést meg nem szavazó képviselõknek igazuk lett. Sajnálatos, hogy a város elvesztett egy lehetõséget a fejlõdésre, a városközpont rehabilitációjára, széppé tételére. Ezért a
politikai felelõsség kizárólag a polgármestert és a vele együtt szavazó „tízeket” terheli! Az õ felelõsségük, hogy városunk megint
elszalasztott egy több százmillió forintos támogatást. Az õ felelõsségük, hogy a város önkormányzata jelentõs pénzösszegeket — a
köz pénzét — költötte el egy hamvában holt ötletre, melyrõl elszámolni is nekik kell.
Éppen ezért felhívjuk a várost vezetõk figyelmét, hogy a jövõben
valamennyi képviselõt, civilt és a város lakosságát bevonva,
együttmûködéssel, konstruktívan készítsék elõ a pályázatokat.
Most még nem késõ változtatni, nem késõ egy olyan pályázatot kidolgozni és benyújtani, amely mindenki megelégedésére szolgál!

„56 izzó õsze volt.”

Meghívó
Cecére,
a 2008. október 23-ai
megemlékezésre
Az ünnepi mûsor programja:

17.00 órától ökumenikus istentisztelet a református templomban,
18.00 órától a mûvelõdési házban ünnepi köszöntés: Himnusz, Varga Gábor polgármester ünnepi beszéde,
Balsay István, a Fejér Megyei Közgyûlés alelnökének ünnepi beszéde,
az Illyés Gyula Általános Iskola 7.
osztályos diákjainak mûsora, Móré
Boglárka szavalata, koszorúzás, Szózat.
„A véres, megfeszített Béke
lenéz a fegyverek csövére.
Hazánk zúzott szívén a vér
Görcsös, sajgó csomókba alvad.
Rõt csillagos, komor, kövér
Tankok teremtenek nyugalmat.”
(Buda Ferenc)

Emlékezzünk együtt
a forradalom áldozataira és hõseire!

A dr. Szabadkai Tamás által elmondottakat megerõsítve Etelvári
Zoltán és Schmidt Lóránd képviselõk is szóltak. Elmondták, hogy
a jelenlegi helyzet senkinek sem jó. A polgármester által terror
alatt tartott kilenc képviselõ elvesztette az arányérzékét. Ennek
egyik jele az is, hogy egy politikai célokat kitûzõ, magát független
civil szervezetnek nevezõ, de már a nevében is politikai szervezetnek mutatkozó társaságnak, Nedoba Károlynak a Független Baloldaliak Egyesülete 250.000 Ft önkormányzati támogatásban részesült, s ebbõl állítólag szemetet szedtek a kislóki út mellett és
bablevest fõztek május elsején. Nemcsak a politikai irányultság
miatt összeférhetetlen ez a döntés, hanem azért is, mert ha valóban szemetet szedtek a kislóki út mellett, azt a szemétszállító autók szórták el. Azt a szemetet pedig a cég alkalmazottjaként szedje össze Nedoba Károly munkaidejében! Ha van ideje nap közben
járni a várost és kampányolni, lenne ideje a szemetet is összeszedni.
Az MSZP-frakció rendelettervezetet készít elõ, hogy ne kaphassanak politikai csoportosulások támogatást, ha pedig egy támogatást igénybe vevõ társaság mégis indulna a választáson, kamatostól fizesse vissza a felvett pénzt az önkormányzatnak. Ne kaphassanak támogatást olyanok, akik ezzel a pénzzel akarnak majd
2010-ben listáról néhány szavazattal a testületbe bejutni.
A polgármesternek pedig a nagy nyilvánosság igénybevételével
üzenik: már nem vezérigazgató az állami gazdaságnál. Szolgálja
Sárbogárdot, ne diktátorként uralkodjon a város felett!
Hargitai Lajos

Szüret a cecei óvodában
Szüreti hangulatot árasztó díszbe öltözött
a cecei óvoda múlt pénteken. Szõlõindák,
virágok mindenfelé, az udvari padokon legénynek, leánynak beöltöztetett bábok ülnek, kis prés, szõlõdaráló, szõlõvel, almával feldíszített állványok adnak hátteret a
készülõ mûsornak a színpadnál. Az õszi
terményekbõl, gesztenyébõl, tökbõl, falevelekbõl, virágokból korábban csoportfoglalkozásokon állatkák, fali díszek, képek, a
gyerekek és az óvó nénik fantáziáját dicsérõ mindenféle különleges alkotások születtek. Ezekbõl az óvoda udvarán kiállítást
rendeztek. Így készültek a cecei óvodások
az õszi szüreti mulatságra.
Az anyukák süteményt, pogácsát hoztak
tálcákon, azt kínálták a vendégeknek. Az
óvó nénik és a gyerekek szüreti népviseletbe öltöztek a bemutatóra, melyre kedves

mûsorral álltak a közönség elé. A bemutató után pedig zenés szüreti mulatság kezdõdött, amelybe bekapcsolódtak a szülõk
is.
Hargitai Lajos
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Alsószentiván: dunaújvárosi
fenntartóval mûködik tovább az iskola
A fennmaradásért, valamint az összevonások elkerüléséért küzdõ alsószentiváni IV.
Béla Általános Iskola a 2008/2009-es tanévtõl a dunaújvárosi székhelyû HumánPszicho 2002 Kht.-val együttmûködve, illetve a társaság fenntartásában mûködteti
tovább a település tanintézményét, oktatja
a diákokat. Így az iskola a továbbiakban is
megtarthatja az oktatás felmenõ rendszerében mind a nyolc osztályát, elkerülve ezzel a tanulócsoportok összevonásának
szükségességét. Emellett ebben a tanévben
is együtt szervezik a felnõttek oktatását—képzését, igény szerint az érettségire
felkészítõ szakközépiskolai osztályokat,
vagy a már meglévõ képzettségre épülõ
OKJ-s szakmák elsajátítására irányuló tanfolyamokat.
A dunaújvárosi székhelyû társaság, mely a
városban a Pannon Oktatási Központot
mûködteti, emellett számos büntetés-végrehajtási intézetben szervezi a fogva tartottak általános és középiskolai oktatását; az
alsószentiváni iskolával is már két éve mûködik együtt.
A felnõttoktatás kapcsán került elõször
munkakapcsolatba a két intézmény, és már
ekkor érezni lehetett, hogy nagyszerûen
tudnak együtt dolgozni, hiszen hasonlóan
gondolkodnak az oktatás kérdéseirõl –
mindkét fél fontosnak tartja a kistérségek
értékeinek megõrzését, valamint a hátrányos helyzetû emberek oktatását, képzését.
Alsószentiván polgármestere, Nagy Lajos
az elõzõ tanév végén egy szülõi fórumon –
többek között – ismertette az iskolát érintõ
változásokat, és azt is elmondta, hogy reményeik szerint ebbõl a szülõk és a diákok
a lehetõ legkevesebbet érzékelnek majd.
A fórumra meghívást kapott az új fenntartó részérõl a társaság ügyvezetõ igazgatója,
Borgulyáné Antal Zsuzsanna, és a Pannon
Oktatási Központ igazgatója, Borgulya
Zoltán is.
Az alsószentiváni iskola igazgatója, Hír Tibor elmondta a szülõknek, hogy a már kialakult jó munkakapcsolat tudatában keresték fel a Pannon Oktatási Központ vezetõségét, hogy tudnának-e segítséget nyújtani, hogy az évek alatt megálmodott és kialakított alsószentiváni iskolát ne kelljen a
jövõben sem leépíteni. Hosszú egyeztetéseket követõen a központot mûködtetõ
Humán-Pszicho 2002 Kht. a település önkormányzatától átvállalta az intézmény
fenntartását, ezzel pedig hosszú évekre sikerült stabilizálni az iskola helyzetét: az eddig meghirdetett angol—informatika irányultságú alsó tagozatos program, a választható tantárgyak (például az ökológia
és a gazdálkodási ismeretek), a képzési kínálat a továbbiakban is megmaradnak.
A Humán-Pszicho 2002 Kht. fõként oktatási—képzési tevékenységgel, annak koordinációjával, szervezésével foglalkozik –
fogva tartottak tanítása; a Pannon Oktatási
Központban pedig felnõttképzés, OKJ-s

tanfolyamok, valamint felzárkóztató képzés folyik –, valamint, ahogy a neve is utal
rá, a humán szféra egy másik szegmense
tartozik tevékenységi körébe: a pszichológia és ezzel párhuzamosan a mentálhigiénia. A pszichológiai munkán belül viszonylag széles palettán mozog a társaság profilja, többek között pszichológiai állapotfelmérés, alkalmassági vizsgálatok végzése,
pályaválasztási tanácsadás, munkahelyi kohéziót erõsítõ, „csapatépítõ” tréningek
szervezése szerepel rajta.
Szeptembertõl pedig a társaság oktatási tevékenysége is kibõvült: az alsószentiváni iskola fenntartójaként a korábbinál is nagyobb szerepet vállalnak az oktatási intézmény életében. Az együttmûködés révén új
lehetõségek nyíltak meg: az intézmények
vezetõinek közös tervei között szerepel egy
erdei iskola kialakítása, emellett a vezetõk
fantáziát látnak nyári táborok szervezésében és a helyi igényeknek megfelelõen további felnõttképzési, szakképzési tanfolyamok indításában is.
A Pannon Oktatási Központ Általános és
Szakképzõ Iskola Alsószentiváni Tagintézményének fõ célja, hogy dacolva a kisebb
települések iskoláit fenyegetõ bezárásokkal, ne törjön meg a fejlõdése, hiszen
hosszabb távon ez a település leépüléséhez
vezetne. A felújított épületben kialakított
új termekben ideális infrastruktúrát sikerült kiépíteni a gyerekek természettudományos, idegen nyelvi és informatikai oktatásához. A kialakított új környezet szintén ideális a felnõttek képzéséhez. Az
alsószentivániak a Pannon Oktatási Központ tanulóihoz hasonlóan jelentkezhetnek érettségire felkészítõ, vagy OKJ-s képzésekre, vagy akár csatlakozhatnak a városunkban is nagy sikerrel futó „Légy naprakész, Netrekész!” számítógépes tanfolyamhoz is, mely az 55 év felettieknek szól.
A Humán-Pszicho 2002 Kht. és a IV. Béla
Általános Iskola ilyen mértékû együttmûködését az aktuális gazdasági és törvényi
szükségszerûségek hozták létre, illetve segítették a felek egymásra találását, ám a kínálkozó lehetõségek közül remélhetõleg
mindkét fél számára ez volt a legjobb választás. Az intézmények vezetõi abban reménykednek, hogy ez a kooperáció sikeres,
hosszú távú és mindkét fél számára elõnyös
lesz majd.
Kiss Enikõ
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Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2008. október 7-ei ülésén elfogadta:
a 27/2008. (X. 9.) Ktr. sz., az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló rendeletet,
a 28/2008. (X. 9.) Ktr. sz., a sportról szóló rendelet módosítását,
a 29/2008. (X. 9.) Ktr. sz., a város címerérõl,
zászlójáról szóló rendelet módosítását,
a 30/2008. (X. 9.) Ktr. sz., a gyermekvédelem
helyi rendszerérõl szóló rendelet módosítását,
a 31/2008. (X. 9.) Ktr. sz., az önkormányzat
2008. évi költségvetésérõl szóló rendelet módosítását,
a 32/2008. (X. 9.) Ktr. sz., a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló rendelet módosítását,
a 33/2008. (X. 9.) Ktr. sz., Sárbogárd város helyi
építési szabályzatáról szóló rendelet módosítását.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Ügyelet a szombati
munkanapon
A 2008. október 18-ai szombati munkanapon a sárbogárdi és cecei központi
orvosi ügyelet reggel 7 óra 30 perctõl
látja el a sürgõsségi betegellátást.
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Szüreti mulatság Pusztaegresen

O

któber 11-én délben gyülekeztek Pusztaegresen a szüretisek
a felvonulásra. Szerencsére az idõ is nekünk kedvezett.
Szinte az egész falu megmozdult a rendezvény kapcsán, idõsek, fiatalok egyaránt. A jó szervezésnek köszönhetõen megérkeztek a
kocsisok, hintósok, csikósok is. A fogatokat a gyerekek és a felnõttek egybõl elkezdték feldíszíteni. Hamar végeztek is, még egyszer
elpróbálták a táncos koreográfiát, amit tökéletesen sikerült elsajátítani még a legkisebbeknek is. Sok idõ, munka és fáradság volt
ezt a nem egyszerû és nem kevés lépést megtanítani, megtervezni
a három „táncoktatónak” (Nagy Orsolya, Magyar Ferencné, Szabó Diána).
A menet 13 órakor indult a temetõtõl. Elöl hintón a bíró és bíróné
(Maron Adrienn, Magyar Zoltán), a második hintón a kisbíró
(Tóth Csaba), utánuk jött négy lovas kocsi, amik hozták a zenészeket, táncosokat, nyugdíjasokat, a végén pedig jött a szamaras
cigánykocsi, ami edényeket húzva keltette fel a falu lakóinak figyelmét. Az elsõ megálló a temetõ után pár házzal volt. A kisbíró
dobolt, és tudtára adta a lakóknak, hogy mi is a lényege ennek a
felvonulásnak. Mondókájában jól leszidta a falubéli fiúkat, hogy
nem teljesítettek eléggé a lányok köreiben, és felszólította õket,
hogy jövõre ne legyen ez így, majd az esti bálba invitált mindenkit.
Ezt követõen elkezdõdött a fergeteges tánc és éneklés, melyet heteken át gyakoroltak a táncosok. Nagyon jól sikerült a mûsor, a végén mindig megtapsolták õket a nézõk. A sok munka meghozta
gyümölcsét.
A több mint nyolcvanfõs felvonuló sereg továbbment a következõ
megállókig. Mindenhol sokan voltak kíváncsiak a táncra és a felvonulásra. Menet közben a hangulatot fokozták, és a figyelmet is
felkeltették a csikósok, akik útközben ostort csattogtattak és különféle akrobatikus mutatványokat csináltak.

Szüret Vajtán
Ki gyalog, ki kocsin vonult fel a szüreti menetben Vajtán szombaton délután. A jelentõs számú csapat a központból indult (ahol az
ebédlõt már délelõtt elõkészítették, feldíszítették az esti vacsorára
és mulatságra), és vonult végig a fõúton a kastélyig, majd onnan
tovább. A fogatok hosszú sorát elõzõ autósok dudaszóval üdvözölték a felvonulókat, a kastély lakói pedig nagy ovációval fogadták a
vajtai szüretiseket az út szélén. Nagy sikert aratott az a fiatalember, aki mexikói kalapban, tökbe tûzött papírvirágokkal vonult a
menet élén, karneváli ízeket hozva így magával az eseményre. Az
elsõ tánc és egy kis felfrissülés után folytatta útját a szüreti népség
Vajta utcáin, egészen kifulladásig.
Hargitai Kiss Virág

Ekkora és ilyen jó hangulatú rendezvény nem volt mostanában. A
faluból két helyen úgy köszönték meg ezt az élményt, hogy a felvonulóknak kiraktak asztalokat, és roskadásig megtöltötték süteményekkel, italokkal, amit õk nagyon szívesen fogadtak.
Négy óra után értünk vissza a mûvelõdési házhoz, ahol már elkészült az étel, amit Für Józsi bácsi és Molnár Istvánné fõzött. Sertéspörkölt volt krumplival, savanyúsággal és desszerttel.
A rendezvényt a rendõrség és a polgárõrség biztosította.
Az étkezést követõen mindenki hazament, hogy készülõdhessen
az esti bálra, mely nyolc órakor indult a „részeges” tánccal. Kb.
háromszázan érezték jól magukat. Az este folyamán süteményt
szolgáltak fel, sõt, éjfél után virsli is kapható volt sokak örömére.
A tombolasorsolás után hajnalig táncolhattak a mulatni vágyók.
Köszönjük a Sárszentmiklósról, Alapról és Sárhatvanról érkezetteknek a részvételt! Csikósok voltak: Somogyi Ferenc, Lepsényi
Gábor, Farkas István, Bihar Ferenc; hintósok: Herczeg László,
Farkas József; lovas kocsisok: Bögyös János, Mikulás Imre, Lakatos Roland, Baki Pál; cigánykocsival Nádasdi Lajos és családja érkezett. Az egyesület és a felvonulók nevében nagyon köszönjük
azoknak az asszonyoknak a fáradozását, akik szabadidejüket nem
sajnálva sütöttek és készülõdtek, hogy fogadják a résztvevõket.
Továbbá köszönet azoknak, akik támogatójegyet vásároltak,
tombolatárgyat ajánlottak fel, és a bálban a rendfenntartásért felelõsséget vállaltak. Köszönet még Sáfrány Zoltánnak, Farkas
Ferencnének, a Sárbogárdi Rendõrkapitányságnak, a Sárbogárdi
Polgárõrségnek, Magyar Ferencnek, Molnár Istvánnak, Grigóliát
Istvánnénak, Molnárné Reng Zitának, Fülöp Máriának, Puchinger Lászlónénak, Holcz Jánosnénak, a Pusztaegresi Nyugdíjasklubnak, Forgács Lajosnak, Forgács Rómeónak, a Sárréti
Hídnak és a Bogárd és Vidéke Lapkiadónak.
Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület
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Szüreti Sáregresen
Több mint egy tucat gazdagon díszített kocsi sorakozott Sáregres
központjában szombaton délelõtt, hogy vidámságot, színt vigyenek ünnepi menetükkel a település utcáiba, Rétimajorba és a Somogyvári-tanyára. Több fogat jött Cecérõl, egy pedig Mezõszilasról tisztelte meg jelenlétével az eseményt. Somogyvári Bandi
bácsi egy modern „hintóval”: kistraktorral vontatta végig az úton
a vele tartó szüretiseket.

A bíró és bíróné kocsiján Mészáros Zsolt és felesége ült, míg a vajda és vajdáné szerepét Lestár Zoltán és felesége töltötték be. A
szõlõkirályt és szõlõkirálynét az esti bálon választották meg Szabó
Zoltán és Horgosi Ilona személyében, akik egy éven át lehetnek e
cím birtokosai. A zenérõl Szabó László és csapata gondoskodott.
A település lakói, persze, finomságokkal tartották életben a szüretiseket. Bandi bácsi tanyáján hatalmas traktával várták a felvonulókat, ahol volt minden, mi szemnek s szájnak ingere.
Az esti mulatság közös vacsorával vette kezdetét.
A kisbíró, Pordány Ferenc zengõ hangon hirdette ki az elmúlt év
humorosra színezett történéseit és az esti mulatságra való invitálást a megállóknál, majd körtáncot jártak a gyermekek, utánuk
meg a tüzes vérû ifjúság ropta.

A szervezõk ezúton is köszönik mindenkinek a segítséget és támogatást, aki bármilyen módon is részt vett a jó hangulatú szüreti
létrejöttében.
Hargitai Kiss Virág

Apróságok szürete
Elsõ ízben került sor a töbörzsöki óvodában szüreti felvonulásra a szülõk kezdeményezésére. Talán éppen ezért is
nagy izgalommal készültek az eseményre a gyermekek, óvónõk, szülõk, nagyszülõk egyaránt. Szépen feldíszítették
az udvart; készítettek szalmabábokat,
melyhez az alapanyagot Bodoki György
és családja adta, Reitterné Nagy Anita
pedig kukoricaszárat hozott, amibõl
kunyhókat állítottak. Az ünnepet megelõzõ napon az egyik szomszédos telken
szõlõt is szedtek a gyerekek, az óvoda
kerítésén futó szõlõrõl ugyanis a seregélyek lelopták a gyümölcsöt.
A nagy napon Somogyvári Lajos, Holló
Sándor, Puha László és Zádori István
gördültek be az óvodához fogataikkal.
A zenész Faragó Lajos volt.
A szépen felöltözött apróságok a Szent István—Katona—Tüzér utca—
Iskola köz—Bajcsy-Zsilinszky utca—Imremajori út útvonalon mentek
végig. Iker Jánosék a Bajcsy utcában süteménnyel várták õket.
Persze, a ragyogó napsütésben, a jó levegõn hamar megéhezett a gyereksereg, így gyorsan fogyott a pogácsa, a sokféle gyümölcs és a szörp, amikor visszaértek az óvodához. Addigra Horváth Pista bácsi elõkészítette a
gyermekekre méretezett darálót és prést is, és a gyerkõcök közremûködésével hamarosan friss must is került az asztalra.
Játékkal és tánccal folytatódott a nap egészen ebédig.
Az óvoda dolgozói ezúton is köszönik a segítséget mindenkinek, aki hozzájárult ennek a csodálatos napnak a megszervezéséhez. Külön köszönet
két lelkes anyukának: Kristófné Borikának és Nagyné Hajninak.
Jövõre ismét meg szeretnék ülni a töbörzsöki óvodában a szõlõ ünnepét.
Hargitai Kiss Virág
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Légió 2000 Security—Gréta Bútor—LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó—bajnokság
I. forduló
Extrém—Reál Margit 2:2 (1:1)
Vezette: Szakács I. Extrém: Kiss, Oszvald,
Dévényi, Horváth D., Hajnal. Csere: Horváth T. Reál Margit: Verbóczki, Rozgonyi
J., Márton, Kiss, Fövenyi. Csere: Rozgonyi
G.
A mérkõzést a Bogárdi TV adásában felvételrõl tekinthetik meg.

Horváth Ker—Siker FC 3:7 (1:2)
Vezette: Szakács I. Horváth Ker: Horváth
J., Nyári, Kovács, Horváth, Keresztyén.
Csere: Horváth Á., Horváth D., Oláh, Kovács A. Siker FC: Kiss, Kecser, Oláh, Huszti J., Huszti R. Csere: ifj. Kiss, Petõ, Huszti
N.
A két sárkeresztúri csapat összecsapásából
a Siker FC játéka sokkal meggyõzõbb volt,
mely eredményességben is megmutatkozott. A második 20 percben 7 gól született.
Sárga lap: Kovács A., illetve Oláh. Góllövõk:
Kovács A., Keresztyén 2, illetve Huszti R. 3,
Huszti N. 2, Huszti J., ifj. Kiss.

Duna-Mount
Labdarúgó-bajnokság
U11
2008. október 12-én 5 órakor zajlott az esemény. A bajnokság 4. fordulójában Dunaföldváron játszott korosztályos csapatunk.
Ellenfelünk a Holler UFC volt. Jó minõségû pályán egy „passzolós” csapat ellen
nyertünk. A magabiztos gyõzelem ellenére
ezen a mérkõzésen játszottunk a leggyengébben. Egyénileg akartuk megoldani a
feladatot. Amikor a fiúk a csapatjátékot
erõltették, akkor szép, eredményes focit
mutattak be. A gólkirályi címre is pályázó
Kovács Roli ismét bizonyította, hogy ebben a korosztályban nagyon érzi a kaput.
Az õszi szezon záró fordulójában a két veretlen csapat mérkõzik, melynek idõpontja 2008. október 18-a, 16.30, Sárbogárd—
DVSI. Hazai pályán jobban kell majd játszanunk, mint most és akkor lesz esélyünk
a gyõzelemre.
Sárbogárd—Dunaföldvár 6-1 (2-0); Simon Csaba, Demeter Dávid, Barabás Tamás, Kiss Roland, Kovács Roland, Varga
Ádám, Molnár Tamás, Bartók Dániel,
Wessely Adrián, Kottán Béla, Szente Máté.
Gólszerzõk: Kovács Roland (3), Demeter
Dávid (1), Kiss Roland (1), Barabás Tamás (1),
4 mérkõzés, 4 gyõzelem, 38-3 gólkülönbség.
Pajor László, LSC Sárbogárd

Alba Autósbolt Cece—
Pusztaegresi Fiúk 8:1 (0:1)
Vezette: Szakács I. Alba: Fülöp Gy., Klazer, Kun, Fülöp T., Kiss. Csere: Démuth, dr.
Erdélyi, Pintér, Takács, Kokics, Bögyös.
Pusztaegresi fiúk: Zab, Mogyorósi, Ihász
G., Fodor, Kolonics. Csere: Ihász B.
Hiába játszott nagy mezõfölényben az
Alba csapata, ennek ellenére a kaput nem
sikerült bevenni az elsõ félidõben, míg a
pusztaegresiek egy távoli lövéssel megszerezték a vezetést. A második félidõben
még egy lapáttal rátettek az Albások az
iramra, és lehengerlõ gyõzelmet arattak.
Piros lap: Fodor. Góllövõk: Fülöp T., Pintér
2, Kiss, Démuth, Kokics, Klazev, Takács,
illetve Kolonics.

Twister—Sárkeresztúr KIKE
4:8 (2:4)
Vezette: Szakács I. Twister: Bognár I.,
Tóth, Szabó, Csizmadia, Horváth. Csere:
Balogh, Bognár T., Budai. KIKE: Tóth,
Szauervein, Hajdinger J., Hajdinger Z.,
Sütõ. Csere: Geiger, Madár.
Négy-négyig egyenrangú ellenfél volt a
Twister. Ettõl kezdve hengerelt a KIKE az
elfáradó csapattal szemben. Gólgazdag,
sportszerû mérkõzés volt. Góllövõk: Budai
3, Bognár T., illetve Hajdinger Z., Madár,
Hajdinger J., Geiger 3, Sütõ 2.

Haladás—OMV 1:4 (0:2)
Vezette: Szakács I. Haladás: Géczi, Flõgl,
Balogh, Szántó Zs., Szántó K. Csere: Fülöp, Hollósi. OMV: Plézer, Halasi, Nagy,
Killer, Lukács.
A csere nélkül játszó OMV gyõzelme nagyobb arányú is lehetett volna, ha a
ziccerhelyzeteket értékesítik. A végére
eléggé elfáradtak. Góllövõk: Szántó Zs., illetve Killer 2, Halasi 2.

Hörpintõ—B. B. Truck SE 4:1 (3:0)
Vezette: Szakács I. Hörpintõ: Vorsléger,
Bernáth, Nagy, Farkas, Bácsi. Csere: Kurucz, Kéring, Falusi, Papp. B. B. Truck:
Meilinger, Balázs, Takács, Varga, Zobák.
Csere: Kovács, Simon, Bognár, Gilicze.
A fiatalok nem tisztelték a kort. Mint
újonc a bajnokságban, hajtottak, helyzeteiket berúgták, míg a B. B. Truck a jobbnál
jobb helyzeteket is kihagyta. A végén egy
nagyot hörpintettek. Góllövõk: Bácsi 2, Kéring 2, illetve Zobák.

Pentagri—Sárbogarak 5:1 (1:1)
Vezette: Szakács I. Pentagri: Györök, Máté, Csendes, Kelemen, Bor. Csere: Domján, Sebestyén. Sárbogarak: Kaufmann,
Csuti, Gazdag, Kónya, Czipp. Csere: Dizseri P., Kasza, Steinbach, Németh.
Ragyogó iram, Pentagri-gól. Az irányítás a
Pentagrinál maradt. A 10. percben egyenlítettek a Sárbogarak, akik nagyon feljavultak a rúgott gól után. Távoli lövésekkel

próbálkoztak a csapatok. A kaput nem találták el, vagy a kapusok remekeltek. A
második félidõben a nagyobb rutin érvényesült. Sok gondot fognak okozni a csapatoknak a Sárbogarak, ha lehiggadnak.
Piros lap: Csuti 2 perc. Góllövõk: Bor 2, Kelemen 2, Domján, illetve Kónya.

Spuri—Bad Boys 5:5 (2:3)
Vezette: Tóth I. Spuri: Csibrik, Kovács,
Schmidt, Huszár. Bad Boys: Porkoláb,
Soós, Mikuli, Kovács K. Csere: Horváth F.,
Horváth I., Csomai.
Csak 3 jó mezõnyjátékossal állt ki a Spuri,
ezt a Bad Boys tolerálta, és õk is 3 fõ mezõnyjátékossal játszottak. Pontokat veszítettek, majdnem ráfizettek a sportszerûségükre. Az iram nem volt nagy, de gólokban elég gazdag mérkõzést játszottak.
Góllövõk: Kovács I. 4, Huszár, illetve Kovács K., Mikuli 2, Horváth F. 2.

Vasutas—Gázmodul
Felhívás!
A Gázmodul visszalépése miatt a kisorsolt
mérkõzések elmaradnak, így a soron következõ mérkõzések elõbbre kerülnek.
Kérjük a csapatokat, hogy a felhívást vegyék figyelembe minden értesítés helyett.
A szabadnapos csapatok a kisorsolt napon az utolsó mérkõzés idejében játszhatnak.

Légió 2000 Security,
Fair Bútor—Toledo 2005 4:4 (2:1)
Vezette: Tóth I. Légió: Megyesi, Németh,
Berta, Lakatos T., Verbóczki. Csere: Lakatos Gy., Baki, Banda, Szilágyi F. Toledo:
Németh, Bodoki, Huszár, Dombi, Kiss A.
Csere: Kiss L., Barabás, Orbán, Szabó, Horváth. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi
TV adásában láthatják nézõink. Góllövõk:
Verbóczki 2, Baki 2, ill. Dombi 2, Bodoki 2.

Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE
2. Pentagri
3. OMV
4. Légió 2000, Fair Bútor
Toledo 2005
6. Extrém
Reál Margit
8. Haladás
9. Sárbogarak
10. Twister

1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1

8:4
5:1
4:1
4:4
4:4
2:2
2:2
1:4
1:5
4:8

3
3
3
1
1
1
1
0
0
0

8:1
7:3
4:1
5:5
5:5
1:4
3:7
1:8
-:-

3
3
3
1
1
0
0
0
0

Fair Bútor-csoport
1. Alba Autósbolt Cece
2. Siker FC
3. Hörpintõ
4. Spuri
Bad Boys
6. B. B. Truck SC
7. Horváth Ker
8. Pusztaegresi fiúk
9. Vasutas

1
1
1
-

1
1
-

1
1
1
-

Gróf Ferenc
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Könnyed tornagyõzelem Kocsolán
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata
meghívja Önöket az

1956. október 23-ai
megemlékezésre.
Idõpont:
2008. október 23. 18 óra.
Helyszín: Hõsök tere.
Ünnepi beszédet mond:
dr. Pátzay István.
Közremûködik:
Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar,
Sárbogárdi Fúvószenekar.
Juhász János polgármester

Pályázati felhívás
A mezõszilasi Németh László Általános
Iskola csapata – Somogyi Nórával kiegészülve – egy ötcsapatos tornán vett részt a
hétvégén Kocsolán. A tornát magabiztosan, helyenként jó játékkal nyerte meg a
csapat. A kellemes õszi melegben felkészülésnek jó volt ez a torna. Pénteken Siklóson már nehezebb megmérettetés következik, a 11 csapatos Kanizsa Kupán.
Eredmények:

Mezõszilas—Balatonföldvár 28:5
Gól: Jakab (2)-Zádori (1)-Schneider (7)Patai (3)-Raffael (5)-Csendes (3)-Somogyi (5)-Schmidt (2).

Mezõszilas—Szekszárd 25:12
Gól: Jakab (1)-Zádori (1)-Schneider (6)Raffael (7)-Csendes (7)-Somogyi (3).

Mezõszilas—Kocsola 21:7
Gól: Zádori (1)-Schneider (4)-Patai (1)Raffael (3)-Csendes (4)-Somogyi (3)Schmidt (5).

Mezõszilas—Siklós Hajdú 18:2
Gól: Zádori (4)-Schneider (1)-Patai (2)Csendes (4)-Somogyi (2)-Schmidt (5).
A legtechnikásabb játékos: Schneider Éva,
Mezõszilas. Edzõ: Zámbó Tibor.
NLÁI

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (cím: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere
2., tel.: 06-25-520-260)

pályázatot hirdet
GYERMEKORVOSI MUNKAKÖR
betöltésére határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszonyban.
Ellátandó feladatok:
A 4/2000. (II. 15.) EüM-rendeletben foglalt feladatok ellátása az I. számú gyermekorvosi körzetben.
A munkakör betöltésének feltételei: büntetlen
elõélet, cselekvõképesség, csecsemõ- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés, B kategóriás jogosítvány.

Illetmény és egyéb juttatások:

U13 Labdarúgó-bajnokság
Október 12-én, az utolsó õszi tornán
Baracson szerepelt Sárbogárd csapata.
Az elsõ mérkõzést a városi riválissal vívtuk. Sportszerû ellenfelet vertünk meg:
Sárbogárd—Sárszentmiklós 1-0. Három
pontot és egy üveg kólát nyertünk. Izgalmas mérkõzésen sikerült akaratunkat érvényesíteni, és szép, fegyelmezett játékkal
megérdemelten gyõztünk.
A következõ mérkõzésünket a házigazdák
ellen játszottuk. Gólgazdag mérkõzésen
nyertünk: Sárbogárd—Baracs 9-1. Kapusunk, Németh Kristóf megmutatta, hogy a
mezõnyben is ügyes, mesterhármast rúgott. A csereként pályára lépõk bizonyították, hogy lehet rájuk számítani.
Hosszabb pihenõ után játszottunk Mezõfalva csapatával. A gyenge helyzetkihasználás következtében szoros eredmény született: Sárbogárd—Mezõfalva 1-0.

Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. alapján. Juttatás: havi
4.500 Ft étkezési utalvány.

A három mérkõzésen szerepelt: Németh
Kristóf, Pajor Tamás, Goldberger Marcell,
Kéri Valentin, Szente Márkó, Demeter
Dávid, Freschli Barnabás, Húsvéth Zsolt,
Csendes Ádám, Luczek Roland, Németh
Attila, Szúnyogh Richárd, Léhmann Balázs, Keresztes Imre, Farkas József, Kovács Kornél, Kiss Roland Bence, Sümegi
Zoltán, Sipõcz Attila.

A pályázat benyújtásának feltételei: részletes
szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget
igazoló dokumentumok másolata, nyilatkozat
arról, hogy az elbírálásban résztvevõk megismerhetik a jelölt pályázati anyagát.

Ezen a tornán ismét méltón viselte a csapatkapitányi karszalagot Goldberger Marcell. Megalkuvást nem tûrõ játéka példaértékû. A csapat legfiatalabb tagja még
mindig csak 10 éves. Demeter Dávid akaratával, taktikai fegyelmével bizonyította,
hogy ebben a korosztályban is meghatározó játékos. Dicséret az egész csapatnak!

A pályázat benyújtásának határideje, helye: az
Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést
követõ 30. nap – 2008. november 7-e.

Õszi mérleg: 9 mérkõzés, 8 gyõzelem, 1
döntetlen, 35-3 gólkülönbség. Következõ
torna: 2009 tavaszán.

Az állás betöltésének legkorábbi idõpontja: az
elbírálást követõen azonnal.

Pajor László, LSC Sárbogárd

Egyéb:
Szükség esetén szolgálati lakás igénybe vehetõ.

A pályázatokat Juhász János polgármester részére kell benyújtani a fenti címre.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati
határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.

Juhász János polgármester
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Baracs—Cece 3-1 (2-0)
Baracs, 150 nézõ. Vezette: Hajcsár Lajos.
Baracs: Vaszócsik, Éliás, (Sarok),
Suhajda, Bódi, Radnó, Bartók, Meggyes,
(Mészáros), Deli, Szurma, Mészáros S.,
Szabó, (Balogh).
Cece: Kimiti Z., Csuti, (Kimiti L.), Simon,
Király, Hegedûs Gy., Németh, Hegedûs J.,
Klazer, Vábró, Juhász, Tángli, (Tóth).
Óvatos kezdés mindkét csapat részérõl, tapogatózó játék az elsõ negyedórában. A
12. percben jegyezhettük az elsõ eseményt,
ekkor Juhász 16 m-es lövése száll kapu
fölé.
A 15. percben Radnó cselezi ki a védõt, és
a kifutó kapus mellett lõ a hálóba, 1-0. A
21. percben Simon szabadrúgását védi a
hazai kapus. A 28. percben Szabó szögletét
Radnó fejeli kapura, Kimiti Z. védi a fejest. A 38. percben újabb rövidzárlat a védelemben, Meggyes pedig megszerzi
csapata második gólját, 2-0.
A 41. percben Szabó 20 m-es szabadrúgását védi Kimiti Z.
A II. félidõben sérülés miatt kettõs cserét
hajt végre Simon, a csapat edzõje, de ettõl
nem javul fel csapatunk játéka.
A 47. percben Simon indítását Juhász kapja és lövi kapu fölé. Az 55. percben, a hazai

támadás végén, Szabó lábáról szedi le a
labdát Kimiti Z. A 75. percben Deli az
alapvonal közelébõl bead, és Szurma közelrõl a hálóba fejel, 3-0. A 77. percben
Bartók szabadrúgását Kimiti bravúrral üti
szögletre. A 85. percben Juhász lövését
Vaszócsik kiüti, az érkezõ Vábró a hálóba
fejeli, 3-1.
A rutinos játékosokból álló hazai csapat jól
használta ki lehetõségeit a sokat bizonytalankodó védelmünk mellett. Így megérdemelt hazai gyõzelem született.
Ifjúsági mérkõzés:
Baracs—Cece 1-1 (1-0)
Vezette: Rábai Ferenc.
Izgalmas mérkõzésen csapatunk két pontot hagyott Baracson. A játékvezetõ hét
(7) sárga lappal színesítette a mérkõzést,
jobbára csapatunkat sújtva. Góllövõ: Kovács István.
Október 19-én, vasárnap, 12:30 és 14:30
órakor ifjúsági és felnõtt csapatunk hazai
pályán Jenõ csapatát fogadja bajnoki
mérkõzésen.
Hajrá Cece!
Pozsár László

Horgászverseny
2008. október 11-én tartotta meg a Honvéd Bajtársi Egyesület ez évi második horgászversenyét Hantoson. Ködös reggel fogadta a tisztes társaságot. Mintegy 4 órán
át tartott a verseny. Aludtak a halak, mert
a kapás nagyon gyenge volt. 17 bot, 2 hal,
nem nagy fogás. Közben Szõnyegi Karcsi
ragyogó, nagyon finom csülökpörköltet

Barátságos
mérkõzések
U11, U13
2008. október 9-én Alap hasonló korú játékosaival játszott barátságos mérkõzést
U11-es és U13-as csapatunk. A 11 évesek
(Simon Csaba, Demeter Dávid, Barabás
Tamás, Kiss Roland, Kovács Roland, Varga Ádám, Molnár Tamás, Bartók Dániel,
Wessely Adrián, Kottán Béla, Csõgör
László, Szente Máté, Berki Bertalan) csapata álmos kezdés után javuló játékkal magabiztos elõnyre tett szert. Egy-egy egyéni
hiba után az alapi csapat szépített.
Fiatal játékosaink építésére megfelelõ alkalom volt ez a mérkõzés. Sárbogárd—
Alap 4-2.
Az U13-as korosztályban ismét nagy létszámban jelentünk meg a mérkõzésen.
Kezdõ csapatunk: Németh Kristóf, Pajor
Tamás, Goldberger Marcell, Kéri Valentin, Szente Márkó, Demeter Dávid, Freschli Barnabás, Húsvéth Zsolt, Csendes
Ádám, Luczek Roland, Németh Attila.
Cserék a második félidõben: Sipõcz Attila,
Szúnyogh Richárd, Keresztes Imre, Barabás Tamás, Léhmann Balázs, Németh
Kristóf, Kovács Roland, Huszár Gábor,
Dániel Mózes, Kovács Kornél, Sümegi
Zoltán.
Gyorsan magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, határozott játékkal szép gólokat
szereztünk. Egy-egy megingást leszámítva
védelmünk magabiztosan játszott. A szélsõ középpályások és támadók néha helyezkedési hibát követtek el.
A pálya közepén játszó Freschli Barnabást
találták a mezõny legjobb játékosának. A
középcsatárunk, Luczek Roli ismét megtalálta góllövõcipõjét: 4 gólt rúgott. Eddig is
jól játszott a fiú, de a befejezések nem igazán sikerültek. Remélem, visszajött az önbizalma.
Sárbogárd—Alap 5-1.
Minden téren hasznos volt ez a két mérkõzés. Örömteli, hogy Alap korosztályos csapatai (U7, U9, U11) tavasztól rendszeresen nagy létszámban szerepelnek a tornákon, és most U13-ban is csapatot építenek.
Sok sikert!
Pajor László, LSC Sárbogárd

A Déli-csoport állása:

készített, melyet burgonyával tálalt. Volt
még egy kis bor, sör, a gyengébb nemnek
üdítõ. Az elsõ helyezést egy ifjú titán,
Rehák Tamás hódította el, második lett
Tótok Zsolt. Le sem merem írni a kifogott
kárász súlyát. A harmadik helyezett Lukács Petra lett. Gratulálunk a gyõzteseknek!

Jövõre, remélem, még többen veszünk
részt a családi ünnepen. Mozgósítani fogjuk a tiszti lakótelep (mi ezt a megnevezést
nem szégyelljük, rendre és rangra való tekintet nélkül) lakóit, a minél nagyobb részvételre. Ki nevezte ezt el egyáltalán József
Attila-lakótelepnek?
Gróf Ferenc

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

9
9
8
9
9
8
8
9
9
9
8
9
9
9

6
6
6
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1

3
2
3
2
2
4
3
3
4
2
-

1
2
2
3
2
1
3
3
3
6
7
6
8

17-5
22-12
24-13
15-10
22-17
14-9
21-9
22-16
13-13
9-13
20-27
11-19
16-36
5-32

21
20
18
15
14
14
13
12
12
10
6
6
5
3
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Sárszentmiklós—Aba-Sárvíz
8:0 (5:0)
Sárszentmiklós: 200 nézõ. Vezette: Szabó.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Palotás, Csanaki, Markovics (Vámosi),
Huber, Právics, Bakos (Emperger), Král
(Arany), Berényi. Edzõ: Masinka László.
Aba-Sárvíz: Kovács, Bekõ, Asbóth (Steixner), Salga, Gyuricza Z., Szalai (Fülöp),
Kiliti, Kulcsár, Esze (Kiss), Gyuricza K.,
Kuczi. Edzõ: Bor Dezsõ.
Mérkõzés elõtt tippet kértek tõlem az
eredménnyel kapcsolatban. Én csak annyit
mondtam: csúnya lesz. Utólag bevallhatom, ilyen eredményre még én, az örök
„optimista” sem számítottam.
Az alaphangot már a 2. percben megadta
Král, amikor egy, a védõk által elvétett labdát a 16-os sarkánál átvette, majd tanári
módon kilõtte a hosszú sarkot, 1:0. A 11.
percben Berényi, nagyszerû egyéni akciója
után, az üresen álló Králhoz passzolt, aki
10 méterrõl nem hibázott, 2:0. A 26. percben a végig agilisan játszó Právics felnézés
után Berényihez emelte a labdát, aki Kovács fölött a hálóba emelt, 3:0.
A hazai közönség ekkor már a további gólokra biztatta játékosainkat, mivel szemmel láthatóan a vendégcsapat a romokban
hevert.
A 30. percben Huber futott el a jobb oldalon, visszagurított Berényi elé, aki kilõtte a
sarkot, 4:0. A 32. percben Král Laci cselsorozata során elfektetett egy védõt, majd a
kapust, és a hálóba lõtt (mesterhármas,
egy félidõben 3 gól, és csak azért nem nagymester, mert Berényi „belerondított”),
5:0.
Félidõben a hazai közönség további gólokat várt, míg én azt, hogy a kispadon ülõ fiatal játékosok is kapjanak játéklehetõséget.
A II. félidõben az edzõ ennek megfelelõen
cserélt, és feljöttek a fiatalok, de már szemmel láthatóan szórakoztak játékosaink.

Több bravúros megoldást láthattunk tõlük, így Právics már szinte csak sarokkal
passzolt. A 65. percben Csanaki futott fel a
támadással, jól helyezett fejesét szögletre
védte Kovács, melyet Právics a rövid sarokra érkezõ Papp fejére varázsolt, aki a
hálóba fejelt, 6:0. A 84. percben Huber
tisztára játszotta magát, a szélen Berényihez passzolt, aki nem hibázott (ez is mesterhármas), 7:0. A 90. percben Vámosi
szerzett labdát, mellyel elindult a kapu irányába és 16 méterrõl kilõtte a sarkot, 8:0.
A korán lõtt gólunk megrázta a vendégcsapatot, bennünket pedig megnyugtatott, és
ennek megfelelõen játszottunk. Kijelenthetõ, hogy szinte akkor rúgtunk gólt, amikor akartunk, egyetlen pillanatig nem forgott veszélyben a gyõzelmünk. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy még legalább egy
tucatnyi helyzetet elszórakoztunk. Minden játékosunk nagy kedvvel játszott, jó
volt nézni õket, mennyire élvezik a játékot.
Ilyen arányú gyõzelmet a megye I. osztályban az utolsó feljutásunk óta nem szereztünk. Ez egy igazi gólarányjavító mérkõzés
volt. Az is megállapítható, hogy ez a kétcsatáros játékunk eredménye. Ha ebben a
stílusban mi szerezzük az elsõ gólt, az szinte biztos gyõzelem.
Hétvégén egy igen nehéz mérkõzés vár
csapatunkra, mert Sárszentmihályra látogatunk. Ez a csapat a bajnokságban igencsak vitézkedik, de meggyõzõdésem, hogy
gyõzelemmel térünk haza, mivel egy támadó szellemû csapatról van szó, és ez a játékstílus fekszik nekünk. Kizártnak tartom,
hogy beállnának védekezni, így gólképes
csatársorunk megtörheti õket.
Az ifjúsági mérkõzés a vendégcsapat kérésére elmaradt, melyet egy késõbbi idõpontban játszanak le a csapatok.
Szabó Béla

Vajta PSE—Soponyai SE 2-2 (0-1)
Vezette: Kovács II. Z. Gólszerzõ: Simon
(2), illetve Papp (2).
Sárszentágota—Perkáta 0-0
Vezette: Szabó A.
Besnyõ—Zichyújfalu 3-6 (2-2)
Vezette: Bocsi. Gólszerzõ: Miklós (3), illetve Káplár (2), Berki (2), Bakonyi,
Winklár.
Kiállítva: Szegi (Zichyújfalu).
Alap—Kulcs 2-1 (1-0)
Vezette: Klárik. Gólszerzõ: Molnár, Bánóczki, illetve Kuti.
Rácalmás—Dunapentele 2-1 (1-0)
Vezette: Nagy T. Gólszerzõ: Bortkó (2), illetve Bíró.
Nagylók—Elõszállás 1-1 (0-1)
Vezette: Pfeffer. Gólszerzõ: Rauf, illetve
Mészáros.

A Femol-csoport
eredményei:
Baracs—Cece 3-1 (2-0)
150 nézõ. Vezette: Hajcsár. Gólszerzõ:
Szurma, Meggyes, Radnó, illetve Juhász.
Ifjúsági mérkõzés: 1-1.
Mezõszilas—Mezõfalva SE 0-6 (0-4)
100 nézõ. Vezette: Kárász. Gólszerzõ:
Zámbó (2), Rajna (2), Móricz, Szepesi. Ifjúsági mérkõzés: 0-2.
Seregélyes—Enying 5-1 (3-1)
150 nézõ. Vezette: Teuschler. Gólszerzõ:
Benczik Cs. (2), Belovai, Tömör L., Szûcs,
illetve Takács. Ifjúsági mérkõzés: 3-1.
Lajoskomárom—LMSK 2-2 (0-1)
105 nézõ. Vezette: Magyar J. Gólszerzõ:
Kleiber, Molnár, illetve Sütõ, Hornyák.
Kiállítva: Molnár. Ifjúsági mérkõzés: 8-1.
Tác-Csõsz—Káloz SE 0-3 (0-1)

A Femol-csoport állása:

A Roneko-csoport állása:

A Déli-csoport
eredményei:

1. Baracs

9

8 1

28-10 20

2. Káloz

9

6 2 1

28-10 20

17-4

3. Adony

9

6

- 3

33-19 18

100 nézõ. Vezette: Vitányi. Gólszerzõ:
Mayer Gy., Molnár, Majer D. Ifjúsági mérkõzés: 0-11.

17-10 18

4. Sárbogárd

9

5 1 3

17-17 16

Jenõ—Dég 2-2 (1-1)

5 2 2

21-16 17

5. Nagyvenyim

9

5 1 3

18-21 16

5

25-12 15

6. Lajoskomárom

9

4 3 2

23-13 15
16-10 15

120 nézõ. Vezette: Pászti. Gólszerzõ:
Veiland, Németh, illetve Horváth F., Horváth Zs. Ifjúsági mérkõzés: 6-0.

1. Alba Regia

9

7 1 1

22-7

2. Bicske

9

6 2 1

3. Pálhalma

9

6 1 2

4. Kisláng

9

5 3 1

5. Sárszentmihály

9

6. Kápolnásnyék

9

- 4

23
19

-

26-8

25

7. Sárszentmiklós

9

4 1 4

22-12 13

7. Cece

9

4 3 2

8. Sárosd

9

4 1 4

14-16 13

8. Mezõfalva

9

4 1 4

16-13 13

Nagyvenyim—Sárbogárd 5-3 (1-2)

9. Martonvásár

9

4

- 5

14-16 12

9. Jenõ

9

3 4 2

25-18 13

10. Aba-Sárvíz

9

3 2 4

11-24 11

10. Seregélyes

9

4

- 5

17-17 12

11. Pákozd

9

3 1 5

10-12 10

11. LMSK

9

3 2 4

15-23 11

16-22 10

12. Szabadegyháza

9

3 1 5

12. Enying

9

2 2 5

11-19

8

100 nézõ. Vezette: Lak. Gólszerzõ: Székely, Sárai, Csordás, Fink, Pukánszki, illetve Bognár (2), Csendes. Ifjúsági mérkõzés:
3-1.

13. Pusztavám

9

2 1 6

6-20

7

13. Mezõszilas

9

2 1 6

12-26

7

Adony—Kisapostag 7-0 (2-0)

14. Polgárdi

9

1 4 4

6-14

7

14. Dég

9

1 4 4

8-16

7

15. Bakonycsernye

9

2

- 7

7-28

6

15. Kisapostag

9

1 1 7

11-29

4

16. Etyek

9

1 1 7

9-22

4

16. Tác-Csõsz

9

- 2 7

4-21

2

130 nézõ. Vezette: Kovács T. Gólszerzõ:
Bakos, Müller A., Csanádi, Auer, Glonczi,
Lelkes, Kármán. Ifjúsági mérkõzés: 0-0.
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Tökfesztiválon voltunk Rácalmáson
Október 4-én, szombaton, a Központi Általános Iskola Óvoda és
Családsegítõ Szolgálat Mészöly Géza és Szent István Általános
Iskola tagintézményeinek tanulói és tanárai (összesen 74 fõ), ellátogattunk Rácalmásra a Jankovich-kúria rendezvényére, a tökfesztiválra.
Az idõjárás nem kedvezett a kiránduláshoz, de ennek ellenére nagyon jól éreztük magunkat.

A település utcái, házai szebbnél szebb „tökös” díszítésekben
pompáztak. Sok jó ötletet láthattunk az ott lakók tökbábjaiból.
Gyönyörû környezet fogadott bennünket a kúrián.
A tökkiállításon különbözõ tökkompozíciókat, óriás tököket, rajzokat, festményeket, textíliákat, tárgyakat tekinthettünk meg.

A kulturális program keretében hangversenyen, táncos-zenés
programokon vehettünk részt.
A kézmûvesmûhelyekben megismerkedhettünk a tökfaragással,
kerámiák, textil- és fonalbábok készítésével. Szinte mindenki saját készítésû emléktárggyal tért haza.
A gasztronómiai házakban, pavilonokban falusi és tökbõl készült
ételeket, italokat kóstolhattunk és vásárolhattunk. Nagy sikere
volt a tökös-mákos rétesnek és a zöldséges palacsintának.
Nagyon színvonalas és élményekben gazdag napot töltöttünk
Rácalmáson.
Mindannyian elhatároztuk, hogy jövõre ismét ott a helyünk a tökfesztiválon.
Kecskés Andrea

Meghívó

Meghívó

A Mészöly Géza Általános Iskola

A Petõfi Sándor Gimnázium
Öregdiákjainak Egyesülete
megalakulásának

tisztelettel meghívja Önt

az október 23-ai ünnepségére,
melyet 2008. október 22-én
8 órakor tart
az iskola aulájában.
Az iskola tanulói és nevelõi nevében:
Nagyné Rehák Julianna igazgató

20. évfordulóját ünnepli.
Ez alkalomból

jubileumi közgyûlést és kulturális
bemutatót szervezünk a gimnázium
jelenlegi tanulóinak szereplésével.

Meghívó

A mûsor után baráti találkozóra kerül sor.
A rendezvény helye és ideje:

Ezúton meghívunk minden kedves érdeklõdõt

József Attila Mûvelõdési Központ,
Sárbogárd, Hõsök tere,
2008. november 8. (szombat) du. 2 óra

2008. október 16-án 17 órai
kezdettel
a Sárbogárdi Múzeum Egyesület
alapítására,
melynek helyszíne a városi könyvtár.
Szeretettel várjuk Önöket!

Mûsorelõzetes:
Szummer Ádám 11. b – trombita; a 9. c osztály zenés mûsora;
Arany Ariella 11. c szavalata; Kovács Evelin 6. c – ének; a 9. c
osztály elõadása – Kõmíves Kelemenné; Stefán Nimród 10. c –
zongora; a Petõfi Színpad elõadása – Shakespeare: Szentivánéji álom; a Titán együttes rövid mûsora.
A rendezvényre szeretettel vár minden volt és jelenlegi diákot,
illetve minden kedves érdeklõdõt az egyesület vezetõsége.

Bogárd és Vidéke 2008. október 16.
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Éljen a zene
Viva la Musica, azaz Éljen a zene címmel rendezett
kórushangversenyt a Bogárd-dal Egyesület a zene világnapja alkalmából szombaton, a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Stílusosan a címadó dallal vette kezdetét a koncert.
A zenés eseményen a Szövetkezeti és Városi Vegyes
Kar mellett vendégként fellépett a horvátországi Josip
Vrhovski Nedelisce kórus és a kõszegi Concordia baráti énekegyesület. Mindkét kórus elõször mutatkozott be az itteni közönségnek, sikerrel. A horvát kórus
meglepetésként magyarul, harmonika kíséretével adta elõ utolsó számát, a közismert „Az a
szép, az a szép, akinek a
szeme kék” kezdetû dalt,
amihez a közönség is
csatlakozott.
Karnagyként közremûködtek: prof. Magdalenis
Branimir,
dr.
Schrott Géza, Huszics
Vendelné és Huszics
Vendel. Zongorán játszott: Bertáné Horváth
Ágnes és Huszics Ibolya.
Hargitai Kiss Virág

Köszönetnyilvánítás
A Sárbogárdi Római Katolikus Egyházközség köszönetet
mond mindazoknak, akik elfogadták a meghívást az október
5-én megtartott orgonahangversenyre, és adományaikkal
támogatták kezdeményezésünket.
Az elõzõ számban az orgonahangversenyrõl szóló írásból kimaradt egy elõadó, Kék Ottília, aki gitáron a Kis patak címû
mûvet adta elõ ismeretlen szerzõtõl. (Szerk.)

Jöjjön moziba, a mûvelõdési otthonba!
Október 18-án, szombaton, 19 órakor:

A boldogító talán
Színes, angol-amerikai vígjáték

A Flórián 07
Lövészklub hírei
A klub versenyzõje, Bereczk Róbert ismét szép eredményeket ért
el a 2008. október 4-én Gyálon rendezett „Pedersali” kupán. Az
alsókulcsos ismétlõpuska versenyszámban, egylövetû, hátultöltõs, csappantyús puska versenyszámokban 3. helyezést ért el. Revolver versenyszámban 4. lett.
Gratulálunk! További sikeres versenyzést kívánunk!
Kiss András, Flórián 07 Lövészklub

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

Tom (Patrick Dempsey) él, mint hal a vízben: vonzó, sikeres, a
nõk ragadnak rá, és tudja, hogy van egy igaz barátja, Hannah
(Michelle Monagham), akire mindig számíthat. Egy napon azonban Hannah hathetes üzleti útra indul a messzi Skóciába, és
ahogy telnek a napok, Tom mind jobban érzi, milyen üres a lány
nélkül az élete. Bár korábban hevesen ellenezte a házasság intézményét, most mégis úgy dönt, hogy mikor Hannah visszatér, megkéri a kezét. Majdnem padlót fog, amikor kiderül, hogy a lány
odaát eljegyezte magát egy gazdag és jóképû skót fiatalemberrel.
Amikor Hannah felkéri esküvõi tanúnak, igent mond, de csak
azért, hogy megpróbálja visszahódítani a lányt, amíg nem késõ.
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Honatyai monológ
Nagymama
receptjei
Tejszínes szilvaleves
Hozzávalók: 50 dkg szilva, 1 dl tejszín, 5 dkg
darált dió, 1 evõkanál liszt, 2 evõkanál cukor
vagy méz, 3 szem összetört szegfûszeg, csipetnyi só.
Elõkészítése: a szilvát megmossuk, kimagozzuk, és 6 dl vízzel felöntjük. Beletesszük a szegfûszeget és a sót. Felforraljuk, közben a lisztet
simára keverjük a tejszínnel.
Elkészítése: 2 percnyi fõzés után beleöntjük a
lisztes tejszínt meg a cukrot, és folytonosan kevergetve kiforraljuk. Ezután hozzáadjuk a darált
diót, éppen csak egyet forralunk rajta, majd ha
kihûlt, a hûtõszekrényben lehûtjük. Tálaláskor
elõhûtött csészékbe öntjük a hideg levest.

Sertésborda
tökkörettel
Hozzávalók: 5 dkg vaj, 30 dkg tök, 5 db
gyöngyhagyma, 0,5 teáskanál zöldbors, 7
szál kakukkfû, 1 szelet sertésborda (25 dkg),
1,5 dl húsleves (kockából), 1,5 evõkanál almaecet, 1 evõkanál olaj, csipet cukor, só,
bors.
Elkészítése: 4 dkg vajat kis kockákra vágva kifagyasztunk. A tököt meghámozzuk, húsát 1
cm-es hasábokra aprítjuk, a gyöngyhagymákat
meghámozva negyedeljük. A zöldborsot nagyolva aprítjuk. A kakukkfû leveleit letépjük. A
sertésbordát enyhén kiverjük, széleit kicsit bevágjuk, sózzuk, borsozzuk, a maradék olajon és
vajon erõs tûzön mindkét oldalát 5-5 percig elõsütjük. Elõmelegített sütõben 200 fokon barnítjuk. A hagymákat a sült zsiradékban átpirítjuk,
hozzáadjuk a tököt, zöldborsot, a csipetnyi cukrot, és együtt pirítjuk. A húslevessel feleresztve
7 percig forraljuk. A végén sóval, borssal, cukorral, almaecettel, a kakukkfûlevelekkel utánízesítjük. Tálaláskor a forró ételre rászórjuk a
vajkockákat.

Mikor az „átkosban” a tanácsnál dolgoztam, nem is álmodtam, hogy én valaha országgyûlési képviselõ leszek. Volt egy kis
íróasztalom egy eldugott irodában, és ott
körmölgettem a jelentéseket, beszámolókat, vagy egyszerûen unatkoztam. A tanácselnök névnapján nagy bulik voltak a
borospincék tájékán, ez jelentett némi változatosságot az életemben. Emlékszem,
mennyire féltem a párttitkártól, aki idegenbõl jött, mogorva ember volt.
Aztán jött ugye a rendszerváltás, kitágult a
világ. Gyûlésekre jártam, fel-felszólaltam.
Nem volt rossz a szövegem, már a gimiben
a tanárnõ is megdicsért a kifejezõkészségem miatt. Tudtam, hogy Magyarország új
útra tért, ezt számos esetben meg is fogalmaztam ezekben a felszólalásokban. Egyszer nem is tudom, miféle vakmerõség
szállt meg, keményen megbíráltam a párttitkárt. Talán törleszteni akartam több
éves szorongásaimért. A jó szöveg nagyon
fontos a mai világban. Lehetsz olyan okos,
mint Einstein, ha rossz a szöveged, mehetsz a fenébe. De ha jó a beszélõkéd, nyitva elõtted a pálya, még ha esetleg az eszed
nem is különösebben mûködõképes. A bíráló szavaim váratlan hatást értek el, lettek
híveim, ha szabad így mondanom. Egy bizonyos lelkesedés is fûtött, hallgattam a
rádió híreit, rajongtam némelyik politikusért, nagyon naivak voltunk akkoriban.
A párt, amelyik föl akart venni a jelöltlistára, látott fantáziát bennem. Olyan idõk
voltak azok, hogy mozgásba jött a társadalom, hirtelen esélyek és kihívások vettek
körül bennünket. Mit veszthetek? – gondoltam, és igent mondtam.
Most õszinte leszek. Akkoriban minden
párt el tudta hitetni magáról, hogy jót akar.
Talán így is volt. Miért akartak volna
rosszat? Azt, hogy az ember a maga érdekeit is nézi, nem lehet csodálni. Emberek
vagyunk, nem? Semmi különöset nem látok abban, hogy jólesett a bizalom, belecsaptam a markukba. Nincs okom lelkiismereti kérdést csinálni belõle.
Aztán amikor megválasztottak képviselõnek, jött az álmélkodás. Mit mondjak? A
kis közalkalmazotti fizetésem többszöröse

Boszorkánypogácsa
Hozzávalók: 10 dkg dió, 1 citrom, 25 dkg
margarin, 15 dkg porcukor, 5 tojássárgája,
45 dkg finomliszt, 1 tojásfehérje, 10 dkg baracklekvár.
Elkészítés: a diót durvára vágjuk, a citromot lereszeljük, levét kinyomjuk, a tepsit meglisztezzük. A margarint habosra keverjük a porcukorral, a citrom levével és héjával, majd egyenként
hozzáadjuk a 4 tojássárgáját, beledolgozzuk a
lisztet és 1 csipet sót, hogy jól formázható tészta legyen. Diónyi golyókat formálunk belõle, és
tojásfehérjébe mártjuk, darabos dióba hempergetjük, közepét benyomjuk. Világosra sütjük,
még melegen kevés lekvárt pöttyintünk a kis
kráterbe.

TÛZIFA
kuglizott, hasított,
AKÁC, CSER ÉS TÖLGY
házhoz szállítással
kapható.
06 (30) 408 6198
06 (30) 543 8400

ütötte a markomat. Mert a fizetésre jöttek
különféle pluszok, kedvezmények, csak tátottam a számat. Megnyugtattak, hogy aki
az ország ügyeiben illetékes, és döntési
helyzetben van, már csak az ország renoméja érdekében sem járhat rongyokban.
Ezt az érvelést el kellett fogadni. Uram!
Én, aki azelõtt csak a szomszéd disznóólját
láttam az iroda ablakából, most külföldi
fõvárosok repülõtereinek ragyogó csarnokaiban lépkedem, saját pesti lakásom van,
titkárnõ figyelmeztet a tennivalóimra. Ha
otthon végigmegyek az utcán, mindenfelõl
mosolyok, integetések vesznek körül. Tudja, hányféle pohárköszöntõn, díszvacsorán, fogadáson veszek én részt szinte hetente? Tudja, hány nagy ember szorongatja a markomat?
Na és az országgyûlési munka?
A nép azt hiszi, hogy valamit is számít a
megválasztott képviselõ véleménye. Itt
olyan érdekekrõl, távlati kihatású intézkedésekrõl van szó, amelyekrõl egy közönséges embernek fogalma sem lehet. Látott
már olyat, hogy egy képviselõ a szavazásnál szembehelyezkedett a frakciófegyelemmel? Mikor a házelnök szavazásra bocsát egy kérdést, felhangzik a teremben a
frakcióvezetõ hangja: „Igen!” vagy pedig
„Nem!”, s az ember csak megnyomja a
megfelelõ gombot. Ennyi a feladat. Meg
részt kell venni tanácskozásokon, fogadóórákon. Ki lehet bírni.
Nagyon remélem, hogy a legközelebbi választáson sem esek ki. Vissza a vacak kis
irodába rongyos százezerért? Hogyisne!
(L. A.)
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A CSÁSZÁR ÚJ RUHÁJA
I. rész
Hajdanában, öreg idõkben, élt egy hatalmas császár, aki a díszes, szép ruhákat becsülte a legtöbbre a világon. Arra költötte
minden pénzét, hogy szebbnél szebb ruhákban pompázhasson.
Nem örült derék hadseregének, színházba
sem kívánkozott, még kocsikázni sem
akart az erdõben, ha új ruháját nyomban
nem mutogathatta. Más-más ruhát öltött a
nap minden órájában. Ahogy más, becsületes királyról mindig azt hallani: „Most
éppen az ország dolgairól tanácskozik”,
errõl a császárról mást se mondtak, csak
azt: „Most éppen öltözködik.”
Vidám volt az élet a császár városában;
odatódult messze földrõl a sok takács, szabó, szövõasszony.
Egy nap aztán két csaló állított be a császári palotába. Azt mondták magukról, hogy
takácsok, s olyan kelmét tudnak szõni,
hogy a kerek világon nincs hozzá fogható.
Nemcsak hogy páratlanul szép a színe meg
a mintája, de van egy bûvös tulajdonsága
is: akik méltatlanok a tisztségükre, vagy
buták, mint a föld, azok elõtt láthatatlanná
válik a kelme.
„Ez volna még csak a nagyszerû ruha! –
gondolta a császár. – Felölteném, s egyszeribe megtudnám, kik azok az országomban, akik méltatlanok a tisztségükre, vagy
buták, mint a föld. Megszövetem azt a
kelmét!”
És kiszámoltatott a kincstárából száz csengõ aranyat a csalóknak, megparancsolva
nekik, hogy nyomban lássanak munkához.
Azok föl is állítottak két szövõszéket, s úgy
tettek, mintha dolgoznának, de persze
csak a levegõt szövögették. Odahordatták
a legfinomabb selymeket, aranyfonalakat,
de mindent a zsebükbe gyömöszöltek, és
buzgón dolgoztak az üres szövõszéken,
szõtték a levegõt sokszor késõ éjszakáig.
– Megnézem, mennyire haladtak a munkával – mondta egy napon a császár. Bizony,
egy kicsit furcsán érezte magát, mert eszébe jutott a kelme bûvös tulajdonsága. Neki
magának ugyan nem kellett tartania attól,
hogy a kelme tisztségére méltatlannak
vagy ostobának mutatja, de azért jobbnak
látta, ha elõbb odaküld valakit megnézni,
miféle is az a kelme.
A városban, persze, mindenki hallott már
a kelme bûvös tulajdonságáról, s elõre várták, hogy megtudják: nem haszontalan
vagy ostoba ember-e a szomszédjuk.
„Elõbb az én derék, öreg miniszteremet
küldöm be a takácsokhoz – határozta el a
császár. – Meglátja õ mindjárt, milyen az a
kelme, mert nagy eszû ember, és méltó a
tisztségére.”
Bement hát a derék, öreg miniszter a takácsok szobájába. Ott ült a két csaló az üres
szövõszék elõtt, és buzgón szõtte a semmit.
„Uramisten – rémült meg a miniszter, amikor belépett –, én bizony semmit sem
látok!”

Rejtvény
1. Ausztrália a világ hányadik legnagyobb országa?
2. Melyik mûbõl idézünk?
„Kedv, remények, Lillák, Isten véletek”.
a. Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez
b. Petõfi Sándor: Szeptember végén
c. József Attila: Óda
És meresztette a szemét, meg is dörzsölte,
de hiába. Persze, nem árulta el magát.
A két csaló nyájasan közelebb tessékelte, s
azt tudakolta, hogy tetszik a bûvös kelme,
szép-e a színe, finom-e a mintája. A szegény öreg miniszter csak bámulta a szövõszéket; de bizony nem látott semmit.
Nem hát, hiszen a levegõt senki se láthatja!
„Istenem, istenem – töprengett magában a
szegény miniszter –, hát csakugyan buta
volnék, mint a föld? Ezt bizony nem tudtam, de ne tudja meg más se! És hogy méltatlan volnék a tisztségemre? Nem, nem
árulom el, hogy semmit se látok!”
– No, hogy tetszik? – kérdezte az egyik csaló, miközben fürgén járt a keze.
– Nagyon szép! Csodálatosan finom! – felelte az öreg miniszter, s még a pápaszemét
is az orrára biggyesztette. – Gyönyörû a
mintája, páratlanul szép a színe. Majd
megmondom a felséges császárnak, hogy
nekem nagyon tetszik.
– Nagy örömet szerez vele – mondták a takácsok, aztán apróra elmagyarázták a szövés mintáját és a színeit. Az öreg miniszter
hegyezte a fülét, hogy szóról szóra elmondhassa a császárnak. El is mondta.
A csalók most még több pénzt, selymet és
aranyat kértek, azt mondták, szükségük
van rá a munkához. Megint zsebre gyömöszöltek mindent, s szõtték tovább a semmit.
Hamarosan egy másik rangos udvari embert küldött a császár a takácsokhoz, a fõhopmestert, hogy nézze meg, mennyire
haladtak a munkával, mikor készül el a kelme. Ez a rangos úr is úgy járt, mint a miniszter: nézett, meresztette a szemét, de
mert ahol semmi sincs, ott semmit se látni,
hát õ se látott egyebet az üres szövõszéknél.
– Ugye, gyönyörû ez a kelme? – kérdezték
a csalók, s neki is elmagyarázták a mintát,
ami ott se volt.
„Buta nem vagyok! – mondta magában a
fõhopmester. – Akkor hát méltatlan vagyok a tisztségemre. Bizony, különös, de
ezt nem kell megtudnia senkinek.”
Magasztalta hát a kelmét, amit nem látott,
nem gyõzte dicsérni szép színeit, pompás
mintáját.
– Valóban gyönyörû! – jelentette a császárnak.
(Folytatás a következõ számban.)

3. Mi Baranya megye székhelye?

Beküldési határidõ: október 20.

Természetjárók
hírei
A természetjárók városi bizottsága következõ túráját október
19-én (vasárnap) tartja. A Balaton-felvidéki túra útvonala a
következõ:
Balatonszõlõs—Pécsely—Zád
orvár—Hideg-hegy—Pécsely.
Indulás: 7 órakor a mûvelõdési
központ elõl.
Mindenkit szeretettel várunk!

Heti idõjárás
Péntekre virradóra eléri a Kárpát-medencét
és napközben át is vonul az Északnyugat-Európában
örvénylõ
cikloncsalád
egyik tagjának hosszan
elnyúló frontrendszere. Hatására péntekre virradóra országszerte várható esõ, záporesõ, megélénkülõ északnyugati szél kíséretében. A
frontrendszer csapadéka a péntek délutáni órákban elvonul kelet felé, mögötte az ilyenkor megszokottnál több
fokkal hûvösebb és szárazabb levegõ
áramlik medencénkbe, így a hétvégén
újból megnyugszik idõjárásunk. A hideg és ködös hajnalokat változóan felhõs, napos idõszakok követik, számottevõ csapadék már nem valószínû. A jövõ hét elején újból melegebb levegõ
érkezik felénk, erõsödik a nappali
felmelegedés, és a hétvégén elõforduló
éjszakai fagyok is elmaradnak.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Október 18., 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 Múlt-kor 10.35 AutóVízió 11.00 Fogadóóra
11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Idõjárók 12.30
Az Andok országai 13.45 Pizsamaparti 14.10
Ötösfogat 14.40 Gyermekszínház 15.15 Teknõc a láthatáron 15.45 Klipperek 2. 0 16.15 Tiszta kvíz 16.45
Linda 17.55 Angyalbõrben 19.00 Luxor-sorsolás 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Ítéletlovasok 21.45 Hírek 22.00 Beugró 22.55 Sporthírek 23.05 Filmklub – Szinetárral
23.10 A hetedik esküdt 0.45 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idõk harcosai
6.30 Digimonszelidítõk 6.45 Kölyökklub 7.40 Forma-1
9.35 Tigris és Micimackó 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia
12.50 Dr. Vegas – A szerencsedoki 13.40 Forma-1
15.25 A dadus 15.50 Eltûntnek nyilvánítva 16.50 Trópusi atomvihar 18.30 Híradó 19.00 Celeb vagyok,
ments ki innen! 20.15 Az utolsó szamuráj 23.05 Senki
bolondja 1.15 Óriáshangyák 3.00 Rém rendes család
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.45 Mókás állatvilág 10.15
TotalCar East Block 10.45 Kalandjárat 11.15 Babavilág
11.45 Egy rém rendes család Budapesten 12.15 Ed
13.15 Charlie – Majom a családban 14.20 Bûbájos boszorkák 15.20 A Cukorbáró 16.20 Közös többszörös
18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Megasztár 4.
21.20 Popdaráló 22.00 Megasztár 4. 22.40 Kegyetlen
játékok 3. 0.20 Mentõhelikopter 1.10 Ed 2.00
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 19.58
Zene 20.04 Rádiószínház 20.58 Zene 21.04 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

Október 19., VASÁRNAP
MTV: 4.20 Pénz-vidék 4.50 Moto GP 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00
Moto GP 9.10 Fõtér 10.05 „Így szól az Úr!” 10.10 Engedjétek hozzám… 10.20 Katolikus krónika 10.45 Egyházi naptár 11.00 Református magazin 11.25 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.30 Papszentelés Kalocsán 11.50
Unitárius templomok 12.00 Hírek 12.10 TS – Bajnokok
Ligája Magazin 12.40 Moto GP 13.40 Moto GP 14.40
Ukijoe – Japán fametszetek 15.40 Csellengõk 16.05
Így élünk most 17.05 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 Digimonszelidítõk
6.20 Digimonok 6.40 Kölyökklub 8.30 Forma-1 10.25
Játék 11.05 Receptklub 11.30 Európai idõ 11.50
MeneTrend 12.00 Híradó 12.15 Portré 12.45 Dadus
13.15 Magyar autósport-magazin 13.30 Forma-1
16.20 A Mick Jagger-projekt 16.40 Lost – Eltûntek
18.30 Híradó 19.05 Celeb vagyok, ments ki innen!
20.00 Charlie angyalai 2. 22.15 Heti hetes 23.35 Portré
0.05 Veszélyes terület 1.45 Romlott virágok 3.00 Egy
rém rendes család
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 13.35 Gyilkos körök
14.40 Smallville 15.40 Célkeresztben 16.40 Öcsikém
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Az álomnõ 22.00
München 1.10 Képírók 3.10 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Római katolikus szentmise 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 20.00 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából
24.00 Éjszaka

Október 20., HÉTFÕ
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.00 Az õsember furulyája 10.55 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 17.10 Egy lépés elõre 18.00 Tiszta kvíz 18.35
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 23.30 Sporthírek 23.45 János
és Viola
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 Kivert kutya 12.00 Hírek 13.25 Disney-rajzfilm
13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25 A fejvadász
16.25 Celeb vagyok… 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Celeb vagyok, ments ki innen! 20.15 Fókusz
20.55 Barátok közt 21.30 Pokolba a szerelemmel
23.40 Csak egy kis pánik 1.40 Reflektor 1.55
Bundesliga 3.00 Autómánia
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió
délelõtt 10.10 Teleshop 11.30 Kvízió 12.20 Szép remények 14.20 Az ügyosztály 15.20 Zorro 16.20 Joshi
Bharat 17.25 Cápák 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40
Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.15 NCIS 22.15
Gyilkos számok 23.15 Különleges ügyosztály 0.15 Tények este 0.45 Különös kísérlet 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 13.20 Nyugatosok 13.30 Az evangélikus
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

Október 21., KEDD
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.00 A hold fázisai 10.25 A hatalom árnyékában 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 15.15 Unser
Bildschirm 15.50 Sírjaik hol domborulnak 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 Bajnokok
Ligája labdarúgó-mérkõzés 23.00 Kedd este 23.35 Így
készült a Mázli címû film 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek
0.15 Médiamix
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 A cseroki kölyök 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25 A fejvadász
16.25 Celeb vagyok… 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Celeb vagyok, ments ki innen! 20.15 Fókusz
20.55 Barátok közt 21.30 Vészhelyzet 22.25 A Grace
Klinika 23.25 XXI. század – A legendák velünk élnek
24.00 Reflektor 0.20 Igaz történetek 2.40 Egy rém
rendes család
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.40 Kvízió
délelõtt 10.10 Teleshop 11.30 Kvízió 12.20 Szép remények 14.20 Az ügyosztály 15.20 Zorro 16.20 Joshi
Bharat 17.25 Cápák 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40
Jóban-Rosszban 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 Magyar szépség
3.10 Aktív
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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 13.20 Nyugatosok 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 19.40 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

Október 22., SZERDA
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 9.50 Egy fogás, egy hely – Fehér leves Algírban 10.25 A hatalom árnyékában 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 Kormányváró 15.15 Hrvatska krónika 15.50
Ecranul nostru 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 Holt Költõk Társasága 22.20
Szerda este 22.50 Sporthírek 23.00 November 0.40
Hírek
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 Lucy 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm 13.50
Játék 15.10 Receptklub 15.25 A fejvadász 16.25 Celeb
vagyok… 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05
Celeb vagyok, ments ki innen! 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Nyerõ páros 23.30 Az egység 0.30
Reflektor 0.45 A nyomkövetõ 2.25 Sejtjeink 3.15
Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35
Kvízió délelõtt 10.10 Teleshop 11.30 Kvízió 12.20 Szép
remények 14.20 Az ügyosztály 15.20 Zorro 16.20
Joshi Bharat 17.25 Cápák 18.30 Tények 19.00 Aktív
19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.15 Doktor House 22.15 Született feleségek 23.15 Eureka 0.15
Tények este 0.45 Árnyember 2.20 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 13.22 Nyugatosok 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 19.48 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 23., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Himnusz nyolc versszakban 9.30 A köztársaság lobogójának felvonása 9.55 A két bors ökröcske 10.30 Boszorkányszombat 12.00 Hírek 12.10 Solymász Tamás
13.55 Az oroszlán télen 16.45 56 villanás 17.45 Híradó
17.55 Hazatérés: Egy szabadságharcos története
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.00 Ünnepi gálamûsor az októberi forradalom tiszteletére
21.05 Szamár-köhögés 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek
22.55 4x100
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Szívvel-lélekkel
6.10 Digimon 6.30 Kölyökklub 8.15 Disney-rajzfilmek
8.45 Receptklub 9.00 A dzsungel könyve 2. 10.20 Hannibál-Róma rémálma 12.00 Hírek 12.05 Én és a kölykök 13.55 Twist Olivér 16.20 A szomszéd nõje mindig
zöldebb 18.30 Híradó 19.05 A hitetlen család 21.20
Anyád napja 23.15 56 csepp vér 0.55 Még egy kis pánik 2.35 Infománia 3.00 Egy rém rendes család
TV2: 6.00 Tv2-matiné 8.05 Herkules és Xena – Harc a
titánokkal 9.35 Charlie – Minden kutya a mennybe jut
2. 11.05 Óriásláb esete Hendersonékkal 13.05 Gyagyások serege 15.05 Bean – Az igazi katasztrófafilm
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16.40 Esküdni mernék 18.30 Tények 19.00 Két
testvér 21.05 Sztárom a párom 23.10 Szabadság, szerelem 1.10 Egy csodálatos elme
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
13.22 Nyugatosok 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 Honvágydal
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 24., PÉNTEK
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte
9.00 Légy jó mind halálig! 10.20 A magyar dal
napja 11.20 A magyar dal napja 12.00 Hírek
12.10 Kupé 12.40 A magyar dal napja 13.40 A
magyar dal napja 14.40 A magyar dal napja
15.40 Ádám Ottó köszöntése 17.20 Híradó
17.30 A magyar dal napja 18.30 A magyar dal
napja 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 A magyar dal napja 21.05 Arsene
Lupin 23.15 Múlt-kor 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.55 Bajnokok Ligája Labdarúgó-mérkõzés
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Digimon
6.20 Kölyökklub 8.30 Disney-rajzfilm 9.00 Receptklub 9.15 Aranyásók Alaszkában 11.15
Ászok ásza 12.00 Hírek 13.15 A Poseidon kaland 16.25 Még zöldebb a szomszéd nõje 18.30
Híradó 19.05 Zorro álarca 22.00 Halálos fegyver 4. 0.25 A forradalom arcai 0.55 Miss Gladiátor, avagy a díva, adinka és a lusta 2.30 Itthon
TV2: 6.00 Tv2-matiné 8.10 Casper 9.50 Irány
Eldorádó! 11.25 Pinokkió 13.25 A macska – Le
a kalappal 14.55 Az utolsó prémvadász 16.45
Fõ a káosz 18.30 Tények 19.00 Hal a tortán
2.00 Az eltakarítónõ 22.05 Calcium kölyök
23.40 A szabadság vihara 1.15 Corelli kapitány
mandolinja
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
13.19 Nyugatosok 13.30 A baptista 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!
Október 18., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
S.miklós—Aba-Sárvíz foci, I. osztályú megyei foci-összefoglaló 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Dr. Huszár András
(120’), Schönborn Mária néni (82’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Nagy Bandó András a könyvtárban (105’), Csukapörkölt (13’), Mészöly-napok (110’)
Október 19., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Dr.
Huszár András (120’), Schönborn Mária néni (82’) 13.00
Heti híradó 15.00 A Fodor és Molnár Kft. jubileuma (65’),
Idõsek napja Sárbogárdon (80’), Tüskevár 5. (30’), Franciák Sárbogárdon (61’) 19.00 Heti híradó 20.00 Beszélgetés
Lang Sándorral és Nelli nénivel (60’), A Mészáros család
(70’)
Október 20., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Nagy Bandó
András a könyvtárban (105’), Csukapörkölt (13’), Mészöly-napok (110’) 13.00 Heti híradó 15.00 S.miklós—
Aba-Sárvíz foci, I. osztályú megyei foci-összefoglaló 19.00
Heti híradó 20.00 Lélekút Varga Gáborral Piszkeriben (kb.
90’), Kutyakiállítás (20’), Tüskevár 6. (30’), Népdalkörök
országos találkozója 2. (30’)
Október 21., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Beszélgetés
Lang Sándorral és Nelli nénivel (60’), A Mészáros család
(70’) 13.00 Heti híradó 15.00 Lélekút Varga Gáborral
Piszkeriben (kb. 90’), Kutyakiállítás (20’), Tüskevár 6.
(30’), Népdalkörök országos találkozója 2. (30’) 19.00 Heti
híradó, Lapszemle 20.00 Lengyel Zoltán lemond? (31’),
Stafétafutás (20’), Szüreti Sáregresen és Vajtán (15’), Fejér Megyei Közgyûlés (32’), Fesztiváldíjas Gerlicék (60’)
Október 22., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó, Lapszemle
8.00 Lengyel Zoltán lemond? (31’), Stafétafutás (20’), Szü-

reti Sáregresen és Vajtán (15’), Fejér Megyei Közgyûlés (32’),
Fesztiváldíjas Gerlicék (60’) 13.00 Heti híradó, Lapszemle
15.00 Filmszemle (30’), Bethlen-csuka (12’), Operett (34’),
Sárbogárd—Dunaújváros kézi (60’), Kórushangverseny
19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci: Extrém—Reál Margit (50’), Légió 2000-Fair Bútor—Toledo
2005 (50’), Sárbogárd—Baracs foci (100’)
Október 23., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci: Extrém—Reál Margit (50’), Légió 2000-Fair Bútor—Toledo 2005 (50’), Sárbogárd—Baracs foci (100’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Lengyel Zoltán lemond?
(31’), Stafétafutás (20’), Szüreti Sáregresen és Vajtán (15’),
Fejér Megyei Közgyûlés (32’), Fesztiváldíjas Gerlicék (60’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Beszélgetés Lang Sándorral
és Nelli nénivel (60’), A Mészáros család (70’)
Október 24., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Filmszemle (30’), Bethlen-csuka (12’), Operett (34’), Sárbogárd—Dunaújváros kézi (60’), Kórushangverseny 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Beszélgetés Lang Sándorral és Nelli
nénivel (60’), A Mészáros család (70’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Lengyel Zoltán lemond? (31’), Stafétafutás (20’),
Szüreti Sáregresen és Vajtán (15’), Fejér Megyei Közgyûlés
(32’), Fesztiváldíjas Gerlicék (60’)
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.
Október 16., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Cece–Nagyvenyim foci (90’), Média Kupa (30’), Sárbogárd–Alba Regia kézilabda (75’) 13.00 Heti híradó
(14-18 óra között mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Idõsek világnapja Sárbogárdon
(73’), Szalagavató (ism., 120’)
Október 17., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Nagy Bandó-est (96’), Filmszemle (28’), Szüret a Zengõ
óvodában (35’), Tüskevár 6. (26’), Hazám–hazám (34’)
13.00 Heti híradó 14.00 Csákány Tamás evangelizációja
(59’), Orgonakoncert a katolikusoknál (67’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Lemond-e Lengyel Zoltán? (31’), Megyeházi krónika (32’), Fodor és Molnár (41’),
Fesztiváldíjas cecei Gerlicék (35’), Pálfai szüret (63’)
Október 18., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Bemutatjuk Kaktuszt (95’), Karácsonyi csuka (12’),
Népdalkörösök találkozója 1994. – 3. (29’) 13.00 Heti híradó 14.00 Lemond-e Lengyel Zoltán? (31’), Megyeházi
krónika (32’), Fodor és Molnár (41’), Fesztiváldíjas cecei
Gerlicék (35’), Pálfai szüret (63’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Nagy Bandó-est (96’), Filmszemle
(28’), Szüret a Zengõ óvodában (35’), Tüskevár tábor 6.
(26’), Hazám–hazám (34’)
Október 19., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Idõsek világnapja Sárbogárdon (73’), Szalagavató (ism.,

120’) 13.00 Heti híradó 14.00 Sárszentmiklós–Aba-Sárvíz focimeccs (95’), I. oszt. megyei foci (68’), Extrém–Reál Margit
teremfoci (50’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Csákány Tamás evangelizációja (59’), Orgonakoncert a katolikusoknál (67’)
Október 20., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Nagy Bandó-est (96’), Filmszemle (28’), Szüret a Zengõ óvodában (35’), Tüskevár 6. (26’), Hazám–hazám (34’) 13.00 Heti híradó 14.00 Bemutatjuk Kaktuszt (95’), Karácsonyi csuka
(12’), Népdalkörösök találkozója 1994. – 3. (29’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Lemond-e Lengyel Zoltán?
(31’), Megyeházi krónika (32’), Fodor és Molnár (41’), Fesztiváldíjas cecei Gerlicék (35’), Pálfai szüret (63’)
Október 21., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Csákány Tamás evangelizációja (59’), Orgonakoncert a katolikusoknál (67’) 13.00 Heti híradó 14.00 Idõsek világnapja
Sárbogárdon (73’), Szalagavató (ism., 120’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Sárszentmiklós–Aba-Sárvíz focimeccs (95’), I. oszt. megyei foci (68’), Extrém–Reál Margit
teremfoci (50’)
Október 22., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Lemond-e Lengyel Zoltán? (31’), Megyeházi krónika (32’), Fodor és Molnár (41’), Fesztiváldíjas Cecei Gerlicék (35’), Pálfai
szüret (63’) 13.00 Heti híradó 14.00 Nagy Bandó-est (96’),
Filmszemle (28’), Szüret a Zengõ óvodában (35’), Tüskevár 6.
(26’), Hazám–hazám (34’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Bemutatjuk Kaktuszt (95’), Karácsonyi csuka
(12’), Népdalkörösök találkozója 1994. – 3. (29’)

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,
közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk
viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le.
Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel
házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a
szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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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
EXTRA ANGOL BÁLÁS RUHAVÁSÁR
MINDEN KEDDEN, 7.30-14 óráig
Sárbogárdon a mûvelõdési házban.
Sárbogárd központjában (Mikes köz 5.)
háromszobás, földszinti LAKÁS, ÍRÓASZTAL,
KÖNYVES SZEKRÉNY, HÁROMFIÓKOS
FAGYASZTÓSZEKRÉNY eladók.
06 (20) 355 7828
GYÓGYMASSZÕR masszírozást vállal
BABÁKNAK, KISMAMÁKNAK is.
06 (70) 243 6064
FIAT UNO 1000-es SZEMÉLYGÉPKOCSI
eladó. 06 (30) 236 2918
1995-ös FORD MONDEO 1,8 ELADÓ.
Mûszaki vizsga érvényes 2009. júliusig,
mûszakilag KITÛNÕ ÁLLAPOTBAN van és
rendszeresen szervizelt. Irányár: 399.999 Ft.
06 (70) 387 1932
GYÓGYMASSZÕR! Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK BEVÁLTHATÓ!
06 (30) 568 9411
Sárbogárd, Tisza u. 9. szám alatt
ÚJ CSALÁDI HÁZ (130 m ) ELADÓ.
06 (30) 309 5472
2

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. (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.
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.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557 6509.
(051896)

Eladó a tévében reklámozott H2O gõzölõs szõnyegtisztító. 06 (20) 394 2372.
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)
Földet bérelnék. 06 (30) 431 4374. (051439)
Személy- és vagyonõr tanfolyam indul a Wolf Kft.
szervezésében október 15-ével. Részletfizetési lehetõség. Érdeklõdni: 06 (30) 645 3196-os telefonszámon.
(114838)

Akciós személyi hitelek; 0% induló költséggel jelzáloghitelek; Samsonite hátizsák ajándékba magán-nyugdíjpénztárba belépõ-, vagy átlépõknek! 06
(30) 568 3974. (114787)
Októberben kozmetika nyílt a NIVO4 üzletházban.
Bõrfiatalító, hámlasztó kezelések! Szõrtelenítés hagyományos gyantával is! Tóth Klára 06 (30) 228 9068.

október 18-án, szombaton
a sárbogárdi vásárban.
Bizományosi értékesítésre, illetve készpénzes felvásárlásra jó állapotú bútorát átveszem. 06 (20) 9937
248. (114620)
Sárbogárdon Barátság presszó kiadó. 06 (30) 2665
234. (114620)
Konvektor olcsón eladó. 06 (30) 2099 371. (114618)
M6-os autópályán Dunaújváros magasságában OMV
töltõállomás férfi és nõi munkatársat keres. Érdeklõdni 10-17-ig, 06 (30) 385 0414, 06 (30) 505 6561-es telefonon. (114520)
Sárszentmiklóson családi ház eladó. 06 (30) 3255
903. (114520)
Roland VA 3-as szintetizátor kifogástalan állapotban
eladó. Ár: 170.000 Ft. Gréta Bútorbolt, 06 (20) 494
8898. (114845)
Sonka, kolbászfüstölést vállalok. Érdeklõdni: 06 (30)
214 5481. (114849)
Otelló szõlõ eladó. 06 (25) 467 607, 06 (30) 361 0855.
(114799)

Eladó Sárbogárd központjában a munkaügyi központ
mellett 300 négyszögöles, közmûvesített, beépíthetõ
telek. Telefon: 06 (25) 625 009 (este), 06 (20) 258
0490. (114798)
Harmonikaajtó, fehér, 199x65 cm-es olcsón eladó.
Telefon: 06 (25) 462 218 (este).
Eladó szõlõdaráló, prés, gáztûzhely palackkal. 06 (30)
434 1917. (114867)
Az állatorvosi rendelõ elõtt találtak egy nadrágtartó
övet. Jogos tulajdonosa átveheti azt a szerkesztõségben.
Kétéves kislányomhoz megbízható bébiszittert keresek. Kizárólag azok jelentkezését várom, akik tudják
vállalni zavartalanul 4.30-tól 8-ig, 16-tól 22 óráig tartó
felügyeletét, havi 20.000 Ft-ért. 06 (30) 891 2187
(114864)

Sütnivaló csirke kapható, Tinódi u. 52. 06 (30) 384
2294.
Rántani való csirke kapható, Tinódi u. 107. 06 (70)
206 8563.

(114783)

Paplankészítés Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b.
Pákolicz Árpádné, 06 (25) 476 051.
Sürgõsen eladó fekhellyé alakítható 3+1+1-es pufi
ülõgarnitúra. Duplasoros lapradiátorok újszerû állapotban. 06 (30) 413 1843. (114775)
Eladó 4 db alig használt Wolksvagen alufelni és Chevrolet Sparkra 4 db téli gumi áron alul. 06 (30) 364
1786.
Legális pénzbehajtás. 06 (30) 2665 234. (114620)

Mûtrágya akció a készlet erejéig! Pl.: NPK 3x15,
140.000 Ft + áfa/tonna. 06 (20) 554 9526. (114861)

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓ-AKCIÓ!

SIESTA cipõvásár

1500 db bontott cserép eladó. 06 (30) 997 0520.

a Flóra bababoltban

6 légkamrás ablakok
3 rétegû üveggel alapáron!

–10% engedmény október 31-ig!

Megkímélt állapotban TOTYA vegyes tüzelésû kazán
eladó. 06 (20) 318 9766, 18-20 óra között. (114643)

NAGYVIRÁGÚ KRIZANTÉM kapható.
Sárbogárd, Tisza u. 8.
06 (25) 461 279, 06 (20) 530 5384
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, bontás nélkül,
garanciával. 06 (70) 310 8086

Akác tûzifa, 2150 Ft/q. 06 (70) 374 0769.(114650)
Albérlet kiadó Sárbogárdon, szoba, konyha, fürdõszoba. 06 (30) 223 1817. (114648)
Szép állapotú, keveset használt MAGNUM dobfelszerelés eladó! 06 (30) 390 3036. (114647)
59 éves özvegy férfi társat keres. Tel.: 06 (20) 379
1684 (114646)
(114644)

Október 9-tõl november 10-éig!

Felicitas kuponok beválthatók.

Sárbogárdon az Árpád lakótelepen, téglaépületben,
földszintes, másfélszobás lakás, alacsony rezsivel
sürgõsen eladó. Tel.: 06 (25) 476 091, 06 (22) 341
069, 06 (20) 802 8362. (114549)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!

Nagy választékban 50-134-es méretig
BÉBI- ÉS GYERMEKRUHÁK.

Árpádon 1. emeleti felújított, erkélyes lakás pincehelyiséggel eladó. Érd.: 06 (30) 638 3533 (114548)

2

K=0,8 W/m K!!!

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

KISMAMARUHÁK ÉRKEZTEK.

Sárbogárd, Tompa M. u. 25.

Három kiscica keres gazdit. 06 (25) 462 331.

Nyitva: hétfõtõl péntekig, 8-12-ig, 13-17-ig,
szombaton 8-12-ig.

Sárszentágotai sörözõbe pultost keresünk. Érd.: 06
(20) 296 1313, 06 (20) 535 4475.

06 (30) 237 8428

Rétszilasi sörözõbe pultost felveszek. 06 (20) 967
4224. (114640)
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Bútort a gyártótól,
FAIR 2002 Kft.-tõl!
Vásároljon nagyker áron itt helyben, Sárbogárdon!
KÁRPITOS BÚTOROK: ülõgarnitúrák, sarkok, rekamiék, kanapék,
fotelok, fotelágyak, franciaágyak, heverõk.
FENYÕBÚTOROK: ágyak, komódok, szekrények, stb...
Továbbá szekrények, szekrénysorok, gardróbok, komódok,
kisszekrények és egyéb kiegészítõk raktárkészletrõl, valamint
egyedi és standard méretekbõk is megrendelésre egyaránt.
KONYHABÚTOROK, ÉTKEZÕGARNITÚRÁK, SAROKPADOK
NAGY SZÍN- ÉS SZÖVETVÁLASZTÉKKAL.

AKCIÓINK!
Ha most rendeli meg kárpitás bútorát nálunk, 2 db kispárnát kap
ajándékba. (Ajánlatunk akciós szöveteinkre nem érvényesek!)
Író- és számítógépasztalok, forgószékek
különbözõ méretekben, formákban és színekben.

EGYEDI BEÉPÍTETT KONYHABÚTOROK MOST BEVEZETÕ ÁRON!
VÁSÁROLJON MOST BENTEX BIOMATRACOKAT
A LEGKEDVEZÕBB ÁRON!
SAJÁT GYÁRTÁSÚ SZIVACSOS ÉS RUGÓS MATRACOK
AKÁR MÉRETRE IS RENDELHETÕK!
Kárpitos kellékek forgalmazása.
Vállaljuk bútorának áthúzását, teljes körû felújítását, szállítását,
díjmentes helyszíni felmérését.
BUDAPEST BANK ÁRUHITEL!

Elérhetõségek: FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Köztársaság út 93.
Telefon: 06 (20) 982 6630
Fax: 06 (25) 469 986, e-mail: fairkft@tolna.net
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Nyílt
tér
„Ingyenes”
hirdetés
Ismét idegen nyelvû leveleket küldözget
egy külföldi internetes cég, melyben „ingyenes” hirdetési lehetõséget kínál cégeknek, vállalkozásoknak, kulturális intézményeknek stb. Már nem elõször került a mi
kezünkbe is ilyen levél. Sajnos két ismerõsünk révén volt módunk megismerni, mit is
jelent az „ingyenesség” fogalma az így házaló cégeknél. A hatalmas „FREE” felirat
és az adatközlésre szánt rubrikák alatt
ugyanis apró betûvel le van írva, hogy ezért
a szolgáltatásért nagyon is fizetni kell. Ezzel azonban csak akkor szembesültek az ismerõseink is, amikor kiküldték nekik a
több százezer forintos számlát, amit aztán
kénytelenek voltak fizetni, mert a megrendelést aláírták.
Megtévesztõ a szóban forgó levél már csak
azért is, mert a fizetési feltételeket tartalmazó apró betûs rész igen kacifántosan
van megfogalmazva, ráadásul angolul.
Úgyhogy vigyázzanak, ne dõljenek be semmilyen cég „ingyenes” ajánlatának! Tájékozódjanak alaposan, mielõtt bárkivel is
szerzõdést kötnek!
Hargitai Kiss Virág

Helyesbítés
Elmúlt lapszámunkban, a Ki veszi meg?
címû írásunkban nem jól írtuk Janzsó
Tamás nevét, melyért ezúton is elnézést
kérünk.
Szerkesztõség

Bodó Zoltánt és nejét,
Pintér Juliannát

Kinek élet, kinek állat!
Október 13-a, szép napsütéses délután.
Füvet nyírok, még egyszer az idén utoljára. A kerítés közelében járok, és egy tompa
puffanást hallok. Odalépek a kerítéshez,
egy szép fehér Opel Vectrát látok távolodni, mást nem. Visszamegyek a fûnyíráshoz.
Édesanyám jön ki a házból, õ is a kerítés felé tart. Rossz érzésem támad, utána indulok. Meglátom anyámat zokogva, a karjában a 3 kilós kiskutyánkkal. Nem mutatott
semmi életjelet, még a nyelve is kilógott.
Kislányunknak vettük nem csekély összegért, hiszen ez az egyetlen kutyafaj, aminek nem hullik a szõre, és az asztmás gyermek mellett is tartható.
Az Opel visszatért négy 20 év körüli fiúval,
akik szemernyi megbánást sem mutattak.
Valamelyikük még nevetett is. Meg sem
kérdezték, hogy tudnak-e segíteni. Tudomásul vették a történteket, majd elhajtottak.
Nem értem, miért jöttek egyáltalán vissza,
hiszen amikor a kutyánkat elütötték, fékezés nélkül továbbmentek, és körülbelül öt
házzal arrébb álltak csak meg. Talán túl
sok volt a szemtanú?
Aztán peregtek az események. Ilyenkor az
ember gondolkodás nélkül cselekszik: orvost hív — hiszen még dobog a kiskutya
szíve —, injekciók, állatkórház, infúzió, 24
órás megfigyelés. Közben el kell mondani
az iskolából hazatérõ kis gazdinak, hogy a
szeme fényét elütötték. Elsõ kérdése, miközben hullnak a könnyei: meghalt? Mit
mondhatok? Még nem.
Most éjszaka van, õ fájó fejjel, de elaludt.
A család többi tagja nem tud pihenni, várjuk a reggelt.
Vajon a fiatalemberek nyugodt lelkiismerettel alszanak? Hiszen ma „csak” egy ku-

tyát ütöttek el. Nem tudom, elgondolkodott-e valamelyikük is azon, hogy mi van
akkor, ha ez nem kutya, hanem például egy
labda után szaladó gyerek, vagy egy kanyarodó biciklis. Akkor le tudtak volna idõben
fékezni? Tartok tõle, hogy nem.
Lehet, hogy a jó autó, a társaság, a kellõ
anyagi háttér, vagy a — szerintem még
rosszabb — „Nem baj, kisfiam, majd én
mindent megoldok” típusú szülõk valóban
mindenre megoldást jelentenek?
Ennek a kutyának az esete „csak” öt embernek jelent fájdalmat. Ha az esztelen
száguldásban az Opel négy utasát éri baleset, az már nem egy család, és nem öt ember! Ezen kéne elgondolkodni sok fiatalnak és szülõnek, akik talán ballagási ajándéknak megveszik a szép, jó és gyors autót.
Mert ugye, ez a legfontosabb, hogy gyors
legyen, lehessen fékcsikorgatva közlekedni, mivel ez olyan menõ. De meddig? Az
elsõ fáig, emberéletig, villanyoszlopig, szabályosan közlekedõ autósig?
Egyszer olvastam egy idevágó mondatot,
azóta sem tudom elfelejteni: „Siess csak,
már várják a vesédet!” Elgondolkodtató,
nem?
Szívbõl köszönetet mondunk annak a kisfiúnak — Csabinak —, aki levitte a kutyánkat az út szélére, nehogy a többi közlekedõ
autó átmenjen rajta.
Szomorú, hogy négy felnõtt közül egyben
sem volt annyi becsület, hogy vállalja tettéért a felelõsséget, és becsengessen közölni,
hogy baj van. Ezt egy ismeretlen úr tette
meg, akinek nem volt köze a történtekhez.
Köszönet neki is!
N. A.

Szemétszüret
Sikeres volt a Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület szemétgyûjtési akciója. Ebben
részt vett a töbörzsöki és a sárszentmiklósi általános iskola is. A szükséges zsákokat és
láthatósági mellényeket a Közútkezelõ Kht. biztosította. Õk gondoskodtak a szemét elszállításáról is. Mintegy 80 zsák szemét gyûlt össze. Sárközi Gabriella és Fehér Anita
ketten 12 zsák szemetet szedtek össze a vasút környékén.
/H/

60. házassági évfordulójuk
alkalmából köszönti,
jó egészséget és hosszú életet kíván:
fia, menye
unokái: Henriett, Zoltán és családjaik,
valamint dédunokájuk, Dórika

Dióbél
királylány
Szabóné Czuczai Zsuzsanna
õszi hangulatot idézõ dióbél királykisasszonyt készített csuhéból. Akkora, hogy egy fél dióban elfér.
/H/

