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Meghalt Szabó Magdi
Lapunk elõzõ számában olvashattak egy tragikus balesetrõl. A sáregresi vasúti átjáróban
egy autó ütközött a Pécs felõl érkezõ intercityvel. A gépkocsi vezetõje, a sáregresi Szabó
Magdi súlyos sérüléseket szenvedett. Mentõhelikopter szállította kórházba, ahol több
mûtétet is végrehajtottak rajta, s életéért napokig küzdöttek az orvosok.
Vasárnap reggel kaptuk a megrázó hírt, hogy meghalt. Áldozatos közéleti munkájáért
Sáregresen és a környezõ településeken széles körben szerették és tisztelték. Bizonyára
nagyon sokan vannak, akik szeretnének Tõle végsõ búcsút venni, ezért is adunk hírt a
címlapon arról, hogy temetése november 8-án, szombaton, 13 órakor lesz a sáregresi temetõben. Õrá emlékezünk lapunk 5. oldalán.

Leállították a Tesco-beruházást
A múlt héten még
úgy látszott, hogy befejezik a sárbogárdi
Tesco-beruházást.
Még mindig nagy
ugyan a sürgés-forgás
az építkezés körül, de
itt már minden a leállásról szól. Még aszfaltozzák a 63-as utat,
és hátul is befejezik a
csapadékvíz-elvezetõ
csatorna építését, de
az építõk már levonultak.

Világbajnok
csellómûvész

Két kedves olvasónk hívta föl a figyelmünket arra a hírre, ami több nyomtatott és
elektronikus médiumban is megjelent:
Várdai István, 22 éves csellómûvész, a
Liszt Ferenc Zeneakadémia és a Bécsi Zeneakadémia végzõs hallgatója — a Huszics
házaspár unokája, aki többször is megörvendeztette már a sárbogárdi közönséget
kiváló játékával — nyerte meg a világ egyik
legrégebbi zenei versenyét, a 63. Genfi
Nemzetközi Zenei Versenyt, egyetlen magyarként a 95 induló között. Csajkovszkij
Változatok egy rokokó témára címû mûvét
játszotta. Ezen kívül õ kapta meg a verseny
közönségdíját: a Pierre Fournier-díjat, és a
Coup de coeur Breguet-díjat is, ami többek között egy CD-felvétellel jár. A jelentõs pénzjutalom mellett kétéves koncertezési lehetõséggel is gyarapodott István.
A zsûri állva tapsolta meg a fiatal csellómûvészt, nemkülönben a közönség — alig
akarták leengedni a színpadról.
Ahogy a magyar zeneakadémia rektora fogalmazott: ez a gyõzelem felér egy világbajnoki címmel a sportban, mely az akadémia történetében is kiemelkedõ eredmény.
Istvánnak ezúton is szívbõl gratulálunk!
Hargitai Kiss Virág
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Leállították a Tesco-beruházást
A múlt héten még úgy látszott, hogy befejezik a sárbogárdi Tesco-beruházást. Még mindig nagy ugyan a sürgés-forgás az építkezés körül, de itt már minden a leállásról szól. Még aszfaltozzák a
63-as utat, és hátul is befejezik a csapadékvíz-elvezetõ csatorna
építését, de az építõk már levonultak. Folyamatosan szállítják el a
beépítésre nem került anyagokat. Olyan hirtelen szakították félbe
a munkát, hogy még a bejárati kapukat se szerelték fel, hanem
ideiglenesnek tûnõ pozdorjalemezekkel zárják le a bejárati nyílásokat.
A következõ hetekben drótkerítéssel veszik körül a területet, azután itt már csak a biztonsági õrök maradnak, akik õrzik az épületet és környékét. Elbocsátották azokat is, akiket még a beindulás
elõkészítésére vettek fel ide dolgozni.
A 63-as útnál szeretnék mielõbb befejezni a villanyvezeték átszerelését. Egy telekvita miatt azonban nem tudtak kicserélni egy fa
villanyoszlopot betonoszlopra. Mint megtudtam, meg kell várni,
míg jogerõre emelkedik a hatósági végzés, hogy a tulajdonosok által õrzött magánterületen elvégezhessék a munkát. A telek tulajdonosa csak jelentõs, többmilliós kártérítés ellenében lenne hajlandó megengedni a szerelést. Mindaddig, amíg nincs jogerõs
végzés, az út közepén lévõ beton villanyoszlop is marad a helyén.
Azt nem telepíthetik ki az út szélére, mert a vitás fa villanyoszlop
nem bírja el a jóval hosszabb vezeték súlyát.
Az aszfalt kopóréteg még elkészül, de sajnos a járda már díszburkolat nélkül marad. A parkolóba se ültetnek fákat, bokrokat, marad a kopár aszfaltsivatag.
A hirtelen leállás oka a gazdasági recesszió, ami miatt bizonytalanná vált, hogy a nagy ütemû áruház-építési láz — amibe a Tesco
is beszállt Magyarországon — a vásárlóerõ csökkenése mellett finanszírozható-e, illetve nyereségessé tehetõ-e. A bankok szigorítják a beruházások finanszírozását. Míg néhány újonnan épült
áruházat megnyitottak már Magyarországon, Sárbogárdnál megálljt parancsolt a veszteségekre érzékeny tõke. Pedig, mint azt
megtudtam, alig két-három hetes munka van még, hogy teljesen
befejezzék az építkezést, és az áruház megnyithassa a kapuit.
Még az sem gyõzte meg a befektetõket, hogy a beruházást végzõ
cég hajlandó lett volna megfinanszírozni a befejezést. Ez nekik is
érdekük, hiszen addig õk se nagyon juthatnak a pénzükhöz. De a
leállás a Tesconak se jó, mert az õrzés és egyéb járulékos költségek is a céget terhelik majd, miközben mindaddig, amíg meg nem
nyitnak, nekik se folyik be egy fillér se a kasszájukba.
Abban reménykedik a kivitelezõ, hogy tavaszra lecseng a recesszió, és májusban tovább folytathatják a munkát. A hírek viszont nem arról szólnak, hogy csupán néhány hónap és vége a
rossz álomnak, s visszatér a régi jó világ. A hírek sokkal inkább arról szólnak, hogy akár két évre is elhúzódhat a mostani válság. Jövõ év elején országszerte megindulnak a tömeges elbocsátások. A
munkanélküliség növekedése miatt drasztikusan csökken a vásárlóerõ, különösen az ilyen hátrányos helyzetû térségben, mint a
sárbogárdi, ahol jelenleg is tartósan 15 % feletti a regisztrált munkanélküliek száma. Akkor pedig lehet, hogy itt marad Sárbogárd
közepén egy mûemléknek aligha nevezhetõ, befejezetlen kék
kocka, ami a benne lévõ sok oszlop miatt még sportcsarnoknak se
való.
Talán csak uszodának...
Kedden ásták ki a vasúti átjárónál azt az árkot, amelyen keresztül
a tinódi vasúti átereszhez folyik majd a Tesco területének csapadékvize, ami persze majd egyszerre zúdul ide fél Bogárd csapadékvizével együtt. Spórolásból, vagy más meggondolásból nem
készült el a vasút alatt ehhez másik áteresz. Pedig a jelenlegi szûk
áteresz fogta meg 1999-ben is azt a vizet, ami elöntötte fél Tinódot és romba döntött több házat. Hogy mi lesz akkor, ha újra
jön a víz, arra még gondolni is rossz...
A sárbogárdi politika pedig nagyon bízott abban, hogy örökké tart
a Kánaán, nem kellenek ide munkahelyek, segélyekbõl is lesz Sárbogárdon nagy jólét, és a város fejlõdéséhez elég a gazdagság csillogását kifelé mutató öt-hat bevásárlóközpont.

Hát bizony, a recesszión ezek az álmok végképp elúsztak, és
mindinkább nyilvánvalóvá válik, hogy az a gazdaságpolitika, amit
nem a munkára, hanem a fogyasztásra alapoznak, csak idõ kérdése, hogy mikor omlik össze.
Már Sárbogárd fõterén se épül meg a képviselõ-testület által lerombolásra ítélt mûvelõdési központ helyére tervezett pláza. A
hírek szerint a befektetõ cégek nem építenek az országban több
plázát, mert nem látnak üzletet ebben, no, meg a pénzük a világgazdasági válság miatt lefelezõdött, vagy semmivé vált.
Akkor a sok rossz mellett — mármint, hogy nincs munka, nincs
megélhetés — van valami jó is ebben a nagy válságban. Mert ha
nem építik meg a plázát, akkor nem rombolják le a mûvelõdési
központot sem.
A háborút is túléltük. Akkor meg mit nekünk egy világgazdasági
válság? Aztán majd csak megleszünk valahogy pláza nélkül is ebben a világban. A pénzükért meg fájjon az üzletemberek feje.
Hargitai Lajos
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Új ravatalozó Rétszilason
Mindenszentek napján, szombaton délután avatták föl a rétszilasi
ravatalozót. Az ünnepségre sokan eljöttek a kissé szomorkás idõjárás ellenére. Mindhárom egyház képviseltette magát: a reformátusok részérõl Hegedûsné Erdõdi Judit lelkész, az evangélikusoktól Bõjtös Attila, a katolikus közösség nevében pedig Varga
László hitoktató.
Juhász János polgármester szólt elsõként az egybegyûltekhez,
majd az egyházak képviselõi egyfajta ökumenikus szertartás keretében szentelték és áldották meg az épületet.

Mint megtudhattuk, a rétszilasi lakók 90 %-a támogatta adományával a munkálatok költségeit, ami igazán példás összefogásról
tanúskodik. Rigó László helyi képviselõ, alpolgármester közbenjárására a testülettõl is kapott segítséget a település közössége. Az
egyházak ugyancsak hozzájárultak az építkezéshez.
A széles elõtetõ már ez alkalommal is jó szolgálatot tett, mivel nekieredt az esõ.
Az avatást követõen aztán körbe lehetett járni, és alaposan szemügyre lehetett venni az épület minden helyiségét, a szép drapériákat, a mellékhelyiségeket, tetõszerkezetet.
Hargitai Kiss Virág

A Tesco már elkészítette
a válságtervét
(NAPI Online) 2008. 10. 30. 6:00:30
A brit hipermarketlánc felkészült az ottani kereslet csökkenésére, ám nem kommentálta az értesülést, miszerint jövõ évi célszámait lefelé módosította volna.
A Financial Times beszámolója szerint a Tesco csökkentette az
Egyesült Királyságban mûködõ üzleteinek jövõ évi forgalmára
vonatkozó elõrejelzését, egyúttal elkészítette a gazdaság recesszió idejére alkalmazandó üzleti tervét is — írta a Bloomberg.
A társaság szóvivõje azt ugyan megerõsítette, hogy a Tesconál elkészült a válságterv, ám a módosított célszámokról szóló értesüléssel kapcsolatban nem volt hajlandó nyilatkozni.
A társaság szóvivõje szerint mindössze a Tesco vezetõségének
elõrelátásáról tesz tanúbizonyságot egy válságterv kidolgozása,
hiszen jelenleg csak találgatni lehet a válság kifutásának idõtartamát. A hipermarketlánc 2 százalékos forgalomnövekedésre számít 2009-re, szemben a korábban jelzett 3-4 százalékos növekedési várakozással — írta az FT. A több mint egy éve üzemelõ brit
áruházak forgalma az idei év második negyedévében 4 százalékkal nõtt, nem számítva a Tesco benzinkutak forgalmát.
Az elemzõk meglepetéssel fogadták az FT értesüléseit, hiszen a
Tesco vezérkara még szeptemberben is úgy nyilatkozott: bízik abban, hogy a társaság tartani tudja a jövõ évi növekedési célt. A
hipermarketlánc takarékra állított forgalomnövekedési kilátásai
arról tanúskodnak, hogy a cégnél jelentõs visszaesésére számítanak a lakossági költés terén — vélekednek a szakemberek, akik
hozzátették: ennek ellenére továbbra is számítanak a feltörekvõ
piacok jó teljesítményére, így nem módosítják a cég globális profitkilátásait.

Meghívó
A Petõfi Sándor Gimnázium Öregdiákjainak
Egyesülete megalakulásának

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.
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Tökfesztivál Alapon
Október 30-án került megrendezésre Alapon a tökfesztivál, amelynek a helyi kultúrház
adott otthont. Már a bejárati lépcsõn hatalmas tökök fogadták az érkezõket, ekkorákat
ritkán látni.
Ahogy beljebb kerültünk, sok sürgõ-forgó gyerkõccel és felnõttel találkoztuk, akik fantáziájuk legjavát használva faragtak töklámpásokat és különbözõ formákat a jól megtermett zöldségekbõl. Kiderült, hogy a végén zsûri elé kerülnek majd az alkotások. Több kategóriában indulhattak a résztvevõk, s a nagy munka hevében csokival kedveskedtek az
alkotóknak a szervezõk. Szólt a zene, így a jókedvbõl tényleg nem volt hiány. Óvodások és
iskolások egyaránt részt vettek a programon, akiknek segédkeztek óvó nénik, tanár nénik, szülõk, s még nagyszülõk is. Aki akarta, hazavihette a töklámpását, hogy az abból áradó sejtelmes hangulatot otthon is érezze, de bõven maradt a faragott remekekbõl az óvoda és iskola udvarára is díszítésnek. A szervezõk között említhetjük Kaszás Anitát,
Bölcskei Katalint, Pekarek Istvánnét és Kaszásné Marika nénit, akitõl a tökök származtak.
Külön köszönet a szülõknek a tombolatárgyakért! Remélhetõen jövõre még többen vesznek részt majd ezen a hangulatos eseményen.
Hepp Zsuzsa

Betlehemi jászol
A Move Béta szervezésében népi iparmûvészcsoport mûködik Sárbogárdon, melyet
Szabóné Czuczai Katalin vezet. Kukoricacsuhéból készítenek különbözõ alkotásokat. A
legjobbakat benevezték a Magyar Mezõgazdasági Múzeum karácsonyi kiállítására, a Betlehemi Jászol pályázatra.
A tavalyi kiállításon is sikerrel szerepeltek már. Az idén Dudar Judit, Erlichné Német
Márta, Nagy Károlyné, Németh Lászlóné, Szabó Zsuzsanna, Szakács Zsóka, Tinódy Mónika közös alkotásait küldik be a pályázatra.
/H/
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Örüljetek az Úrban mindenkor
Vasárnap kaptuk a hírt, hogy hajnalban meghalt a sáregresi vasúti
átjáróban múlt héten autójában balesetet szenvedett Szabó Magdi. A hír megdöbbentette nemcsak a sáregresieket, hanem a környékbeli településeken élõk közül mindazokat, akik ismerték. S
nagyon sokan ismerték Õt.
Halálával igen nagy veszteség érte szülõfaluját, Sáregrest, annak
református gyülekezetét és az egész községet.
Vannak emberek, akiknek a hiányát akkor érezzük igazán, amikor már nincsenek közöttünk. Õ ilyen volt.
Magdinak szívügye volt Sáregres, fontos volt számára, hogy jól
érezzék magukat az emberek ezen a kis településen. Õt bárki
megkérhette, készségesen segített. Meghozta az idõseknek a
gyógyszert, autójával elvitte a néniket orvoshoz. Sárbogárdon a
töbörzsöki lakásotthonban dolgozott. Az itt élõ árva gyerekeknek
az édesanyát is igyekezett pótolni. Amikor nem volt lelkésze a falunak, egyben tartotta a gyülekezetet, foglalkozott a gyerekekkel
és az ifjúsággal. Sõt, megszervezte a saját korosztályában – melybõl nagyon kevesen gyakorolják vallásukat – a 30-40 évesek gyülekezeti körét is. Amikor megszûnt a sáregresi iskola, egyik motorja
volt annak a közös összefogásnak,
hogy a gyerekeknek szervezzenek a
településen programokat, megrendezzék a gyermeknapot, Mikulást,
karácsonyt. Hitoktatóként Cecére
is átjárt hittant tartani a sáregresi
gyerekeknek. A baleset elõtti napon még boldogan újságolta édesanyjának, hogy 20 gyerek jött el a
keddi bibliaórára.
1971. szeptember 2-án született. 37
éves korában érte a tragikus halál.
A sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnáziumban 1989-ben végzett. Nagy
generáció volt az övék. Kozma
Andrásné Marika néni volt az osztályfõnökük. Vele is váltottam a hír
kapcsán néhány szót, õ mondta,
hogy Magdi az iskolában is nagyon
közvetlen, jó humorú, segítõkész
közösségi ember volt.
A parókia sáregresi portálján olvasom bejegyzéseit: ifjúsági konferencia, grillezés a fiatalokkal, húsvéti örömhír, hittanos tábor,
konfirmáció, anyák napja stb. Az egyiket, amit a hitoktatásról írt,
idézem most zárásként. Ez az írás szinte mindent elmond róla.

Hitoktatás
A májusi képeket nézve öröm van bennem, jó a mosolygó arcotokat
látni, gyerekek! Legyen ez az idén is így! Bár nincs iskolánk, de találkozunk minden szombaton du. 3 órakor a mi gyülekezeti házunkban
az alsó tagozattal. Pénteken az ovisokkal az óvodában 11 órakor. A
felsõsök pedig kedden délután találkoznak 4 órakor, szintén a gyülekezeti házban.
Gondolom, még emlékeztek a tavalyi évre, a vidám órákra, sok játékra, programokra…
Ezt folytatni szeretnénk.
A legfontosabb, hogy legyünk együtt és figyeljünk Jézusra, aki SZERET, HÍV TÉGED.
Ábrahámmal indultunk tavaly, aki engedelmes volt és elindult egy
útra. Megtanultuk, hogy hittel, Isten ígéretére támaszkodva lehet az
Úrral járni minden nap még iskolába is.
Láttuk Jákob s József életén, hogyan, kinél keresik és találják meg a
békességet, azt a nyugalmat, amit csak Isten adhat.
Jézus életével és tanításaival ismerkedtünk karácsonytól.
Az utolsó hónapokat pedig plusz két fõvel töltöttük… már hallom,
ahogy követelitek (az óvodában még most is keresik õket a kicsik)

Kukacot és Zsuzskát (bábok, akik segítettek megértenünk a Boldog-mondásokat).
Jézus a Hegyi beszédben tanított arról, kik a boldogok.
Kik is? Sírók, mert Isten mindig velünk van és megvigasztal az Õ lelke
által, akik szomjaznak az igazságra, mert õk kapnak eleget, azt is
megtanultátok, nem baj, ha sokat kérdeztek hittanórán. Fõképpen
nem, ha Istent kérdezitek és olvassátok, az Õ szavát, a Bibliát. A tiszta szívvel pedig megláthatjuk Istent, és azt, mit szeretne tõlünk, és láthatjuk Isten jóságát, ha tiszta a szívünk. Tiszta szívet akkor kapunk,
ha Istennek elmondjuk mindazt a sok bûnt, ami a szívünkben van.
Utaztunk a Biblia történetében, nemrég pedig moziztunk. Mary
Jonesszal ismerkedtünk, a 8 éves kislánnyal, aki mindent megtett
azért, hogy Bibliája legyen, nemcsak magának, hanem sok embernek
a világban.
Az idén „király” kezdésünk volt, Saullal és Dáviddal ismerkedünk.
Azt már tudjuk, hogy nem minden a kigyúrt kar, ha a szívben nincs
bizalom Isten felé.
Ha egy-egy életet végigkísérünk a Bibliában, vidám vetélkedõvel zárunk; van ott agytorna, móka, kacagás, de nem marad el sohasem a
hálaadás Isten szeretetéért, tanításáért.
Várunk benneteket az idén is a gyülekezeti házba!
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek.”
Filippiekhez írt levél 4:4
Szabó Magdolna hitoktató

Szabó Magdi temetése november 8-án lesz 13 órakor. A sáregresi
temetõben helyezik örök nyugalomra.
Hargitai Lajos
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HÍREK, ESEMÉNYEK

alkalmas erdõgazdaságilag mûvelt területen elkövetett tulajdon elleni lopás szabálysértésének megállapítására.

KÉK HÍREK
VAGYON ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK
„Töretlen” lelkesedés
Október 27-én Sárszentágotáról ismeretlen tettes ellen érkezett feljelentés, aki elõzõ nap éjszaka egy ott található melléképület ablakát betörte, az ajtót megfeszegette. Lopási kár nem keletkezett, viszont
rongálási igen.

Gépesítés
Sárkeresztúron ismeretlen tettes betörte
az ajtót, besurrant egy lakóházhoz tartozó
melléképületbe, és onnan kisgépeket vitt
el.

Kõ kövön nem maradt
Október 29-én Igaron illetéktelen személyek a közösségi házból eltulajdonítottak 2
db számítógépet, 1 db monitort, 1 db hifitornyot és 1 db tévét.

Én vagyok te?
Október 30-án egy sárbogárdi lakos tett
feljelentést, hogy ismeretlen tettes a személyes adatait felhasználva, hamisítás
módszerével elõfizetõi szerzõdést kötött,
és 2 db mobiltelefont vásárolt.

Drága a gáz
A Vadex Rt. erdésze tett feljelentést ismeretlen elkövetõk ellen, akik Sárkeresztúr

Egy kis zsebpénz

külterületén egy erdõrészbõl nagy mennyiségû tölgyfát tulajdonítottak el.

Sárhatvanon egy temetõnél parkoló gépkocsi üvegét megrongálták, és készpénzt
vittek el.

Pult alól

Kihasználta az alkalmat

Egy cecei lakos jelezte, hogy munkahelyén, a pult alatt tárolt dobozból valaki a figyelmét elterelve 100.000 Ft készpénzt
lopott el.

Biztos a szellemek voltak
Sárbogárdon a Huszár-temetõben valaki
egy mezõfalvai lakos gépkocsiját feltörte.
Kézitáskát vitt el, és rongálási kár keletkezett.

November 3-án egy sárbogárdi lakos tett
bejelentést személyesen, hogy ismeretlen
tettes — kihasználva a sértett ittasságát —
az italozóhely elõtti területen esetlopás
módszerével ellopta irattárcáját, benne
személyes irataival, készpénzzel.

BALESETEK,
ITTAS VEZETÉS

Lássunk tisztán
Október 31-én Sárkeresztúron egy lezárt
állapotú személygépkocsi hátsó ablaküvegét valaki betörte, majd egy látcsövet
vitt el.

Alumíniumipar
November 2-án Kálozról érkezett bejelentés, miszerint ismeretlen tettesek egy melléképületbõl kisgépet és fémhulladékot
vittek el. A nyomozási cselekmények során
egy Széchenyi utcai ingatlanon feltalálásra
került az eltulajdonított sarokcsiszoló és
mintegy 150 kg alumínium illetve rézkábel.
Három személy elõállítására intézkedtek a
nyomozók a bûncselekménnyel összefüggésben.

Fától az erdõt
Bejelentés érkezett, hogy Vajta külterületén két személy fát lopott. Cselekményük

Legyünk óvatosak!
Egyik nap egy ismeretlen ember toppant be a
szerkesztõségbe, egy dossziéval a kezében.
Gondoltam, adományt gyûjt, mert azok szoktak ilyen dossziésan járni. Ahogy a mondandóját elkezdte, az is ezt a benyomást erõsítette
meg bennem. Aztán kiderült, hogy valamiféle
hozzájárulási nyilatkozatot akar velem aláíratni, merthogy tisztítják a szennyvízcsatornát.
Furcsálltam a dolgot, mivel a Sárrét-Víz Kht.
szokta a hálózatot tisztítani a városban. Ezt közöltem is az illetõvel, mire kibújt a szög a zsákból, hogy hát õk nem az utcai, hanem az udvarban lévõ csatornát tisztítják. Mondtam neki,
hogy mi magunk végezzük a tisztítást, vagy ha
kell, van szakember, akinek szóljunk. Ezután
távozott.
Azért tartottam fontosnak mindezt papírra vetni, mert bizony, ha valaki nem firtatja, hogy
pontosan milyen csatornatisztításról is van
szó, és kapásból, olvasás nélkül aláír egy lapot,
akkor könnyen csõbe húzhatják.
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Lehetséges, hogy valóban egy tisztességes
csatornatisztító vállalkozás munkatársa volt a
hozzánk betoppanó ember, és csak így, házalva szeretne több munkához, megrendeléshez
jutni.
De legyünk óvatosak!
Mert az is lehetséges, hogy a vállalkozás a
pénzünkért nem olyan minõségû szolgáltatást
nyújt, mint amit joggal elvárhatnánk.
És az is lehetséges, hogy ilyen ürüggyel akar
valaki bejutni a birtokunkra, hogy esetleg feltérképezze a terepet, nem tisztességes szándékból.
Ezért minden esetben gyõzõdjünk meg arról,
ha hasonló ajánlattal keres meg bennünket valaki, hogy létezõ cégrõl van-e szó, és milyen referenciáik vannak. Lehetõleg olyan mesterembert fogadjunk, akit már ismerünk, vagy legalábbis megbízható ismerõseinken, csatornákon keresztül leinformáltunk.
Hargitai Kiss Virág

„Borbarátok”
Október 28-án igazoltattak egy ittas kerékpárost, vele szemben alkoholszondát alkalmaztak, ittasságát elismerte.
Október 29-én egy ittas sárbogárdi kerékpárost igazoltattak, e személlyel szemben
szabálysértési eljárás indult.
Cecén is ittas kerékpárost és egy ittas motorkerékpárost igazoltattak 29-én.

Forgott velük a világ
Október 29-én érkezett egy bejelentés, miszerint Káloz és Nagyhörcsök között egy
autó felborult. Egy sáregresi lakos haladt
Káloz irányába, amikor egy enyhén balra
ívelõ útkanyarulat után elvesztette uralmát a jármû felett és áttért a menetirány
szerinti bal oldali árokba, ahol megpördült
és a menetirány szerinti bal oldali forgalmi
sávban állapodott meg.
A baleset során a jármûben utazó 2 személy könnyebben sérült. Biztonsági övüket nem használták.

Fütyült rá
Október 31-én bejelentés érkezett egy járõr kollégától, hogy szolgálatteljesítés közben Sárkeresztúron egy személygépkocsi a
rendõri jelzést figyelmen kívül hagyva továbbhajtott, majd egy forgalmi okból álló
gépkocsinak ütközött és elhajtott. A helyszín közelében tartózkodó járõr elfogta a
sietõ autóst, és vele szemben intézkedtek.
A sofõr súlyosan ittas állapotban volt.

A fa állította meg
November 2-án Sárkeresztúr és Sárosd között egy Suzuki Ignis sofõrje haladása közben vélhetõen nem tartott jobbra, amikor
a domb tetejére érve észlelte, hogy szembõl egy személyautó érkezik. Az autót vezetõ hölgy félrerántotta a kormányt, aminek következtében letért az útról és egy
diófának ütközött. A sofõr könnyen sérült.
Szerkesztõségi összeállítás
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Iskola nemsokára
Tanár:
– Na, akkor felelünk. Gyere, Lajos!
Lajos:
– Mi, má megint engem cikiz? Nincs más az osztályban? Ne izégessen má, me behívom apámat,
meg a zegész familiát, azt megint úgy elverik,
mint a mútkó! Az autókerekinek meg annyi,
tóhassa hazáig, ha nem hagy békit. De mi is a
baja velem? Nem elég a bukáshó az a 12 darab
eggyes, he?
Tanár:
– Na jó, akkor gyere, Józsi!
Józsi:
– Nédd má! Az ember nem is jácchat végig égy
rohatt játékot annékû, hogy né izégessék. De
mindegy, tancsi bácsi, legyen szép napod! Hívom az ügyvédemet!
… Haló, szija, doktorkám! Na, tudod a mútkó
aszontad, hogyhát visszajadod a segíccségünket, hát most kéne, mee ez a majom tanár
felelteni akar. …Mi az, hogy mé nem tanútam?
Mi az, hogy ingyen tankönyv? Hülye vagy? Ez
nálunk nem divat. Mi az, hogy nem érsz rá? Van
10 perced, hogy ideérj!
… Bocsi tancsi bá, kimegyek a budira, aztán vagyok!
5 perc múlva…
Dr. xy.:
– Jó napot! Dr. xy. vagyok. És a Józsi?
Tanár:
– Budin van, most pisili össze a falat, mindjárt
jön.
Józsi:
– Vagyok. Szija, tesó, hogy vagy? Újabb
probláma? Mindegy, neféjj, megoldjuk, de most
én vagyok bajba, meg ha kapok mégegy dugót,
megbuktat ez a paraszt, oszt soha nem lesz legális jogsim, csinájjá valamit!
Tanár:
– Na, hát tanultál?
Dr. xy.:
– Tiltakozom! Ez a fajta kérdésfeltevés eleve magában hordozza azt a feltevést, hogy ügyfelem
egy olyan ember, aki az eddigi 666 darab elégtelenje után még a mai nap sem tanult.
Józsi:
– Ja!
Tanár:
– Na, hát akkor halljuk, mi volt a lecke címe.
Dr. xy.:
– Hogyhogy mi volt a lecke címe!? Hát, maga azt
hiszi, hogy ha valaki tudja a lecke címét, tudja az
anyagot is. Vagy ha nem emlékszik a címre, akkor már az anyagot se tudja!?
Józsi:
– Ja!
Tanár:
– Igaz! Hát akkor halljuk, mirõl szól az anyag?
Dr. xy.:
– Micsoda? Tiltakozom! Hát mikor tanították
meg ezeket a gyerekeket arra, hogy egy sivár
tananyag a betûkön túl szólni is tud valamirõl.
Ne zavarja össze védencemet, aki a tudás bõségének zavarától most még megszólalni sem tud.

Józsi:
– Ja!
Tanár:
– Na, akkor halljuk, mit tudsz Afrika élõvilágáról.
Dr. xy.:
– Micsoda? Józsi, meg ne szólalj! Hát ez rasszizmus! Védencem nem óhajt nyilatkozni. Miért
pont Afrika? Miért nem Magyarország? Mi közünk Afrikához? Mi itt élünk, mi vagyunk a vas, a
réz és alumínium országa… meg az ügyvédeké… meg így tovább…!
Józsi:
– Ja!
Tanár:
– Na, mondj valamit, mert mindjárt kicsengetnek!
Józsi:
– Ja!
Tanár:
– Ez kevés. Már megint megbuksz, nyolcadszor
járod az elsõt!
Dr. xy.:
– Tiltakozom! Mi az, hogy kevés? Mihez képest?
Hol volt itt egy másik felelõ? Hogy lehet így tanítani? Hol itt egy törvény? És mi az, hogy megbuksz? Honnan tudja, hogy mi lesz a nevelõtestület határozata, amíg mi még nem beszéltünk
velük? Amíg le nem törtük a visszapillantó tükrüket, ki nem szúrtuk az autógumijukat? Egyébként
meg, ha ez megbukik, ki fog pénzt adni az iskolának krétára, szivacsra meg az általa bedobált iskolaablakok üvegezésére?
Józsi:
– Ja!
Tanár:
– Na, hozd az ellenõrzõd! Hol van?
Józsi:
– Nem tudom. Azt hiszem, a fekete Merci valamelyik ülése alatt. Te, doktorkám! Nincs nálad
egy véletlen?
Dr. xy.:
– Tessék? Mi az, hogy egyes? Csupán azért,
mert nem szólalt meg, mert gátlásos, mert nem
volt kedve, ezért a hátrányos helyzetûek közé
lökné, amikor épp Önnek a színvonal emelésén
kellene dolgoznia? Hát ezért feljelentem! Személyiségi jogok megsértése, információk kicsalásának megkísérlése, lelki béke megzavarása,
közösség elõtti lejáratás, lelkiismeret-furdalás
kialakításának megkísérlésének alapos gyanúja
miatt… a többit meg még kitalálom! Viszlát, Józsi!
Józsi:
– Ja! Kösz! Ha valami problémád van, csak gyere. Csáó!
Tanár:
– Fõnök, hol vagy?
Igazgató:
– Mi baj? Nehogy már te is azzal gyere, hogy felmondasz! Tudod, hogy már csak mi ketten vagyunk erre a 160 gyerekre!?
Tanár:
– Nem, már csak te egyedül… itt a felmondásom, csáá!
Zocskár András

Hogy
hívják...

- Albert Einstein torz testvérét? Frank Einstein
- A vámpírok adminisztrátorát? Vérelszámoló
- Azt a ragadozót, amelyik bûnözõket eszik?
Gonosztevõ
- Az okos kisfiú nagyszülõjét? Agymama
- Az V. kerület orvosát? Dr. Oetker
- A csíkos tehenet? Tigriska
- A hortobágyi rendõr kutyáját? Pulice
- A sovány kutyát? AnoRex
- Az elsõ osztályú birkát? Juhász
- A kakukk drogját? Kakukkfû
- A borostás papot? Szõrzetes
- A fémszálas intimbetétet? Havi metál
- A lassú postást? Levéltetû
- A tréfás kávéfõzõt? Mokkamester
- A vízi sportokat ûzõ kopasz nyomozót? Kojak-kenu
- Azt a cápát, amelyik állandóan az Antarktisz körül
úszkál? DéliSHARK
- A jós legkisebb fiát? Jóska
- A hulla jó bulit? Kopor Show
- Az elefántok társadalmi krízisét? Ormányválság
- Az elsõ õsembert, aki süteményt sütött?
Almáspitekus
- Az õrült sportriportert? Crazy Jenõ
- A vallásos szuperhõst? Á-Men
- A cukrásztanulók vizsgadolgozatát? Desszertáció
- Az erõs WC-pucolót? Budi Bilder
- A sivatagi kocsmát? Porozó
- Péter Pán öccsét? Marcipán
- A papok edzõjét? Tréningatya
- Szent István szellemét? Vajkrém
- Az orosz számítógép-hálózatot? Nyet-work
- A tetovált bálnát? Ábráscet
- Röntgen úr feleségét? Röntgenné Ultra Ibolya

A Melódia zenekar zenei

FELLÉPÉSEKET VÁLLAL
az alábbi irányzatok szerint:
* bál, * bankett, * esküvõ,
lakodalom, * céges rendezvény,
* parti, * egyéb.
A zenekart élõben meg lehet tekinteni, érdeklõdni az alábbi telefonszámokon lehet:
06 30 247 6696, 06 20 330 8557,
06 20 947 4760
2009-es évre elõfoglalás kedvezménnyel.
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Légió 2000 Security—Gréta Bútor—
LSC Sárbogárd városi teremlabdarúgó-bajnokság
IV. forduló
B. B. Truck SE—Vasutas 2:2 (1:1)
Vezette: Tóth I. B. B. Truck: Meilinger,
Balázs, Takács, Simon J., Zobák. Csere:
Kovács, Simon T., Varga. Vasutas: Csuti,
Bozsoki, Bakos, Gászler, Huszár. Csere:
Czeiner, Fazekas, Guszejnov, Varga Z. Ha a
helyzeteket figyelembe vesszük, akkor simán kellett volna nyerni a B. B. Truck
SE-nek. A vasutasok, ha egy kis figyelmet
fordítanak a védekezésre, három ponttal is
befejezhették volna a mérkõzést. Góllövõk: Takács 2, illetve Czeiner, Bakos.

Sárkeresztúr KIKE—Toledo 2005
8:2 (3:1)
Vezette: Szakács I. KIKE: Visi, Szauervein, Hajdinger J., Sütõ, Hajdinger Z. Csere: Geiger, Madár. Toledo: Horváth I. Huszár, Bodoki, Dombi, Kiss L. Csere: Barabás, Horváth Zs., Szabó. A mérkõzés 30
perc késéssel kezdõdött, mert az új sorsolást nem ismerte a KIKE. Meglepetésre a
Toledo Barabás révén szerzett vezetést.
Kapkodó, csapkodó játék alakult ki a 13.
percig, ekkor Geiger egyenlített. Ezután a
KIKE akarata érvényesült. 8:1 után még
Huszárnak sikerült szépíteni. Szükségkapussal állt ki a Toledo, de ez sem magya-

ÕSZI AKKUMULÁTORAKCIÓ!
Monbat akkumulátor árlista:
35 AH 10.730,Suzuki keskeny
45 AH 10.865,55 AH 12.755,75 AH 16.835,95 AH 21.450,155 AH 30.560,180 AH 39.060,Az árak az áfát tartalmazzák.

Érd.: Sárbogárd, Petõfi u. 17.

06 (20) 3426 091
Ki mástól, mint Barabástól

MÛANYAG BEJÁRATI
AJTÓK, ABLAKOK!
Redõnyök, reluxák gyártása,
forgalmazása és beépítése,

KÖZEL 20 ÉVES
szakmai tapasztalattal.

Ajándék extrákkal,
kedvezménnyel!

06 (30) 290 8313

rázza meg az akaratgyenge játékot. Góllövõk: Sütõ, Geiger 3, Hajdinger J. 2, illetve
Barabás, Huszár.

OMV—Extrém 2:4 (1:0)
Vezette: Szakács I. OMV: Plézer, Nagy,
Halasi, Deák, Killer. Csere: Derecskei J.,
Herczeg, Iván, Lukács. Extrém: Kiss, Hajnal, Dévényi, Horváth D., Juhász. Csere:
Derecskei G., Horváth T. Nagy taktikai csata alakult ki a pályán, ellentétes félidõkkel.
Jó iramú, változatos mérkõzés volt. Az elsõ félidõben a kapu elõtt határozatlan volt
az Extrém, Horváth D. egymaga akart gólt
lõni. Plézer kiállítása fordulópont volt, s
bár Herczeg még lõtt egy öngólt, egyenlõ
volt az állás. Ezután az elfáradó OMV nem
bírt a tavalyi bajnokkal. Sárga lap: Horváth
D. Piros lap: Plézer. Góllövõk: Herczeg, Deák, illetve Juhász, Herczeg öngól, Derecskei
G., Horváth D.

Alba Autósbolt Cece—Siker FC
2:7 (0:3)
Vezette: Huszár L. Alba: Fülöp Gy.,
Klazer, Kun, Kiss J., Fülöp T. Csere: Danicsek, dr. Erdélyi, Kokics, Bögyös. Siker: Kiss
Z., Oláh, Kecser, Kovács, Huszti R. Csere:
Huszti L., Huszti N., ifj Kiss, Petõ. Ma minden a sikerrõl szólt! Sokkal szebben és taktikusabban játszottak a sárkeresztúriak és
érték el góljaikat. Rá sem lehetett ismerni
az Alba játékára. Míg erõltették Kiss és
Fülöp kettõs játékát, addig a tavaly gólerõsnek bizonyult dr. Erdélyi alig jutott játékhoz. Azt a rövid idõt, amit a pályán töltött, meg is hálálta. A tabellán helyet cserél
a két csapat. Góllövõk: Kokics, dr. Erdélyi,
illetve Huszti L., Kovács 3, Huszti R. 2, Petõ.

Pusztaegresi fiúk—Horváth Ker.
3:2 (1:2)
Vezette: Huszár L. Pusztaegres: Ihász G.,
Mogyorósi, Magyar, Kolonics, Fodor. Csere: Ihász, Csendes, Egyed. Horváth Ker.:
Horváth, Kovács, Nyári, Keresztyén, Horváth J. Csere: Oláh, Horváth. Két ellentétes
félidõt láthatott a közönség. Míg az elsõ
félidõben a Horváth Ker. akarata érvényesült, addig a második félidõben a Pusztaegresi fiúk aktívabb játéka érvényesült.
Góllövõk: Ihász B., Kolonics 2, illetve Keresztyén, Horváth J.

Haladás—Sárbogarak 3:5 (1:1)
Vezette: Szakács I. Haladás: Géczi, Fülöp,
Flõgl, Szántó K., Szántó Zs. Csere: Balogh.
Sárbogarak: Kaufmann, Czipp, Csuti,
Djukics, Dizseri P. Csere: Mészáros, Futó,
Németh Cs., Kasza. Nem bírt egymással a
két csapat az elsõ félidõben. A sokat futó
fiatalok a második félidõben hengereltek.
Megérdemelten gyûjtötték be a három
pontot. Piros lap: Géczi 2 perc, illetve Csuti
2 perc. Góllövõk: Djukics 3, Csuti, Dizseri,
illetve Fülöp 2, Dizseri.

Hörpintõ—Spuri 2:6 (0:1)
Vezette: Tóth I. Hörpintõ: Vorsléger,
Papp, Bernáth, Nagy, Bácsi. Csere: Szabó,
Falusi, Kéring, Kurucz. Spuri: Csibrik, Simon, Gál, Bereczki, Huszár. Csere: Kovács, Papp, Barabás. Megint nem tudtak élni a góllövés örömével a Hörpintõ játékosai. Megérdemelt gyõzelmet aratott a Spuri. Góllövõk: Szabó 2, illetve Huszár, Barabás 2, Simon 2, Papp.

Légió 2000—Twister 6:2 (0:0)
Vezette: Szakács I. Légió: Megyeri, Németh, Banda, Verbóczki, Lakatos. Csere:
Baki, Szilágyi F.–Banda. Twister: Bognár
I., Balogh, Szabó, Budai, Gyöpös. Csere:
Bognár T., Csizmadia. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában tekinthetik
meg. Góllövõk: Verbóczki 2, Lakatos 2, Németh, Banda, illetve Bognár T., Balogh.

Pentagri—Reál Margit 11:2 (5:0)
Vezette: Szakács I. Pentagri: Györök,
Csendes, Domján, Kelemen, Bor. Csere:
Máté, Sebestyén. Reál: Mondovics, Kiss,
Rozgonyi J., Fövenyi, Márton. Csere: Fekete, Rozgonyi G., Illyés. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában tekinthetik
meg. Piros lap: Illyés 2 perc. Góllövõk: Bor
4, Kelemen 5, Csendes, Máté, illetve Rozgonyi J., Rozgonyi G.

A bajnokság állása:
Bogárd és Vidéke-csoport
1. Pentagri
2. Sárkeresztúr KIKE
3. OMV
4. Légió 2000-Fair Bútor
5. Extrém
6. Toledo 2005
7. Haladás
8. Sárbogarak
9. Twister
10. Reál Margit

4
3
3
2
2
1
1
1
1
-

1
1
1
1

1
1
1
1
2
3
3
3
3

28:6
20:6
10:6
18:15
11:9
14:21
9:15
8:14
12:19
11:29

12
9
9
7
7
4
3
3
3
1

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

3
3
3
2
1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
2
2
3
2
3

18:5
20:12
17:15
17:9
13:15
19:22
8:16
4:15
8:15

9
9
9
7
4
4
3
1
0

Góllövõállás:
Bogárd és Vidéke-csoport: Bor József
(Pentagri) 12 gól, Kelemen Béla (Pentagri) 10 gól, Verbóczki Tamás (Légió
2000) 8 gól.
Fair Bútor-csoport: Kiss János (Alba Autósbolt Cece), Csendes Balázs (Pusztaegresi fiúk), Varga Csaba (B. B. Truck
SE), mindegyikõjüktõl 5-5 gól.
Gróf Ferenc

Bogárd és Vidéke 2008. november 6.

Meghívó
Sárbogárd Város
Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2008. november 11-én
(kedden) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
1.) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl szóló rendelet módosítása.
2.) Tájékoztató az önkormányzat 2008.
évi gazdálkodásának idõarányos teljesítésérõl, az év végéig várható teljesítések
alakulásáról. A 2009. évi költségvetési
koncepció.
3.) A képviselõ-testület 2009. évi munkatervének jóváhagyása.
4.) Tájékoztató a polgármesteri hivatal
tevékenységérõl, a hatósági ellenõrzési
feladatokról.
5.) A civil koncepció felülvizsgálata.
6.) A közterületek használatának szabályozásáról és rendjérõl szóló rendelet
módosítása.
7.) A 2007—2010. évekre szóló gazdasági program felülvizsgálata.
8.) Önrész biztosítása nevelési—oktatási intézmények által elnyert eszközfejlesztéshez.
9.) Sárbogárd Város Önkormányzata
közoktatási intézkedési tervének tervezete 2009—2014.
10.) Beszámoló a Szélessávú Közmû Kiépítése Társulás tevékenységérõl.
11.) Az 59/2008. (III. 14.) Kth. számú
határozat visszavonása.
12.) Kérelem állami vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházására.
13.) Folyószámla-hitelkeret igénylése.
14.) A vízellátó-, szennyvízelvezetõ-,
tisztítórendszer bérletérõl és üzemeltetésérõl szóló szerzõdés elfogadása.
15.) Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék
alakulásáról.
16.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
17.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
18.) Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
2. Bejelentések
Juhász János polgármester

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK
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Pályázati felhívás

Kedvezményes áram

Sárbogárd Város
Önkormányzata
versenytárgyalás útján történõ
értékesítésre meghirdeti az
alábbi ingatlanait:

A szociálisan rászorulókat és a fogyatékkal
élõket kedvezmények illetik meg az áramszolgáltatásban — derül ki az E.ON sajtóközleményébõl, melyet eljuttatott lapunkhoz
a cég. A kedvezményeket egyelõre azonban
kevesen használták ki.

1. Sárbogárd, Ady E. út 162. fsz. 2.
szám alatti (társasház földszintjén
található), összesen 162 m2 nagyságú, volt iroda. A kikiáltási ár:
bruttó 17.900.000 Ft.
2. Sárbogárd, József Attila u.
15/B. szám alatti, „HEMO”-ként
ismert volt mûvelõdési ház. A telek területe: 2966 m2, a háromszintes épület alapterülete: 696
m 2.
Kikiáltási
ár:
bruttó
100.861.900 Ft.
3. Sárbogárd, Árpád u. 819/1
hrsz-ú, három épületbõl álló ingatlan, alapterülete 1063 m2. A telek 3200 m2 területû. Kikiáltási ár:
bruttó 65.557.200 Ft.
4. Sárbogárd—Kislókon található
0454/7 hrsz-ú, 119,80 m2 alapterületû ingatlan, (imaházként használt) kultúrház. Kikiáltási ár:
bruttó 2.700.000 Ft.
A versenytárgyalás és a pályázat
részleteirõl, feltételeirõl a polgármesteri hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.), vagy a 06
(25) 520-260-as telefonszámon lehet érdeklõdni.
A pályázati ajánlatokat 2008. november 27-én 8.00 órától 10.00
óráig kell leadni a hivatal 6. számú irodájában.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

A szociálisan rászorulókat részletfizetéshez,
fizetési haladékhoz és elõre fizetõ mérõhöz
való jog illeti meg.
A fogyatékkal élõket személyes körülményeiknek megfelelõ, különleges bánásmódban
részesítik indokolt esetben többek között azzal, hogy az E.ON lehetõséget biztosít szünetmentes tápegység igénybevételére, a mérõhely egyedi kialakítására, vagy az otthonukban történõ számlakiegyenlítésre.
A kedvezményekre jogosultak mindazok,
akik rendszeres szociális segélyben, ápolási
díjban, vagy idõskorúak járadékában részesülnek. Ebbe a kategóriába tartoznak a nevelõszülõk, az állandó gyermekvédelmi és az
otthonteremtési támogatásban részesülõk is.
Fogyatékkal élõk esetében akkor jogosult valaki a kedvezményeket igénybe venni, ha fogyatékossági támogatásban, vakok személyi
járadékában részesül, illetve az adott személy
(vagy utána a szülõ, nevelõszülõ) magasabb
összegû családi pótlékban részesül.
Az E.ON várja a kedvezményekre vonatkozó
igénybejelentéseket. Az ehhez szükséges induló csomagot a cég ügyfélszolgálatain kérhetik az érintettek, akik eddig még nem igényeltek úgynevezett védendõ státuszt.
További információ:
www.eon-energiaszolgáltato.com,
www.eon-hungaria.com.
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

DOLGOZZ
RÉTIMAJORBAN!
Szakácsot felveszünk!
Az Aranyponty Zrt. Sáregres-Rétimajori éttermébe 1 fõ szakácsot keres 8 órás munkarendbe váltott
mûszakba.
Elvárásaink: szakirányú végzettség, min. 2-3 év gyakorlat. Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: 06 (30) 9962 380-as számon, illetve etterem@retimajor.hu e-mail címen.

Felszolgálót felveszünk!
Az Aranyponty Zrt. Sáregres-Rétimajori éttermébe 1 fõ felszolgálót keres 8 órás munkarendbe váltott
mûszakba.
Elvárásaink: szakirányú végzettség, min. 2-3 év gyakorlat. Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: 06 (30) 9962 380-as számon, illetve etterem@retimajor.hu e-mail címen.

Kertészt felveszünk!
Az Aranyponty Zrt. Sáregres-Rétimajori telephelyére 1 fõ kertészt keres 8 órás munkarendbe.
Elvárásaink: szakirányú végzettség, min. 2-3 év gyakorlat. Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezni
lehet: 06 (30) 9962 380-as számon, illetve info@aranyponty.hu e-mail címen.
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Videoton Utánpótláskupa (VUK)
Október 30-án Székesfehérváron, az FC
Fehérvár edzõpályáin a megye legjobb
utánpótláskorú játékosai mérték össze
tudásukat.
Minden korosztályban (U7, U9, U11) 6
csapat szerepelt: Fehérvár 2 csapattal, a
további 4 csapatot pedig a megye legjobb
játékosaiból válogattuk össze.
Az U7-ben 36 játékos küzdött. 3 mérkõzést játszott minden csapat. Körzetünket
Demeter Dániel (Sárbogárd) és Kranauer
Gergõ (Sárbogárd) képviselte.
Az U9-ben 48 játékos mérkõzött meg.
Szintén 3x20 perc játéklehetõséget kaptak.
A sárbogárdi körzetbõl 4 játékos mutathatta meg tudását: Ratalits Dávid (Alap),
Szente Máté (Sárbogárd), Búzás Ádám
(Sárszentmiklós) és Horváth Zsombor
(Sárszentmiklós).
Az U11-ben 60 játékos szerepelt, köztük 4
sárszentmiklósi (Brúzsa József, Szabó Levente, Rohonczi Gergõ, Hári Levente) és

3 sárbogárdi (Simon Csaba, Demeter Dávid, Kovács Roland).
A három korosztályban 13 játékos képviselte Sárbogárd körzetét. Ez egy nagyon jó
eredmény, bizonyítja, hogy sok ügyes gyerek van, és jó utánpótlásmunka folyik.
Minden résztvevõ csokit, oklevelet és
kulcstartót kapott jutalmul.
A legnagyobb jutalom azonban az lesz,
amikor november 16-án, az FC Fehérvár—Újpest FC NB1-es mérkõzés elõtt a
stadionban bemutató mérkõzést játszik
minden korosztály 2 válogatott csapata.
Reméljük, hogy körzetünk is ad játékost a
megyeválogatottba.
Köszönöm a szülõknek, a csapatoknak
(Sárszentmiklós, Alap, Sárbogárd), Mondovics Zoltán edzõnek, de fõképp a játékosoknak, hogy kiváló szereplésükkel bizonyították: van értelme az utánpótlásra
pénzt és energiát fordítani.
LSC Sárbogárd, Pajor László

Szeretettel meghívjuk
alkalmából megrendezésre kerülõ ünnepségünkre.
Idõpont: 2008. november 15. (szombat) 14 óra.
Helyszín: Arany János Mûvelõdési Ház, Alap, Fõ u. 164.
Az ünnepség keretén belül Botos József, az Alba Regia Táncegyesület elnöke
„Falvaink jussa” címmel visszaadja Alap községnek az Alapi Táncok c. könyvet és CD-t.
Közremûködnek: Bóbita Óvoda, Arany László Általános Iskola, Alba Regia Táncegyüttes
Senior Csoportja, Mezõföld Népi Együttes Alap, Margaréta Nyugdíjasklub.
Kiállítás: „Régiségeink” (a település lakóinak gyûjtéseibõl).
TÁNCHÁZ! 16.00–17.00: táncház gyermekeknek (anyukákkal, nagymamákkal);
17.00–19.00: táncház ifjaknak és felnõtteknek
a Szedtevette Zenekarral és az Alba Regia Néptánccsoporttal.
A táncházi programra a belépés ingyenes.
A Mezõföldi Népi Együttes zsíros kenyeres partival kedveskedik a táncban elfáradóknak.
Tarts velünk, légy részese egy kellemes szombat délutánnak!

2008. november 6. Bogárd és Vidéke

Felhívás
A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal élelmiszerlánc-biztonsági elnökhelyettesének közleménye a melaminnal szennyezett, kínai eredetû termékek vonatkozásában valamennyi
Magyarországon elõállítási és/vagy forgalmazási tevékenységet folytató élelmiszer- és takarmány-vállalkozó részére:
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl
szóló 2008. évi XLVI. törvény, valamint az Európai Unió 178/2002/EK rendelete alapján ezúton
hivatalosan is felhívom valamennyi Magyarországon elõállítási és/vagy forgalmazási tevékenységet folytató élelmiszer- és takarmány-vállalkozó figyelmét a fentebb hivatkozott jogszabályokban rögzített vállalkozói kötelezettségek fokozott betartására a kínai eredetû
melaminnal szennyezett termékek vonatkozásában.
Az elmúlt napokban a sajtóban megjelent, valamint a Közösség, és a WHO információs rendszerein keresztül kapott tájékoztatások alapján
az Európai Bizottság szóvivõje a sajtón keresztül 2008. szeptember 25-én arról tájékoztatta a
közvéleményt, hogy Kínából tej, tejtermék hivatalosan nem jöhet be az Európai Unióba. Ugyanakkor ezen alapanyagok felhasználásával készült termékek felhasználása, forgalmazása
nem tiltott. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság kockázatbecslése alapján a szennyezett
alapanyagok felhasználásával készült termékek
is jelentenek élelmiszerbiztonsági veszélyt.
Az élelmiszerek és takarmányok biztonságáért
elsõdleges felelõsséggel az azokat elõállító és
forgalmazó vállalkozások bírnak.
A kialakult helyzet és az elsõdleges felelõsség
kapcsán nyomatékosan felhívom valamennyi
vállalkozás figyelmét az azonnali önellenõrzésre, legelsõként is az összetétel és a nyomon követhetõség, valamint az azokat alátámasztó dokumentumok ellenõrzésére. Amennyiben az önellenõrzéseik nyomon követési, jelölési hiányosságot, szennyezett alapanyaggal, termékkel való érintettséget, vagy ennek gyanúját valószínûsítik, tárják fel, a fentebb hivatkozott jogszabályok alapján a szükséges azonnali és megelõzõ forgalomkorlátozási, vizsgálati valamint
bejelentési, tájékoztatási, termék-visszahívási
kötelezettségeiknek, kérem, tegyenek eleget.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szakembereit utasítottam a fenti vállalkozói kötelezettségek szigorú ellenõrzésére, valamint arra,
hogy a kialakult élelmiszerbiztonsági helyzet
miatt, vállalkozói mulasztás, nyomon követési
hiányosságok esetén további vizsgálat, mérlegelés nélkül, úgy a termékek, mint a vállalkozások vonatkozásában is a lehetõ leggyorsabban
és határozottan járjanak el.
Dr. Bognár Lajos elnökhelyettes
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Pusztavám—Sárszentmiklós 2:8 (2:7)
Pusztavám, 150 nézõ. Vezette: Zséi.
Pusztavám: Hadnagy, Kertai, Jambricska
(Nánási), Kiss (Németh), Zóka, Fáncsi
(Kiss A.), Emmerling, Katona, Csizi, Takács, Pauer. Edzõ: Kocsis Jenõ.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Palotás, Csanaki, Markovics, Huber,
Vámosi (Bakos), Právics (Arany), Berényi, Král (Emperger). Edzõ: Masinka
László.
A kiesõ helyen lévõ Pusztavám otthonában egyöntetû volt a vélemény, hogy csak a
gyõzelem az elfogadható eredmény; többek gólarányjavításra számítottak. Egyöntetû volt a vélemény: ha mi rúgjuk az elsõ
gólt, akkor sima meccsen nyerünk, mely a
késõbbiek során be is igazolódott.
Ennek megfelelõen kezdett csapatunk.
Támadólag léptünk fel, és már az elsõ percekben szemmel láthatóan az igencsak ingatag hazai védelem ellen ígéretes támadásokat vezettünk, majd a 4. percben
Berényi jól eltalált lövése talált utat a kapuba, 0:1. A 7. percben Berényi szabadrúgását Csanaki csúsztatta meg, 0:2. A 24.
percben a hazai szöglet beadását komplett
védelmünk szemmel kísérte, és Zsóka —
aki egy szál maga állt a kapunk elõtt — a
hálóba fejelt, 1:2. A 25. percben, a középkezdés után fellõtt labdát Král átvette a
16-os magasságában, lefordult a védõjérõl

és kilõtte a hosszú sarkot, 1:3. A 28. percben ismét Král rázta meg magát, a jobb alsó sarokba lõtt, 1:4. A 29. percben a hazai
középkezdés után labdát szereztünk, fellõttük Berényinek, aki jobb oldalról éles
szögbõl a rövidbe lõtt. A 32. percben a jogosan megítélt büntetõt Palotás értékesítette, 1:6. A 41. percben a felívelt labdát
Csanaki jól eltalált lövéssel küldte a hálóba, 1:7.
A 44. percben védelmünk ismételt asszisztálása mellett gyermeteg gólt kaptunk Nánási révén, 2:7.
A félidõben a hazai szurkolók — kezdeti
mérgelõdésük után — már viccelõdtek, és
kétszámjegyûre tippelték a végeredményt,
a vendégszurkolókkal egyetértésben. A
félidõben kettõs cserét hajtott végre az
edzõnk, lehetõséget adva fiataljainknak.
A második játékrészben már szemmel láthatóan szórakozott csapatunk, több esetben sarokkal passzoltunk, esernyõs és
egyéb cselekkel szépítettük a játékot, de
mint lenni szokott, a szépséggel nem párosult az eredmény. Igaz, a hazai csapat is teljes átszervezésen esett át, de ettõl függetlenül több ziccert elszórakoztunk. Ebben a
játékrészben egyetlen gól esett, melyet Palotás szerzett a 67. percben, amikor 18 méteres kapáslövése egy védõn megpattanva
utat talált a kapuba, 2:8.

A Femol-csoport eredményei:
Tác-Csõsz—Baracs 1-3 (0-1)
50 nézõ. Vezette: Hajcsár. Gólszerzõ: Kõvári, illetve Szabó, Balogh, Mészáros. Kiállítva: Szabó (Baracs). Ifjúsági mérkõzés: 0-4.
Káloz—Jenõ 8-1 (4-0)
200 nézõ. Vezette: Hajdú. Gólszerzõ: Molnár (3), Mayer Gy. (2), Majer D., Szántó, Fazekas, illetve Kormány. Ifjúsági mérkõzés:
2-0.
Nagyvenyim—Lajoskomárom 5-3 (2-1)
100 nézõ. Vezette: Pászti. Gólszerzõ: Sárai
(2), Nemes, Pukánszki, Zsiga, illetve Csató,
Csulik, László. Ifjúsági mérkõzés: 6-4.
Sárbogárd—Seregélyes SE 2-1 (1-1)
100 nézõ. Vezette: Nagy M. Gólszerzõ:
Böhm, Csendes, illetve Szûcs. Ifjúsági mérkõzés: 5-3.

12 10 2 12 9 1 2
11 7 2 2
11 7 2 2
12 6 4 2
12 7 - 5
12 6 1 5
12 5 1 6
12 4 2 6
12 4 2 6
12 4 1 7
12 3 4 5
12 3 2 7
12 3 1 8
12 2 2 8
12 1 1 10

27-8
25-7
30-12
27-19
20-13
29-14
34-16
23-22
16-20
14-28
19-20
10-19
18-28
12-34
10-31
13-36

Dég—Mezõszilas 2-2 (1-2)

Enying—LMSK 3-2 (1-2)
150 nézõ. Vezette: Lak. Gólszerzõ: Molnár
(2), Szabó, illetve Nyikos (2). Ifjúsági mérkõzés: 5-1.
Cece—Adony 1-2 (1-1)
200 nézõ. Vezette: Babai. Gólszerzõ: Juhász, illetve Camin, Král. Kiállítva: Marczinka (Adony). Ifjúsági mérkõzés: 1-2.
Kisapostag—Mezõfalva 0-2
Vezette: Takács. Ifjúsági mérkõzés: 1-1.

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

Ifi csapatunk dicséretet érdemelne, de
egyelõre tartom a fogadalmam, és ez most
elmarad.
Hétvégén az utolsó helyezett Etyek csapatát fogadjuk, mely mérkõzésen biztos gyõzelmet és hasonló eredményt várunk.
Szabó Béla

Elõszállás—Besnyõ 2-0 (1-0)
Vezette: Termõ. Gólszerzõ: Tóth, Stadler.
Mezõkomárom—Kulcs SE 2-1 (0-0)
Vezette: Kovács II. Zoltán. Gólszerzõ: Varga, Bellér.
Soponya—Sárszentágota 0-2 (0-1)
Vezette: Bordi. Gólszerzõ: Kuczi (2).
Dunapentele—Füle SE 3-1 (3-1)
Vezette: Szabó S. Gólszerzõ: Nagy (2), Matkovics, illetve Szücs.
Zichyújfalu—Perkáta 3-0 (2-0)
Vezette: Masinka. Gólszerzõ: Újfalusi (2), Bakonyi. Kiállítva: Palóka (Perkáta).
Nagylók—Alap 3-0 (1-0)
Vezette: Bocsi. Gólszerzõ: Nyikus, Lendvai, Horváth.
Rácalmás—Vajta 3-1 (1-0)
Vezette: ifj. Nagy L. Gólszerzõ: Antal (2), Lengyel, illetve Simon.

A Déli-csoport állása:
32
28
23
23
22
21
19
16
14
14
13
13
11
10
8
4

Ifjúsági mérkõzés:
Pusztavám—Sárszentmiklós 0:2

A Déli-csoport eredményei:

150 nézõ. Vezette: Tóth II. L. Gólszerzõ:
Rostás, Boda, illetve Horváth, Szepesi I. Kiállítva: Horváth (Dég). Ifjúsági mérkõzés:
11-0.

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

A mérkõzés végén több vendégszurkoló
elégedetlenkedett a második játékrészben
mutatott játékunk miatt, melyre én csak
annyit mondtam, hogy ilyen arányú gyõzelem esetén nem kellene a játékosokat lehordani. Ha kikaptunk volna, akkor mit
mondanak? Elmondható, hogy ez volt az a
meccs (pontosabban annak elsõ játékrésze), melynek során ahányat kapura rúgtunk, mind utat talált a hálóba.
Kritikaként részemrõl is megfogalmazódott, hogy a hazai csapat háromszor jött el
a kapunkig, és abból kettõ gólt szerzett,
amelyek mindegyikét óriási védelmi hibák
elõzték meg. Ami számomra különösen
örömteli, hogy hetedik helyünk ellenére is
mi rúgtuk a legtöbb gólt ebben a bajnokságban, mely igazolja edzõnket és a vezetõséget, akinek irányába elsõdleges kérésünk az volt, hogy igazi támadó focit játszszunk.

12
12
12
12
11
11
11
12
12
12
11
12
12
12

8
7
7
6
7
5
5
4
4
3
3
2
2
2

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

1
1
3
2
4
2
4
4
5
5
8
8
9
9

25-13
27-14
34-22
23-14
32-22
24-11
20-16
16-19
29-24
14-17
25-34
20-45
14-24
10-38

A Femol-csoport állása:
27
25
23
22
21
19
17
16
15
13
9
8
7
7

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

12 10 2 12 8 2 2
12 8 - 4
12 7 1 4
12 6 3 3
12 6 2 4
12 5 4 3
12 6 - 6
12 5 2 5
12 4 3 5
12 4 2 6
12 4 2 6
12 3 4 5
12 1 5 6
12 1 2 9
12 - 2 10

33-9
38-16
44-23
27-28
33-23
21-21
30-28
26-19
21-17
17-16
18-25
18-29
19-28
10-30
12-34
10-31

32
26
24
22
21
20
19
18
17
15
14
14
13
8
5
2
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HITÉLET

Grönland apostola
Minden norvég missziótörténetben Hans
Egede neve áll az elsõ helyen. Immár több
mint 270 éve elsõként hagyta el hazáját,
hogy idegen tájakon, idegen nyelven hirdesse Isten Igéjét. Sõt, a világ missziótörténetében is megtalálható a neve, hiszen a
18. század elején az úttörõk egyik legelsõjének kellett számítson mint misszionárius. Ezen felül a világi történelemben is helyet kapott a neve, mert jórészt neki köszönhetõ, hogy „Grönland jeges vidékén”
iskolák kezdtek mûködni, az erkölcsi és
társadalmi viszonyok megjavultak, és ez a
korábban elzárkózott szigetvilág is lassan
bekapcsolódott az emberi nem nagy közösségébe.
Egedet észak-norvégiai paplakán érte a
külmisszióra való elhívás. Az a gondolat
foglalkoztatta, hogy a történelem tanúsága szerint még a 15. században is nyoma
volt Grönland szigetén norvég településeknek. De a 15. század közepétõl ennek
már semmi híre nem járt. Beszámoltak halászok, bálnavadászok és más látogatók,
prémvadászok és tengerészek arról, hogy
„vad pogányok” laknak Grönland szigetén. Egede azt gondolta, hogy ezek vagy elpogányosodott norvégok kell legyenek,
vagy pedig az történt, hogy az ott letelepedett norvégok messzire elvándoroltak a
parti vidékrõl. De mindenesetre Isten
Igéjének híjával kell legyenek.
Dánia királya is érdeklõdött a terv iránt, s
készséggel támogatta azt. 1721. május elején indult el Egede három hajóval Grönland felé, s több mint egy hónapnyi hajózás
után értek partot. Még az sem volt könnyû,
hogy olyan helyet találjanak, ahol a hajók
ki tudtak volna kötni. Mindenütt jég borította a tengerpartot. Hetekig tartó kísérletezés után végre sikerült kikötniük Grönland nyugati partján. A helyet, ahol partra
szálltak, „Jóreménységnek” nevezték el.
Mind a mai napig megvan ez a név, dán és
norvég nyelven ez Grönland fõvárosának a
neve, Godthaab.
De bizony bármilyen jó reménységgel is
volt Egede, sok csalódás érte az elsõ idõkben. Elõször is nem talált semmiféle nor-

vég rokonokat, hanem egy olyan népet,
amely igen primitív életmódot folytatott,
számára teljesen érthetetlen nyelvet beszélt, s csak igen nagy fáradozások után
volt hajlandó bizalmával megajándékozni
az idegeneket. De Egede szilárdan hitte,
hogy küldetése Istentõl van. Nagy szeretettel és odaadással közeledett az eszkimókhoz. Soha nem fáradt el a velük való
foglalkozásban. Nyomorúságos, bûzlõ
kunyhóikban lakott, ápolta a betegeket,
próbálta megtanulni nyelvüket és tanítgatta gyermekeiket.
Hogy milyen nehéz feladata van egy
misszionáriusnak, aki teljesen idegen kultúrába akarja átültetni az evangélium
örömüzenetét, azt Egede grönlandi munkájának néhány epizódja világíthatja meg.
Magyarországon is ismert, milyen nehézségekkel állt szemben, mikor a Szentírás
egyik központi kifejezését akarta az eszkimók nyelvére lefordítani. Az eszkimók
nem ismerték a délibb éghajlat alatt élõ állatokat, s mikor Egede „Isten bárányát”
akarta a nyelvükre átültetni, természetesen nem talált erre szót. Úgy oldotta meg a
problémát, hogy az „Isten kis fókája” kifejezést használta.
Ugyanerrõl a bibliafordításról írja az irodalomtörténet, hogy a „kenyér” szót is
mással kellett helyettesítenie. Egede viszszaemlékezett arra, hogy az eszkimókkal
való elsõ találkozásakor a hajón sütött kenyérrel kínálta õket. Hosszú gyanakodás
után végre hajlandók voltak azt megízlelni,
de utána mindjárt kiabálni kezdtek: „Ízlik,
ízlik!” A Miatyánk negyedik kérését ezért
aztán így fordította le: „Add meg nekünk
ma azt, ami ízlik.” Utóbb azzal a fordítással is megpróbálkozott: „Mindennapi halunkat add meg nekünk ma”.
Kitartó munkával sikerült megnyernie az
eszkimók bizalmát. De a vele jött gyarmatosítók nem voltak ugyanilyen hitben erõs,
hivatástudatban szilárdul megálló misszionáriusok. Ezek inkább vagyont akartak
szerezni a messzi útra való vállalkozás jutalmául. S mikor kiderült, hogy erre nem
nagyon lehetett számítani, sõt, már a ma-

Jézus Krisztus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást adok nektek.”
Máté evangéliuma 11, 28.

Kedves Testvéreink!

Evangelizációt tartunk november 10-étõl 16-áig,
hétfõtõl péntekig minden délután 5 órakor Sáregresen, a református gyülekezeti házban, Bagi László
budapesti lelkipásztor testvérünk szolgálatával;
csütörtökön délután 4 órakor várjuk szeretettel az asszonytestvéreket, pénteken 4 órakor pedig a
férfitestvéreket a református gyülekezeti házba, ahol az evangelizáció elõtti órában „RÓLUNK VAN
SZÓ!” címmel tartunk alkalmat evangelizáló lelkipásztor testvérünk vezetésével;
szombaton délután 5 órakor Sáregresen a Csók István Mûvelõdési Házban koncert, pantomim, bizonyságtételek, evangelizáció az Élet Szava Alapítvány közremûködésével;
16-án, vasárnap, 11 órakor úrvacsorás istentisztelet a Sáregresi Református Templomban.
Jöjjünk el Isten élõ Igéjét hallgatni, együtt énekelni és imádkozni!
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
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gukkal hozott élelmiszer is kezdett elfogyni (egy évre voltak berendezkedve, s az bizony, hamar múlt el), ezek követelték,
hogy menjenek vissza Norvégiába. Maga
Egede is kezdett kételkedni vállalkozása
helyes voltában. Csak felesége tartott ki —
mikor már-már csomagolni kezdtek, hogy
hazamenjenek, megérkezett a várva várt
erõsítés otthonról: új hajórakomány élelemmel és más felszereléssel, s az otthon
levõ missziós barátok biztatásával.
Két évbe telt, amíg gyermekei segítéségével annyit el tudott sajátítani a nyelvbõl,
hogy gyermekei játszópajtásainak egyszerû képekrõl, rajzokról kezdhetett bibliai
történeteket tanítani. Négy évbe telt, míg
elsõ prédikációját tartotta az eszkimók
nyelvén.
Az évek gyorsan múltak, anélkül, hogy
Egede láthatott volna valamilyen kézzelfogható eredményt munkája nyomán.
Nemcsak tunyák voltak a nagy sziget lakói,
de a varázslók, akik teljesen hatalmukban
tartották a lakosságot, hadat üzentek neki.
Egyszer alig tudták elkerülni, hogy rájuk
támadjon a varázslók hada, és fegyverrel
ûzze el õket.
Évenként egy-egy hajó jött a messzi Norvégiából vagy Dániából. De ezek nemcsak
leveleket, élelmet és híreket hoztak otthonról. Az egyik hajóval egy férfi himlõt
hozott magával, s ebben a betegségben egy
év alatt 3000 ember halt meg. 300 családból csak 30 maradt meg azon a vidéken,
ahol Egede munkálkodott. De éppen ebben az idõben mutatta meg Egede és családja az eszkimók iránti szeretetét. Hallatlan merészséggel és önfeláldozással fáradoztak a betegek ápolásán és gyógyításán,
s csodálatos módon õt magát és családját
elkerülte a járvány.
14 évi munkásság után, 1735-ben azonban
felesége meghalt, s mivel más csapások is
megviselték a családot, végül elhatározta,
hogy elhagyja Grönlandot. Koppenhágában telepedett le, de ott is (1758-ban bekövetkezett haláláig) azon munkálkodott,
hogy Grönland szigetét és annak lakóit segítse. A dán fõvárosban felsõ iskolát és fõiskolát állíttatott fel eszkimók számára, s
ezt a munkát maga vezette tíz éven át.
Gondoskodott arról is, hogy fiatal misszionáriusok menjenek Grönland szigetére, s
folytassák azt a munkát, amelyet õ kezdett
el. Fia, Poul, Észak-Grönland apostola
lett, munkája nyomán lett keresztény az
ottani eszkimók jó része. Maga Hans Egede mind a mai napig mint Grönland apostola ismeretes a történelemben és a miszszióstörténetben. Sírfelirata szerint neve
„halhatatlan Grönlandban”.
Oslo városának egy központi helyén szobor örökíti meg emlékét, s ugyanígy szülõvárosában, az észak-norvégiai Harstadban. 1986-ban, születésének 300. évfordulóján nagyszabású missziói ünnepen emlékeztek meg róla, mint aki sokban megelõzte korát, s utat mutatott késõbbi idõk miszszionáriusainak hûségben, odaadásban,
Krisztus Urunk missziói parancsa iránti
engedelmességben.
(Forrás: Terray László: Küldetésben)

Bogárd és Vidéke 2008. november 6.

PROGRAMAJÁNLÓ

A Madarász József Városi Könyvár
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2008. november 11-én (kedden)
17 órára
a Nyugat elsõ generációja
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Jöjjön moziba, a mûvelõdési otthonba!
2008. november 8., szombat, 19 órakor:

Dan és a szerelem

Színes, feliratos, amerikai romantikus vígjáték

költõinek alkotásaiból összeállított

NYUGAT ESTRE.
Közremûködik: Simon Aladár színész, elõadómûvész.
A belépés ingyenes.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Várunk mindenkit sok szeretettel
a sárbogárdi mûvelõdési házba

2008. november 30-án 15 órától
kezdõdõ

HAGYOMÁNYÕRZÕ
DÉLUTÁNUNKRA,
amelyen lehetõség nyílik a gyermekeknek a népi játékok megismerésére kézmûves-foglalkozás és gyermekjátszó keretében.
Ezt követõen a néptánc alapjait sajátíthatják el az érdeklõdõk.
18 órától táncosokat várunk a táncházba!
A kézmûves-foglalkozást Gárdonyi Bernadett, a gyermekjátszót és a tánctanítást Nánási Katalin és Rohár Alexandra
tartja. A jó hangulatról a Dödölle zenekar gondoskodik.
A helyszínen büfé mûködik.
Belépõ: 300 Ft.

Érdeklõdni: 06 (20) 960 4467.

Jóga kezdõknek
2008. november 19-én 18 órai
kezdettel 12 hetes jógatanfolyam indul
kezdõknek (I–II. évfolyam).
A foglalkozások szerdai napokon 18.00-tól
20.00-ig lesznek a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Lazító, erõnlétjavító, koncentrációs és
légzõgyakorlatok.
A tanfolyam díja: 5.000 Ft (12 x 2 óra).
Tanfolyamvezetõ: Sztari Béla, a Magyar
Jógaoktatók Szövetségének minõsített oktatója.
Jelentkezni a mûvelõdési házban lehet
személyesen, vagy telefonon: 06 (25) 460 031.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk
nyitófoglalkozásunkon november 19-én,
szerdán, 18 órakor.

A lányait egyedül nevelõ Dan vidékre utazik a gyerekekkel, hogy szüleivel és testvérei családjaival töltsenek néhány napot. Anyja hamar észreveszi, hogy Dan bizony sokszor agyára megy kamasz lányainak aggódásával és túlzott gondoskodásával. Ezért elküldi fiát a közeli városba
újságokért, hogy mindenki egy kis lélegzethez jusson és lazítson egy picit. Nem is sejti, hogy ez az egyszerû kérés a család több tagjának is
megváltoztatja a sorsát. A helyi könyvesboltban Dan megismerkedik
egy gyönyörû és izgalmas nõvel, akivel hosszú órákat beszélget a legnagyobb harmóniában. Az özvegy férfi évek óta nem közeledett senkihez, de most végre úgy érzi, hogy újra rátalált a szerelem. A szimpátia
kölcsönös, viszont kiderül, hogy szíve hölgye éppen egy friss kapcsolatban van. A férfi szeretné még látni, és Marie rövid vívódás után megadja neki a telefonszámát. Dan nem is sejti, hogy a találkozásukra hamarabb sor kerül, mint gondolná. Hazaérve bemutatják neki az öccse új
barátnõjét, aki nem más, mint Marie.
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CSALÁDI KÖR / KÖZÖSSÉG
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„Hol volt, hol nem volt”
Mesevetélkedõ

Nagymama
receptjei
Tejszínes raguleves
Hozzávalók (4 fõ részére): csirkeaprólék, vagy 1/2 kg borjúhús, vagy csirkeszárny, 1 sárgarépa, 1 gyökér, 1 karalábé, 1 kisebb karfiol, 4 gomba, 10
dkg zöldborsó, 10 dkg zöldbab, 1/2
kelkáposzta (szeletekre vágva), tárkony, citromlé, vaj, só, 1 l tejszín.
Elkészítés: a vajon fehéredésig pároljuk
a húst. Beletesszük egyszerre a zöldségeket, megsózzuk, és kevés vízben hagyjuk puhulni. Amikor puha, megszórjuk
bõven tárkonnyal, majd 1 citrom levét
belecsavarjuk, és felöntjük az 1 l tejszínnel.

Borzas sertésszelet
Hozzávalók: 0,5 kg sertéskaraj, 30 dkg
burgonya, 3 db tojás, 30 dkg liszt, só, 15
dkg sajt, tejföl, olaj.
Elkészítés: sûrû palacsintatésztát készítünk, amibe belereszeljük a nyers burgonyát. A húst felszeleteljük, kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk. Ételízesítõvel
fûszerezve még finomabb. A húst elõször lisztbe, majd a burgonyás palacsintatésztába mártjuk, és forró olajban kisütjük. Közvetlenül tálalás elõtt kezdjük el sütni; frissen az igazi. Tálaláskor
sajttal megszórjuk és tejföllel meglocsoljuk.

Szezámmagos
sajtos rúd
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 15 dkg margarin, 1 tojássárgája, 2 dkg élesztõ, 10 dkg
reszelt sajt, 2 dl tejföl, só, 10 dkg szezámmag.
Elkészítés: a lisztet a margarinnal öszszemorzsoljuk, hozzáadjuk a tojássárgáját, a reszelt sajtot, sót és a tejben felfuttatott élesztõt. Összegyúrjuk annyi
tejföllel, hogy könnyen gyúrható tésztát
kapjunk. 1 órát pihentetjük. 1 cm vastagságúra sodorjuk, ujjnyi széles csíkokat vágunk derelyevágóval. Tojással
megkenjük a tetejét, és szezámmaggal
megszórjuk.
Meleg sütõben szalmasárgára sütjük.

3. forduló
Név: ..............................................................

4. „Az öregasszony be is hozta mindjárt a
szakajtó aranypénzt. Szent Péter mindjárt
elértette, mit akar vele.

Lakcím, vagy e-mail: ...................................

— Eredj, Pali öcsém, mondjad Jánosnak,
áldja meg ezt a kis pénzt.”

.......................................................................

5. „Odament hozzá, és a fülébe súgta: —
Tisztelendõ úr, hiába áll itt, én már úgyse
veszem meg magát még egyszer!

Iskola: ...........................................................

Azzal elfordult, és egy másik szamarat
vett.”

Elsõ feladat:

Melyik mesékbõl idézünk?
Második feladat:
Segít Illyés Gyula Hetvenhét magyar népmese c. kötete
1. „Tehén, adjál tejecskét, tejecskét viszem
a szép lányhoz, szép lány készít koszorút,
koszorút viszem a kúthoz, kút ád vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétõl.”
2. „Odafordult a harmadikhoz is: — Hát te
hogy szeretsz, legkisebb leányom?
— Kedves apám — felelte a legkisebb leány —, én úgy szeretlek, mint a levesben a
sót.”
3. „— Miért jöttél haza? — kérdezte otthon az asszony, akit a konokság akkor is
megtartott a butaságban.
— Mert van olyan buta még, mint te! — felelte az ember.
— Nem megmondtam?! — vágott vissza
tüstént az asszony. — Nem volt igazam?”

Olvasd el A rátóti csikótojás c.
mesét, majd döntsd el, melyik
állítás Igaz (I), vagy Hamis (H)!
1. Megállapodtak abban, hogy a záptojást
felviszik a templomtoronyba, s onnan épp
a falu felé gurítják, amelyik a legjobban
becsmérelte õket.
2. A kanász bevitte a tojást a faluházára.
3. A rátóti kupaktanács elhatározta, hogy
kikelti a csikótojást.
A megfejtéseket 2008. november 30-áig
kérjük eljuttatni a Madarász József Városi Könyvtár címére: 7000 Sárbogárd, Ady
E. út 105., Pf. 17., vagy az alábbi e-mail címek valamelyikére: ditti57@freemail.hu,
konyvtar@mjvkonyvtar.hu

Gazdanaptár (kertésznaptár)
November
Zöldségeskert

Díszkert

A téli káposzta sárgulásnak indult leveleit
szedjük le, a káposzta fölé rakjunk hálót, hogy a
madarak kártevését megelõzzük. A még kinn
levõ karfiol takaróleveleit hajtsuk a fejre, hogy
ne fagyjon meg. Az összes karót, botot, melyek támasztékul szolgáltak, húzzuk ki, tisztítsuk meg és tegyük el a következõ évre. Még
mielõtt megfagyna a talaj, szedjünk fel kellõ
mennyiségû petrezselyemgyökeret. Kezdjük
meg a talajmunkákat.

Eljött a sövénytelepítés ideje. Fejezzük be a fenyõfélék telepítését és ültessük el a lombos
cserjéket, fákat. Amennyiben a talaj túlságosan fagyos, vagy sáros, a növényeket ideiglenesen vermeljük el. Ilyenkor vághatjuk a legéletrevalóbb dugványokat. A díszkertben nevelt évelõket (pl. kankalint) hajtás céljából
emeljük ki a talajból. A sziklakertbõl a lehullott
lombot távolítsuk el.

Gyümölcsös
Kezdjük el a fák metszését. Ha van még termõ
bogyósunk, takarjuk le madárhálóval. Ültessük
el azokat az alanyokat, amelyeket a következõ
évben szemezni és oltani akarunk. Ha a talaj
már fagyos, amikor az általunk rendelt földlabda nélküli fák megérkeznek, vermeljük el, vagy
a gyökeres végükön tõzeggel töltött vászonzsákba kötve tároljuk õket. Az utolsó gyümölcsöket válogassuk át, raktározzuk el.

Üvegház
Csökkentsük a levegõ párásítását és a szellõztetést. Telepíthetünk kis növésû gyümölcsfát,
pl. õszibarackot (fõleg nektarint) és szõlõt.
Szét kell ültetni a rövidnappalos salátát.
(Forrás: Madách Kalendárium 2006,
Sztrecskó Rudolf írása alapján)

Bogárd és Vidéke 2008. november 6.

GYEREKSAROK
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A SUSZTER MANÓI
Volt egyszer egy suszter, értette a mesterségét, szorgalmasan dolgozott. Hogy, hogy
nem, a végén mégis úgy tönkrement, hogy
nem maradt egyebe, mint egyetlen pár cipõre való bõre. Abból este kiszabta a cipõt,
hogy majd másnap elkészíti. Tiszta volt a
lelkiismerete, nem sokat emésztette magát
a jövendõn, gondolta, majd lesz valahogy,
tisztességes ember csak nem pusztul éhen.
Lefeküdt és békességgel elaludt.
Másnap jó korán fölkelt, és neki akart ülni
a munkájának. Hát, ott állt készen az asztalán a pár cipõ! A suszter ámult-bámult,
nem tudta, mit szóljon a dologhoz. Kezébe
vette a cipõt, alaposan végignézte, minden
varrást, minden szögelést apróra megszemlélt. Nem volt azon semmi hiba, nincs
az a mestermunka, amelyik különb lehetett volna.
Hamarosan vevõ is jött. Nagyon megtetszett neki a cipõ. Fölpróbálta, éppen ráillett a lábára.
— Mintha csak nekem készítették volna!
— mondta örvendezve, és mert úgy találta,
a suszter keveset kér érte, valamivel többet
adott az áránál; pontosan annyit, hogy éppen két párra való bõr tellett ki belõle. A
suszter este ezeket is szépen kiszabta.
„A többi munkát majd megcsinálom holnap reggel — gondolta —, ráérek a dolgomtól.”
De mire másnap fölkelt, készen állt két pár
cipõ, neki a kisujját sem kellett megmozdítania. Vevõ is akadt mind a kettõre, jól
megfizettek értük, s a suszter a pénzen
most már négy párra való bõrt vásárolhatott.
Harmadnap reggel azt a négy pár cipõt is
készen találta. S így ment ez tovább napról
napra, hétrõl hétre. Amit este kiszabott, az
reggelre elkészült. A cipész hamarosan
tisztes jövedelemre tett szert, és megint
jómódú ember lett belõle.
Karácsony táján egy este szokása szerint ismét kiszabta a másnapi cipõkhöz a bõrt,
aztán mielõtt lefeküdtek, azt mondta a
feleségének:
— Hallod-e, lelkem, mi lenne, ha ma éjszaka fönnmaradnánk és meglesnénk, ki az,
aki ilyen szorgalmasan segít nekünk a
mûhelyünkben?
Az asszony ráállt a dologra, hiszen maga is
sokat töprengett már rajta, csak hát nem
mert elõhozakodni vele az urának. Mécsest gyújtott és föltette a szekrény tetejére, aztán elbújtak a sarokban, onnét figyelték, hogy lesz, mi lesz.
Mikor a toronyban éjfélt ütött az óra, egyszer csak valami kaparászást, topogást,
izgést-mozgást hallottak. Az ajtó egyarasznyira kinyílt, és két kedves kis manó surrant a szobába. Se szó, se beszéd, odaültek
a suszter asztalkájához, fogták a kiszabott
bõröket és munkához láttak. Olyan fürgén, olyan ügyesen dolgoztak, parányi kis
ujjaikkal olyan szaporán varrtak, tûztek,

Rejtvény
1. Kitalálod, mit rejt a versike?
Rajtam is van, rajtad is van,
rajta néha virág is van,
mikor pörge, mikor lapos,
rá ne ülj és rá ne taposs!
Ha valaki közeledik,
egyszeribe emelkedik.
Mi az?
2. Végezd el a betûmûveletet!
VIDD+NYAK=VAK
hogy a suszter azt sem tudta, hová legyen
ámulatában.
A manók addig egy szempillantásra sem
hagyták abba a munkát, míg a cipõk el nem
készültek, és fényesre pucolva ott nem sorakoztak az asztalka mellett. Akkor egyet
füttyentettek, s illa berek, eltûntek.
Másnap reggel azt mondta a suszterné:
— Meg kell hálálnunk ezeknek a manóknak, hogy jómódba juttattak minket. Pucéran szaladgálnak az istenadták, még jó,
hogy meg nem fagynak! Tudod, mit? Varrok nekik ingecskét, kabátkát, mellényt,
nadrágot, kötök nekik harisnyát is, te meg
csinálj mindegyiknek egy pár szép kis cipõt.

TEKE+GÖDÖR=???
3. Mi a foglalkozása az illetõnek? Rakd
helyes sorrendbe a betûket, és kiderül.
TEMMAIKATUS
Beküldési határidõ: november 11.

Megfejtés
1. Az emberi test: láb, has, kéz száj, orr,
szem, haj. 2. Tûz. 3. Hering.
Helyes megfejtést senki sem küldött be.

Heti idõjárás

Egész nap ezen dolgoztak; az asszony kezében szaporán járt a kötõtû, csattogott az
olló, készültek a kis ruhák, az ember meg a
székén kuporgott és kalapált, szögelt, forgatta a kaptafát, míg a kis cipõket meg nem
csinálta. Este aztán a kiszabott bõr helyett
az ajándékokat rakták oda az asztalra. Szépen elrendeztek mindent, elbújtak a sarokban, és kíváncsian lesték, mit szólnak
majd a manók.
Azok szokás szerint pontban éjfélkor meg
is jelentek, és tüstént dologhoz akartak látni. Hanem ahogy az asztalra esett a pillantásuk, lecsapták a szerszámaikat, és azt
sem tudták, mihez kapjanak, mit simogassanak, minek örvendezzenek. Egykettõre
bebújtak a kis ruhákba, felhúzták a kis cipõt, füttyentgettek, rikkantgattak, egyszerre csak cincogva nótázni kezdtek:
„Ugye, milyen csinos fiúk vagyunk?
Többet bizony nem is suszterkodunk!”
— énekelték, s körültáncolták az asztalt,
szökdécseltek, ugrándoztak, végül aztán
kiperdültek a szobából.
Nem is jöttek vissza soha többet.
A suszternak pedig élete végéig jól ment a
sora, mindig volt munkája, és minden sikerült neki, amihez csak hozzákezdett.
Grimm mese

Az idõszak elején egy felhõzóna vonul
át felettünk, hatására pénteken elsõsorban nyugaton, szombaton északon és
keleten várható esõ, zápor. Vasárnap
már egyre több helyen süt ki a nap, és inkább csak északkeleten lehet elszórtan
kisebb esõ, a jövõ hét elejére pedig jobbára napos, száraz idõ köszönt be. Mivel azonban a délkeleti áramlás napról
napra hûvösebb levegõt szállít fölénk, a
hõmérséklet immár a sokévi átlag közelében fog alakulni.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
November 8., SZOMBAT

November 10., HÉTFÕ

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
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
12.10 Idõjárók 12.35 Pista tekintetes úr 13.55 Pizsamaparti 14.20 Ötös fogat 14.50 Gyermekszínház 15.25 Mesemondó 15.55 Teknõc a láthatáron 16.25 Klipperek 2.
0 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 Édesek és mostohák 22.20 Hírek 22.30 68-as Mozi Klub 22.55 Hair 0.55 Sporthírek
1.05 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idõk harcosai
6.25 Digimon 6.45 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilm
10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Miért ne, Emily? 13.45 A
hálózat csapdájában 14.45 Robin Hood 15.40 Eltûntnek
nyilvánítva 16.40 Camp Rock — Rocktábor 18.30 Híradó 19.00 Celeb vagyok, ments ki innen! 20.15 Szombat esti láz 22.55 Mátrix 1.30 Ómen 2.55 Egy rém rendes család
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.15 Mókás állatvilág 9.45 Total
Car East Block 10.15 Kalandjárat 10.50 Babavilág 11.20
Egy rém rendes család Budapesten 11.50 Így készült a
Madagaszkár 2. 12.25 Hegylakó 13.25 Charlie — Majom a családban 14.25 Bûbájos boszorkák 15.25 A Cukorbáró 16.25 Álomcsapat 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.30 Megasztár 4. 21.45 Popdaráló 22.15
Megasztár 4. 23.05 Grindhouse — Halálbiztos 1.10
Mentõhelikopter 2.00 Hegylakó 2.50 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.00 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 — Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Rendszerváltozatok — 20 év után 18.30 Mentés
másként — Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25
Határok nélkül — A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene
20.04 Rádiószínház 20.59 Zene 21.04 Rádiószínház
21.51 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 10.00 Az élet körforgása 11.00 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 Jó kis bagázs 15.55
Derek, a fenegyerek 16.20 Csináljuk a fesztivált! 17.15
Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.45 Egy lépés elõre 18.40
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 mesék 23.30 Hírek
23.35 Sporthírek 23.45 A rém
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 V.I.P. — Több mint testõr 12.00 Hírek 13.30 Disney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25
Renegade — 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 Hannibál — Egy legendás hadvezér története 0.50 Reflektor 1.10 Bundesliga 2.20 Autómánia 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Marsupilami 9.30 Jóban-Rosszban 10.00 Stahl
konyhája 10.05 Kvízió délelõtt 10.40 Teleshop 12.05
Kvízió 12.55 Tutira kamuzunk 14.50 Zorro 15.50 Joshi
Bharat 16.55 Szellemekkel suttogó 17.55 Aktív 18.30
Tények 19.05 Jóban-Rosszban 19.40 Hal a tortán 20.40
A sztárok a fejükre estek 21.40 NCIS — Tengerészeti
helyszínelõk 22.40 Gyilkos számok 23.40 Különleges
ügyosztály 0.40 Tények este 1.10 Bûnös ellenségek
2.25 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 13.24 Boltos mesék 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

November 9., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.25 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 Egyházi naptár 9.45 Baptista magazin 10.10 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.20 Útmutató 10.45 Unitárius
templomok 11.10 Gondolatok a Bibliában 11.25 Zsidó
jelképek 11.35 Nyevo Testamentó — Újszövetség
12.00 Hírek 12.05 TS — Bajnokok Ligája Magazin 12.40
Férfikosárlabda-mérkõzés 14.45 Földünk a magasból
13.35 Kupé 16.05 Elisa Di Rivombrosa 17.05 Kultúrház
17.55 Panoráma 18.30 Presszó 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 8.45 Godzilla 9.10 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.35 Portré — Rendszerváltók 10.10 Receptklub
10.25 Játék 11.25 Európai idõ 11.45 MeneTrend 12.00
Híradó 12.10 Tuti gimi 13.05 A dadus 13.35 Magyar autósport-magazin 13.50 Forma 1-magazin 14.15 Majomszeretet 15.10 A Mick Jagger-projekt 15.40 Tiszta Hawaii 16.10 Lost — Eltûntek 18.30 Híradó 19.05 Celeb
vagyok, ments ki innen! 20.00 Zorro legendája 22.50
Heti hetes 0.05 Portré 0.35 Az ördög gyermeke 2.20 Figyelõk
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.30 Joey 9.55 Ingatlanbróker 10.25
Két testõr 11.00 Stahl konyhája 11.30 Walker, a texasi
kopó 12.25 Rémvadászok 13.15 Psych — Dilis detektívek 14.15 Smallville 15.15 Célkeresztben 16.15 Mystery Men — Különleges hõsök 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Múmia 22.20 Vágyak vonzásában 0.20 Képírók
2.20 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
— a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Görög katolikus szent liturgia 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

November 11., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az én hazám: Japán 10.10 Vezérlõ fény 11.30 Nyári álmok 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve 13.30 Srpski
ekran 13.55 Unser Bildschirm 14.30 Kárpát expressz
15.00 Sírjaik hol domborulnak 15.30 Jó kis bagázs
15.55 Derek, a fenegyerek 16.20 A tévé ügyvédje 17.15
Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.45 Egy lépés elõre 18.40
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 Jennerwein — A tiroli vadorzó
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 Szerelmes leckék hitetleneknek 12.00 Hírek
13.25 Disney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 Receptklub
15.25 Renegade — 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 22.30 A Grace Klinika 23.40 XXI. század —
A legendák velünk élnek 0.15 PartyPóker.net 1.20 Reflektor 1.35 Egy rém rendes család 2.00 Sejtjeink 2.55
Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Marsupilami 9.30 Jóban-Rosszban 10.00 Stahl
konyhája 10.10 Kvízió délelõtt 10.45 Teleshop 12.10
Kvízió 13.10 Fletch 14.50 Zorro 15.50 Joshi Bharat
16.55 Szellemekkel suttogó 17.55 Aktív 18.30 Tények
19.05 Jóban-Rosszban 19.40 Hal a tortán 20.40 A sztárok a fejükre estek 21.40 Ütközetben eltûnt 23.40 A médium 0.45 Tények este 1.15 A szerencse lányai 3.10
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 Boltos mesék 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöld-

2008. november 6. Bogárd és Vidéke
övezet 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

November 12., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az én hazám: Törökországot bemutatja 10.10 Vezérlõ fény 11.30 Nyári
álmok 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve 13.30 Hrvatska krónika 13.55 Ecranul nostru
14.30 Kárpát expressz 14.55 Kormányváró 15.30 Jó kis
bagázs 15.55 Derek, a fenegyerek 16.20 Önök kérték!
17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Egy lépés elõre
18.35 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:
Az út és amit összeköt 1.10 Revue déja vu
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 Sztár, ami nincs 12.00 Hírek 13.15 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Renegade —
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 Gótika 23.45 Az
egység 0.45 Reflektor 1.00 Figyelõk 1.55 Sejtjeink 2.50
Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Marsupilami 9.30 Jóban-Rosszban 10.00 Stahl
konyhája 10.10 Kvízió délelõtt 10.45 Teleshop 12.10
Kvízió 13.10 Columbo 14.50 Zorro 15.50 Joshi Bharat
16.55 Szellemekkel suttogó 17.55 Aktív 18.30 Tények
19.05 Jóban-Rosszban 19.40 Hal a tortán 20.40 A sztárok a fejükre estek 21.40 Doktor House 22.40 Született
feleségek 23.40 Eureka 0.40 Tények este 1.10 Így készült a Jack and Roll címû film 1.40 Furkó fakabátok
3.25 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 13.23 Boltos mesék 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

November 13., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az én hazám:
Svájcot bemutatja 10.10 Vezérlõ fény 11.30 Nyári álmok 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve 13.30 Slovenski utrinki 13.55 Rondó 14.30 Kárpát
expressz 14.55 Esély 15.30 Jó kis bagázs 15.55 Derek,
a fenegyerek 16.20 Beugró 17.15 Körzeti híradók 17.30
Hírek 17.40 Egy lépés elõre 18.35 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 Fullasztó ölelés 12.00 Hírek 13.10 Disney-rajzfilm
13.35 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Renegade — A
fejvadász 16.25 Fogd a pénzt és fuss! 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 CSI — New York-i helyszínelõk 19.55 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Gálvölgyi-show 21.50 Kész átverés 23.00 Házon kívül 23.35
Boszorkák 0.35 Reflektor 0.55 Alias 1.45 Infománia
2.10 Egy rém rendes család 2.35 Házon kívül 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Marsupilami 9.25 Jóban-Rosszban 9.50
Stahl konyhája 9.55 Kvízió délelõtt 10.30 Teleshop
11.55 Kvízió 12.45 Vissza a jövõbe 14.50 Zorro 15.50
Joshi Bharat 16.55 Szellemekkel suttogó 17.55 Aktív
18.30 Tények 19.05 Jóban-Rosszban 19.40 Hal a tortán
20.40 A sztárok a fejükre estek 21.40 Johnny English
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23.20 Csillagkapu 0.20 Tények este 0.50 Strucc
1.20 Csillagkapu 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 Boltos mesék 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

November 14., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az
én hazám: Olaszországot bemutatja 10.10 Vezérlõ fény 11.30 Nyári álmok 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 Euro Taxi 12.50 Sorstársak 13.20 Körzeti magazinok 14.20 Kárpát expressz 14.50 Fórum 15.35 Ablak 16.20 Szempont 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40
Egy lépés elõre 18.35 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
Szökött becsület
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 Kitörés 12.00 Hírek 13.15
Disney-rajzfilm 13.40 Játék 15.10 Receptklub
15.25 Renegade — A fejvadász 16.25 Fogd a
pénzt és fuss! 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 Barátok közt 20.15 Dominó-nap 2008 23.25 A fõnök 0.25 Reflektor
0.45 Itthon 1.05 Szexi és halálos 2.35 Egy rém
rendes család 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Marsupilami 9.25 JóbanRosszban 9.50 Stahl konyhája 9.55 Kvízió délelõtt 10.30 Teleshop 11.55 Kvízió 12.45 Az
Ezüst-tó kincse 14.50 Zorro 15.50 Joshi Bharat
16.55 Szellemekkel suttogó 17.55 Aktív 18.30
Tények 19.05 Jóban-Rosszban 19.40 Hal a tortán 20.40 A sztárok a fejükre estek 22.05 Nora
Roberts: Azúrkék égbolt 23.50 Holló — Út a
mennyországba 0.50 Tények este 1.20 Kényszerszünet 3.00 Vak igazság 3.50 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
13.20 Boltos mesék 13.30 A Hetednapi Adventista 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!
November 8., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Teremfoci: S.keresztúr KIKE—Haladás, Foci: Sárbogárd—
Seregélyes (100’), I. oszt. megyei foci-összefoglaló (75’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Beszélgetés Zichy Aladárral (60’), Margó filmje (40’), Aerobic Rohár Anitával (60’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Fogathajtó Sáregresen
(15’), Halország hírei (55’), Túrós csusza (13’), A sárbogárdi
nyugdíjasok 30. jubileuma (72’), Tüskevár 7. (30’)
November 9., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Beszélgetés Zichy Aladárral (60’), Margó filmje (40’), Aerobic
Rohár Anitával (60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Tóth Gyula kiállítása (15’), Kiállítás a sárszentmiklósi reformátusoknál
(35’), Utánpótlástorna Sárbogárdon (30’), 56-os ünnep Alapon (30’), A reneszánsz zenéje (15’) 19.00 Heti híradó
20.00 Bõjtös Attila: Reformáció dióhéjban, Protestáns napok: Bibliai szimbólumok, Lakatos Judit a Csendes percekrõl
November 10., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Fogathajtó
Sáregresen (15’), Halország hírei (55’), Túrós csusza (13’),
A sárbogárdi nyugdíjasok 30. jubileuma (72’), Tüskevár 7.
(30’) 13.00 Heti híradó 15.00 Teremfoci: S.keresztúr KIKE—Haladás, Foci: Sárbogárd—Seregélyes (100’), I. oszt.
megyei foci-összefoglaló (75’) 19.00 Heti híradó 20.00 Beszélgetés Zocskár Zsuzsával (ism. 60’), A hely szelleme
(ism. 49’), Tabi példa (27’)
November 11., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Bõjtös Attila: Reformáció dióhéjban, Protestáns napok: Bibliai szimbólumok, Lakatos Judit a Csendes percekrõl 13.00 Heti híradó 15.00 Beszélgetés Zocskár Zsuzsával (ism. 60’), A hely

szelleme (ism. 49’), Tabi példa (27’) 19.00 Heti híradó 20.00
Testületi ülés
November 12., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi
ülés 13.00 Heti híradó 15.00 Természeti értékeink 4. — Sárkány-tó (45’), Tüskevár 10. (26’), Gombapörkölt (8’), Bódi
Csabi mûsora (31’), Országos népdaltalálkozó 4. (26’) 19.00
Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Foci: Sárszentmiklós—Etyek
(100’), Kézi: Sárbogárd—Martonvásár (110’)
November 13., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Foci: Sárszentmiklós—Etyek (100’), Kézi: Sárbogárd—Martonvásár (110’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Testületi ülés
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Bõjtös Attila: Reformáció dióhéjban, Protestáns napok: Bibliai szimbólumok, Lakatos Judit
a Csendes percekrõl
November 14., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Természeti értékeink 4. — Sárkány-tó (45’), Tüskevár 10. (26’),
Gombapörkölt (8’), Bódi Csabi mûsora (31’), Országos népdaltalálkozó 4. (26’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Bõjtös Attila: Reformáció dióhéjban, Protestáns napok: Bibliai szimbólumok, Lakatos Judit a Csendes percekrõl 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Új ravatalozó Rétszilason (35’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’), VUK Fehérváron (20’), Teremfoci: Légió 2000Fair Bútor—Twister (50’), Pentagri—Reál Margit (50’)
***
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.
November 6., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Sárszentmiklós–Polgárdi foci (95’), Sárbogárd–Dunaferr kézilabda (69’) 13.00 Heti híradó (14-18 óra között
mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Zichy Aladár gróf (56’), A tabi példa (27’), Légy jó
mindhalálig (39’), Búcsú Pálfán (12’)
November 7., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Útvesztõk (37’), Tüskevár tábor 10. (26’), Aerobic 2. (55’),
Országos Népdalos Találkozó 4. (26’), Bódi Csabi koncertje
(31’) 13.00 Heti híradó 14.00 Kiállítás a miklósi reformátusoknál (31’), Protestáns napok Sárbogárdon (77’), Csiha
Kálmán evangelizációja (51’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 1956-os megemlékezés Alapon (30’), Tóth
Gyula kiállítása (10’), Utánpótlás-nevelés Sárbogárdon
(32’), Fejér Megyei Közgyûlés (32’), A hely szelleme (49’)
November 8., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Lélekút Zocskár Zsuzsával (60’), Természeti értékeink
– 2. (25’), Gombapörkölt (8’), Lajtos Anna koncertje (51’)
13.00 Heti híradó 14.00 1956-os megemlékezés Alapon
(30’), Tóth Gyula kiállítása (10’), Utánpótlás-nevelés Sárbogárdon (32’), Fejér Megyei Közgyûlés (32’), A hely szelleme
(49’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Útvesztõk (37’), Tüskevár tábor 10. (26’), Aerobic 2. (55’), Országos Népdalos Találkozó 4. (26’), Bódi Csabi koncertje (31’)
November 9., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Zichy Aladár gróf (56’), A tabi példa (27’), Légy jó mindhalá-

lig (39’), Búcsú Pálfán (12’) 13.00 Heti híradó 14.00 Cece–
Adony foci (97’), I. oszt. megyei foci (70’), Sárkeresztúr KIKE–Haladás teremfoci (42’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Kiállítás a miklósi reformátusoknál (31’), Protestáns napok Sárbogárdon (77’), Csiha Kálmán evangelizációja
(51’)
November 10., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Útvesztõk (37’), Tüskevár tábor 10. (26’), Aerobic 2. (55’), Országos Népdalos Találkozó 4. (26’), Bódi Csabi koncertje (31’)
13.00 Heti híradó 14.00 Lélekút Zocskár Zsuzsával (60’), Természeti értékeink – 2. (25’), Gombapörkölt (8’), Lajtos Anna
koncertje (51’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
1956-os megemlékezés Alapon (30’), Tóth Gyula kiállítása
(10’), Utánpótlás-nevelés Sárbogárdon (32’), Fejér Megyei
Közgyûlés (32’), A hely szelleme (49’)
November 11., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Kiállítás a miklósi reformátusoknál (31’), Protestáns napok
Sárbogárdon (77’), Csiha Kálmán evangelizációja (51’) 13.00
Heti híradó 14.00 Zichy Aladár gróf (56’), A tabi példa (27’),
Légy jó mindhalálig (39’), Búcsú Pálfán (12’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Cece–Adony foci (97’), I. oszt. megyei foci (70’), Sárkeresztúr KIKE–Haladás teremfoci (42’)
November 12., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 1956-os megemlékezés Alapon (30’), Tóth Gyula kiállítása (10’), Utánpótlás-nevelés Sárbogárdon (32’), Fejér Megyei
Közgyûlés (32’), A hely szelleme (49’) 13.00 Heti híradó 14.00
Útvesztõk (37’), Tüskevár tábor 10. (26’), Aerobic 2. (55’), Országos Népdalos Találkozó 4. (26’), Bódi Csabi koncertje (31’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Lélekút Zocskár
Zsuzsával (60’), Természeti értékeink – 2. (25’), Gombapörkölt
(8’), Lajtos Anna koncertje (51’)

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és
idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné, Hargitai Lajos,
Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kovács
Györgyné, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és még sokan
mások. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Szedõ- és tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka:
Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig.
Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett,
közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk
viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le.
Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel
házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a
szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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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
GYÓGYMASSZÕR! Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK BEVÁLTHATÓ!
06 (30) 568 9411
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, bontás nélkül,
garanciával. 06 (70) 310 8086
FRISSÍTÕ ÉS GYÓGYMASSZÁZS!
Nyugdíjasoknak kedvezmény!
06 (30) 581 2353
ALBÉRLET kiadó. Telefon: 06 (30) 424 5643
GYERMEKFELÜGYELETET vállalok.
Telefon: 06 (30) 424 5643
HITELÜGYINTÉZÉS bármilyen hiteltípusra,
nyugdíjasoknak is. AKTÍV, PASSZÍV,
BÁR 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
A TOB KER KFT. Pusztaegres Ödön majori
telepén KUKORICAFELVÁSÁRLÁS
23.000 Ft+áfa/tonna áron!
Érdeklõdni: 06 (30) 217 8320
GUNARASON kétszintes, gázfûtéses,
kábeltévés, betörésbiztos NYARALÓ
ÁRON ALUL, esetleg fizetési könnyítéssel,
a fürdõtõl 300 m-re sürgõsen eladó.
Irányár: 6 millió Ft. 06 (30) 341 2265
VESZÉLYES fák kivágása, gallyazása,
ZÖLDHULLADÉK elszállítása.
06 (20) 437 4869
Háromszobás CSALÁDI HÁZ kis rezsivel
ELADÓ. 06 (70) 410 4917

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓ-AKCIÓ!
6 légkamrás ablakok
3 rétegû üveggel alapáron!
K=0,8 W/m2K!!!
2008. november 1-jétõl december 31-éig!
Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!

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)
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.
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.
Harmonikaajtó, fehér, 199x65 cm-es olcsón eladó.
Telefon: 06 (25) 462 218 (este).
Három kiscica keres gazdit. 06 (25) 462 331, 06 (30)
769 4241.
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)
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)
Ady-lakótelepen másfél szobás, szép állapotú, egyedi
fûtésû lakás eladó. 06 (20) 928 7768, 06 (20) 912
8578. (114887)
D-kategóriás jogosítvánnyal gépkocsivezetõt keresek Nagylók, illetve környékérõl. 06 (30) 939 2093

2008. november 6. Bogárd és Vidéke
„Kiso” sztereo keverõ-erõsítõ, 2x300 W, 8 csatorna és
„Reflex” hangfalpár állvánnyal (250 W) eladó. Irányár:
150.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 5322 757, 06 (25)
460 244.
Kiskertekben szántást vállalok. 06 (20) 436 0171.
Töbörzsökön négyszobás, kétféle fûtéses, felújított
családi ház áron alul, sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20)
333 6009.
Stihl 026 profikategóriás láncfûrész eladó. 06 (20)
5025 218. (114694)
Sárbogárdon, Szent István utcában összkomfortos
parasztház eladó. 5.200.000 Ft. Telefon: 06 (30) 384
4540. (114693)
Bontott cserép eladó. 06 (20) 544 9382. (114691)
Használt 300 literes fagyasztóláda eladó. 06 (30) 242
8698. (114690)
M6-os autópályán Dunaújváros magasságában OMV
töltõállomás nõi munkatársat keres. Érdeklõdni: 10-17
óráig: 06 (30) 3850 414, 06 (30) 5056 561-es telefonon. (114929)
Alsószentivánon parasztház eladó. 06 (20) 588 9071.
(114932)

Szárított kukoricát, takarmánybúzát, takarmányborsót, árpát, napraforgót, tritikálét vásárolnék. 06 (30)
382 4133.
Sárbogárd központjában, a posta mögött 130 m2-es,
irodának, mûhelynek, raktárnak egyaránt használható,
összkomfortos épület, 15 m2-es garázzsal, közel 1000
m2-es udvarral egyben vagy külön hosszú távra bérbeadó. Érdeklõdni: 06 (20) 209 5557 vagy Ko&Ra Kft.
2890 Tata, Bacsó Béla u. 14.

Jogosítvány! Babi Autósiskola személygépkocsi-vezetõi tanfolyamot indít részletfizetéssel 2008. november 7-én, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési központban. Jelentkezni a helyszínen. Telefon: 06 (30) 9939
285. (114931)
Sárszentmiklós központjában, az alapi úton, háromszobás, összkomfortos parasztház (víz, gáz, szennyvíz
van) eladó. 06 (20) 571 9686.
Kõmûveseket alkalmaznék Cece-Sárbogárd-Székesfehérvár útvonalon. 06 (30) 641 7647. (114271)
Sütni való csirke kapható, tisztítva elõjegyeztethetõ!
10-et fizet, 12-t vihet! Tinódi u. 52. 06 (30) 384 2294.
ABC udvarban garázs eladó. 06 (30) 216 3754.
Profi Hitelvonal Zrt. 06 (20) 581 3652. (114975)
Hízott kacsa tisztítva, konyhakészen eladó, megrendelhetõ. 06 (20) 405 5222. (114269)
Digi TV javítását, szerelését, beállítását vállalom. 06
(20) 279 1081. (114944)
Családi ház Mátyás király utcában eladó. 06 (20) 379
0939. (114889)
Sárbogárd központjában garázs kiadó. 06 (25)
461 642 (18 óra után). (114939)
Fõ út mellett sátortetõs családi ház eladó. 06 (30) 3302
615. (114982)
Családi ház kiadó akár két család részére is két különálló garázzsal. 06 (20) 455 7413. (114984)
Az OTP Garancia Biztosító Zrt. novemberben meghosszabbított nyitvatartással, 8-18 óráig várja ügyfeleit. (114986)
Egy hete találtam egy fekete göndörszõrû kiskutyát a
Túry M. utcában. Gazdája átveheti a Túry M. u 5/a
szám alatt.
Találtak egy szemüvegtokot a Tüzér utcában, benne
egy szemüveggel. Ha valaki ráismerne, a szerkesztõségben érdeklõdhet utána.

VÉGKIÁRUSÍTÁS

Tehenészeti telep felvételre keres
hosszú távú munkára

NOVEMBER 10-ÉTÕL
A VEGYI DISZKONTBAN

FEJÕKET,
ÁLLATGONDOZÓKAT,
MÛSZAKVEZETÕKET

(114880)

MTZ 50-es tárcsa, eke, vetõgép eladó. 06 (20) 968
7406. (114953)
Kiságy, pelenkázó, babakocsi eladó. 06 (30) 9392 157.
Egyszobás családi ház eladó. 06 (30) 3302 615. (114982)
1 db 180 kg-os hízó eladó Rétszilason. 06 (25) 460 418.
(114927)

10-30-50%-os
kedvezménnyel,
amíg a készlet tart!

középfokú végzettséggel.

HEVES THERM márkaképviselet

Igény esetén szállást biztosítunk,
az útiköltséget térítjük.

Sárbogárd, Ady E. út 168., 06 (30) 9377 545,
e-mail: bereczkr@invitel.hu
Válassza a minõséget!

Érdeklõdni a 06 25 502 860-as vagy a
06 30 628 0905-ös
telefonszámon lehet.

BERECZK RÓBERT

Sárbogárd, Ady E. út 115.

Bogárd és Vidéke 2008. november 6.
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VÁLTSON NÁLUNK
FORINTHITELRE!
NÁLUNK ÁRFOLYAMKOCKÁZATTAL
NEM KELL SZÁMOLNIA!
(Most folyósítási jutalék és szerzõdéskötési díj nélkül!)
SZEMÉLYI HITELEK: szabad felhasználású THM: 16,34–20,67 %

LAKÁSCÉLÚ HITELEK: (felújítás, házvásárlás, házépítés).

Akár 20 évre! THM: 12,94–13,55 %

A fenti adatok tájékoztató jellegûek, a Takarékszövetkezet részérõl nem minõsülnek ajánlattételnek!

Kirendeltségeink készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi településeken: Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Lajoskomárom,
Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd, Nagylók, Szabadegyháza,
Sárszentmiklós.
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
Magyar citrom

Both Ákoséknál 60 dekás citrom termett.
A kb. hároméves citromfácskát Gorsiumban vásárolták. Rajta csokrokban nyílik
folyamatosan a csodálatos illatú virág.
Ezek közül egy éve termékenyült meg egy,
s abból egy év alatt lett 60 dekás, szép,
sárgára érett termés.

2008. november 6. Bogárd és Vidéke

A világjáró sárbogárdi

Sándor Pál simontornyai gyógyszerész — aki Sárbogárdon a Németh sarokban lakott, s
itt járt iskolába — soha nem feledkezik meg szülõvárosáról. A Bogárd és Vidéke hetilap
olvasójaként mindig küld egy-egy képeslapot világjáró útjairól. Mint emlékezhetnek rá,
legutóbb az Északi-sarkról küldte üdvözletét a sárbogárdiaknak egy atom jégtörõ hajóról, most pedig Ausztráliát és Óceániát járja. Tasmania és Új-Kaledónia mesés tájairól
küldte üdvözletét, majd rövidesen egy másikat Melanéziából. Ezen az utóbbi képeslapon
egy bennszülött törzs harci táncát láthatjuk.

A mi éghajlatunkon ez különleges ritkaság, legalább annyira, mint az a bizonyos
elhíresült magyar narancs. Ez ugyan nem
kicsi, mint filmbéli társa, hanem óriási, de
bizonyára nem édes, hiszen ez valódi citrom, méghozzá magyar citrom.
A fácska egyelõre még cserépben van, és
már érik rajta a következõ termés. Ha
megnõ nagyobbra, akkor kiültetik nagyobb ládába. Ha olyan jó fajta, mint amilyennek az elsõ termése alapján ígérkezik,
akkor annyi terem majd rajta, hogy ellátja
citrommal egész évben a családot.
Hargitai Lajos

Mint írja, Vanuatun mondták neki, hogy Magyarországról az elsõ turistacsoportot fogadták. Ebben egy sárbogárdi, volt Németh sarki lakos is ott van.
Hargitai Lajos

Helyesbítés
Elmúlt heti lapszámunkban, a Hálaadó
istentisztelet Sárszentmiklóson címû írásban pontatlanul (Leventeként) szerepelt László Lehel neve.
Az Aranyifjak címû írásban egy fontos
számot írtunk el, hiszen a cikkben szereplõ évszám szerint is nem 50, hanem
60 éve lépett frigyre Bodó Zoltán és
Pintér Julianna. Tíz év az õ közös életükben pedig nem kevés idõ!
A hibákért elnézést kérünk!
Szerkesztõség

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

MOLNÁR GÁBOR
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekezetek.
Külön köszönet
a Szentlélek Temetkezés
dolgozóinak lelkiismeretes
munkájukért.
Gyászoló család

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy

SZABÓ MAGDOLNA
életének 37. évében,
november 2-án elhunyt.
Temetése november 8-án,
szombaton, 13 órakor lesz
a sáregresi református temetõben.
Gyászoló család

