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Megtalálták
Pordán Jánost?
Október 10-én Szegeden a belvárosi Tisza-hídnál egy munkás
dolgozott a hídpillérnél, hogy a
megakadt uszadékot szétszedje,
amikor emberi maradványok
kerültek elõ a víz alól: egy fiatal
férfi alsóteste, teljes ruházattal.

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.

A helyszínre kiérkezõ nyomozók a
ruházat alapján valószínûsítették,
hogy a januárban eltûnt sárbogárdi fiatalember, Pordán János megcsonkított holtteste került elõ. A
szülõket azonnal értesítették, és
hívták Szegedre, hogy azonosítsák, valóban fiuk földi maradványait találták-e meg.
A részleteket az édesapa, Pordán
György, és felesége, a fiú édesanyja mondta el nekem, amikor a
szerkesztõségünkhöz eljutott hír alapján megkerestem õket
lakásukon.

Megbizonyosodtunk, hogy a fiunk volt,
akit megtaláltak

Közremûködik: Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar,
Sárbogárdi Fúvószenekar.
Juhász János polgármester

Újra szüreti
Töbörzsökön
Az ötvenes évek óta nem rendeztek szüreti felvonulást és mulatságot Töbörzsökön. Most összefogtak és a tinódiakkal, bogárdiakkal kiegészülve egészen takaros felvonulást rendeztek a városban.
(Írásunk az 6. oldalon olvasható.)

Pordán György: — Október 13-án, múlt hétfõn hívtak bennünket
telefonon, hogy találtak a Tiszában a belvárosi hídpillérnél egy
holttestmaradványt. Feleségemmel elmentünk Szegedre, és azonosítottuk. Megbizonyosodtunk, hogy valóban a fiunk volt … ami
egyáltalán megmaradt belõle. Csak az 5. csigolyától volt meg
ugyanis a holttest, és az is mumifikálódott már ennyi idõ alatt. De
megismertük a ruháját és a cipõjét. Egészen biztos, hogy a fiunk
földi maradványait találták meg a Tiszában. Vettek tõlünk
DNS-mintát, annak az eredménye fogja véglegesíteni ezt az eredményt. A legrosszabb esetben egy hónapon belül meglesz az is. A
megmaradt alsótestbõl nem tudtak következtetni bûncselekményre, pedig biztosak vagyunk abban, hogy nem önkezével vetett véget az életének. Két független orvosszakértõi csoport vizsgálja a maradványokat. Majd megtudjuk, hogy mi lesz annak az
eredménye.
Folytatás a 3. oldalon.
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Búcsú dr. Pál Istvántól
Dr. Pál Istvánnal, Pista bácsival 2005-ben készítettem interjút
aranydiplomája átvételét követõen. Az idézet, amit arra az alkalomra választott, ma is visszacseng a fülemben:

„Aludtam, és álmodtam, hogy az élet öröm. Felébredtem, és láttam, az élet kötelesség. Dolgoztam, és észrevettem, hogy a kötelesség öröm.” (Nietzse)
Pista bácsi életét, jellemét jól tükrözi ez a mondat most is, hogy az
õsz derekán eltávozott az élõk sorából. Mert az elmaradhatatlan
nehézségek ellenére is életöröm itatta át egész lényét. Udvarias,
barátságos, kedves alakja földerítette az embert, bármikor feltûnt
az utcán, vagy pácienseinél: a háziállatoknál. Összetartó, szeretõ
családja és imádott felesége, Klári néni nyújtotta számára a biztos
hátteret. És Pista bácsi addig dolgozott, ment, ha hívták, ameddig
csak az egészsége bírta.

A köztiszteletnek örvendõ állatorvos földi életútja 1931. október
19-én vette kezdetét Sárbogárdon. Tanulmányai elvégzését követõen, 1956. március 1-jén kinevezték Sáregres és Pusztaegres körzeti állatorvosának. 1960-ban a Sárbogárdi Állatorvosi Rendelõintézet vezetõje volt. 1961-tõl 1969-ig a Pusztaegresi Hunyadi
Termelõszövetkezet üzemi állatorvosként alkalmazta. Majd
magánállatorvosként tevékenykedett egészen haláláig.
21 évig Örspusztán élt családjával, itt nõttek fel gyermekei: István
(született 1959-ben) és Brigitta (született 1961-ben).
1967-tõl három cikluson át párton kívüli országgyûlési képviselõ
volt. Tagja volt a Megyei—Járási Tanácsnak és a Hazafias Népfrontnak. Sárbogárdon önkormányzati képviselõként is szerepet
játszott a közéletben, a rendszerváltást követõen.
A Munkaérdemrend ezüst fokozatával tüntették ki, 2005-ben pedig átvehette aranydiplomáját Budapesten, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán.
Szervezete sajnos nem volt olyan erõs, mint a lelke. Évek óta
gyenge volt az immunrendszere, és sok idõt töltött kórházban
emiatt. Végül elfogyott a benne lévõ életerõ, és 2008. október
11-én elbúcsúzott a földi élettõl, szeretett feleségétõl, gyermekeitõl, unokáitól. Temetésén nagyon sokan kísérték el Õt az utolsó
útjára.
A szerkesztõség munkatársai és a Hargitai család ezúton is fejet
hajt Pista bácsi elõtt, akinek emléke, alakja örökké szívünkben él.

Újfajta influenzavírus megjelenésére számítanak Magyarországon, ami ellen nem
védettek az emberek – tájékoztatta lapunkat dr. Müller Cecília, az ÁNTSZ kistérségi tiszti fõorvosa.
Közeledik a tél, és vele együtt az influenzajárvány. Az idén erõsebb influenzavírusra
és több megbetegedésre lehet számítani,
mert három vírustörzs is megváltozott, és a
lakosság ezek ellen védtelen — közölte a
kistérségi tiszti fõorvos. Mint mondta:
idén egy olyan vírus támad az északi féltekén, amely az elmúlt tíz évben csak a délin
bukkant fel, így az európai influenza elleni
vakcinák nem tartalmazzák annak ellenanyagát.
Tavaly az országban 1,2 millióan oltatták
be magukat. A megváltozott vírustörzsekkel kapcsolatban az orvosoknak nincsenek
virológiai tapasztalataik, ezért fontos,
hogy minél elõbb elkezdjék a védõoltások
beadását. A vakcina a beadástól számított
21. naptól nyújt teljes védettséget. Magyarországon az eddig vizsgált 17 mintából
egyikben sem mutattak még ki influenzavírust, de Angliában és Svédországban már
találtak „A” típusú vírust. Egyebek mellett
az idõjárási körülmények fogják meghatározni, mikor ér Magyarországra a járvány.
A tavalyi járvány hét hétig tartott, és mintegy 250 ezer megbetegedést regisztráltak,
ami nem kiugró adat. Mintegy 12 ezer betegnél keletkeztek szövõdmények, kórházi
ellátásra pedig 250-en szorultak. A betegek egyharmada tartozott a 19-34 éves

korosztályba, 24 százalékuk 9 évnél fiatalabb gyermek volt, mindössze 4 százalékot
tettek ki a 60 éven felüliek. Elsõsorban
azokat érintette a vírus, akiknek még nem
volt tapasztalatuk a betegség kapcsán.
A járványra idõben készülni kell. Dr.
Müller Cecília arról is tájékoztatást adott,
hogy a védekezésnek milyen lehetõségei
állnak rendelkezésünkre a térség településein.
Az influenza elleni védõoltás mellett
ugyanakkor egy másik, súlyos következményekkel járó betegség, a pneumococcus
baktérium okozta tüdõgyulladás elleni védekezésre is felhívta a figyelmet.
Dr. Müller Cecília: — Egy kicsivel több
influenza elleni oltóanyag érkezett intézetünkbe, mint az elõzõ évben. 18 ezer oltóanyag jut a 4 kistérségre. Ez az oltóanyag
térítésmentesen áll rendelkezésre a legveszélyeztetettebb korcsoportok számára.
Felnõtteknek és gyermekeknek való oltóanyagok is vannak.
— Kik a legveszélyeztetettebbek?
— 60 éven felül bárki, egészségi állapottól
függetlenül, azok is, akik krónikus, vagy
idült megbetegedésben szenvednek, valamint a gyermekek. Azok számára is javasoljuk a védõoltást, akiknek csak térítéssel
tudjuk adni. Fõleg olyanoknak ajánljuk,
akik nap mint nap közösségbe járnak. Õk
maguk is kérhetik a védõoltást a háziorvosnál. Ennek díja ezer forint alatt van.
— Az influenza mely típusaira nyújt védelmet az idei oltóanyag?

influenzavírus

Új vírus támad!

Hargitai Kiss Virág

— Ez az oltóanyag két A és egy B típusú vírus ellen véd. Mindig változik az összetétele. Megfigyeléseink bizonyítják, hogy minden évben más törzsek támadnak. Most is
más vírust várhatunk, mint eddig. Az új vírussal szemben eddig senki sem védett.
Szeretném felhívni a figyelmet ugyanakkor a leginkább kisgyermekeket érintõ
pneumococcus elleni védõoltásra. Ezt a 2
hónap és 2 év közötti gyermekeknek térítésmentesen adják. Õk a legveszélyeztetettebb réteg e tekintetben. Ezt a védõoltást kérni kell. A szülõknek nyilatkozni
kell, mert õk döntik el, hogy kérik-e gyermekük számára a védõoltást. Ha a gyermekorvos jelzi ezt az igényt az ÁNTSZ kistérségi intézményének, akkor ki tudjuk
elégíteni. Ezt a védõoltást mindenképpen
ajánljuk igénybe venni, mert ez a baktérium okozta fertõzés kisgyermekeknél akár
halálos is lehet.
A védõoltásokkal kapcsolatban a lehetõségekrõl érdeklõdjenek a háziorvosnál, illetve a gyermekorvosnál.
Hargitai Lajos
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Megtalálták Pordán Jánost?
Az édesanya: — Megismertem a cipõjét, zokniját, a ruházatát.
Mivel tél volt, amikor eltûnt, hosszú alsó is volt rajta. A zsebében
volt két ruhazsebkendõ is. Manapság melyik fiatalember hord a
zsebében ruhazsebkendõt?

ménytelenül. Azt mondták, nincsenek bûncselekményre utaló
nyomok. De ha csak az alsóteste van meg, hogy is találhatnának
rajta erõszakra utaló nyomokat? Amikor eltûnt, befagyott a
Tisza. Feltehetõen a zajló jég vágta le a felsõtestét.

Semmi nyom nem volt

A karácsonyt itthon töltötte

Mindenkit megrázott a hír, amikor a sárbogárdi fiatalember, aki a
szegedi egyetemen tanult, még januárban eltûnt, és azóta nem
adott magáról életjelet. Az emberek gondoltak mindent, de semmi bizonyosat nem tudott mondani senki. A szülõk pedig tûvé
tették érte az egész országot.
Pordán György: — Semmi nyom nem volt. Hetvenkét alkalommal voltunk pedig Szegeden január óta. Szilveszter János segített
bennünket az õ nyomozói tapasztalataival, hogy az interneten, újságokban, televíziókban megjelent hírek alapján jelentkezõk információinak utánajárjunk. Mert sokan jelentkeztek, hogy itt,
vagy ott láttak a fiunkhoz hasonló fiatalembert. Elmentünk a
ruzsai vásárba, jártunk Csójospáloson, felkerestünk Szeged környéki tanyákat, hátha ott tartják fogva. Még a ruhásszekrényekbe
is benéztünk. Jártunk a Balatonnál, mert ott is találtak egy János
nevû fiatalembert. Voltunk a Krisna-völgyben, hátha oda ment,
megkerestük még a szcientológusok vezetõjét is. Teljesen ered-

Az édesanya: — Semmi oka nem lett volna, hogy öngyilkos legyen,
vagy hogy bántsák, hiszen nagyon szelíd, kedves gyerek volt. Nem
zsaroltak bennünket sem. Jól tanult, kiegyensúlyozott volt. A karácsonyi ünnepeket itthon töltötte. Játszott, társasjátékozott a
nyolcéves öccsével, mesét olvasott neki. Amikor január elején készülõdött vissza, mert vizsgázni ment, míg fürdött, a fürdõszobában énekelt. Január 6-án ment vissza, 8-án lett volna a vizsgája.
Még egy napot akart készülni, mielõtt bemegy a vizsgára. A szálláshelyérõl úgy ment el, hogy nála voltak az iratai, telefonja, bankkártyája és némi pénz. De a bankkártyáról se vett le senki pénzt.
A szülõk és az unokáját szeretõ nagymama mély fájdalmukat évek
alatt se tudják igazán feldolgozni. Temetés is ki tudja, hogy mikor
lehet? A család várja, hogy lezárják a nyomozást. Míg ki nem
mondják a végsõ szót a hivatalos szervek, addig meggyászolni se
tudják a szeretett fiút.
Hargitai Lajos

Osztálytalálkozó Sárszentmiklóson
Döbbenten vettük észre, hogy mi, a
Sárszentmiklósi II. sz. Általános Iskola diákjai már 20 esztendeje elhagytuk iskolánk
padjait. Ezért határoztuk el, hogy ebbõl az
alkalomból találkozót rendezünk.
Az eseményre október 11-ét választottuk.
Délután 2 órakor gyülekeztünk szeretett
iskolánkban, a régi szárnyon található 1-es
tanteremben.

A hajdan volt 8. a osztály tizennyolc fõvel
képviseltette magát. Persze, voltak igazoltan távollévõk is, meg olyanok is, akik csak
nem jöttek el.
Rövid bevezetõ után Varga László tanár
úr tartott jó hangulatú osztályfõnöki órát,
ahol sok-sok régi emléket idéztünk fel, és
mindenki mesélt arról, mi minden történt
vele eddig. Azután végigsétáltunk az osz-

tálytermeken, természetesen a tablónkat
is megnéztük. A nosztalgia jegyében kitöltöttünk egy retró kérdõívet is, amelyben
olyan kérdésekre válaszoltunk, amelyek a
múltunkat elevenítették fel.
Sajnos Koncz Feri bácsi, aki eredetileg az
osztályfõnökünk volt, már nem lehetett
közöttünk.
A diáktársak közül Csesznegi Gyulát veszítettük el.
Feri bácsira a temetõben némán emlékeztünk, bíztunk benne, hogy fentrõl egy pillantást vetett ránk, és meg van elégedve a
mára már felnõtté vált egykori diákjaival.
A programot a Patkó csárdában folytattuk. Finom vacsora és színvonalas kiszolgálás közben élveztük egymás társaságát.
Alkalomhoz illõen a 80-as évek zenéit hallgattuk. Ekkor már a feleségek, barátnõk,
férjek, barátok is csatlakoztak hozzánk. A
hangulat tetõfokán önfeledten és felszabadultan roptuk a táncot. A buli végén nehezen szakadtunk el egymástól.
Srácok, öt év múlva találkozunk?
Köszönet mindenkinek a részvételért és a
szervezésért!
Résztvevõk: Varga László tanár úr, Barabás Veronika, Dömök Zoltán, Erõs Mária,
Holcz Szilvia, Horváth Mónika, Király
László, Kovács Gabriella, Lajtos Zsolt,
Lenkey Gabriella, Mezei Csaba, Nagy Zoltán, Paczona Roland, Raffai János, Szabó
Lajos, Szabó Réka, Tatár Zita, Térmeg István, Visi Izabella.
A szervezõk
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Idõsek ünnepe Sárkeresztúron
Pénteken köszöntötték Sárkeresztúr idõs lakóit a kultúrházban.
A mintegy 250 meghívott közül sajnos nem mindenki tudott részt
venni az ünnepségen egészségi állapota vagy más ok folytán.
Azonban igen jó hangulat kerekedett így is.

Kovács Györgyné köszöntötte az egybegyûlteket. Mint késõbb
megtudhattuk: a község legidõsebb embere Gráczer Jani bácsi,
aki 2009 februárjában lesz 100 éves; a teremben a legidõsebb pedig Kardos Jóska bácsi volt, aki jövõre tölti be a 90-et. A köszöntés
után Ludányi Jánosné lépett színpadra nótákkal. Õt az egyik

sárszentágotai citeraegyüttes követte, tanáruk, Szecsõdi Rita vezetésével. Nagy sikert arattak összeállításukkal, melynek utolsó
darabjához többen is csatlakoztak énekelve. Tapsolhattunk a
sárkeresztúri formációs tánccsoportnak is, akiket Rudniczai
Rudolfné tanítgat már három éve. Majd ismét Ludányi Jánosné
szórakoztatta a közönséget népszerû slágerekkel, amik közül
nagy derültséget keltett az általa átköltött „Ha énnékem sok pénzem lesz” kezdetû dal. A nótás kedv nem hagyott alább a mûsort
követõen sem. A szorgos kezeknek köszönhetõen terített asztal,
ízletes pogácsa, sütemény, frissítõ és szendvics mellett folyt
tovább a mulatság.
Hargitai Kiss Virág

A Mészöly Géza Általános Iskola hírei
Papírgyûjtés a Mészölyben
Október 8-án reggel izgatottan, összekötözött újságokkal érkeztek kisdiákjaink és szüleik az iskolába. Az ok a szeptemberben
meghirdetett papírgyûjtés volt. Mivel a kicsik egyedül nem tudták
elhozni a sok összegyûjtött papírt, ezért az anyukák és apukák
hozták õket a rengeteg csomaggal. A tanítás befejezésekor megkezdõdött a mérés, majd azonnal konténerbe került újság, régi
tankönyv és szórólap egyaránt.

A felsõsök kicsit késõbb kezdtek méretni, hiszen nekik tovább tartott a tanítás. Rengeteg súlyt mozgattak meg a szorgos kezek: rakta a papírt szülõ, pedagógus és gyerek egyaránt. A szállítóeszköz
autó, kerékpár, kiskocsi és erre az alkalomra összeállított alkalmatosság volt. Minden mérés után lázas számolás következett:
vajon hányadik helyen állunk?
Szerencsénkre sikerült az iskolai mérleg mellé szerezni még
egyet, így gördülékenyebben folyt a munka. Ezúton is köszönjük a
Hüvely családnak a segítséget!
A munkakedvet megsokszorozta az a tény, hogy most — az eddigiektõl eltérõen — minden pénzt megkapnak az osztályok, amit a
kirándulásuk költségeinek csökkentésére használnak majd fel.
Az anyagiak mellett természetesen az erkölcsi elismerés még
boldogabbá tette diákjainkat.

Bízunk benne, hogy tavasszal is hasonló lelkesedéssel és eredménnyel zajlik majd a gyûjtés!
Nagy Ferencné

Tízórais busz a Mészölyben
A Mészöly Géza Általános Iskola igénybe vette az egészséges táplálkozás kialakításához még egy margarint gyártó cég segítségét
is.
Hogyan valósult ez meg?
Október 14-én reggel 6.45-kor elõzetes tájékozódás alapján iskolánkba érkezett a cég tízórais busza.
A jövetel célja: a nebulóknak meg kellett mutatni az éppen náluk
lévõ tízórait a busz személyzetének. Akinél margarinnal megkent
kenyér, vagy szendvics volt, az egy uzsonnás dobozt kapott ajándékba.

Nagy öröm volt látni, hogy a diákok zöménél a szülõk fontosnak
tartották a helyes táplálkozást. A margarinos tízóraival lehetõvé
tették számukra a nélkülözhetetlen zsírsavak mellett az A, D és E
vitaminok bevitelét.
Az ajándékkal hazatérõ gyerekek biztos, hogy egészségesen fejlõdnek fizikailag és szellemileg egyaránt.
T.
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HÍREK, ESEMÉNYEK

Nem fásulhatunk
bele!

KÉK HÍREK
VAGYON ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK
Mindent, ami csak mozdítható
Egy sárbogárdi lakos személyesen tett bejelentést a kapitányságon, hogy október 2-a és 13-a
között a családi háza udvaráról munkahengert,
gyorscsatlakozókat, hajtószárat tulajdonítottak
el.

Aranyláz
Október 14-én Sárosdon ismeretlen tettesek
egy ingatlanon kivágták a drót- és mûanyaghálót, majd kifeszítették, és behatoltak az ott található épületbe. Arany ékszereket loptak el nagy
értékben.

Szántani kéne
Egy pusztaegresi lakos tett bejelentést ismeretlen elkövetõ ellen, aki lakóháza melléképületérõl
levágta a lakatot, majd kisgépeket tulajdonított
el.

alkoholos mámor volt érezhetõ. Alkoholszondát
akartak vele fújatni, de õ elutasította. Így a sárbogárdi orvosi ügyeleten vér- és vizeletminta-vételre került sor, amely során kiderült, hogy
közepesen ittas állapotban volt. Így jogosítványa elvételre került.

Véletlen találkozás
Október 17-én a sárbogárdi Mol benzinkútnál két
személyautó összeütközött. A Köztársaság úton
Székesfehérvár irányából közlekedett Cece irányába egy személygépkocsi, mely egyenesen
továbbhaladt volna, de a Rétszilas irányából, a
lekanyarodó sávból a benzinkúthoz forduló autó
vezetõje nem adta meg az elsõbbséget, és
összeütköztek.
A baleset során mindenki használta a biztonsági
övet. A balesetet okozó vezetõ 8 napon belül
gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Kilengett a motor

Október 15-én egy alapi lakos tett bejelentést,
hogy alkalmi lopás módszerével eltulajdonították a tárcáját, benne készpénzzel és a mobiltelefonjával.

Október 18-án a járõrök egy ittas állapotban lévõ
úriembert igazoltattak, aki segédmotoros kerékpárjával „vígan” közlekedett. Az illetõvel szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek ittas jármûvezetés, vezetõi engedély nélküli vezetés, kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás hiánya miatt.

Mivel vágjuk a fát?

Az átok pia

Egy cecei lakos értesítette a kapitányságot,
hogy ismeretlen tettesek a pincéjébõl az ablakon
keresztül bemásztak és 6 db motoros láncfûrészt
vittek el.

Alapon egy ittas kerékpárost kaptak el, akivel alkoholszondát fújattak, majd eljárást indítottak
ellene ittas jármûvezetés miatt.

Csak félrenéztem, és hopp!

Lakatot a WC-re is!
Október 16-án Sárosdról érkezett bejelentés,
hogy illetéktelenek besurrantak lezáratlan lakóházukba, és onnan készpénzt lovasítottak meg.

Az élõktõl kell félni
Egy kálozi lakos jelentette, hogy a temetõnél a
lánya személygépkocsijából ellopták kézitáskáját, benne személyes iratokkal, mobiltelefonnal
és készpénzzel.
Október 18-án Alapon egy temetõnél parkoló
személygépkocsiból, ablakát betörve, pénztárcát tulajdonítottak el, ami az autó ülésén volt.

Pörkölt lesz estére
Október 19-én egy kálozi lakos tett bejelentést,
hogy ismeretlen elkövetõ a bekerített helyen lévõ melléképület ajtaját kifeszítette, feldúlta a helyiséget, és az ott található fagyasztószekrénybõl húsárukat vitt el.

BALESETEK,
ITTAS VEZETÉS
Úszott a mámorban
Október 16-án a járõrök igazoltattak egy sárbogárdi, személygépkocsit vezetõ személyt, akin
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Sárosdon is egy ittas kerékpárost fogtak el, hasonló eljárást alkalmazva ellene.

Megkóstolta az árkot
Október 19-én Kálozon egy helyi személy a személygépkocsival való haladás során nem az út
vonalvezetésének megfelelõen, ittasan vezette
autóját. A mentirány szerinti bal oldali árokba
hajtott, és ott felborult. A sofõr 8 napon belül
gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Helyesbítés
Október 9-ei számunkban, a Kék hírekben írtuk, hogy október 5-én egy sárszentmiklósi
házhoz betörtek a garázsba. A tulajdonos
azonban jelezte szerkesztõségünknek, hogy
a pincébe törtek be, és onnan vittek el élelmiszert, szerszámokat, készpénzt és mobiltelefont.
A tettes máig ismeretlen.
Az ugyancsak múlt héten megjelent Lemond-e Lengyel címû cikkben elírtuk Horváth
János cecei származású országgyûlési képviselõ nevét, melyért ezúton is elnézést kérünk.
Szerkesztõ

A falopási idény eljövetele alkalmával
Sárosd község kultúrháza adott otthont
Lehotainé Kovács Klára polgármester
asszony, a Vadex Mezõföldi Erdõ- és
Vadgazdálkodási Zrt., a vadásztársaságok megbízottjai, a helyi polgárõrség
képviselõi, valamint a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság illetékes munkatársai részvételével megtartott fórumnak.
Már a téma fontossága, aktualitása miatt is komoly hangulatú megbeszélésen
közös igény fogalmazódott meg az elmúlt évben már bevált és eredményes, a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság teljes illetékességi területén található erdõkre
kiterjedõ ellenõrzések folytatására, illetve az ellenõrzések Sárosd község
közigazgatási területén történõ fokozására.
Az újra alakuló körzeti megbízotti szolgálat részére az elmúlt évhez hasonlóan
külön feladatként került meghatározásra a falopások, orvvadászatok megelõzése és felderítése. Ennek érdekében,
azon túl, hogy minden érintett szervezet
saját hatáskörében önállóan is végez ellenõrzéseket, közös szolgálatellátás keretében vadõrök, mezõõrök és erdészek, polgárõrök a rendõrhatóság tagjaival közösen járják az erdõket, ellenõrzik az ott feltalált személyeket, tevékenységüket és a náluk található eszközöket. Amennyiben az ellenõrzött személyek bûncselekményt, vagy szabálysértést követnek, vagy követtek el, megteszik a szükséges intézkedéseket.
De nem merül ki ennyiben a környezet
és a vagyon védelme érdekében tett intézkedések köre. A földtulajdonosi közösségek és az önálló földtulajdonosok
is növelhetik információikkal az intézkedések hatékonyságát, ellenõrzésre
kerülnek a mozgó faárusok is a közutakon, ahol a rendõrhatóság jelenléte és
aktivitása nem csökken.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság ezúton is felhívja a lakosság figyelmét: legyenek körültekintõek favásárlás esetén, gyõzõdjenek meg arról, hogy a lerakodott fa mennyisége megegyezik-e a
rendelt, vagy vásárolt mennyiséggel.
Kérjük továbbá segítségüket, hogy
amennyiben lakókörnyezetükben faárusok megjelenését tapasztalják, vagy
fa kivágását, eltulajdonítását észlelik,
orvvadászok jelenlétére utaló jeleket
tapasztalnak, a 107-es, vagy 112-es segélyhívószámon értesítsék a rendõrhatóságot. A tanúk adatait kérésükre zártan kezeljük.
A környezet megóvása és a vagyon védelme közös érdek.
Enczi József r. õrnagy, rendõrkapitány
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KÖZÖSSÉG

Nagylóki hírek
Október 13-ai szemétgyûjtési akció
Nagylókon
Idén második alkalommal szervezi meg a Magyar Közút Kht. a fenntartásában levõ utak melletti szemét gyûjtésének akcióját. 2008. október 13-án a nagylóki általános iskolások és közmunkások több mázsa szemetet
gyûjtöttek össze a település, illetve a külterületi utak
mellõl, amit a kht. ingyen elszállított. A gyûjtésre a kht.
minden résztvevõ részére kesztyût, láthatósági mellényt, valamint zsákot biztosított.

2008. október 22. Bogárd és Vidéke

Újra szüreti bál Töbörzsökön
Kedvezett az idõ október 18-án, szombaton, azoknak, akik díszes ruhákban
gyülekeztek, hogy a szép számmal felsorakozott kocsikon elfoglalják helyüket, hogy kezdetét vegye a töbörzsöki szüreti felvonulás. Fiatal és idõsebb
arcán egyaránt vidámság tükrözõdött, s a régmúlt szelleme is ott bujkált ebben az érzésben, hisz több évtizede nem került itt megrendezésre ez az esemény.

Egyértelmûen látszik, hogy a Föld napi szemétgyûjtéshez képest kevesebb szemét volt fellelhetõ az utak mellett. Talán ez annak is köszönhetõ, hogy javult a környezetünkkel szembeni igényünk, szemetelési morálunk.
Köszönet minden résztvevõnek, hogy a környezetünk
tisztaságát munkájával elõsegítette.
Vigyázzunk lakókörnyezetünk tisztaságára!

Virágos Magyarországért –
Virágos Nagylókért!
Minden éven megrendezésre kerül a Virágos Magyarországért Országos Környezetszépítõ Verseny, amelyet
Virágos Magyarországért – Virágos Nagylókért felhívással hirdetünk meg Nagylók községben. Idén már
ötödik alkalommal neveztük településünket az országos versenyen. A helyi verseny nyerteseit minden évben
a Lóki Napok ünnepség keretén belül hirdetjük ki, akik
oklevélben és tárgyjutalomban részesülnek.

15 szépen feldíszített kocsi vonult végig az utcákon, s a rajta ülõk hangos nótaszóval köszöntötték a kapukban álló, kíváncsi lakókat. Igen hosszú útvonalon haladtak, kezdve a Szent István, majd a Tinódi úton, Nagy Lajos, Petõfi, Kossuth, Ifjúság, Salamon utcán, Ady Endre úton, Bethlen Gábor utcán, aztán látogatást tettek a Tüzér, Esze Tamás, Bem, Dózsa, Bajcsy utcában, és végül visszatértek a kiindulópontra, az Arany Ászok presszó elé.
Több helyen is megkínálták a felvonulókat mindenféle jóval, ahol táncra is
perdültek.

Az országos versenyben minden évben egy város, illetve
egy falu kategóriában kerül kihirdetésre egy-egy nyertes. Idén város kategóriában Szombathely, míg falu kategóriában Gerse község lett az elsõ. 2009-ben õk fogják képviselni Magyarországot az európai uniós megmérettetésen.
Az országos díjkiosztó ünnepségre Nagylók is meghívást kapott, amelyen nagy örömünkre szponzori díjazásban részesültünk. A felajánlott tízezer egynyári virágmagból tovább szépítjük településünket.
Köszönet illeti a helyi bírálóbizottság lelkes közremûködését. Tagjai: Bakonyi Árpádné, Dobai Teréz, Nagy
Imréné.

Az egymillió forint fejlesztési értékben több száz facsemete, tuja, cserje, egynyári növény kerül elültetésre, valamint több száz négyzetméter pázsit kerül kialakításra.
Remélhetõleg ez a beruházás is a település összképének javítását szolgálja. A növények elültetését a település lakosságával kívánjuk megoldani.

A bíró és bíróné szerepét Farkas Ferenc és felesége vállalta magára, akik vígan ropták, és invitálták táncra a többieket.
A vidám vonulók között láthattuk többek között Herczeg László, Farkas
Pista bácsi, Nagy Imre bácsi, Puha Zsolt, Huszár György fogatait, és pónifogatával Somogyvári Lajost is.
A fõszervezõk között említést érdemel: Huszár György és a töbörzsöki
Arany Ászok presszó (a volt Andor kocsma) üzemeltetõje, Flórián István és
felesége, Csillag Rózsa.
A szabad útvonalat a Légió 2000 Security Kft. képviseletében Bényi Gábor
és a rendõrség biztosította.
Felléptek néptáncukkal a töbörzsöki ovisok és kisiskolások is, akik tovább
növelték a jó hangulatot.
A bál 7 órától kezdõdött, ahol a felállított sátorban folytatódott a mulatozás. A zenét Simon József szolgáltatta, és vacsorával is várták az érkezõket.
Babgulyást és körömpörköltet falatozhattak a bálozók. Remek hangulat
uralta az est hátralevõ részét, hajnali háromig bírták szusszal. Rendbontásra nem került sor.
S hogy jövõre is megrendezésre kerül-e a szüreti? Erre a válasz egyértelmû
igen volt.
Köszönik a segítséget Huszár Györgynek segítõkész munkájáért, az
ÁFÉSZ elnökének, Tóth úrnak, hogy helyszínt biztosított az eseményhez,
és mindenkinek, aki hozzájárult, hogy ez a nap ilyen remekül sikerüljön.

Tudósítónktól

H. Zs.

Idén egymillió forint értékû növény
kerül kiültetésre Nagylók közterületén
A virágosítással, parkosítással kapcsolatban került elbírálásra augusztus végén az a TRFC-s pályázat, amelynek értelmében Nagylók Község Önkormányzata 900
ezer forint vissza nem térítendõ támogatást nyert. A pályázathoz szükséges 100 ezer forint önrészt a Nagylóki
Gyermekekért Alapítvány biztosította. Az önkormányzat és az alapítvány közötti jó kapcsolat eredményeként
több fejlesztés is megvalósult. Köszönet az alapítvány
vezetésének, élükön Arany Zsoltné kuratóriumi elnöknek.
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Iskolanyitogató Cecén!
Nagyra nyitotta kapuit az Illyés Gyula Általános Iskola október
18-án délelõtt. Az iskolába várták a falu, valamint a társult községek (Sáregres, Vajta) nagycsoportos óvodásait, jövõbeli elsõseit.
A rendezvény legfõbb célja az volt, hogy a gyerekek megismerkedhessenek az iskolával, találkozhassanak a majdani tanítóikkal, az így szerzett tapasztalatok pedig segítsék õket az iskolával
kapcsolatos kíváncsiságuk kielégítésében, az esetleges szorongások oldásában.

Nagyon örültünk a szép számú érdeklõdõnek! Elfogadták meghívásunkat a cecei nagycsoportosok és a Sáregresi Óvoda nagycsoportosai.
Mivel a rendezvény szombaton volt, sok ovist az anyukája hozott
el. Számukra lehetõség nyílt a délelõtt egy részében a mostani elsõ osztályosoknál egy betûtanulási órát megnézni.

Az óvodásokat a jelenlegi negyedik osztályok osztályfõnökei és
tanítványaik fogadták. A „nagy iskolások” büszkén mutatták meg
iskolájukat, segítették a foglalkozás alatt kis pártfogoltjaikat a rajzolásban, számolásban, mondókatanulásban. A „nagy óvodások”
pedig alig gyõzték kivárni, hogy megmutathassák, mennyi mindent tudnak, milyen ügyesek is õk. A nap végén közösen játszott
kicsi és nagy, gyerek és felnõtt. A nagyok új játékot tanítottak a
kicsiknek és viszont.
Bátran állíthatjuk, hogy jól sikerült, vidám hangulatú, hasznos
délelõttöt töltöttünk együtt! Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint
egy általam elcsípett mondat az egyik óvodás szájából: „Anya,
holnap menjünk, vegyünk iskolatáskát!”
Bízunk benne, hogy a tavaszi „iskolanyitogatónk” is legalább
ilyen jól sikerül, s újra találkozhatunk, s talán még új gyerekekkel
is megismerkedhetünk!
Szeretettel vár mindenkit tavasszal is Klári néni és Marcsi néni!

Templomünnep Cecén
220 éves a cecei református templom, pásztorai: Szabó Péter és felesége, Márta pedig
több mint 30 éve szolgálják a gyülekezetet (Szabó Péter 35 éve, felesége 33 éve). E kettõs
ünnepet ülte meg a református hitközösség Cecén, vasárnap délután. A kívül-belül csodálatosan megújult templom megtelt e szép eseményre. Több mint 30 lelkész jött el,
hogy megáldja a Szabó házaspárt, a szószéken pedig Szabó István püspök mondott prédikációt e különleges alkalomból. A meghitt ünnep hangulatát a Harmónia énekkar és a
konfirmandusok éneke emelte.
Zs.

Köszönet
A Templomunk Alapítvány javára az
adó 1 %-ának felajánlásával 191.343 Ft
érkezett. Az összeget a sárbogárdi római katolikus templom és plébánia épületének tatarozására tartalékoljuk, illetve használjuk fel.

Adószámunk: 18490499-1-07.
Köszönjük a felajánlást, továbbra is várjuk szíves adományaikat!
Isten fizesse meg!
A kuratórium

Köszönet az Alap községi
sportegyesület részére felajánlott
adó 1 %-ért.
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Légió 2000 Security—Gréta Bútor—
LSC Sárbogárd városi teremlabdarúgó-bajnokság
A II. forduló eredményei

Alba Autósbolt Cece—
B. B. Truck SE 5:2 (2:2)
Vezette: Tóth I. Alba: Fülöp Gy., Klazer,
Démuth, Kiss, Fülöp T. Csere: Bögyös,
Danicsek, Kokics, Takács. B. B. Truck:
Meilinger, Gilicze, Varga, Zádori, Simon
J. Csere: Balázs, Kovács, Simon T., Takács.
A kezdeti tapogatódzás után komolyra
vették a játékot a csapatok. A negyedik
percben Simon J. 17 m-rõl leadott szabadrúgása után Fülöp rá sem tudott mozdulni,
megszerezte a vezetést a B. B. Truck. Nem
törte le az Albásokat a bekapott gól, mert
Démuth révén egyenlítettek. Sõt, átvették
a játék irányítását, és megszerezték a vezetést Fülöp T., lövésével. Még Takács L.
egyéni játéka érdemel említést az elsõ játékrészben, ezzel lett egál. A második félidõ Kokics 100 %-os helyzetével indult, de
a kapu mellé gurította a labdát. Szöglet
után Klazer fejelt a B. B. Truck kapujába,
ez megadta a kegyelemdöfést, mert a sziporkázó Kiss még kétszer bevette ellenfele
kapuját, kialakítva a mérkõzés végeredményét, megadva az alaphangot a vasárnapi fordulókra. Csak megjegyzem: hátulról
történõ becsúszás 2 perc. Góllövõk: Démuth, Fülöp T., Klazer, Kiss 2, illetve Simon
J., Takács.

OMV—Sárkeresztúr KIKE
2:1 (1:1)
Vezette: Szakács I. OMV: Plézer, Nagy,
Lukács, Killer, Iván. KIKE: Tóth, Szauervein, Hajdinger J., Sütõ, Hajdinger Z. Csere: Madár.
Két rutinos csapat nagy taktikai küzdelmébõl ezúttal a higgadtabb játékot produkáló
OMV került ki gyõztesen. E gyõzelemhez
nagyban hozzájárult Plézer, a kapus teljesítménye, hisz ziccer helyzetekben parádézott. A tizedik percben Lukács lövését
Tóth kapus elnézte, a labda a hosszú sarokban kötött ki. A tizenötödik percben
Hajdinger Z., kihasználta a védelem hibáját és egyenlített. Többet és veszélyesebben támadott a KIKE, azonban a 35. percben Killer élményszámba menõ cselek
után bevette az ellenfél kapuját. Lukács
bebiztosíthatta volna a három pont sorsát,
de nagyot hibázott. Hadilábon állt a KIKE
a szerencsével. Góllövõk: Lukács, Killer, illetve Hajdinger Z.

Toledo 2005—Haladás
2:5 (0:1)
Vezette: Tóth I. Toledo: Németh, Huszár,
Kiss A., Dombi. Csere: Barabás, Horváth,
Kiss L., Orbán, Szabó. Haladás: Géczi,
Szántó Zs., Fülöp, Szántó K., Varga.
Nem sokat kellett várni az elsõ gólra, mert
az elsõ percben Fülöp tört elõre, lövése
után a kapuban kötött ki a labda. Mezõny-

játék alakult ki, meddõ Haladás-fölénnyel.
A második félidõt is góllal kezdte a Haladás, ez a találat összeroppantotta a Toledot, mert Fülöp találatai (mesterötös) végérvényesen eldöntötték a három pont sorsát. Úgy látszik, ez az osztály magas a Toledonak, hisz a nehéz ellenfelek még ezután jönnek. Góllövõk: Horváth, Barabás,
illetve Fülöp 5.

Pentagri—Extrém 3:2 (1:2)
Vezette: Szakács I. Pentagri: Györök,
Winkelmann, Kiss, Kelemen, Bor. Csere:
Csendes, Domján, Máté, Sebestyén. Extrém: Kiss, Dévényi, Oszvald, Horváth D.,
Fügedi. Csere: Derecskei, Horváth, Márkovics.
Vasárnap délelõtt a legjobb mérkõzést láthatták a nézõk. Nagy taktikai harc, nagy
iram folyt a pályán. Persze ilyenkor hibák
is becsúsznak. Hiába vezetett a tavalyi bajnok az elsõ félidõ végén, elõbb egyenlített
Bor, majd a harmincnyolcadik percben lövése egy játékoson irányt változtatva jutott
Kiss kapujába. Szerencsés gól, mely a mérkõzés megnyerését jelentette. A mutatott
játék képe alapján a döntetlen eredmény
igazságosabb lett volna.
Kiállítás: Winkelmann 2 perc (rosszul végrehajtott csere miatt). Góllövõk: Kelemen,
Bor 2, illetve Dévényi, Horváth T.

Reál Margit—Légió 2000
3:7 (2:3)
Vezette Szakács I. Reál: Verbóczki N., Fövenyi, Márton, Fekete, Rozgonyi. Légió:
Megyesi, Németh, Berta, Verbóczki T.,
Lakatos. Csere: Baki, Banda, Magyar, Szilágyi.
Amíg erõvel bírta a Reál, addig egyenrangú ellenfele volt a Légiónak. A második
félidõre elfáradtak, nagyobb arányú is lehetett volna a vereség, ha a Légió „öregjei”
vagy „nagyjai” nem hibáznak a kapu elõtt.
Így is megvan az elsõ három pont. Sárga
lap: Fövenyi. Góllövõk: Fekete 2, Rozgonyi,
illetve Verbóczki 4, Banda, Lakatos 2.

Pusztaegresi fiúk—Spuri
7:4 (3:1)
Vezette: Tóth I. Pusztaegres: Ihász G., Fodor, Csendes B., Kolonics, Zab. Csere: Õri,
Ihász B., Csendes M. Spuri: Csibrik,
Schmidt, Gál, Papp, Huszár. Csere: Kovács, Sereg, Barabás, Simon. A mérkõzést
felvételrõl a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg. Góllövõk: Csendes B. 3, Kolonics, Zab 2, Ihász B., illetve Papp 2, Schmidt,
Barabás.

Bad Boys—Vasutas 7:1 (4:1)
Vezette: Szakács I. Bad Boys: Porkoláb,
Mikuli, Tóth, Horváth F., Soós. Csere:
Horváth I., Csomai, Hajba. Vasutas: Csuti,
Gászler, Bozsoki, Czeiner, Huszár. Csere:
Guszejnov, Babitz, Varga. A mérkõzést fel-

vételrõl a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg. Góllövõk: Soós 2, Horváth I. 2,
Csomai 3, illetve Gászler.

Twister—Sárbogarak 4:2 (2:0)
Vezette: Tóth I. Twister: Bognár I., Szabó,
Gyöpös, Balogh, Budai. Csere: Bognár T.,
Katona, Killer. Sárbogarak: Kaufmann,
Csuti, Czipp, Gazdag, Dizseri B. Csere:
Dizseri P., Kasza, Kónya, Németh.
Gyõzelmét az elsõ félidõben nyújtott teljesítményének köszönheti a Twister. Késõn
ébredtek a Sárbogarak, nem sikerült
egyenlíteniük, két forduló után pont nélkül állnak egyedül a Bogárd és Vidékecsoportban. Nekik is magas ez az osztály.
Góllövõk: Gyöpös, Szabó 2, Bognár T., illetve Kónya, Dizseri B.

Siker FC—Hörpintõ 4:0 (2:0)
Vezette: Szakács I. Siker FC: Kiss, Huszti
J., Huszti N., Huszti R., Kovács. Csere: ifj.
Kiss, Huszti L., Pethõ. Hörpintõ: Vorsléger, Bernáth, Papp, Kurucz, Bocsi. Csere:
Kéring.
Ez a mérkõzés a Siker FC sikerérõl szólt.
Gyõzelmük nagyobb arányú is lehetett volna, ha a ziccerhelyzeteket belövik. A mezõnybõl kiemelkedett Kovács és Vorsléger
teljesítménye. Elõbbi négy góllal járult
hozzá a három ponthoz. Utóbbi ragyogó
teljesítményének köszönheti a Hörpintõ a
viszonylag kis gólarányú vereséget. Jó iramú mérkõzés, megérdemelt siker. Piros
lap: Pethõ. Góllövõ: Kovács 4.
A Bogárd és Vidéke-csoport állása:
1. Pentagri
2. OMV
3. Légió 2000, Fair Bútor
4. Sárkeresztúr KIKE
5. Haladás
6. Twister
7. Extrém
8. Toledo
9. Reál Margit
10. Sárbogarak

2
2
1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
2

8:3
6:2
11:4
9:6
6:6
8:10
4:5
6:9
5:12
3:9

6
6
3
3
3
3
1
1
1
0

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

2
2
1
1
1
-

1
1
-

1
1
1
1
2
1

13:3
11:3
12:6
4:5
8:12
9:12
3:7
3:9
1:7

6
6
4
3
3
1
0
0
0

Góllövõlista:
Bogárd és Vidéke-csoport:
Verbóczki (Légió 2000) 6 gól, Fülöp (Haladás) 5, Bor (Pentagri) 4, Fekete (Reál) 4.
Fair Bútor-csoport:
Kovács (Siker FC) 4, Kovács (Spuri) 4,
Huszti R. (Siker FC) 3, Csendes (Pusztaegresi fiúk) 3, Csomai (Bad Boys) 3, Kiss
(Alba Autósbolt) 3.
G. F.
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Tökfesztivál a Zengõben
A csodálatos idõnek köszönhetõen idén az udvaron került megrendezésre a Zengõ Óvoda tökfesztiváljának mûsora szombat
délután. A szülõk, nagyszülõk és hozzátartozók tömött félkaréjban vették körül a szabadtéri „színpadot”. A Sárbogárdi Fúvószenekar zendített rá nyitányként, majd a gyerekek elõadása következett. A sort a töbörzsöki óvoda néptáncosai zárták. A hangulatos bevezetõt követõen mindenki a stílusosan díszített csoportokba vonult alkotni. Az aulában közben négy kézmûves kínálta
portékáját.

A gyerkõcök hamar kifáradtak, és hát csábította õket a társakkal
való játék, futkározás, a sok-sok finomság — nem utolsósorban
sült tök —, ami az asztalokon sorakozott a jobb ihlet merítéséhez.
Az apukák, anyukák és nagyobb testvérek elmélyülten fáradoztak
azon, hogy a hozott anyagból a legjobbat kihozzák. Volt, aki akko-

ra tökbe vágta a kiskését és a kanalát, hogy könyékig ért benne a
keze a nagy munka közben. Láttam olyat is, aki krumpliból, répából varázsolt autót vagy egeret. Születtek félelmetes, játékos és vidám alkotások egyaránt, a legkülönbözõbb formákban, színekben és méretekben. A zsûrinek: Krenczné Zocskár Zsuzsannának
és Huszár Károlynak föl volt adva a lecke, amikor az ablakokba
rakott töklámpásokból és –mécsesekbõl ki kellett választaniuk öt
helyezettet. De azért megbirkóztak a feladattal.
A fesztivált egy közös felvonulás zárta a lakótelep körül, a kivilágított lámpásokkal.
Hargitai Kiss Virág

Érsz nekem ennyit, drágám?
Megvettem életem elsõ autóját. Kicsi, keveset fogyasztó, korban is pont hozzám való, egy jóképû húszas. Szóval, épp nekem
megfelelõ.
Aztán jött a papírmunka, hiszen azzal,
hogy a vételárát átadtam az eladónak, még
egy csomó minden volt hátra, hogy jogos
tulajdonomba kerüljön.
Eredetiségvizsga. Nagy lelkesedéssel elindultam. Persze, rögtön alábbhagyott a hév,
amint megláttam a csekken szereplõ
összeget, melyet e címen be kellett fizetni.
A mûvelet negyed óránál nem tartott tovább. Hasonló volt egy „részletes” kivizsgáláshoz az orvosnál. Csak itt most a páciens kevésbé tudta kifejezni a fájdalmát,
annál jobban kiült ez az én arcomra.
Bizony, ezután még biztosítást is kellett
kötnöm. Kategória ide, kategória oda, persze, hogy a legdrágábba kerültem. Megnyugtattak, hogy pár év múlva csökkenni
fog, de csakis akkor, ha balesetet nem okozok. Remek.
Átírás. Annyi hivatalos papír kellett hozzá,
hogy egypárszor meglátogattam az okmányirodát, mert mindig hiányzott valami.
Ami annyira viszont nem hiányzott, az a
sárga kis fecni, amit mindannyian annyira
utálunk, és otthoni költségvetésünket ala-

posan megtépázza. Én ebbõl akkor rögtön
kettõt kaptam. Így még kártyázhattam is a
postáig.
A hazafelé vezetõ úton tekintetem biztosan elrémisztett pár embert, hisz ehhez
társultak még ezek a gondolatok is: Hova
megy el ez a sok pénz, amit mi ezáltal befizetünk? Mert, ugye, látszatja nem sok
van… Habár ötletem lenne rá, mint ahogy,
gondolom, másoknak is. De mégis, mit tudunk tenni? Sokat nem. Perkálsz, különben törvényesen nem lesz a saját tulajdonod az autó.

Ahogy haladtam a házunk felé és megláttam „Õpirosságát”, ahogy a kocsifelhajtón
állt, arra gondoltam, vajon megérte-e.
Mert lassan többe kerül elintézni ezeket az
átírásos dolgokat, mint amennyit az autóért fizettem, ami nem egy mai gyerek.
Elhaladt elõttünk dübörögve egy lovas kocsi. Ránéztem a pajkos kis pejekre, s az jutott eszembe: itt aztán van lóerõ, s még
ennyi felesleges irat sem kell hozzá.
H. Zs.
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Gyõzelem a siklósi Kanizsa Kupán is
A mezõszilasi Németh László Általános Iskola kézis lányai — Somogyi Nórával kiegészülve — sikeresen vették a siklósi Kanizsa
Kupa mérkõzéseit is, s magabiztos gyõzelmet arattak. A tornán 12
csapat vett részt, amelyek 3 csoportban játszottak.

Eredmények:
Mezõszilas–Mohács 16:10
Gól: Jakab (2)-Zádori (3)-Schneider (5)-Raffael (3)-Csendes (1)-Schmidt (2).

Mezõszilas–Mezõszél-Pécs 19:8
Gól: Jakab (1)-Schneider (4)-Patai (1)-Raffael (3)-Csendes (4)-Takács
(2)-Somogyi (2)-Schmidt (2).

Mezõszilas–Pécs TÁSI 21:5
Gól: Jakab (1)-Zádori (2)-Schneider (5)-Patai (1)-Raffael (6)-Csendes
(4)-Takács (2).

Csoportelsõk körmérkõzése az 1-3. helyért:
Mezõszilas–Dorog 17:11
Gól: Jakab (2)-Schneider (2)-Raffael (4)-Csendes (5)-Somogyi(2)-Schmidt(2).

Mezõszilas–Szombathely 18:13
Gól: Jakab (3)-Zádori (2)-Schneider (4)-Csendes (4)-Raffael (3)-Schmidt (2).

Végeredmény:
1. Mezõszilas, 2. Dorog, 3. Szombathely.
A torna válogatottjába Csendes és Schneider is bekerült. Edzõ: Zámbó Tibor.
NLÁMK

SAK-hírek
A rövid hétvége az asztalitenisz jegyében telt el, mivel
október 17-én (pénteken) 18 órakor a megyei csapat
hazai asztaloknál fogadta a Polgárdi II-es csapatát.
Ha röviden akarunk a mérkõzésrõl tudósítani, akkor
annyit, hogy felejthetõ, de gyorsan.
A hazai csapat Németh János, Lajtos József, Csizmadia János, Bernáth László és Tóth Katalin felállásban
állt az asztalokhoz. A párosok mérkõzésén már látszott, hogy nem lesz könnyû, mert mind a két mérkõzést simán veszítette mind a két páros, Lajtos J.—Németh J. és Csizmadia J.—Bernáth L.
Az egyéni mérkõzéseken a döntõ pillanatban megremegett az ütõ a kezekben, mert négy mérkõzés is
3-2-re végzõdött, de sajnos nem a hazai csapat javára.
A végeredmény 18-0 a polgárdiak javára, így továbbra
is pont nélküli a csapat.
Vasárnap, október 19-én délelõtt újra pattogott a labda az asztaloknál. NB III-as forduló volt, a hazai csapat az újonc Sümeg játékosait fogadta. Valamivel jobban kezdõdött a játék, mint pénteken, bár tartalékosan állt ki a hazai csapat, mivel Lovász Lajos nem tudott játszani, így a következõ összeállításban játszottak a hazaiak: ifj. Papp László—Tósoki Fanni, id.
Papp László—Dörögdi Gábor. Mindkét páros nyerte
a mérkõzését.
Az egyéni mérkõzéseken ifj. Papp László megrázta
magát és három mérkõzést nyert. Dörögdi Gábor is
rázogatta magát és sikerült két mérkõzést nyernie.
Tósoki Fanni egy mérkõzésen tudott diadalmaskodni
remek játékkal, igaz, a többi mérkõzésen sem játszott
rosszul, csak valami mindig közbejött. Id. Papp László
hiába igyekezett, nem sikerült mérkõzést nyernie. Így
alakult a végeredmény 9-9-es döntetlenre.
Sikerült az õszi bajnokságban az elsõ pontot megszereznie a csapatnak, és reméljük, nem az utolsót. A következõ mérkõzést idegenben játssza mindkét csapat.
A megyeiek Enyingre látogatnak október 24-én, az
NB III-as játékosok Szabadbattyánba mennek, szintén 24-én délelõtt. Reméljük, nagyobb sikerrel járnak
idegenben, és több ponttal térnek haza.
SAK-vezetõség

Férfi megyei I. o. kézilabda-mérkõzés

Sárbogárd SE—Dunaújvárosi AC
26:29 (16:17)
Vezette: Csöregi, Decsi.
A hazai csapat a következõ összeállításban játszott: Németh T. – Szabó J. (2),
Botka (4), Takács (5), Pluhár (1), Bodoki Gy. (8), Szabó J. Zsolt (4).
Csere: Borostyán, Németh T., Suplicz, Sebestyén, Hegedûs (1), Németh L., Baki.
Kezdhetném úgy a cikket, hogy lelkes csapatunk vereséget szenvedett a tavalyi bajnoktól, ami így igaz is, de valamivel bonyolultabb volt a helyzet.
Eddig nem foglalkoztam a játékvezetõkkel, most sem fogok, de annyit érdemes megjegyezni: dunaújvárosi csapat, dunaújvárosi bírók. A statisztika is feltárja a tényeket: hazai pályán lõhettünk 4 büntetõt, õk 7-et. Nálunk volt 7 kiállítás, náluk 5. Ennyit a hazai pálya elõnyérõl.
De térjünk rá az érdemi részre. Leigazoltuk Takács Lajost és Bodoki Györgyöt, viszont most a fiatalabb Bodoki nem játszhatott.
Mondhatom, hogy megerõsödve rendkívül jól kezdett a csapat. A 12. percben
8:4-re vezettünk, de aztán felocsúdott az ellenfél és a két játékvezetõ is.
A félidõre 16:17-nél vonultak a csapatok. Rendkívül parázs hangulatú mérkõzést vívott a két gárda, ami már néha átlépte a sportszerûség határát. A második félidõ közepére elhúzott 16:19-re a vendégcsapat, de felzárkóztunk két
gólra.
A két senior korú játékosunk példát mutatott a fiataloknak küzdeni tudásból,
és nem mellesleg szakmai tudásból is. Mindenki oroszlánként küzdött, de a
mezõny legjobbja a mai napon Németh Tomi volt a kapuban.
Ezen a napon nem érdemeltünk vereséget, de a sport, vagy a sportdiplomácia
már csak ilyen.
Gratulálunk a vendégcsapatnak is a kitûnõ játékhoz. Úgy érzem, hogy õk nincsenek rászorulva ilyen mérvû külsõ segítségre, és ez nem kívánságmûsor.
Mi maradjunk továbbra is ilyen kiváló szellemû csapat, és a nézõk segítségével
legyõzzük majd Martonvásárt és Rácalmást hazai pályán.
A következõ hazai mérkõzés egy kicsit a tanulás jegyében zajlik, mivel a toronymagasan legerõsebb csapat látogat hozzánk. A Dunaferr együttesét október 25-én 18 órakor fogadjuk.
Mindenkit szeretettel várunk a Mészölyben!
Rehák Sándor
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Sárszentmihály—Sárszentmiklós 2-1 (2-0)
Sárszentmihály, 150 nézõ, vezette: Erdõs
András.
Sárszentmihály: Pirik — Rácz (Németh),
Domján, Kaufmann, Truszek (Kiss), Vajda (Toldi), Tornyai, Gál, Tóth, Gulyás.
Edzõ: Toldi Gábor.
Sárszentmiklós: Papp Z. — Markovics,
Papp A., Právics, Szabó, Huber, Csanaki,
Palotás (Vámosi), Král, Emperger (Bakos). Edzõ: Masinka László.
5. perc: Tornyai átadását Vajda lõtte 16
méterrõl a kapu mellé. 22. perc: Pirik áll

útjába két miklósi gólkísérletnek. 30. perc:
Truszek beadását Gál viszi sikerre, 1-0. 31.
perc: Tornyai szaporítja csapata góljait,
2-0. 60. perc: Gál lövését Papp védi ki. 65.
perc: Németh labdája nem ér célt. 70. perc:
Král elõl mentett Domján. 80. perc: Truszek beadását Gál próbálja értékesíteni,
de Pappba ütközik a labda. 83. perc: Domján büntetõt kap, Vámosi lõ, 2-1.
Jók: az egész hazai csapat, illetve Papp,
Právics, Král.
Ifjúsági mérkõzés: 1-2.

2008/2009 MLSZ-NUSI-UPI Program
Labdarúgók utánpótlástornája, Sárbogárd
Október 19-én 10 órakor a csapatok, szurkolók köszöntésével elkezdõdött a második
õszi torna az U7, U9, U11 korosztályokban. 4 település (Alap, Cece, Sárszentmiklós,
Sárbogárd) 12 csapata izgalmas, sportszerû mérkõzéseket játszott. Minden pályára lépõ
(összesen 92) gyermeket csokival jutalmaztunk. Ismét díjaztuk a kiemelkedõ játékosokat. Az edzõk véleménye szerint oklevelet kapott:
U7

U9

U11

A legjobb kapus:

—

Brúzsa Sándor, S.miklós Simon Csaba, Sbg.

A legjobb góllövõ:

Kiss Balázs, Cece

Kovács Roland, Sbg.

A legjobb mezõnyját.: Gödör Marcell, S.miklós

Búzás Ádám, S.miklós
Fekete András, Sbg.
Echmes Amok, Alap

A legsportszerûbb:

Klazer Balázs, Cece

Ratalits Dávid, Alap

Bende Patrik, Cece

A legjobb védõ:

Fekti Marcell, Alap

Bartók Zoltán, S.miklós

Várhelyi Zsolt, Cece

A legjobban cselezõ:

Szabó Ákos, S.miklós

Bali Iván, Cece

Kaszás Máté, Alap

A legjobb leány ját.:

Lakatos Anita, Sbg.

—

Hír Regina, Alap

Várhelyi Ádám, Cece

A büntetõrúgó-versenyt U7 korosztályban Demeter Dani (Sárbogárd) nyerte. U11-ben
a legjobban fejelõ játékosnak Barabás Tamás (Sárbogárd) bizonyult. Az utolsó fordulóra 2008. október 24-én 10 órakor Sárbogárdon kerül sor. A három torna összesítése alapján az edzõk kiválasztják azokat a játékosokat, akik körzetünket képviselik majd október
27-én délelõtt Székesfehérváron a megyei válogatón.
LSC Sárbogárd, Pajor László

Duna-Mount Labdarúgó-bajnokság, U11
Október 18-án 17 órakor hazai pályán
mérkõztünk a DVSI (Dunaújváros) csapatával. A várakozásnak megfelelõen izgalmas, helyenként kemény, férfias játékot
láthattunk. Dunaújváros igazolta jó hírét.
Tudatos, begyakorolt, sokpasszos játékot
mutatott be. Csapatunk mindenben felvette a versenyt. Ez a mérkõzés méltó volt a
rangadó jelzõre. Sajnos a végjátékból nem
úgy jöttünk ki, ahogy azt terveztük, de
emelt fõvel hagyhatta el a pályát az összes
játékos.
Sárbogárd—Dunaújváros (DVSI)
4-6 (2-2).
Sárbogárd: Simon Csaba, Demeter Dávid,
Barabás Tamás, Kiss Roland, Kovács Roland, Varga Ádám, Molnár Tamás, Bartók
Dániel, Wessely Adrián, Csõgör László,
Szente Máté.

Gólszerzõk: Varga Ádám (2), Molnár Tamás, Kiss Roland.
Dicséret illeti az összes játékost az õszi szereplésért! Õk is érzik, hogy tavasszal ledolgozható a hátrányunk.
Gratulálok a DVSI csapatának az õszi elsõséghez! Nemcsak jó játékosok, de nagyszerû sportemberek is. Egy szikrázó mérkõzés után nem a sérelmeket emlegették,
hanem a legyõzött ellenfél erényeit méltatták.
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LSC Sárbogárd, Pajor László

A Femol-csoport
eredményei:
Tác-Csõsz—Lajoskomárom 3-4 (0-1)
50 nézõ. Vezette: Nagy M. Gólszerzõ: Kovács K. (2), Kovács A., illetve Kleiber,
László, Cseke, Orosz. Ifjúsági mérkõzés:
1-4.
Cece—Jenõ 0-1 (0-1)
150 nézõ. Vezette: Szabó A. Gólszerzõ:
Kormány. Ifjúsági mérkõzés: 7-1.
Káloz—Nagyvenyim 2-1 (2-1)
200 nézõ. Vezette: Horváth. Gólszerzõ:
Májer D., Molnár, illetve Kiss. Ifjúsági
mérkõzés: 7-1.
Mezõfalva—LMSK 1-1 (0-0)
120 nézõ. Vezette: Kárász. Gólszerzõ:
Rajna, illetve Zombor. Kiállítva: Virág
(Mezõfalva). Ifjúsági mérkõzés: 14-0.
Kisapostag—Mezõszilas 0-2 (0-1)
100 nézõ. Vezette: Géringer. Gólszerzõ:
Kecskés (2). Ifjúsági mérkõzés: 4-2.
Dég—Seregélyes 0-5 (0-3)
160 nézõ. Vezette: Magyar J. Gólszerzõ:
Kosaras (3 mesterhármas), Törõ, Benczik
Cs. Ifjúsági mérkõzés: 3-2.
Enying—Adony 3-2 (3-1)
140 nézõ. Vezette: Szûcs L. Gólszerzõ:
Szabó, Takács, Csókás, illetve Camin, Bakos. Kiállítva: Szalados (Adony). Ifjúsági
mérkõzés: 1-4.
Sárbogárd—Baracs 0-0
200 nézõ. Vezette: Tóth II. L. Ifjúsági mérkõzés: 1-2.
A Femol-csoport állása:
1. Baracs
2. Káloz
3. Adony
4. Lajoskomárom
5. Sárbogárd
6. Nagyvenyim
7. Jenõ
8. Seregélyes
9. Cece
10. Mezõfalva
11. LMSK
12. Enying
13. Mezõszilas
14. Dég
15. Kisapostag
16. Tác-Csõsz
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A Roneko-csoport állása:
1. Alba Regia
2. Bicske
3. Pálhalma
4. Sárszentmihály
5. Kápolnásnyék
6. Kisláng
7. Sárosd
8. Sárszentmiklós
9. Pákozd
10. Martonvásár
11. Aba-Sárvíz
12. Szabadegyháza
13. Polgárdi
14. Pusztavám
15. Bakonycsernye
16. Etyek
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2008. október 22. Bogárd és Vidéke

Változások a kisgimis felvételiben
Oktatásirányításunk jelen idejét, sajnos vagy nem, több ponton
jellemzi az egységesítés, a centralizálás. Ennek egyik megjelenési
formája a nyolcosztályos gimnáziumi felvételi rendszerben
meghatározott változtatás.
A rendelet szerint ettõl a tanévtõl vagy csak az általános iskolai
eredmény alapján, vagy ezen eredmény és a központi írásbeli
eredménye alapján lehet dönteni a felvételrõl. (A központi írásbeli az ország minden felvételiztetésre jogosult, és azt szervezni
akaró középiskolájában azonos idõpontban, azonos feladatlap kitöltésével történik. A javítás is központi javítókulcs alapján
készül.)
Felvételi szervezésére az a gimnázium jogosult, ahol a tagozatra
jelentkezettek aránya az elmúlt három év átlagában a férõhelyek
másfélszeresét meghaladta. Ezt mi bõségesen teljesítjük. Tehát
csatlakozunk a központi felvételihez.
A felvételi két feladatsorból áll. Egy matematikai és egy magyar
nyelvi, tananyagon alapuló, mégis kompetencia-, tehát képességvizsgálati elemeket tartalmazó feladatlapból.
Természetesen jó lenne betekinteni ezekbe. A korábbi évek feladatlapjai az OKÉV honlapján megtalálhatók (a www.okev.hu
honlapon a következõ linkeken keresztül: közoktatás – középfokú
beiskolázás – korábbi beiskolázás adatai…), de a helyi lapok hasábjain is igyekszünk közzétenni belõlük.

A feladatokat böngészõ kisdiáknak fontos tudni, hogy a feladatok
nehézségi fokukat tekintve nem iskolai témazáró feladatsorok.
Tehát itt nem elvárás minden feladat maradéktalan teljesítése.
Ezeknek a soroknak az a céljuk, hogy a megoldási arányokat
figyelembe véve rangsort állítsanak fel.
A központi írásbeli felvételi rendszer már évek óta mûködik, tehát bejáratott. Korábban is csatlakozhattunk volna hozzá, csak a
tanév ezen idõszakában korainak éreztük, hogy a negyedikes kisdiák a felvételivel foglalkozzék.
A felvételire 2008. december 10-éig lehet jelentkezni a gimnáziumban igényelhetõ jelentkezési lap kitöltésével.
A felvételi idõpontja 2009. január 23., 14 óra.
A felvételire és a kisgimibe történõ jelentkezés két különbözõ dolog. Aki a felvételi feladatlapok kitöltésére jelentkezik, az nem jelentkezik automatikusan a gimnáziumba is. Oda 2009. február
20-áig lehet benyújtani a jelentkezési lapot.
A további részletekrõl az érdeklõdõk tájékozódhatnak nyílt napjainkon és a sajtón keresztül, de telefonos tájékoztatást is szívesen
adok.
Bízom benne, hogy az új felvételi rendszer legalább olyan jól mûködik majd, mint elõdje.
Boda János igazgató

Sárszalonka
A múlt héten egy szép színes madár esett le a Petõfi Sándor Gimnázium udvarában. Mint kiderült, a hazánkon átvonuló nagy sárszalonka szép példánya volt ez a madár. Vérzett egy kicsit a csõre,
de életben volt, ezért hívták Sárközy Károly gyepmestert, aki elvitte, és próbálta ápolással életben tartani. Sajnos a madár néhány
nap múlva a zuhanás közben elszenvedett sérülések miatt kimúlt.
Utánanéztem az interneten, hogy miféle madár is ez. Mint megtudtam, a nálunk elõforduló sárszalonkák között ez a legnagyobb.
Feje teteje barnásfekete, a közepén és a szeme fölött egy-egy keskeny, sárgásfehér, hosszanti sávval. Felül a többi része barnásfekete, világos rozsdabarna, haránt foltokkal és hasonló színû, keskeny, szaggatott, zegzugos és íves szalagozással. Torka fehéres,
begye sárgás rozsdaszürke. Alul egyebütt szürkésfehér alapon
rozsdavörössel szegélyezett; kiszélesedõ, sötétbarna, nyílhegyalakú foltokkal van borítva. Jellegzetesen hosszú csõre tõben zöldes,
hegye felé feketébe megy át. Lába szürkés hússzínû.
A nagy sárszalonka az óvilági tundrákon fészkel. A tundráról
minden évben átvonul Európán és Közép-Ázsián, hogy afrikai és
délnyugat-ázsiai téli szállását elfoglalja. Afrikában és valószínûleg Ázsiában is a földrész déli csúcsáig vonul. Mivel hazájában késõn olvad a hó, viszont a tél nemsokára megint beköszönt, május
eleje elõtt nemigen kezdi meg tavaszi útját, õsszel pedig jókor,
többnyire már augusztusban, legkésõbb szeptemberben indul a
délvidékre.

Magyarországon átvonuló vándormadárként, mint legutolsó érkezik hozzánk. Legtöbbször csak április elején mutatkozik, túlnyomóan csak gyér számban, többnyire egyesével. A síkföldi és
alacsonyabb vidékek rétjein, nedves kaszálóin mutatkozik, de a
hegyvidékeken is fölkeresi ugyanezeket a helyeket, sokszor elég
tekintélyes magasságban. Õsszel is a legkorábban érkezik hozzánk; augusztusban már jelentkeznek az elsõk, szeptember végéig
viszont el is fogynak. Rovarral táplálkozik, s így szintén hasznos,
bár csekély száma miatt gazdaságilag jelentéktelen. Vadászható
madár, mely csak április 16-a és június 30-a között van védve.
Feltehetõen a rendkívüli idõjárás miatt találkozhattunk ilyen késõi idõszakban ezzel az eltévedt, szép madárral.
Hargitai Lajos

PROTESTÁNS NAPOK 2008
Sárbogárd város református és evangélikus
gyülekezetei szeretettel meghívják Önt és kedves családját
reformáció heti programjaikra, melyek a következõk:
dr. Bodnár Ákos: Az én Bibliám, október 27. (hétfõ) 18 óra,
sárszentmiklósi református gyülekezeti ház;

Fekete Ágnes: Bibliával a rádióban, október 28. (kedd) 18 óra,
sárszentmiklósi református gyülekezeti ház;
Fehér Károly: Szimbólumok a Bibliában, október 29. (szerda)
18 óra, sárszentmiklósi evangélikus gyülekezeti ház;
Lakatos Judit: A Csendes Percek szerkesztésében – az Ige mellett, október 30. (csütörtök) 18 óra, sárbogárdi református gyülekezeti terem.

Bogárd és Vidéke 2008. október 22.

KULTÚRA

Meghívó
A Petõfi Sándor Gimnázium
Öregdiákjainak Egyesülete
megalakulásának
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Múzeumbarátok

20. évfordulóját ünnepli.
Ez alkalomból

jubileumi közgyûlést és kulturális
bemutatót szervezünk a gimnázium
jelenlegi tanulóinak szereplésével.
A mûsor után baráti találkozóra kerül sor.
A rendezvény helye és ideje:

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

GAZDANAPTÁR

(kertésznaptár)
Október
Zöldségeskert
A fagytûrõ és fagyhatást igénylõ növényeket hagyjuk a helyükön, minden más
zöldségfélét szedjünk fel és tároljuk el. A bab és borsó szárát vágjuk le, tegyük
a komposzthoz, gyökereiket hagyjuk a talajban. Hajtassunk rebarbarát. A spárga ágyát mulcsozzuk, miután hajtásait levágtuk. A téli salátákat ültessük ki.

Gyümölcsös
A beérõ körtét, almát, birset szedjük le és raktározzuk el. Miután leszedtük az
õszi szamóca termését, levélzetét vágjuk le és mulcsszalmával együtt komposztáljuk. Végezzük el a már lombhullatta ribiszke és az egres téli metszését.
A gyümölcsfák törzsére helyezzünk hernyófogó enyves övet. Készítsük el a következõ hónapban telepítendõ fák, cserjék helyét.

Megalakult 16 fõvel a Múzeumbarát Egyesület Sárbogárdon. Az
egyesület célja, hogy a régi tanácsházán három szobával megnyílt
múzeumi kiállítóhely valódi múzeummá szervezõdését segítsük.
A dr. Fülöp Gyula régész által kezdeményezett egyesülethez folyamatosan lehet csatlakozni. Elnöknek N. Kovács Zsoltot, a
Petõfi Sándor Gimnázium tanárát választották.
A sárbogárdi múzeumi kiállítóhely programja szerint október
23-án, az ünnepség elõtt egy órával nyílik Tóth Gyula festõmûvész
kiállítása a régi tanácsházán. Tervezik emellett novemberben „A
régi Sárbogárd fotókon” címû kiállítást.
Kérik, minél többen csatlakozzanak a múzeumbarátok köréhez;
munkával, javaslatokkal segítsék a leendõ múzeum munkáját!
Jelentkezni lehet N. Kovács Zsoltnál, illetve a mûvelõdési központban és a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében.
Hargitai Lajos

Jöjjön moziba, a mûvelõdési otthonba!
Október 25-én, szombaton, 19 órakor:

Zsenikém – Az ügynök haláli
Színes, amerikai akció-vígjáték
Az Egyesült Államok kémközpontjába behatolnak az ördögi KAOS emberei,
így az USA összes ügynöke egyszerre bukik le. A cég feje (Alan Arkin) mégsem hajlandó rábólintani a kudarcra. Mivel elemzõje, Maxwell Smart
(Steve Carell) világéletében ki szerette volna próbálni, milyen az ügynökök
élete, jobb híján õt veti be. De a verhetetlen szuperügynök helyett kénytelen az utolsó olyan emberét adni mellé társul, aki még a homályban maradt,
a halálos veteránt, kódnevén a 99-est (Anne Hathaway). Smart és a 99-es
egyre közelebb kerül a KAOS-hoz és ügynöktársához. Az elõzõrõl szörnyû
titkok, az utóbbiról szintén szörnyû titkok derülnek ki. Az idõ lassacskán lejár. Ha a KAOS-t nem állítják meg, gonosz fõnöke végrehajthatja szörnyû
tervét. A lelkes amatõr és a lelketlen profi együtt igyekszik megmenteni a
világot.

Díszkert
A fû nyírását lassan hagyjuk abba. Kerti tavacskánkat takarjuk le hálóval, hogy
megvédjük a lehulló falevelektõl. Ültessük el a hangákat, alpesi növényeket és
fagytûrõ évelõket. Az idõsebb, sûrûn álló évelõket emeljük ki, osszuk szét, ültessük új helyükre. Az egynyáriakat a hónap végéig szedjük ki és tegyük a komposzthoz, helyükre ültethetünk kétnyáriakat. A fagyérzékeny évelõket, gumósokat, kardvirágot szedjük ki és tároljuk el. Megkezdhetjük a földlabda nélküli
örökzöld cserjék, fák, sövények telepítését. Vágjunk fás dugványokat.

Üvegház
Gondosan vizsgáljuk át a növényeket, a gombákkal fertõzött leveleket távolítsuk el és semmisítsük meg. Vessük el a téli, rövid tenyésztésû salátákat. Éjszakánként — ha szükséges — fûtsünk kicsit.
(Forrás: Madách Kalendárium 2006, Sztrecskó Rudolf írása alapján)

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt

október 23-án 17.30 órára
a régi tanácsháza múzeumi kiállítótermébe

TÓTH GYULA FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA!
Múzeumbarát Egyesület
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AJÁNDÉK
Nagymama
receptjei

Ajándék-e a SZABADSÁG — 1956. október 23-ával kapcsolatban is — nekünk?
Vagy kegy, alamizsna, „maradék”, „úri
passzió”, jutalom, konc, könyöradomány?
Egy „esetleg” adható dolog?

Csongrádi apróhús
Hozzávalók: 50 dkg sertéscomb, 2 fej
vöröshagyma, 10 dkg zsír, vagy olaj, 80
dkg fõtt burgonya, 1 csokor petrezselyem, só, bors.
Elkészítés: a sertéscombot elõbb vékony szeletekre, majd csíkokra vágjuk.
Két fej vöröshagymát karikára vágunk,
majd 4 dkg zsírban elõbb a húst, majd
hozzátéve a hagymát megsütjük, borssal ízesítjük. Egy másik lábosban megforrósítunk 6 dkg zsírt, és a héjában fõtt,
meghámozott burgonyát karikára vágva beleforgatjuk. Kissé lepirítjuk, megszórjuk egy csomó vágott zöldpetrezselyemmel, összekeverjük a hagymás hússal, megsózzuk, és forrón
tálaljuk. Savanyúságot, salátát adjunk
hozzá.

Tormás alma
Hozzávalók: 5 dkg friss torma, 3 friss
alma, egy evõkanál citromlé, egy evõkanál olaj, egy evõkanál méz, só.
Elkészítés: meghámozzuk és lereszeljük a tormát. Összekeverjük citromlével és olajjal. Egy deci vizet összekeverünk mézzel és egy csipetnyi sóval, ráöntjük a tormára, és alaposan összekeverjük. Meghámozzuk az almákat, kivágjuk a magházat, majd felkockázzuk.
Hozzáadjuk a tormához, elkeverjük,
majd tálalásig hûtõben tartjuk.

Mindég kevélyen szembenéz a Nappal,
Vállalja azt, amit jó társa vállal,
És gyõzi szívvel, gyõzi vállal.
Helyét megállja mindég, mindenütt,

Sajtos hagymaleves
Hozzávalók: 2 fej vöröshagyma, só, törött bors, 2,5 dkg liszt, 15 dkg reszelt
ementáli sajt, 5 dkg vaj, 1 tojás, 1,5 l víz.
Elkészítés: az apróra vágott vöröshagymát a vajban megpároljuk, majd a liszttel beszórjuk, világosbarnára pirítjuk.
Állandó keverés mellett a rántást vízzel
felengedjük, megsózzuk, megborsozzuk. Tíz percig fõzzük. A levest nagyon
forrón tûzálló csészékbe merjük. Egy
tojást felverünk, belekeverjük a reszelt
sajtot. Mindegyik adag tetejére kis halmot rakunk a sajtos masszából. Ezután
azonnal forró sütõbe tesszük a csészéket kb. 5 percre, hogy a sajtos massza
aranyszínûre piruljon. Forrón tálaljuk.

Nem áll szemébe húzott vaskalappal,

Többször cirógat, mint ahányszor üt,
De megmutatja olykor, hogy van ökle…
Szabad akar maradni mindörökre.
Szabadság! Ezt a megszentelt nevet
Könnyelmûen, ingyen ajkadra ne vedd!
Tudd meg: szabad csak az,
Aki oly áhítattal mondja ki,
Miért gondoljuk, hisszük, érezzük még
mindig így és ezt? S meddig várjuk, reméljük, hogy majd „megkapjuk”, „megadják”,
„elérjük”, „létrehozzuk”?
Ajándék-e a SZABADSÁG, amely „Te
szülj nekem rendet!” /J. A./, s nem fordítva?!
Nem és nem! A SZABADSÁG NEM
AJÁNDÉK, nem adható, hanem JÁR
MINDENKINEK, mióta csak az EMBER
megjelent a Földön. Alapvetõ és elidegeníthetetlen, a legfontosabb jog, az
ÉLETHEZ való jog után!
Készülünk-e, nevelünk-e, tanítunk-e a
SZABADSÁGRA? Értékeljük-e, tudunk-e élni, valóban ÉLNI a szabadságban?
Vagy csak ismét, mint „A rozsdatemetõ”-ben, elvegetálunk… Elménk, lelkünk,
szívünk nyitott-e a szabadságra?
Egy kevésbé idézett író—költõ, Heltai Jenõ így gondolkodik a SZABADSÁGRÓL:
„Tudd meg: szabad csak az, aki
Ha neve nincs is, mégis valaki,
Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos,
Tüzet fölöslegesen nem harangoz,
Van mindene, ha nincs is semmije,
Mert nem szorul rá soha senkire.

Mint istenének szent nevét a jó pap.
Szabad csak az, kit nem rettent a holnap.
Ínség, veszély, kín meg nem tántorít
És lelki béklyó többé nem szorít.
Hiába õrzi porkoláb s lakat,
Az sose rab, ki lélekben szabad.
Az akkor is, ha koldus, nincstelen,
Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen.
Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják,
Hol áldozat nincs, nincs szabadság.
Ott van csupán, ahol szavát megértve
Meghalni tudnak s élni mernek érte.”
(Heltai Jenõ: Szabadság — részletek)

Együtt tegyünk meg mindent, hogy a szabadságért ne kelljen újból és újból gyertyát, koszorút, virágokat elhelyezni…
Tégy szabaddá, és „rabod” leszek!
Tisztelet a SZABADSÁG kivívóinak, építõinek és megtartóinak!
Streng Ferenc

ÓRIÁSI KABÁT-, ÖLTÖNY-,
KOSZTÜM-CSEREAKCIÓ!
Egy megunt kabátját, öltönyét most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!
* nõi, férfiszövetkabátok (36-60-as méret); * fiatalos és mama fazonok, *
eredeti szõrmés kabátok, * öltönyök (9900 Ft-tól) EXTRA méretben is!
*kosztümök, zakók, szövet- és bársonynadrágok!

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK – MAGYAR TERMÉK!
Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2008. október 30-án, csütörtökön, 9-13 óráig.

Bogárd és Vidéke 2008. október 22.

GYEREKSAROK
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A CSÁSZÁR ÚJ RUHÁJA
Rejtvény

II. rész
A városban másról se beszélt a nép, mint a csodálatos kelmérõl. Végre a császár is rászánta
magát, hogy megnézze, még szövés közben. Válogatott kíséretével – köztük volt a derék miniszter meg a fõhopmester is – benyitott a furfangos
takácsokhoz, akik serény kézzel szõtték a levegõt az üres szövõszéken.
– Ugye, gyönyörû, felséges uram? – kérdezte a
két rangos udvari ember, akik elõzõleg már jártak ott. – Látja felséged a páratlan mintáját, a
csodálatos színeit? – S az üres szövõszékre mutattak, mert azt hitték, a többiek látják a kelmét.
„Micsoda?! – gondolta ijedten a császár. – Hiszen ez szörnyûség! Buta volnék, mint a föld?
Vagy méltatlan a császári trónra? Rettenetes dolog!”
De fennhangon azt mondta:
– Szép, csakugyan szép. Megnyerte felséges
tetszésemet.
Elégedetten bólintott, és meresztette szemét az
üres szövõszékre, nehogy megtudják, hogy
semmit se lát. Fényes kísérete ugyanúgy tett:
nézték a szövõszéket, mintha láttak volna rajta
valamit, s nagy buzgón bólogattak.
– Gyönyörû, gyönyörû!
Azt tanácsolták a császárnak, hogy a küszöbön
álló fényes ünnepi körmenetre vegye föl elõször
a csodálatos ruhát.
– Remek, pompás, csodálatos! – járta körbe;
mindenki szívbõl örült, és a császár nyomban kinevezte a két csalót „császári udvari fõtakácsnak”, s lovagrendet tûzött a gomblyukukba.
A körmenet elõtti napon hajnalig virrasztott a két
takács; nagy sereg gyertyát gyújtottak, hadd
lássa odalenn a nép, milyen nagyon iparkodnak
a császár új ruhájával. Aztán úgy tettek, mintha
leemelnék a kelmét a szövõszékrõl, nagy ollókkal szabdalták, teregették a semmit, varrótûket
villogtattak a levegõben, s jelentették:
– Elkészült a felséges császár új ruhája!
A császár maga ment a takácsokhoz fényes kísérettel. A két csaló magasra emelte a karját,
mintha tartana valamit, s buzgón sürgött-forgott:
— Tessék a nadrág! Tessék a kabát! Tessék a
palást. Könnyû, mint a pókháló, aki viseli, úgy érzi, mintha semmi sem volna rajta, de hát éppen
az a nagyszerû.
– Bizony, az a nagyszerû – bólintottak rá a rangos urak, de nem láttak semmit, mert a levegõt
senki se láthatja.
– Kérjük felségedet, kegyeskedjék levetni a felsõruháit, hadd adjuk fel az újat itt a tükör elõtt! –
serénykedtek a takácsok.
A császár levetette a ruháját, s a csalók úgy tettek, mintha az új ruha darabjait sorra ráadnák;
megfogták a derekát, köréje csavartak valamit
— ez lett volna az uszály.
A császár firgett-forgott a tükör elõtt.
– Ó, milyen jól illik, felség! Mintha ráöntötték
volna! – lelkendezett a császár kísérete. – Páratlan a mintája, pompásak a színei! Sose láttunk
hozzá foghatót!

Légy résen, beugratós!
1. Hány tojást tudnál megenni éhgyomorra?
2. Hét gyertya ég. Ha kettõt elfújnak,
hány gyertya marad meg?

– Odakinn már várnak a szolgák a selyemmennyezettel, amit majd felséged fölé tartanak
a körmeneten – jelentette a császárnak a fõ-fõudvarmester.
– Megyek, már készen vagyok! – mondta a császár. – Ugye, jól festek? – Megint odaállt a tükör
elé, s úgy tett, mintha apróra szemügyre venné
az új ruhát.
A kamarás urak, akiknek az volt a tisztségük,
hogy a császár uszályát vigyék, lehajoltak, mintha fölemelnék az uszályt, sürögtek-forogtak, úgy
tettek; mintha vinnének valamit, mert persze õk
se merték elárulni, hogy semmit se látnak.
Elindult hát a császár a körmenettel, méltóságosan lépkedett a selyemmennyezet alatt. A nép
pedig mind az utcán meg az ablakokban tolongott, és azt kiáltotta:
– Milyen gyönyörû a császár új ruhája! Milyen
gazdag az uszálya, s milyen jól illik neki! – Senki
se merte megvallani, hogy nem lát semmit, hiszen akkor a többiek butának tartanák. A császárnak még egy ruháját se csodálták meg
ennyire.

3. Ha egy mérõ kukorica 4 Ft, mibe kerül egy sütet tészta?
Beküldési határidõ: október 28.

Rejtvény megfejtése
1. Hatodik.
2. Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez
3. Pécs
Sajnos, helyes megfejtést
senki sem küldött be.

Viccek
— Gyerekek, holnapra a tejrõl írjatok fogalmazást – adja fel a leckét a tanító bácsi.
Másnap mindenki terjedelmes dolgozatot hoz,
de Móricka füzetében csak két rövid mondat olvasható. A tanító persze nem hagyja a lustaságot szó nélkül:
— Miért írtál ilyen keveset a tejrõl?
— Bocsánat – mentegetõzik Móricka – én a sûrített tejrõl írtam.
***
— Gyerekek – kérdi az osztálytól a tanító néni –,
ki tudná megmondani, hogy hívják azt az állatot,
amelyiktõl az oroszlán is fél?
Móricka jelentkezik:
— Oroszlánné.

– De hiszen nincs is rajta semmi! – szólalt meg
egyszer csak egy kisgyerek.
– Emberek, halljátok, mit mond az ártatlanság? –
súgta az apja a többiek fülébe, amit a gyermek
mondott.
– Nincs is rajta semmi! Ez a kisgyerek azt mondja, hogy nincsen rajta semmi!
– Nincs is ruha a császáron! – rivalgott fel végül
a tengernyi tömeg. A császár nagyon megütközött ezen; maga is úgy vélte, hogy igazat mondanak, de azt gondolta: „Most már tovább kell
mennem, nem futhatok haza szégyenszemre!”
És még peckesebben lépegetett fényes kísérete
élén, a kamarás urak pedig még buzgóbban vitték mögötte palástja uszályát – a levegõt.
Vége
Andersen

Heti idõjárás
Csütörtökön gyenge
hidegfront vonul át felettünk. Az erõsen
megnövekvõ felhõzetbõl fõleg északon és
nyugaton várható kisebb esõ, zápor, és fõleg a Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hosszú
hétvége további napjaiban változóan
felhõs, csendes idõ várható számottevõ
csapadék nélkül, egyre kiterjedtebb és
tartósabb ködfoltokkal. Hétfõn valószínûleg újabb front teszi változékonnyá
az idõjárást.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Október 25., SZOMBAT

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 8.00 Hét
mérföld 8.35 Delta 9.05 Élni tudni kell! 9.35 KészPénz
10.05 Stílus 10.35 MotorVízió 11.00 Fogadóóra 11.30
Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Idõjárók 12.30
Chachapoya – A szõke harcosok az Andokban 13.35
Pizsamaparti 14.00 Ötösfogat 14.30 Gyermekszínház
15.20 Teknõc a láthatáron 15.50 Klipperek 2. 0 16.20
Tiszta kvíz 16.55 Linda 18.00 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
68-as moziklub 23.10 Álmodozók 1.25 Koncertek az
A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idõk harcosai
6.25 Digimonszelidítõk 6.45 Kölyökklub8.50 Disney-rajzfilm 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Így készült:
Immigrants 13.10 Dr. Vegas – A szerencsedoki 14.05
A hálózat csapdájában 15.00 Robin Hood 15.55 Eltûntnek nyilvánítva 16.55 Taxi 2. 18.30 Híradó 19.00 Celeb
vagyok, ments ki innen! 20.30 Jó kedvet adj! 21.50
Volt egyszer egy Mexikó 23.50 A szeretõ 1.25 Barlangi
szörnyeteg 2.00 Egy rém rendes család
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.50 Mókás állatvilág 10.20 A
világ legerõsebb emberei 10.55 TotalCar East Block
11.30 Babavilág 12.05 Egy rém rendes család Budapesten 12.35 Ed 13.35 Charlie – Majom a családban
14.40 Bûbájos boszorkák 15.40 A Cukorbáró 16.40 Telitalálat 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30
Megasztár 4. 21.20 Popdaráló 22.00 Megasztár 4.
22.40 A kaptár 0.35 Mentõhelikopter 1.25 Ed 2.15
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 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 26., VASÁRNAP
MTV: 4.55 Pénz-vidék 5.15 Hajnali gondolatok 5.20
Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér 8.50 „Így
szól az Úr!” 9.00 Engedjétek hozzám… 9.05 Katolikus
krónika 9.30 Tanúságtevõk 10.00 Egyházi naptár
10.10 Evangélikus magazin 10.35 Evangélikus ifjúsági
mûsor 10.50 Moto GP 12.00 Hírek 12.10 Moto GP
13.20 TS – Bajnokok Ligája Magazin 13.50 Moto GP
15.05 Így készült a Mázli címû film 15.35 Unokáink
sem fogják látni 16.05 Elisa Di Rivombrosa 17.00 Kultúrház 17.55 Panoráma 18.30 Tiszta kabaré! 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 19.55 Csináljuk
a fesztivált! 20.55 A szólás szabadsága 22.00 Mad
Men – Reklámõrültek 22.50 Hírek 22.55 Sporthírek
23.05 Sport7 24.00 TS – Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Digimon 6.40 Kölyökklub 9.05 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.25
Portré — Rendszerváltók 10.00 Receptklub 10.20 Játék 11.20 Európai idõ 11.40 MeneTrend 12.00 Híradó
12.05 Tuti gimi 13.00 Magyar autósport-magazin
13.45 L. A. Heat – Halálos páros 14.45 Majomszeretet
15.35 Tiszta Hawaii 16.40 Lost – Eltûntek 18.30 Híradó
19.05 Narnia krónikái 21.55 Heti hetes 23.15 Portré
23.50 Rali-vb 0.20 Rockkastély 2.20 Harcos utcák
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
2. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Hulk 22.40 10 nap
szeptemberben 0.50 Képírók 2.25 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.00 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 27., HÉTFÕ
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 10.05 Egy csipet só
10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve 13.30
Roma magazin 13.55 Domovina 14.30 Kárpát expressz
15.00 Pénz-vidék 15.30 Egy lépés elõre 16.20 Csináljuk a fesztivált! 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek
17.40 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai 18.35
McLeod lányai 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-est 23.55 Hírek 24.00 Sporthírek 0.10 Kelj fel és járj!
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 Elza, a vadon szülötte 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 Gyõzike 22.40
Showder Klub 23.50 Micic 2. 1.20 Reflektor 1.40
Bundesliga 2.40 Autómánia 3.10 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.45 Kvízió
délelõtt 10.25 Teleshop 11.50 Kvízió 12.35 Siegfried, a
baromarcú lovag 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 Fordított kánon 2.30 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 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.15 Közelrõl
15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30
Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Október 28., KEDD
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru <D >9.45 Közlekedõ 10.05 Vezérlõ fény
11.30 Nyári álmok 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 A palota ékköve 13.30 Srpski ekran 13.35 Unser
Bildschirm 14.30 Kárpát expressz 15.00 Sírjaik hol
domborulnak 15.30 Egy lépés elõre 16.20 A tévé ügyvédje 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Sant
Angelo 18.35 McLeod lányai 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Életképek 21.50 Kedd este 22.25 Kultúrház 22.40 Az utókor
ítélete 23.10 Hírek 23.15 Sporthírek 23.25 Karácsonyi
ajándék
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 Hattyúherceg 12.00 Hírek 13.55 Disney-rajzfilm
13.25 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 23.35 XXI. század – A legendák velünk élnek
0.10 PartiPókernet 1.20 Reflektor 1.35 Figyelõk 1.20
Egy rém rendes család 2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.35 Kvízió
délelõtt 10.10 Teleshop 11.30 Kvízió 12.15 Bomba
Bébi 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 Telitalálat 2.55
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.20 Nyugatosok 13.30 A római katoli-

2008. október 22. Bogárd és Vidéke
kus 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 29., SZERDA
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 9.45 Közlekedõ 10.10 Vezérlõ fény 11.30
Nyári álmok 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve 13.25 Hrvatska krónika 13.55 Ecranul
nostru 14.30 Kárpát expressz 14.55 Kormányváró
15.30 Egy lépés elõre 16.20 Önök kérték! 17.15 Körzeti
híradók 17.30 Hírek 17.40 Sant Angelo 18.40 McLeod
lányai 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Tiszta kabaré! 21.10 Különös történetek 22.10
Szerda este 22.45 Kultúrház 23.00 Lapozó 23.30 Hírek
23.35 Sporthírek 23.45 Keresztül Kanadán 0.10
Karácsonyi visszavágó
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 Séta a múltba 12.00 Hírek 13.30 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 Boa VS. Piton 0.30 Az egység 0.35 Reflektor 0.45 Figyelõk 1.40 Sejtjeink 2.30
Egy rém rendes család 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.35
Kvízió délelõtt 10.10 Teleshop 11.30 Kvízió 12.20
Columbo 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 Halálos hullámhossz 2. 2.10 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 30., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 9.55 Közlekedõ
10.10 Vezérlõ fény 11.35 Nyári álmok 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve 13.30
Slovenski utrinki 13.55 Együtt 14.30 Kárpát expressz
14.55 Esély 15.30 Egy lépés elõre 16.20 Beugró 17.15
Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Sant Angelo 18.40
McLeod lányai 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A la Carte 22.10
Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.00 Euro Taxi 23.30
MTV-hangerõ 0.25 Hírek 0.30 Sporthírek 0.40
Magánbeszélgetések
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 Szélvihar 12.00 Hírek 13.15 Disney-rajzfilm
14.45 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 Az Igazság Mecénása 23.35
Házon kívül 0.05 Boszorkák 1.10 Reflektor 1.25
Infománia 1.55 Bundesliga 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.45
Kvízió délelõtt 10.25 Teleshop 11.50 Kvízió 12.35 Segítsetek, ûrlakók! 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 21.20
XXL 23.20 Csillagkapu 0.20 Tények este 0.50 Strucc
1.20 Csillagkapu 2.10 Aktív

Bogárd és Vidéke 2008. október 22.
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 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 31., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 9.55
Vezérlõ fény 10.40 A reformáció templomai
11.00 Református istentisztelet közv. 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.25 Euro Taxi 12.50
Sorstársak 13.20 Körzeti magazinok 14.20 Kárpát expressz 14.50 Fórum 15.50 Ablak 16.20
Szempont 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek
17.40 Sant Angelo 18.40 McLeod lányai 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 5
nap az élet 21.00 Beugró 22.00 Péntek este
22.35 Múlt-kor 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek
23.15 Élj és boldogulj!
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 Itália csókja 12.00
Hírek 13.15 Disney-rajzfilm 13.40 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 CSI-Miami Helyszínelõk 22.35 Gyilkos elmék 23.30 A fõnök
0.35 Így készült: Immigrants – Jóska menni
Amerika 1.05 Reflektor 1.20 Itthon 1.40 Figyelõk 2.25 Az internet csodái 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30
Stahl konyhája 9.45 Kvízió délelõtt 10.25
Teleshop 11.50 Kvízió 12.35 Winnetou és a félvér apanacsi 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 21.20 Bíborfolyók 23.30 Holló – Út a
mennyországba 0.30 Tények este 1.00 Leszámolás 2.30 Vak igazság 3.20 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
13.19 Nyugatosok 13.30 Az unitárius 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 C5-ös
csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM!
Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor alatt olvasható!
Október 25., Szo: 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 Lélekút Varga Gáborral
Piszkeriben (kb. 90’), Kutyakiállítás (20’), Tüskevár 6. (30’),
Népdalkörök országos találkozója 2. (30’) 19.00 Lapszemle,
Sziréna 20.00 Filmszemle (30’), Bethlen-csuka (12’), Operett (34’), Sárbogárd—Dunaújváros kézi (60’), Kórushangverseny
Október 26., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Lélekút Varga Gáborral Piszkeriben (kb. 90’), Kutyakiállítás
(20’), Tüskevár 6. (30’), Népdalkörök országos találkozója
2. (30’) 13.00 Heti híradó 15.00 Lengyel Zoltán lemond?
(31’), Stafétafutás (20’), Szüreti Sáregresen és Vajtán (15’),
Fejér Megyei Közgyûlés (32’), Fesztiváldíjas Gerlicék (60’)
19.00 Heti híradó 20.00 220 éves a cecei református templom
Október 27., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Filmszemle
(30’), Bethlen-csuka (12’), Operett (34’), Sárbogárd—Dunaújváros kézi (60’), Kórushangverseny 13.00 Heti híradó
15.00 Teremfoci: Extrém—Reál Margit (50’), Légió
2000-Fair Bútor—Toledo 2005 (50’), Sárbogárd—Baracs
foci (100’) 19.00 Heti híradó 20.00 Bemutatjuk Varga Zoltán tûzoltóparancsnokot (60’), Leszkovszki Albin 56-ról
(77’), Emlék egy tankról (49’), Hazám, hazám (34’)
Október 28., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 220 éves a
cecei református templom 13.00 Heti híradó 15.00 Bemutatjuk Varga Zoltán tûzoltóparancsnokot (60’), Leszkovszki
Albin 56-ról (77’), Emlék egy tankról (49’), Hazám, hazám
(34’) 19.00 Heti híradó 20.00 Tökfesztivál a Zengõben (30’),
1956-os ünnep Sárbogárdon és Cecén (60’), A kisebbségi
önkormányzat tájékoztatója (35’), Honvéd Bajtársi Egyesület — családi nap (29’), Tüskevár 7. (26’)

Október 29., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Tökfesztivál a
Zengõben (30’), 1956-os ünnep Sárbogárdon és Cecén (60’),
A kisebbségi önkormányzat tájékoztatója (35’), Honvéd Bajtársi Egyesület — családi nap (29’), Tüskevár 7. (26’) 13.00
Heti híradó 15.00 Teremfoci: Pusztaegresi fiúk—Spuri (50’),
Bad Boys—Vasutas (50’), Lóvári László koncertje (95’), Idõsnap Sárkeresztúron (30’), Keszegleves (8’) 19.00 Sziréna
19.30 Lapszemle 20.00 Kézi: Sárbogárd—Dunaferr (65’), Foci: Sárszentmiklós—Polgárdi (100’), Pingpong: Sárbogárd—Sümeg (55’)
Október 30., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Kézi:
Sárbogárd—Dunaferr (65’), Foci: Sárszentmiklós—Polgárdi
(100’), Pingpong: Sárbogárd—Sümeg (55’) 13.00 Lapszemle,
Sziréna 15.00 Tökfesztivál a Zengõben (30’), 1956-os ünnep
Sárbogárdon és Cecén (60’), A kisebbségi önkormányzat tájékoztatója (35’), Honvéd Bajtársi Egyesület — családi nap
(29’), Tüskevár 7. (26’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 220
éves a cecei református templom
Október 31., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci: Pusztaegresi fiúk—Spuri (50’), Bad Boys—Vasutas
(50’), Lóvári László koncertje (95’), Idõsnap Sárkeresztúron
(30’), Keszegleves (8’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 220
éves a cecei református templom 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Tökfesztivál a Zengõben (30’), 1956-os ünnep Sárbogárdon és Cecén (60’), A kisebbségi önkormányzat tájékoztatója (35’), Honvéd Bajtársi Egyesület — családi nap (29’),
Tüskevár 7. (26’)
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 23., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Sárszentmiklós–Aba-Sárvíz focimeccs (95’), I. oszt. megyei foci (68’), Extrém–Reál Margit teremfoci (50’) 13.00
Heti híradó (14-18 óra között mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 A mozgás mûvészete
(62’), 1 óra aerobic (53’), Cecei Gerlicék – ism. (30’)
Október 24., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Szüret Sáregresen és Vajtán (24’), Szüret a cecei oviban
(25’), Stafétafutás (22’), A Honvéd Bajtársi Egyesület családi napja (29’), Tüskevár tábor – 7. (26’) 13.00 Heti híradó
14.00 Beszélgetés a Lang házaspárral (49’), Varga László
kiállítása (22’), Beszélgetés a Mészáros családdal (54’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 1956 emlékére (39’), Albin tanár úr ’56-ról (77’), Emlék egy tankról (49’)
Október 25., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Lélekút Varga Gáborral (74’), Keszegleves (8’), Nemzetközi kutyakiállítás (17’), Az alapi vadászházban (29’)
13.00 Heti híradó 14.00 1956 emlékére (39’), Albin tanár úr
’56-ról (77’), Emlék egy tankról (49’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Szüret Sáregresen és Vajtán (24’),
Szüret a cecei oviban (25’), Stafétafutás (22’), A Honvéd
Bajtársi Egyesület családi napja (29’), Tüskevár tábor – 7.
(26’)
Október 26., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
A mozgás mûvészete (62’), 1 óra aerobic (53’), Cecei Gerli-

cék – ism. (30’) 13.00 Heti híradó 14.00 Asztalitenisz NB III
Sárbogárd–Sümeg (55’), Sárbogárd–DAC kézilabda (78’),
Cece–Jenõ foci (90’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Beszélgetés a Lang házaspárral (49’), Varga László kiállítása (22’), Beszélgetés a Mészáros családdal (54’)
Október 27., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Szüret Sáregresen és Vajtán (24’), Szüret a cecei oviban (25’),
Stafétafutás (22’), A Honvéd Bajtársi Egyesület családi napja
(29’), Tüskevár tábor – 7. (26’) 13.00 Heti híradó 14.00 Lélekút
Varga Gáborral (74’), Keszegleves (8’), Nemzetközi kutyakiállítás (17’), Az alapi vadászházban (29’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 1956 emlékére (39’), Albin tanár úr
’56-ról (77’), Emlék egy tankról (49’)
Október 28., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 Beszélgetés a Lang házaspárral (49’), Varga László kiállítása
(22’), Beszélgetés a Mészáros családdal (54’) 13.00 Heti híradó 14.00 A mozgás mûvészete (62’), 1 óra aerobic (53’),
Cecei Gerlicék – ism. (30’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Asztalitenisz NB III Sárbogárd–Sümeg (55’), Sárbogárd–DAC kézilabda (78’), Cece–Jenõ foci (90’)
Október 29., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
1956 emlékére (39’), Albin tanár úr ’56-ról (77’), Emlék egy
tankról (49’) 13.00 Heti híradó 14.00 Szüret Sáregresen és
Vajtán (24’), Szüret a cecei oviban (25’), Stafétafutás (22’), A
Honvéd Bajtársi Egyesület családi napja (29’), Tüskevár tábor
– 7. (26’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Lélekút
Varga Gáborral (74’), Keszegleves (8’), Nemzetközi kutyakiállítás (17’), Az alapi vadászházban (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
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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.
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 m2) ELADÓ.
06 (30) 309 5472
NAGYVIRÁGÚ KRIZANTÉM kapható.
Sárbogárd, Tisza u. 8.
06 (25) 461 279, 06 (20) 530 5384
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, bontás nélkül,
garanciával. 06 (70) 310 8086
FRISSÍTÕ ÉS GYÓGYMASSZÁZS!
Nyugdíjasoknak kedvezmény!
06 (30) 581 2353
JOGOSÍTVÁNY! Tanfolyam indul
november 7-én 18 órakor, a sárbogárdi
mûvelõdési házban. Jelentkezés:
Fûrész Józsefnél. 06 (30) 290 3744
ALBÉRLET kiadó. Tel.: 06 (30) 424 5643
GYERMEKFELÜGYELETET vállalok.
Telefon: 06 (30) 424 5643
HITELÜGYINTÉZÉS bármilyen hiteltípusra,
nyugdíjasoknak is. AKTÍV, PASSZÍV,
BAR nem akadály. Perfektkonstrukció Kft.
06 (70) 322 5593, 06 (20) 333 1590
ELADÓ 3 db csocsóasztal és egy
biliárdasztal. A gépek 50 Ft-os
érmevizsgálóval vannak ellátva.
06 (70) 338 4945

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.
Sürgõsen eladó fekhellyé alakítható 3+1+1-es pufi
ülõgarnitúra. Duplasoros lapradiátorok újszerû állapotban. 06 (30) 413 1843. (114775)
Legális pénzbehajtás. 06 (30) 2665 234. (114620)
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.

Harmonikaajtó, fehér, 199x65 cm-es olcsón eladó.
Telefon: 06 (25) 462 218 (este).
Mûtrágya akció a készlet erejéig! Pl.: NPK 3x15,
140.000 Ft + áfa/tonna. 06 (20) 554 9526. (114861)
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)
1500 db bontott cserép eladó. 06 (30) 997 0520. (114644)
Sárbogárdon az Árpád-lakótelepen, téglaépületben,
földszintes, másfélszobás lakás, alacsony rezsivel sürgõsen eladó. Telefon: 06 (25) 476 091, 06 (22) 341
069, 06 (20) 802 8362. (114549)
Árpádon 1. emeleti felújított, erkélyes lakás pincehelyiséggel eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 638 3533 (114548)
Három kiscica keres gazdit. 06 (25) 462 331.
Sárszentágotai sörözõbe pultost keresünk. Érdeklõdni: 06 (20) 296 1313, 06 (20) 535 4475.
Rétszilasi sörözõbe pultost felveszek. 06 (20) 967
4224. (114640)
Használt (ép) hídgyûrût keresek 40 cm átmérõvel, 3
db-ot. 06 (20) 398 5178. (114674)
Ingyenes hitelügyintézés, most kedvezményekkel. Érdeklõdni: 06 (20) 323 6011. (114896)
Lakás eladó, vagy kiadó. 06 (20) 414 4860. (114895)
November 1-jétõl Árpád-lakótelepi 1,5 szobás lakás
kiadó. Érdeklõdni: 06 (70) 313 6917. (114893)
Meglévõ albérlõhöz albérlõtársat keresek. Érdeklõdni.: 06 (70) 313 6917. (114893)
Nagyvirágú vágott krizantém október 29-étõl eladó:
Tósoki, Nagyhörcsök. Telefon: 06 (30) 464 0345 (114892)
Sárbogárdon hosszú távra szántóföldet bérelnék vagy
vennék. 06 (30) 513 5180. (114882)
Angol cocker spániel kiskutyák beoltva, féregtelenítve
eladók, már elvihetõk. Telefon: 06 (20) 212 2801, 06
(20) 927 0985.
Családi ház, nagy telekkel eladó Sárbogárd központjában. 06 (20) 927 0985 (114672)
Családi ház Mátyás király utcában eladó. 06 (20) 379
0939. (114889)
Lakótársat keresek. 06 (30) 447 8331. (114888)
Ady-lakótelepen másfél szobás, szép állapotú, egyedi
fûtésû lakás eladó. 06 (20) 928 7768, 06 (20) 912
8578. (114887)
A Hotel Kovácsba szakácsot, felszolgálót, konyhalányt felveszünk. 06 (70) 338 4945 (114886)
Sütni való csirke kapható. Tinódi u. 52. 06 (30) 384
2294. (114885)
D-kategóriás jogosítvánnyal gépkocsivezetõt keresek Nagylók, illetve környékérõl. 06 (30) 939 2093
(114880)

Eladó Sárbogárd központjában a munkaügyi központ
mellett 300 négyszögöles, közmûvesített, beépíthetõ
telek. Telefon: 06 (25) 625 009 (este), 06 (20) 258
0490. (114798)

Székesfehérváron a Seregélyesi úton eladó egy 54
m2 -es felújított, kétszobás, erkélyes lakás. Érdeklõdni:
06 (20) 980 6477.
MTZ 50-es tárcsa, eke, vetõgép eladó. 06 (20) 968
7406. (114953)
Albérletet keresek hosszú távra. Családi ház elõny. 06
(30) 859 6715. (114680)

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓ-AKCIÓ!

TÛZIFA

6 légkamrás ablakok
3 rétegû üveggel alapáron!

kuglizott, hasított,

(114799)

K=0,8 W/m2K!!!
Október 9-tõl november 10-éig!

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!

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

AKÁC, CSER ÉS TÖLGY
házhoz szállítással
kapható.
06 (30) 408 6198
06 (30) 543 8400
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SIESTA cipõvásár

A Fair Bútor ajánlata

a Flóra bababoltban

Vásároljon nagyker áron,
itt helyben, Sárbogárdon!

–10% engedmény október 31-ig!
KISMAMARUHÁK ÉRKEZTEK.
Felicitas kuponok beválthatók.
Nagy választékban 50-134-es méretig
BÉBI- ÉS GYERMEKRUHÁK.
Sárbogárd, Tompa M. u. 25.
Nyitva: hétfõtõl péntekig, 8-12-ig, 13-17-ig, szombaton 8-12-ig.

06 (30) 237 8428

LOMTALANÍTÁS
A Vertikál Zrt. a KÖZÉV Kft. közremûködésével LOMTALANÍTÁSI
AKCIÓT szervez. A jelzett napokon az ingatlanok elé reggel 6 óráig
helyezzék el a nem veszélyes, háztartásokban keletkezõ lomhulladékokat, a gyûjtõjármûvek minden utcán egyszer mennek végig.

SÁRBOGÁRD: 2008. október 29.
SÁRSZENTMIKLÓS: 2008. október 30.
ALSÓTÖBÖRZSÖK, KISLÓK, NAGYHÖRCSÖK,
PUSZTAEGRES, RÉTSZILAS, SÁRHATVAN:
2008. október 31.
Együttmûködõ segítségüket elõre is köszönjük! KÖZÉV Kft.

KÁRPITOS BÚTOROK
rengeteg forma- és óriási szövetválasztékkal.
FENYÕBÚTOROK pácolt és natúr színekben.
KONYHABÚTOROK egyedi beépített és standard méretekben,
nagy forma- és színválasztékban.
ÉTKEZÕGARNITÚRÁK, KONYHAI SARKOK.
SZEKRÉNYEK, SZEKRÉNYSOROK, GARDRÓBOK!
Sorban, megbontva, vagy akár
plusz elemekkel is vásárolhatók.
KISBÚTOROK páratlan választékban kaphatók,
illetve rendelhetõk.
(Komód, számítógép- és íróasztal, forgószék,
ágynemûtartó, éjjeliszekrény,
elõszobafal, fogas, cipõs szekrény stb.)

BENTEX BIOMATRACOK
SAJÁT GYÁRTÁSÚ SZIVACSOS ÉS RUGÓS MATRACOK!

HITELLEHETÕSÉG!
Elérhetõségek:
Telefon: 06 (20) 982 6630, 06 (20) 5451 958
Fax: 06 (25) 469 986,
e-mail: fairkft@tolna.net
NYITVA:
hétfõtõl péntekig: 8-18 óráig,
szombaton 8-12 óráig
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
Kinek élet,
kinek állat!
(Válasz)
Tisztelt N. A.!
Az október 16-ai lapszám idézett cikkéhez
az egyik gyerek „mindent megoldó szülõjeként” kívánok reagálni. Figyelembe vettem azt is, hogy az írása a „nyílt tér” rovatban jelent meg. Ez azt jelenti, hogy mindenki a saját szája íze szerint fûszerezi
mondanivalóját, színezheti a történteket.
Így teszem ezt természetesen én is annak a
négy 20 év körüli gyereknek a nevében,
akik azt a kerítésen kívül tartózkodó
kutyát elütötték.
Elsõ körben az a gondolatom támadt, hogy
a gépkocsikkal az utcán szoktunk közlekedni, a kutyát pedig lakásban, udvarban,
zárt helyen kell tartani. A kutyatartás írott
szabályait pedig a KRESZ 62. § (6) bekezdésében olvashatjuk szó szerint eképpen:
„állatot az út közelében — magánterületen is — csak oly módon szabad tartani,
hogy az útra ne juthasson.” Azt gondolom,
ebben a mondatban minden benne van.
Az elhunyt állat nem mutatott életjelet —
Ön is látta és a gyerekek is ugyanezt tapasztalhatták a helyszínen, azért nem
ajánlották fel segítségüket. A helyszínre
azért mentek vissza, és azért szálltak ki az
autóból, hogy megnézzék, nem okozott-e
valamilyen sérülést az autón az ütközéskor
a kutya.
Hogy hány házzal mentek tovább, mielõtt
megálltak volna, Ön bizonyára megszámolta; gondolom, hallott már az ok nélküli
vészfékezés kifejezésrõl, de ez egy másik
téma. Mint az is, hogy mi lett volna, ha
ezek a gyerekek feljelentést kezdeményeznek. Az is elképzelhetõ, hogy egy rossz
kormánymozdulat miatt az árokban kötnek ki, és négy sérült lehetett volna, az
anyagi kárról nem is beszélve. Igaz, hogy
„gazdagok” gyerekei, akik képesek 40
km/h sebességgel száguldani, és nem
észrevenni az árokból elõugró kutyát.
A fiúk sajnálják, és sajnálom én is az elhunyt kutyát, de a történtekbõl Önök is
okulhatnak, hiszen az autóké az úttest, az
állatok tartására vonatkozó szabályt pedig
már fent leírtam.
A fiatalemberek nyugodt lelkiismerettel
alszanak. Akkor háborodtak föl egy kicsit,
amikor elolvasták a kissé eltúlzott levelet,
mivel a történteket máshogy élték át.
Vajon Ön milyen lelkiismerettel aludna,
hogyha a kutyája miatt 4 gyereket tönkretesz?
M. N. I.
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Nagylók is tiltakozik
A vasúti menetrend tervezett változása hátrányosan érinti nemcsak Sárbogárdot, hanem többek között Nagylókot is. A település polgárai és vezetése
éppen ezért tiltakozását fejezi ki a menetrend tervezett megváltoztatása ellen. Alább Tóth József polgármester erre vonatkozó, kivonatolt levelét olvashatják.

Tisztelt Szolgáltató!
Áttanulmányozva a következõ idõszakra
vonatkozó MÁV-menetrendtervezetet,
arra a megállapításra jutottam, hogy az új
menetrend nemcsak a nagylóki lakosokat,
de Sárbogárdtól Pusztaszabolcsig minden
település lakosságát kedvezõtlenül érinti.
A csökkenõ járatok száma, a meghosszabbodott menetidõ, a plusz anyagi terhet jelentõ utazás stb. mind a fenti települések
lakosságát sodorják hátrányosabb helyzetbe.
Általánosságban az alábbi negatívumok
nevezhetõek meg:
– Sárbogárd, Nagylók, Sárosd, Szabadegyháza településekrõl egy átszállással érhetõ
el Budapest személyvonattal. Sárbogárdról jelentõs felárral (az IC-pótjegy árával)
lehet közvetlenül utazni a fõvárosba átszállás nélkül.
– Elviselhetetlen az átszállással képzõdött
menetidõtöbblet. A pusztaszabolcsi csatlakozási idõ Budapest irányába 24 perc,
vissza 14 perc, míg az effektív menetidõ
változatlan. Tehát összesen 38 perccel
hosszabbodik meg a menetidõ az átszállás
kapcsán.
– Míg Pusztaszabolcsról óránként van személyvonat Budapestre, addig Sárbogárdról csak kétóránként lehet eljutni Pusztaszabolcsra. Mindkét irányba a járatok
számának a csökkentését (13-ról 10-re) lehet tapasztalni az új menetrendben. Ebbõl
kifolyólag vagy sokat várakozik az utazó,
vagy a késõbbi járattal lekési az adott idõpontot. Ez nem mellékes a naponta munkába járóknak. Hiányoznak a reggeli
(munkába, iskolába menet), illetve a délutáni (munkából, iskolából jövet) sûrûbb
(óránkénti) járatok.
– A MÁV-menetrendtervezet nincs összhangban a Sárosd—Székesfehérvár közöt-

Vajtán ismét
szeretetcsomagokat
osztottak
A vajtaiak megköszönik az önkormányzatnak, hogy a képviselõ-testület és a
polgármester úr ismét lehetõvé tette,
hogy szeretetcsomagot kapjanak a
vajtai idõsek és rászorulók.
Vajtai polgárok

ti Volán-autóbuszjárattal, ami jelenleg elfogadhatóan mûködik.

A menetrendtervezettel
kapcsolatos
változtatási kérések
Az ún. elõvárosi járatok ne Pusztaszabolcstól, hanem Sárbogárdtól induljanak
Budapestre és vissza. A reggeli és a délutáni órákban több járatra van szükség (óránkénti indulással).
Indoklás: Sárbogárd, Nagylók, Sárosd,
Szabadegyháza települések lakosságának
egy része Budapesten vagy annak közelében dolgozik, mivel helyben nincsen munkalehetõség. A jelenlegi 1 óra 18 perc, 1
óra 31 percig tartó menetidõ közel 2 órát
vesz igénybe a tervezet szerint. Figyelembe véve a kedvezõtlen indulási idõpontokat, valamint a menetidõ növekedését, elmondható, hogy például az a nagylóki lakos, aki jelenleg napi 8 órát dolgozik és kb.
3 órát utazik, a jövõben mintegy másfél
órával tovább lesz távol az otthonától a
menetrend változása miatt. Nem elég,
hogy az a lakos, aki az otthonától csak
80-100 km-re tudott munkát találni, még a
munkába való eljutásában is hátrányt
szenved. Ez egyértelmûen a fent említett
települések lakosai esélyegyenlõségének a
romlását jelenti.

Tisztelt Szolgáltató!
Nagylók lakossága nevében kérem Önöket, hogy a menetrendtervezetet jelenlegi
változatában ne vezessék be. Ha a Magyar
Államvasutak a lakosság érdekét kívánja
szolgálni, akkor a menetrendtervezetet
szükség szerint átdolgozza.
Nagylók, 2008. október 12.
Tóth József, Nagylók Község polgármestere

Figyelemfelhívás
Ezúton hívjuk fel valamennyi érdeklõdõ figyelmét, hogy a vasúttal kapcsolatos aláírásgyûjtéshez 2008. október 27-éig (hétfõ) lehet még csatlakozni, azt követõen eljuttatjuk az
összegyûlt íveket az illetékesekhez.
Szervezõk

