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Épül az evangélikus
templom Sárbogárdon

A Baross utcában épül a sárbogárdi evangélikus templom. Elõ-
ször úgy tûnt, hogy csak egy viszonylag kis befogadóképességû,
bár a jelenlegi, Posta utcainál nagyobb méretû imaház és fölötte a
tetõtérben a lelkészlakás megépítésére lesz pénze az egyházköz-
ségnek. Aztán úgy alakult, hogy megépül az imaház végében egy
fogadótér, és fölötte egy 12 méter magas templomtorony is. Az

építési tervben szerepel ezen kívül egy 100 négyzetméteres temp-
lom is. Arra egyelõre még nincs meg a fedezet. A képen a rövide-
sen átadásra kerülõ lelkészlakás és az épülõ harangtorony látha-
tó.

ATOMRIADÓ!!!

A paksi atomerõmûben bekövetkezõ katasztrófa elhárításának
gyakorlatát rendezték meg Alapon múlt héten.

(Írásunk az 5. oldalon.)

Szüreti Miklóson

Ennyi felvonulót és kocsit tán még nem is láttak a miklósi utcák,
mint az idei szüreti felvonuláson szombaton.

(Írásunk a 4. oldalon.)

VII. Kislóki Falunap
2009. szeptember 18-19-20-án

SZTÁRVENDÉGEKKEL
LL JUNIORRAL
és a SÓGOROK

mulatós sztárzenekarral!
(Részletek a 20. oldalon.)
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NAPLÓ
A csarnok — epizód 2.

Tenni, vagy nem tenni
Etelvári Zoltán: Továbbra is tartom azt a
javaslatomat, hogy a képviselõ-testület
több tervezõtõl, vállalkozótól kérjen árkal-
kulációt a Mészöly tornacsarnokának ol-
dalirányban való bõvítésére. Ennek isme-
retében biztosítsuk az önrészt, vagy az
egész bekerülési költséget a 2010-es költ-
ségvetésben, vagy utasítsuk el az egész föl-
építését.

Juhász János: Amikor azt kértétek, hogy a
bõvítésrõl tájékoztassam a lakosságot, ha
cinikus lettem volna, akkor a képviselõ-tes-
tület minden tagja kötelezõen megkapja a
Sárréti Hidat. De én nem ezt tettem. Vi-
szont Szabadkai doktornak felhívnám a fi-
gyelmét, hogy 2008. november 11-én azt
mondta: „Tájékoztatni szeretném a képvi-
selõ-testületet, hogy képviselõi minõsé-
gemben írásban fordultam az illetékes mi-
niszterhez, aminek az volt a címe: Sárbo-
gárd megszûnik-e vasúti központnak len-
ni? … a választ … amennyiben megkapom,
akkor arról természetesen az önkormány-
zatot tájékoztatni fogom.” Minket nem tá-
jékoztattál, holott a miniszteri válasz letölt-
hetõ a parlamenti honlapról. Én legalább
tájékoztattam a közvéleményt.

Dr. Szabadkai Tamás: Aki a parlament
honlapján megkeresi ezt a kérdést, nagyon
könnyen megtalálja a választ is. Mindenki
által elérhetõ, ezáltal a lakosságot tájékoz-
tattam is.

Juhász: Azt jelenti, hogy „tájékoztatni fo-
gom az önkormányzatot”, hogy ott lekeres-
heti a honlapról? Rajtam kívül ki kereste
le?

Dr. Szabadkai: Te biztos lekerested, mert
utána a levelezésben erre utalást is tettél.
De térjünk vissza oda, hogy a tornacsarnok
ügye honnan pattant ki. Hivatkozol a biza-
lomra, ami akkor lett volna meg, ha a kép-
viselõ-testület be lett volna vonva ebbe az
egész folyamatba. Látszik, hogy nagyon ke-
vés volt az idõ, ami rendelkezésre állt a pá-
lyázat benyújtásáig. Mi nem ismertük azt a
tervet, ami ebben az ügyben készült. Most
már látjuk a tervet, ami nem szakmailag
nem megfelelõ, hanem az igényeknek nem
felel meg. A szakcég 56 milliós árajánlatot
adott arra, amire mi 30 milliós összköltség-
vetéssel pályáztunk. Ebbõl én azt a követ-
keztetést tudom levonni, hogy ha a támo-
gatást elnyertük volna, még akkor sem tud-
tuk volna megcsinálni, mert igen jelentõs
összeget kellett volna hozzátenni. A terv,
ami most elõttünk van, nem 30 millióból
valósítható meg, hanem nagy valószínûség-
gel 56 milliónál is többe kerülne. Azt gon-
dolom, hogy a hátrafelé való bõvítés nem
jelent érdemi változtatást, hanem a meg-
fontolt, jó irány az oldalirányú bõvítés len-
ne.

Nevessünk együtt!
Juhász: Azt mondtad, „nem ismerhettük
meg a terveket”. Kérdezem Nedoba Ká-
rolytól, hogy megismerhette-e.
Nedoba Károly: Megismerhettem, de meg-
ismerhette volna más is, csak be kellett vol-
na menni a jegyzõ asszonyhoz, és megmu-
tatja.
Juhász: A mûszaki osztály készséggel meg-
mutatja.
Dr. Szabadkai: De nem kérdeztek meg
bennünket, hogy mi a véleményünk.
Juhász: A képviselõ-testület döntött róla.
Egyértelmû volt a megtoldás. Azért nem
kell félrevezetni senkit, ez már nevetséges
kicsit.
Dr. Szabadkai: Nekem meg az a nevetsé-
ges, hogy egy ilyen ügyet így intéznek.

Gumicsontok
Juhász: Végig nem kapott többséget az a
javaslat, amit Etelvári úr többször próbált,
hogy oldalsó bõvítés legyen, mert az még
többe kerül. 2007-ben, amikor megvolt a
spórolás, takarékosság, az ésszerûsítési el-
képzeléseink, akkor azért támadtatok ben-
nünket orrba-szájba. Ezek az intézkedések
meghozták a hozadékukat, és anyagilag ki-
egyensúlyozottak lettünk. Tavaly nagyon
örültetek, hogy meg lehetett megint fúrni
valamiért dolgokat. Lehetett hónapokig
rágatni az emberekkel a gumicsontot a re-
konstrukció ügyében. Most azt hiszitek,
hogy megint találtatok valami ügyet. Hát
találjatok minél többet, tegyetek, amit
akartok.
Dr. Szabadkai: Szerintem teljesen fölösle-
ges olyan terveket kidolgoztatni, amik nem
állják ki a jövõ próbáját. Ha valamilyen
ügyet elindítunk, akkor az legyen kellõen
megalapozott. Igaz ez a városközpont-pá-
lyázatra is. Utóbb kiderült, hogy megint ne-
künk volt igazunk. Ez az elképzelés, ami itt
van elõttünk, szerintünk nem megfelelõ, és
nyilván sportcsarnokot hosszú idõszakra
épít mindenki. A hátrafelé való bõvítés ese-
tén a játéktér ugyanott marad. Jogunk van,
hogy véleményezzük az elképzelést, javas-
latot tegyünk, és vitázni is jogunk van. Ebbe
nem kell pártpolitikát belevonni, ez a város
hosszú távú ügye.

Szavazatok, forintok, irányok
Juhász: 14 igennel és 2 tartózkodással fo-
gadtuk el a határozatot. Mi 10-en nem le-
hetünk 14-en, ez matematikai képtelenség.
Schmidt Lóránd: Sem a kézilabdacsapa-
tok, sem a kosárlabdások nem tudnak
egyetlen hivatalos meccset játszani majd a
Mészölyben, mert nem szabványos. Lehet,
hogy 30 milliót hozzá kell tenni, de ha már
egyszer megcsináljuk, akkor terveztessük
úgy, hogy szabványos legyen.
Varga László: Nem tudom, miért kellett
ekkora nagy nekifutással a ti újdonsült ha-
tározati javaslatotokat megtenni. Amit ta-
valy májusban döntöttünk, akkor jó volt so-
kaknak, most úgy látszik, nem jó. Akkor azt
kellett volna mondani nagyon egyszerûen,
hogy tévedtünk, mi sem gondoltuk végig,
most végiggondoltuk, és azt szeretnénk
kérni a képviselõ-testülettõl, hogy oldal-
irányban bõvítsünk. Nem nekimenni itt
másoknak, hogy ki és hogyan terveztette.

14 igen szavazattal a polgármester megter-
veztette azt, ami a határozati javaslatban
bent volt. Nem tudom, miért kellett ezt a
veszekedést produkálni. Mintha nekünk az
lenne a célunk, hogy a sárbogárdi sport-
csarnok ne legyen használható.
Schmidt: Én folyamatosan ezt az álláspon-
tot képviseltem, és volt, amikor mosolyog-
va le lettem szavazva.
Nedoba: Az oldalirányú bõvítés jó, de az a
kérdés, hogy van-e rá pénz, vagy sem. Ha
oldalirányban lenne bõvítve, akkor a futó-
pálya csorbulna, ezt is mérlegelni kellene.
Nem szeretném, ha nem lenne ebben a kér-
désben összefogás, és ugyanarra a sorsra
jutnánk, mint a mûvelõdési háznál. Itt is az
a kérdés, hogy vagy ez marad, vagy lesz egy
modern. Érzik, akik ellene szavaznak vagy
mást mondanak, hogy ha ez meg lesz
hosszabbítva, akkor ez egy sikertörténet
lesz, és Sárbogárd lakói ennek örülnek.
Fogjunk össze, ebben ne legyen politika.
Kérte a Zoli, hogy terveztessük meg. Ám
legyen, de én azt mondom, ne fizessünk ér-
te. Van a képviselõk között Bártfai úr, csi-
nálja meg grátiszba.

Politikai jósda
Etelvári: Ha valaki ezt politikai dolognak
tartja, én azt visszautasítom.
Juhász: Az is.
Etelvári: Én általában nem szoktam politi-
zálni, én megpróbáltam építeni. Ha politi-
káról beszélünk, akkor én úgy látom, hogy
egyszerûen rövidlátó a Fidesz, mert 2010-
ben úgyis Fidesz-kormány lesz, és akkor
biztosan kapnak erre a pályázatra pénzt.
Nekem tökmindegy, hogy az MSZP, a Fi-
desz, vagy a Jobbik ad pénzt. A futópályá-
ból nem kellene elvenni semmit.
Juhász: Mindenki azt mondja, hogy hazai
forrás jövõre nem lesz, tehát olyan pályázat
sem, amibõl ezt meg lehetne csinálni, hiába
lesz is esetleg év közben kormányváltás.
Dr. Szabadkai: Tavaly ezt a pályázatot nem
nyertük el. Most teljesen új helyzet van.
Szerintem teljesen nyitott a kérdés, errõl
beszélni kell, és el kell dönteni. Karcsi! Sze-
rintem méltánytalan és rendkívül etikátlan
dolog, amit Bártfai képviselõhöz címeztél.
Te ne szólítsál föl senkit, se képviselõt, se
sárbogárdit arra, hogy valaki valamit ajánl-
jon föl valakinek. A felajánlás mindenki-
nek a saját ügye. Kérlek, hogy ezt vond
vissza.

„Úriember” módjára
Nedoba: Dehogy vonom.
Juhász: Szabad országban élünk.
Dr. Szabadkai: Nem élünk szabad ország-
ban.
Juhász: Ha nem, akkor temiattad legföl-
jebb. Én abban szeretnék élni.
Dr. Szabadkai: Nem viselkedünk úriember
módjára.
Juhász: Így mondtad magatokra. Mondd a
magad nevében.
Sinka Attila: Azt azért ne felejtsük el, hogy
ez nem sportcsarnok. Ez egy oktatási célra
készült épület, ahol a szakfeladatokat el
kell látni a tanároknak. Kialakult a város-
ban egy olyan tömegsport, hogy most bõví-
tésre szorulna. Az igazi hosszú távú ügy az
lenne, ha egy új csarnokot építhetnénk. Ott
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az Ifjúsági park, óriási lehetõség. De erre
most nincs keret, sõt, elõreláthatólag a
2010-es költségvetésben nem is lesz. De
azért én nem vetném el, hogy ez megépül-
jön.
Juhász: Hogyha Etelvári úr mondja a para-
métereket, akkor egy méregfog már ki van
húzva, mert azt utána már talán nem tá-
madja.
Fülöp Sándor: Nagyon rossz irányba ka-
nyarodott ez a vita.
Juhász: Ez volt a célunk.
Etelvári: Nem, abszolút nem.

Merjünk álmodni
Fülöp: Most átgondoltan hozzunk egy dön-
tést. Merjünk álmodni, de azért ne túl na-
gyot. Nem NB I-es csarnok kell nekünk ide.
Minden amellett szól, hogy oldalirányba
bõvítsük a csarnokot. Javaslom, hogy egy
olyan terv készüljön, ami nem sérti a futó-
pályát, megfelel az iskola érdekeinek, és
azoknak az elvárásoknak, amik a kézilab-
dához kellenek. Ezt nyilván egy szakember
fel tudja mérni. Nem tudjuk, mennyibe ke-
rül az oldalirányú bõvítés, és kapásból el-
utasítjuk.
Nedoba: Mindkét irányba kell bõvíteni,
mert csak a hosszirány kevés.
Bártfai Antal: Nekem biztos, hogy a testü-
letben ülõ képviselõknek kellene eldönteni
a szakmai kérdéseket, amikrõl vitatko-
zunk. A mi feladatunk ebben az ügyben el-
dönteni azt, hogy mit szeretnénk.
Fülöp: A polgármesteri hivatal készíttes-
sen a következõ ülésre egy elõterjesztést.
Juhász: Nem, kategorikusan nem. Az
Etelvári úr szakemberek bevonásával te-
gyen egy javaslatot, amit aztán a képvise-
lõ-testület megszavaz.

Amúgy koncepcionálisan
Dr. Krupa Rozália: Mindent kipontozva
tudunk készíteni elõterjesztést. Koncepci-
onálisan a testületnek kell meghatároznia
a nézõszámot, nem a hivatalnak. Nem
mindegy, hogy mennyi a létszám, ahhoz ki-
szolgáló-létesítmények kellenek, parkoló-
hely stb.
Fülöp: Egy megvalósíthatósági tanulmány
készüljön.
Dr. Krupa: Azt a hivatal nem tud készíteni.
Fülöp: Akkor bízzon meg valakit.
Dr. Krupa: A képviselõ-testület tudja meg-
bízni.
Fülöp: Döntsünk arról, hogy megbízunk
valakit. Megoldást keressünk, ne a kifogá-
sokat.
Dr. Krupa: Ez alól nem lehet kibújni, hogy
a testület koncepcionálisan meghatározza
azt, hogy milyen bõvítést akar.
Õri Gyula: A civil bizottságnak kellene ké-
szítenie egy ilyen javaslatot, hiszen abban
olyan szakemberek vesznek részt, akiknek
a véleményét ki lehetne kérni. Úgy gondo-
lom, mindegyik hozzászóló azért tette meg
a hozzászólását, mert a városnak szeretne
egy szebb, jobb sportcsarnokot.
Horváth Tibor: Hol a város? Elõbb keres-
sétek meg a várost!
Fülöp és Õri javaslata nem kapott többsé-
get. Etelvári javaslata viszont igen.

Bejelentések
Juhász: A MÁV pécsi területi képviselete
Sárbogárdra 31.200.000 Ft-nyi összeget
szeretne elnyerni pályázaton utascsarnok
felújítására, parkolóra, vécéfelújításra stb.
A legnagyobb falat a jegykiadó automata és
utastájékoztatás, ez a kettõ együtt 12 millió
Ft. Kérték, hogy nyilatkozzon az önkor-
mányzat, amire én azt a választ adtam, hogy
szívesen részt vennénk ebben a konzorci-
umban. Leírtam az önrészhez való hozzájá-
rulást, illetve azt, hogy a vasút környékét és
az oda vezetõ utat is be kell vonni minden-
képpen. Jövõ május 31-éig lehetséges a tá-
mogatás beadása.
Varga: „Az Egressy Béni utca lakói” fel-
adóval levélben tájékoztattak arról, hogy
az utca felújítása óta a Szegletkõ telephe-
lyére tartó teherautók nagyobb sebesség-
gel haladnak, nagyobb zajt keltve és veszé-
lyeztetve az ott lévõk biztonságát, hiszen a
járda is csak félig van megépítve, annak az
állapota is rossz. A lakók javaslata, hogy a
Szegletkõ az Árpád utcai telephelyét hasz-
nálhatná, vagy a Táncsics utca felé menje-
nek az autók. Mindenképpen egy emberi
megoldás kellene ide. A miklósi iskola fu-
tópályája borzasztó állapotban van. A test-
nevelõk kérték, hogy mivel az iskola anyagi
lehetõségei szûkösek, a testület különítsen
el arra némi összeget, hogy legalább 60 mé-
ternyit javítsanak meg a pályán. Örömmel
jelzem, hogy a Jókai és László utca végén, a
Vasút utcán elkészülhet a buszmegálló.
Mintegy 2,5 millióba fog kerülni.
Gábris István: A buszmegállóknál állan-
dóan tele vannak ragasztgatva. Ezt szigorú-
an büntetnünk kellene.
Horváth: A civil bizottsági tagságomról a
jövõ hónaptól lemondok.
Bártfai: A jegyzõ asszonytól szeretném
megkérdezni, hogy a 23/2000-es képvise-
lõ-testületi rendeletünk érvényben van-e,
mert abban és a helyi építési szabályzatban
is egyértelmûen az szerepel, hogy a helyi
védettségû épületek, így a volt Mészöly-kú-
ria, hagyományos homlokzata stb. bármi-
lyen építési munka esetén megõrzendõ.
Dr. Krupa: A 8/2005-ös biztosan hatályban
van. A másik, nem tudom, hogy melyik ren-
delet, talán ne kelljen már ismernem. Ne
kelljen a százvalahány paragrafusból álló
helyi építési szabályzatot kívülrõl tudnom.
A mûszaki osztályvezetõ megadta a választ,
hogy engedélyes tervvel rendelkezik.
Bártfai: Én nem azt vonom kétségbe, hogy
engedélyes tervvel rendelkezik, hanem
hogy az elõbb említett két jogszabályunk
szerint védelem alatt áll ez az épület, tehát
itt valaki téved.
Dr. Krupa: Attól függetlenül építési enge-
délyt kapott arra, ami megépült.
Bártfai: És csorbult a helyi védelem.
Dr. Krupa: A rendeleteink alapján kapta
meg a helyi építési engedélyt, ez volt a vá-
lasz.
Bártfai: Meg az is válasz volt, hogy nem
rendelkezik védelemmel ez az épület.
Juhász: Lehet, hogy õ is tévedhet. De Ön is
tévedhet, tudja. Még bent volt az engedé-
lyeztetés, aztán már felépítette azt a változ-
tatást a Petõfi utca sarkán.

Szakács Benõné: Talán benne kellene élni
abban az épületben. Lehet, hogy így olyan
ronda, hogy azt elmondani nem lehet, de
aki így ítéli meg, az jöjjön el, és éljen ott,
próbálja ki, hogy milyen volt akkor, meg
milyen most. Lehetséges, hogy az a külsõ-
ség nem okozott akkora csorbát a város-
nak, mint sok egyéb.
Fülöp: Az útpadkákat le kellene nyesni,
ahol megáll az esõvíz, lefolyókat nyitni,
hogy a csapadék le tudjon folyni az árkok-
ba. Át kellene nézni a csatornákat, átere-
szeket is.
Etelvári: Fölháborító, ahogy az E.ON meg-
nyeste az élõ fákat a vezetékek védelmé-
ben. Oda kellene hatni, hogy ilyen barba-
rizmust ne végezzenek. A Közév új kukát
rakott ki az Ifjúsági parkba, de valaki ellop-
ta. Pótolták a kukát, de most már le fogják
lakatolni és láncolni. A buszvárók valóban
fölháborítók. Én le is téptem egy dolgot, és
föl fogom jelenteni, mert úgy gondolom,
lehet követni, hogy ki ragaszttatta oda. Ké-
rem, hogy a Templom köz egyirányúsítását
toljuk ki az iskolabejáróig, hogy ne kény-
szerítsük szabálysértésre az iskolába gyere-
ket hordó szülõket. A Baross utcánál az út-
padkára kellene egy kis murva, hogy ne tör-
jön tovább a beton széle.
Schmidt: Még mindig vannak kátyúk a bi-
ciklisávban. A Radnóti utca, Tinódi utca
megint kezd kátyúsodni. Rengeteg nagyon
gazos telek található a városban. Senki sem
ellenõrzi.
Õri: Pusztaegresen a Hatvani utca kátyúzá-
sa elkerülhetetlen. Nálunk is vannak olyan
telkek, ahol embermagasságú a gaz, és a
szomszédok attól félnek, hogy a férgek, kü-
lönbözõ jószágok ott meg tudnak bújni, és
ezáltal fertõzésveszély is lehetséges. A pol-
gármester úr lakossági fórumán a közmun-
kások fölajánlották, hogy az elhanyagolt
telkeket megcsinálják. Az egyik tulajdonos
nem egyezett bele, hogy az õ udvarába be-
menjenek. Azóta se rakta rendbe a telkét.
Hathatós intézkedés kellene ez ügyben.
Nedoba: Az új üzletközpontnál és az Attila
utcában a járdán, járdaszegélynél gaz van,
szeretném, ha ki lenne takarítva. A Petõfi
utcán csinálják a járdát a közmunkások.
Köszönöm a dolgozóknak a munkát.
Ferencz Kornél: Én a Kislókon dolgozó
közmunkásokat szeretném megdicsérni.
Szõnyegi Lajos: Az ároktisztítások folynak.
A padkák vágását az esõk után folyamato-
san tesszük. A Templom köz egyirányú-
sítására vonatkozó kérelmet a közlekedési
hatóság egy korábbi bejáráson már elutasí-
totta. Pusztaegresen a Hatvani utca kátyú-
zásához a kõanyag már kint van, de egy víz-
elvezetõ folyóka betonozása van folyamat-
ban, és szakemberekkel kell csináltatni. Is-
mételten gond, hogy 279 ember kiszolgálá-
sára egy kistraktor van. A térköves járda
gaztalanítását már a héten kiadtuk. Az
Egressy Béni utcával kapcsolatban a Szeg-
letkõ vezetõjével már egyeztettem. Mond-
ta, hogy felhívja a dolgozói figyelmét, de õ
ott tud kijárni, és jelentõs összeget befize-
tett a város részére, hogy az az út is aszfal-
tos, pormentesített legyen.

Hargitai Kiss Virág
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Népes szüreti Miklóson
Ennyi felvonulót és kocsit tán még nem is láttak a miklósi utcák,
mint az idei szüreti felvonuláson szombaton. 200-an vettek részt a
menetben 24 fogaton, illetve a csikósok — élükön az elsõ csikós-
sal, a fõszervezõ Piktorral — 10-en ültek lovon. A menetben ott
hajtott a kocsisok korelnöke, Farkas Pista bácsi is, aki 1946 óta
minden szüreti felvonuláson ott volt.
A miklósiak mellett képviseltette magát Cece, Pusztaegres, Alap,
Tinód és Bogárd is, úgyhogy valódi „faluközi” fesztivál kerekedett
ebbõl a szép hagyományból.

Nemcsak magát csinosította ki a fehérnép s az urak, hanem a ko-
csik is mind az õsz virágaiban és terméseiben tündököltek. Rá-
adásképp a Nap is hétágra sütött felettük, aminek a Szél enyhítet-
te melegét.
A Gabonától indult, s a szokott útvonalon haladt a menet. A bíró s
bíróné Herczeg Laci bácsi hintaján foglaltak helyet. Nemcsak az
ostorok pattogása jelezte érkezésüket, hanem az is, hogy többen

kint ácsorogtak már
a házak elõtt és a ke-
resztezõdésekben,
hogy lássák a népes
társaságot.
A cecei Szabó duó a
bor dicséretét éne-
kelte meg az állomá-
sok között, Völcsei
Károly kisbíró sza-
vait követõen pedig
talpalávalót húzott a
táncosoknak. Elsõ-
ként a fess Gábris Tibor bíró s nem különb párja ropta a kör köze-
pén, majd párokban és csoportokban folytatódott a tánc.
A közös vacsora után, amelyet Juhász László készített, este a fel-
vonuláson résztvevõk és a szíves invitálásra érkezõ közönség a
bálban folytatták a vigalmat.
Egyébként a báli közönség is rekordot döntött: mintegy 270-en
váltottak jegyet s mulattak a sátor alatt kivilágos kivirradtig.

Hargitai Kiss Virág

Köszönet

A sárszentmiklósi szüreti felvonuláshoz és bálhoz segítõ kezet
nyújtottak, s ezért ezúton is köszönet mindannyiuknak: Ancsa né-
ni boltja, Caloria diszkont, Domján Pékség, Sáfrány pékség, Tóth
pékség, Tenke József, rétszilasi egyesület — Rigó László, Hor-
váth István (Pityuka), Juhász László, Horváthné Mikuli Erzsébet,
polgárõrség, rendõrség. Külön köszönet a kocsisoknak és a beöl-
tözötteknek.

A szervezõk nevében: Piktor

Szüreti felvonulás Pálfán
Minden évben õsszel színpompás szüreti felvonulásban gyönyör-
ködhet Pálfa község lakossága és a faluba érkezõ vendégek.
Az idei szüreti felvonulást szeptember 12-én, szombaton rendez-
ték. Sok kocsival, a táncosok látványos menettáncával vonultak vé-
gig a falun a szüretisek. Még Cecérõl is érkezett fogat. A falu köz-
pontjában a katolikus templomtól táncmenetben érkeztek a kul-
túrházhoz, ahol magyar nemzeti zászlóból alkotott sátor tette lát-
ványossá a szép hagyományt.
A közös vacsora után hajnalig tartó bálban mulatott a falu népe.

Hargitai Lajos
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Atomriadó!!!
A paksi atomerõmûben bekövetkezõ katasztrófa elhárításának
gyakorlatát rendezték meg Alapon múlt héten.
Szeptember 10-én az alapi kultúrházban gyülekezett már kora
reggeltõl a katasztrófa elhárítására szervezõdött vezérkar, és ké-
szítették elõ a 10 óra 30 perckor kezdõdõ atomriadót. A helyzet
jelentõségét mutatta, hogy a vezérkarban a kormányszervekig be-
zárólag képviseltették magukat a katasztrófa-elhárítás felelõs
szervei. Ebben részt vett a polgári védelem katasztrófavédelmi
igazgatósága, a tûzoltóság, rendõrség, mentõszolgálat, ÁNTSZ,
állategészségügy és az önkormányzatok.

A megyei védelmi bizottság elnöke, a Fejér Megyei Közgyûlés el-
nöke, Balogh Ibolya köszöntötte a megjelenteket, majd Szentes
László, a megyei védelmi bizottság titkára adott tájékoztatást a
gyakorlat céljáról, s ismertette a szimulált katasztrófát, valamint
annak várható következményeit. Azt modellezték ebben a gya-
korlatban, hogy a paksi atomerõmûben eltört egy meleg vizes fõ-
nyomócsõ, üzemi baleset történt. Ennek következtében a levegõ-
be jutott jelentõs mennyiségû sugárszennyezõdés az atomerõmû
körzetében lévõ településeket veszélyezteti. A szélirány olyan,
hogy Alap község polgári lakosságát és állatállományát veszélyez-
teti a sugárzó anyag, s ezért a lakosságot szervezetten ki kell tele-
píteni.

Sorra számoltak be a felelõ-
sök a megtett intézkedések-
rõl. Mivel a leghatékonyabb
a decentralizált akció, a vé-
delmi bizottságot úgy szer-
vezték meg, hogy az irányító
tevékenységet azok végez-
zék, akiknek a legnagyobb a
helyismerete, leghatéko-
nyabban tudnak intézkedni.
Így a térség polgári védelmi
felelõse, Juhász János sár-
bogárdi polgármester kezé-
ben volt a közvetlen irányí-
tás, amelyben az operatív
feladatok
megszervezésében Alapon
a község polgármestere,
Méhes Lajosné vett részt.

Az ÁNTSZ vezetõje, Müller Cecília tájékoztatást adott arról,
hogy rendelkezésre áll a szükséges mennyiségû jódtabletta, s azt
minden 45 éven aluli személy számára biztosítják. Ennek eljutta-
tása a háziorvosok és az egészségügyi dolgozók segítségével törté-
nik. Megvan a várandós kismamák és a szoptatós anyák névsora,
így az õ ellátásukat a védõnõi szakellátás közremûködésével biz-
tosítják. A kitelepítéshez Alap község polgármestere rendelke-
zésre bocsátotta a lakcímnyilvántartást. A kitelepítésnél figye-
lemmel lesznek azokra, akik betegségük miatt nem tudják elhagy-
ni a lakásukat. Gondoskodnak az élelmiszerek és az ivóvízkészlet
védelmérõl is.

Az állatállománnyal kapcsolatos védekezés megszervezésérõl
Bögyös Gábor kerületi hatósági fõállatorvos adott tájékoztatást.
Elmondta, hogy amikorra az atomfelhõ megjelenik a falu felett,
védett helyre kell vinni az állatokat, s el kell zárni a takarmányt.
A kitelepítést a 30 km-es biztonsági zónán kívülre tervezték. A
sárszentmiklósi vásártéren rendezték be a mentesítõ állomást,
ahová a kitelepített lakosságot buszokkal szállították, s ott történt
a fertõtlenítés és az elsõdleges ellátás. Innen a mentesített szemé-

lyeket Rétimajorba vitték, s
délután egy közös ebéddel
itt fejezõdött be a gyakor-
lat.
Ha valóban történne bal-
eset, az nemcsak Alap köz-
séget érintené, hanem ösz-
szesen nyolc települést

Paks körzetében (Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres,
Elõszállás, Nagykarácsony, Daruszentmiklós).
Mivel ez csupán gyakorlat volt, a kitelepítést csak az alapi általá-
nos iskola néhány osztályára korlátozták.
A több helyen korábban felállított vészjelzõ szirénák 10 óra 30
perckor megszólaltak a faluban, s elkezdõdött a gyakorlat. Alap-
ról a védõruhába öltöztetett gyerekeket buszokkal a miklósi vá-
sártérre vitték, ahol a 93. Petõfi Sándor Vegyvédelmi Zászlóalj
katonái és a katasztrófavédelem vegyvédelmi csoportja elvégez-
ték a mentesítést. A rétimajori végleges befogadó állomáson ke-
rült sor az elsõdleges orvosi vizsgálatokra, s a menekültek elhelye-
zésére.
Mint megtudtam, ilyen gyakorlatot minden településen kellene
rendszeresen végezni, de ez egyrészt rendkívül költségigényes,
másrészt az emberek biztonságérzetére sincs jó hatással egy ilyen
mûvelet. S lehet, hogy ilyen nagyszabású gyakorlatra legközelebb
talán tíz év múlva kerülhet sor.
A szakemberek hangsúlyozták, hogy az atomerõmû üzemeltetése
rendkívül biztonságos, s ott ilyen, vagy ehhez hasonló baleset elõ-
fordulásának valószínûségét a többszörös biztonsági védelmi
rendszer minimálisra csökkentette.
A paksi atomerõmû nem áll le, mint azt korábban tervezték, mert
az ország energiaellátása szempontjából alapvetõ jelentõségû a
mûködése, s ezért fejlesztéséhez hozzájárult a parlament. A ter-
vezett beruházás megvalósulásának ideje 2020 körül várható.
(Köszönjük a fotókat a sárbogárdi tûzoltóságnak.)

Hargitai Lajos
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A nyári szünet után újra jelentkezik a
gimnázium rovata. Ez alkalommal tá-
jékoztatunk a tavaszi versenyekrõl, az
érettségi és felvételi eredményeirõl.

A tavalyi év eredményeit vizsgálva el-
mondhatjuk, hogy a korábban már megje-
lentetett nevekkel együtt összesen 60 da-
rab nyelvvizsga született az elõzõ tanév-
ben. A végzõs évfolyamon a diákok 49 %-a
szerzett nyelvvizsgát gimnáziumi tanulmá-
nyai során.
Az iskola diákjai a tavalyi év során is szá-
mos versenyen megmérették magukat me-
gyei, illetve országos szinten.
Takács Emma magyar irodalomból 24. he-
lyezést ért el az OKTV döntõjében.
A Petõfi nevét viselõ középiskolák találko-
zóján Mezõberényben 3. lett az iskola csa-
pata: Kutasi Mónika, Makkos Bence (11.
c), Tiringer Melinda (10. c).
A Gloria Victis-vetélkedõn (a Rákóczi
Szövetség által rendezett történelmi vetél-
kedõ) az országos döntõbe jutott a 10. c
osztály csapata: Holc Mónika, Tótok
Anett, Tiringer Melinda.
A Bendegúz nyelv-ész anyanyelvi megyei
versenyen Magyar Kamilla (6. c) 12. helye-
zést, Vinklmann Gréta (8. c) 6. helyezést
ért el. Szajkó Anikó (8. c) 1. helyezést ért
el, és bejutott az országos döntõbe.
Az Ábel Jenõ verseny országos döntõjébe
jutott (latin nyelv) Szajkó Anikó és Vinkl-
mann Gréta (8. c).
A Bod Péter Könyvtárhasználati Verse-
nyen Léki Boglárka (9. c) a megyei döntõ-
be, Már Nóra (9. c) az országos döntõbe
jutott.
A területi Kazinczy Ferenc Szépkiejtési
Versenyen Karnis Evelin (6. c) 1. helyezett
(5-6. évf.), Takács Anna (8. c) 3. helyezett
(7-8. évf.) lett.
A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
területi fordulóján Bunford Enikõ (5. c) 3.
helyezést, Varga Balázs (6. c) 4. helyezést,
Márton Anett (7. c) 4. helyezést, Enczi
Alexandra (8. c) 3. helyezést ért el.

A Bolyai Farkas megyei matematikaverse-
nyen 3. helyezést ért el a 8. c csapata
(Bittner Cintia, Simon Vivien, Enczi Ale-
xandra, Tóbel Kitti).
A HIP-HOP Európa-bajnokságon Nagy
Zita, Fûrész Anna (10. c), valamint Héricz
Nikolett (11. c) 3. helyezést értek el. Far-
kas Margaréta (11. a) több kategóriában
indult, 2. és 3. helyen végzett.
A „Drogellenes hõs” országos rajzverse-
nyen Katona Fanni (8. c) 5. helyezést ért el.
Az „Én és a kémia” országos rajzverse-
nyen Horváth Réka (9. c) munkája beke-
rült a legjobb 12 alkotás közé.
A megyei középiskolás asztalitenisz-baj-
nokságon Tósoki Fanni (9. d) I. helyezést,
Tóth Katalin (10. b) II. helyezést ért el. Pá-
rosban I. helyezettek lettek. Kasza Tamás
(12. c) III. helyen végzett (párja nem isko-
lánk tanulója). Összetettben I. helyen vég-
zett a gimnázium, és elhozta a vándorku-
pát.
A Kézilabda Amatõr Diákolimpián me-
gyei bajnok lett a gimnázium csapata. Az
országos döntõn pedig a XV. helyen vé-
geztek. Csapattagok: Csatári Regina,
Csepregi Anna, Fûrész Tímea, Jákli Anita,
Németh Angéla (11. b), Arany Ariella, Ka-
tona Szandra (11. c), Goldberger Kitti (10.
b), Bárányos Eszter (9. d), Soós Krisztina
(12. b), Csikós Boglárka, Kovács Orsolya
(9. c), Hajba Norina (8. c)
Fejér Megyei Diáknapok (Székesfehérvár,
2009. április 3–5.)
A Fejér Megyei Diáknapok 2009. évi ren-
dezvénysorozatán nyújtott kimagasló tel-
jesítményéért Fejér Megye Nagydíját kap-
ta a gimnázium. Eredményeink:
Vers- és prózamondás: Takács Emma (12.
c) — arany, Várady-Szabó Bence (10. c) —
bronz, Kutasi Mónika (12. c) — bronz.
Szólóhangszer–kamarazenekar: Szummer
Ádám (11. b) — ezüst, Varnyu Lilla (9. d)
— arany.
Diákszínpad: Petõfi–Violin színpad —
bronz.

„Sótájm”: Nagy Zita, Fûrész Anna (10. c),
Héricz Nikolett (11. c) és Farkas Margaré-
ta (11. a) — arany.
Vers- és novellaírás: Németh Éva (11. c) si-
keresen szerepelt, Fehér éj címû verse
megjelent a DIÁKNAPI ALBUM 2009 cí-
mû kiadványban. (Honlapunkon a Diák-
jaink címszó alatt olvasható a vers.)

Petõfi-plakett

A tanév végén Takács Emma végzõs diá-
kunk kapta a gimnázium Petõfi-plakettjét
kiemelkedõ eredményéért, amit magyar
irodalom tantárgyból ért el. A díjat a tan-
évzáró ünnepélyen vehette át.

Tanévnyitó és búcsú

Boda János igazgató két nyugdíjba vonuló
pedagógustól köszönt el a tanévnyitó ün-
nepélyen a felsorakozott gimnazisták
elõtt. Györéné Lengyel Teréz matemati-
ka–fizika szakos tanárnõ 45 éves munkáját
köszönte meg az igazgató úr, Leszkovszki
Albinné pedig 36 éven át volt a kollégium
nevelõje. Mindketten kiváló pedagógusok,
akik a tanévnyitó ünnepélyen kapták meg
a kollégák által odaítélt ’A tantestület örö-
kös tagja’ címet és a vele járó emlékplaket-
tet.

Felvételi eredmények

A három végzõs osztály 69 tanulója számá-
ra a nyár nemcsak a megérdemelt pihenést
hozta, de sok izgalmat is. Sok diák kezdte
meg felsõfokú tanulmányait az ország kü-
lönbözõ pontjain (Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem, Pécsi Tudo-
mányegyetem, Pannon Egyetem Veszp-
rém, továbbá Székesfehérvár, Dunaújvá-
ros egyetemein, fõiskoláin). Néhány tanu-
ló költségtérítéses tanulmányokat kezdett,
vannak, akik OKJ-s képzést választottak,
és ezután jelentkeznek a felsõoktatásba,
illetve hárman dolgozni mentek érettségi
után.

GIMISAROK
2009. SZEPTEMBER — Írta és szerkesztette: Dombi Zoltánné

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját
a rétszilasi SZÜRETI FELVONULÁSRA

2009. szeptember 26-án, szombaton. Gyülekezõ: 13 órától.
A felvonulás 14 órakor kezdõdik. Este 20 órakor szüreti mulatság!

A zenét szolgáltatja: EFKA zenekar. Támogatói jegy: 500 Ft.

Mindenkit szeretettel várunk!

Rétszilasért Egyesület
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Szüretköszöntõ Sárhatvanban
Karöltve vonult föl szombaton délután a falu apraja s
nagyja, hogy együtt köszöntsék és hirdessék a szüret
eljövetelét minden ott lakónak és arra járónak. Har-
monikaszó kíséretében, csinos viseletben, szépen
énekelve sétáltak végig gyalog a falun, meg-megállva
azoknál a házaknál, ahol többen összegyûlve fogad-
ták õket nagy várakozással és egy kis frissítõvel. Itt
aztán kört alkotva lejtettek egy táncot, miután a
kisbíró közhírré tette, amit s ahogy illik.
Csatlakozott a menethez egy furcsa szerzet is, aki ha-
talmas bozontjával és római jellegû viseletével (ami-
bõl elõszeretettel villantotta elõ virgácsait) nagy fel-
tûnést keltett.
Különösen jó volt hallani és látni, hogy a felnõttek és
a gyerekek a vidék népdalait mennyire szívbõl jövõen
énekelték.
Este aztán szüreti mulatságban töltötték együtt az
idõt Sárhatvan lakói.

Hargitai Kiss Virág

Megújul a szilasi oktatás
Mezõszilas Község Önkormányzata a „Kompetencia alapú okta-
tás bevezetése Mezõszilason” projektjének nyitó konferenciáját
2009. szeptember 10-én rendezte meg a polgármesteri hivatal
nagytermében. A projekt a Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram „Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés — innova-
tív intézményekben” címû programjának keretében a Németh
László Általános Mûvelõdési Központ 3 feladat-ellátási helyén
kerül megvalósításra a 2009/2010-es tanévben, 100 %-osan pályá-
zati támogatásból, melynek összege 38.793.862 Ft. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.
A konferenciát Magyar József, Mezõszilas község polgármestere
nyitotta meg, majd dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyûlés
elnöke üdvözölte a megjelenteket.
A Németh László Általános Iskola tanulóinak mûsorát tekinthet-
ték meg ezután a megjelentek. A mûsort összeállította Borza Vil-
ma alpolgármester, az énekkart vezette Kozáry Tiborné.
Az iskolások után Nagyrónai László szakmai tanácsadó nyitó elõ-
adása következett, melyben hangsúlyozta a projekt jelentõségét
az oktatási módszertan megújítása tekintetében. Kiemelte: a
kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez elengedhetetlen a szé-
les körû összefogás, a szülõk, civil szervezetek bevonása segítõ-
ként, közremûködõként a folyamatba.
A konferencia záró részében Magyar József átadta az intézmény-
egység-, illetve a tagintézmény-vezetõknek a feladat-ellátási he-

lyeken elhelyezendõ tájékoztató táblákat, valamint a projekt
megvalósításáról szóló megbízást a projektmenedzsernek és a
feladat-ellátási helyek szakmai vezetõinek.
A projektnyitó konferencia hivatalos részének végeztével a meg-
jelentek állófogadással egybekötött kötetlen beszélgetésen
vehettek részt.

Tasi Dániel, a mezõszilasi általános iskola igazgatóhelyettese
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„Nyelvet öltünk!”
— rendhagyó magyaróra a cecei és az alapi diákoknak —

2009. szeptember 14-én a cecei általános iskola és alapi tagiskolá-
ja 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó magyarórán vettek részt Si-
montornyán, ahol meglátogattak egy mozgókiállítást.
A tárlatot a Petõfi Irodalmi Múzeum szervezte Kazinczy Ferenc
250. születésnapja alkalmából.
A kiállítás A Nyelvet öltünk! játékos címet viselte, amely Ka-
zinczyék nyelvteremtõ, nyelvújító generációjának törekvéseit is-
métli meg olyan módon, hogy a magyar nyelvközösség aktuális
nyelvhasználatára és magára a nyelvre kívánja ráirányítani a fi-
gyelmet könnyen befogadható formában.
Már a busz külsõ megjelenése is azonnal felhívta magára a figyel-
münket, mivel Sajdik Ferenc humoros karikatúrái díszítették.
A tárlatot a busz belsejében tekinthettük meg, ahol a szervezõk
játékosan ismertették meg a tanulókkal a nyelvtörténeti hagyo-
mányokat, nyelvemlékeket. Megtudtuk, hogy hányféleképpen
köszön a magyar ember, melyek a leghosszabb magyar szavak, mi-
lyen nyelvtörõink vannak, s mit jelent a tájszólás. Kiállították az
Ómagyar Mária-siralom eredeti másolatát, olvashattunk a nyelv-
emlékeinkrõl. Nemcsak köznyelvi kifejezésekkel, hanem külön-
bözõ csoportnyelvekkel, szlenggel, szaknyelvekkel is megismer-
kedtünk.
Elõkerültek a modern kommunikációs formák, így az sms nyelve
is. Megnéztünk, hogy néz ki egy vers, ha az sms-ben van megfogal-
mazva. Olvastuk és hallgattuk írók gondolatait, megszólalásait.

A fiataloknak, s nekünk, tanároknak is nagyon tetszett a kiállítás,
mivel itt megismerkedhettek a diákok a magyar nyelv szépségei-
vel, érdekességeivel, díszeivel. Reméljük, hogy a Petõfi Irodalmi
Múzeum a jövõben is folytatja ezt a kezdeményezését, s megis-
mertet bennünk sok-sok érdekes információval a magyar nyelv és
irodalom témakörébõl. Köszönjük szépen!
Az iskola tanulói és pedagógusai a legszebb magyar szó keresésé-
ben is részt kívánnak venni önálló iskolai gyûjtéssel, majd regiszt-
rációval.

Cecei iskola

Fellendülhet a fazekasság Cecén?
Nemrég egy interjút készítettem két cecei
fazekassal, akik — úgy gondolom — meg-
érdemlik, hogy beszámoljak róluk.
Oroszi István és Oroszi Sándor körülbelül
három éve költöztek Cecére, és azóta si-
kerrel próbálják népszerûsíteni mestersé-
güket. Rengeteg munkát fektetnek ebbe,
mondhatnánk, szinte ez az életük. Nagyon
sokféle és sokszínû alkotásuk van, amiket
büszkén mutatnak meg a nyilvánosságnak
is. Nemcsak a környéken ismerik õket, ha-
nem Magyarország szinte egész területén,
sõt, Európa több részén is vannak munká-
ik, amikre (véleményem szerint) nagyon
büszkék lehetnek.
Ez az ismertség betudható az életük során
adódó sok költözködésnek is. Ez termé-
szetesen mit sem von le mûveik minõségé-
bõl, összképébõl, sõt, minden helyen lehet
újat tanulni, tapasztalatot szerezni.
A Deák Ferenc úti „mûhelyüket” szépen
felújították, a ház elején magyarul és né-

metül is látható a mesterségük neve, tehát
nem nehéz õket megtalálni. Minden ér-
deklõdõt szeretettel várnak, és ha szépen
megkérik õket, esetleg Önök is megleshe-
tik a kerámiakészítés tudományát.
Amíg szép idõnek örvendhetünk, a cecei
szokáshoz híven, láthatják õket az autóbe-
járó elõtt, ahol õk nem dinnyét, paprikát
vagy paradicsomot árulnak, hanem a saját
készítésû portékáikat. Az alkotások között
láthatunk kaspókat, ültetõket, perselye-
ket, sváb embert, sakktáblafigurákat, ele-
fántot, katicabogarat, hegedût, emlékpla-
ketteket, és ezzel még közel sem értem a
sor végére.
Kérdésemre István és Sándor elmondták:
hogy õk fazekasok lettek, ahhoz nagyban
hozzájárult édesanyjuk, aki a keramikusok
táborát képviseli, és aki még a mai napig is
nagy segítséget nyújt a fiatalembereknek.
Nagy terveik vannak a jövõre nézve, de
ezeket még nem igazán árulják el, nehogy

valaki „lekoppintsa” az ötleteket, de higy-
gyék el, ha elkészülnek velük, nagy megle-
petésben lesz részünk.
Az interjú során kiderült, hogy Cecén 8500
éves leleteket találtak, amik a fazekasság
õsi múltjáról tanúskodnak. Ezt a tényt a
székesfehérvári múzeum egy okiratban is
igazolta. Tehát a fazekasság nem mai ipar-
ág Cece életében, csak eddig kevesen tud-
tak róla.
A fiúknak vannak szezonális termékeik is.
Például a közelgõ mindenszentek ünnepe
alkalmából töklámpásokat készítenek.
Oroszi István és Oroszi Sándor a Deák
úton várják az érdeklõdõket, szívesen
megmutatnak mindent, és természetesen
termékeik helyben megvásárolhatók. Ér-
demes hozzájuk benézni!

Menyhárt Daniella

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL CECÉN
Szüreti felvonulásra és bálra invitálják a rendezõk

2009. szeptember 19-én szombaton Cecére az érdeklõdõket.
A menet 11 órakor a Deák úti iskolából indul, s a szokásos útvonalon járják végig a települést.
Este 19 órától kezdõdik a „Szüreti lopó Cecén” elnevezésû játék a mûvelõdési ház udvarán,
melyben egy régi hagyományt elevenítenek fel. Ezt követõen a Búzavirág Népdalkör, Bali Péter
és a Gerlice Néptánc Egyesület szüreti táncos mûsora következik. Utána 20 órakor veszi kezde-
tét Szabó László zenéjére a hajnalig tartó bál. /H/
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Meghívó
Sok szeretettel meghívunk mindenkit

2009. szeptember 19-én 9 órától a

PUSZTAEGRESI
FALUNAPRA,

melynek helyszíne a focipálya, illetve
a pusztaegresi mûvelõdési ház.

A falunap alkalmából fõzõversenyt ren-
dezünk. Az ételek szabadon választha-
tók, hozott alapanyagból. A fõzõver-
seny fõdíja egy étkészlet.

Ebéd: csülkös körömpörkölt és a fõzõ-
verseny választéka.

További programok:

— 9 órakor az egyesület falunapi meg-
nyitója;

— foci (a nevezési díj 600 Ft, ami tartal-
maz egyszeri étkezést is);

— vetélkedõk, bábszínház, kincskere-
sés, kung-fu bemutató;

— 14 órától a „Csajok” nevû lánycsapat
gyermekmûsora;

— 15 órától a Sárbogárdi Fúvószene-
kar;

— 16 órától folytatódik a „Csajok” elõ-
adása.

— 20 órakor a mûvelõdési házban bál, a
zenét a Melódia zenekar szolgáltatja,
belépõ 500 Ft.

Tombolatárgyakat, felajánlásokat szí-
vesen fogadunk!

Rossz idõ esetén a programok a mûve-
lõdési házban kerülnek megrendezésre.

Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!

Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület

Gazdasági társaságok, munkanélküliek!
Folytatódik a Társadalmi Megújulás Operatív Program!

Az Európai Unió által támogatott munkagyakorlat-szerzés keretén belül lehetõség
nyílik 7 hónapig támogatásra. A programról bõvebb felvilágosítást a Sárbogárdi Mun-
kaügyi Kirendeltségen Ács Imréné (Anikó) mentor, Hier Erzsébet ügyintézõ, Kertész
Adrienn munkavállalási tanácsadó nyújt. Telefonszám: 06 (25) 461 528.

Meghívó

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete nevében tisztelettel
meghívok minden érdeklõdõ városla-
kót a polgármesteri hivatal dísztermé-
ben

2009. szeptember 23-án (szerda)
17 órakor tartandó

KÖZBIZTONSÁGI
FÓRUMRA.

Elõadó: dr. Ozsváth Zsolt r. szds. mb.
rendõrkapitány.

A kapitány úr és munkatársai várják
kérdéseiket (akár elõtte írásban is), és
szívesen válaszolnak felvetéseikre.

Juhász János polgármester

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzata sok

szeretettel meghívja Önöket az

IDÕSEK
VILÁGNAPJA

alkalmából tartandó
városi ünnepségre.

Idõpont: 2009. október 2.
Helyszín:

József Attila Mûvelõdési Központ.
Program:

15.00–16.45 egészségügyi szûrések (vér-
nyomás-, vércukorszint-, koleszterin-
szint-mérés, hallás- és látásvizsgálat);
17.00 „Szellõk szárnyán” nosztalgiamû-
sor Tóth Évával és Leblanc Gyõzõvel.
Az ünnepség után vendégfogadás.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Juhász János polgármester

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Vá-
ros Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2009. szeptember 8-ai ülésén elfogadta:

— a 41/2009. (IX. 14.) ktr. sz. rendeletet az ön-
kormányzat 9/2009. (II. 19.) ktr. sz. rendelet mó-
dosításáról;

— a 42/2009. (IX. 14.) ktr. sz. rendeletet az egyes
szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) ktr.
sz. rendelet módosításáról;

— a 43/2009. (IX. 14.) ktr. sz. rendeletet a gyer-
mekvédelem helyi rendszerérõl szóló 41/2002.
(XII. 17.) ktr. sz. rendelet módosításáról;

— a 44/2009. (IX. 14.) ktr. sz. rendeletet a helyi
egészségügyi közszolgáltatásokról szóló 21/
2002. (VII. 18.) ktr. sz. rendelet módosításáról;

— a 45/2009. (IX. 14.) ktr. sz. rendeletet a laká-
sok és helyiségek bérletére és elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 21/2006. (III.
23.) ktr. sz. rendelet módosításáról (hatályos:
2009. IX. 14.);
— a 46/2009. (IX. 14.) ktr. sz. rendeletet a laká-
sok és helyiségek bérletére és elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 21/2006. (III.
23.) ktr. sz. rendelet módosításáról (hatályos:
2010. I. 01.);
— a 47/2009. (IX. 14.) ktr. sz. rendeletet a helyi
lakáscélú támogatásról szóló 14/2006. (III. 20.)
ktr. sz. rendeletet módosításáról;
— a 48/2009. (IX. 14.) ktr. sz. rendeletet a távhõ-
és melegvíz-szolgáltatásról.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Felhívás
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület

város- és múzeumnézõ sétát szervez
Székesfehérváron.

Idõpont: 2009. szeptember 27.
A séta során érintjük Székesfehérvár
belvárosának nevezetességeit, múzeu-
mait, kiállítóhelyeit, ahova ingyenesen
beléphetünk.
Az idegenvezetõnk dr. Fülöp Gyula
lesz.
Utazás busszal, indulás 8.30 órakor a
sárbogárdi mûvelõdési ház elõl, érkezés
ugyanide kb. 16 órakor.
Ebédrõl mindenki maga gondoskodjék.
A kirándulás költsége a létszámtól füg-
gõen alakul, s csak a busz díját tartal-
mazza.
Jelentkezni a városi könyvtárban lehet
személyesen, vagy telefonon.

SZEPTEMBERBEN ÚJRA LESZ VÁSÁR
SÁRBOGÁRDON

Többen kérdezték, hogy lesz-e vásár Sárbogárdon, vagy örökre betiltották.
A keddi sárbogárdi képviselõ-testületi ülésen több képviselõ is szólt arról, hogy nagy
felháborodás kísérte az augusztusi vásár elmaradását. Az elhangzott ígéret szerint
szeptemberben újra lesz vásár Sárbogárdon.

/H/
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Férfi megyei I. o.

Nagyarányú gyõzelem a nyitányon
Ercsi–Sárbogárd 16:44 (10:23)

Ezt a gyõzelmet a fiúk barátjuk és sporttársuk, a télen elhunyt
Diószegi Tibor emlékére ajánlották, aki a mérkõzés napján ünne-
pelte volna 20. születésnapját.
Csapatunk a következõ összeállításban lépett pályára: Németh I.,
Szabó J. 3, Nacsa 8, Pluhár 2, Takács 7, Balog 4, Szabó J. Zsolt 3.
Csere: Németh II. 7, Hegedûs 7, Botka 3, Suplicz, Baki, Bodoki
Gy., Borostyán. Edzõ: Bodoki György.
A keret tagjai még a jelenleg sérült ifj. Bodoki György, illetve
Bodoki Péter, Rehák Tamás, Orbán Ferenc, Németh László, ösz-
szesen 19 fõ.
A fent említett 19 fõs keret egész nyáron becsülettel készült a sze-
zonra a sárszentmiklósi szabadtéri mûanyag pályán, amit Nagy
Laci bácsi bocsátott rendelkezésünkre ingyen, amit ezúton is kö-
szönünk. A felkészülés során részt vettünk még strandkézilab-
da-kupákon is, ami szintén jót tett a csapatnak.
A tavalyi indulás kicsit nehezen ment, de aztán kiegészült a csapat
a két simontornyai fiúval, illetve beszállt a nagy tapasztalattal ren-
delkezõ Takács Lajos és Bodoki apuka is, aki persze addig is
edzõként mûködött.
Fiatal játékosaink az elvégzett munka eredményeként látványo-
san fejlõdnek. Idõben a 16 éves Rehák Tamástól az 50 éves Ta-
kács Lajosig több korosztályt átfog a csapat. Ennek ellenére talán
a csapatszellemre vagyok a legbüszkébb.
Ez a gárda a nyáron többször is összejött egy-egy közös vacsorára
különbözõ apropóból, legyen az születésnap, névnap, vagy csak

úgy, spontán. Ebben a bajnokságban már nagyobbak az elvárá-
sok, itt már kell bizonyítani. Megérdemelne a város egy szabvá-
nyos sportcsarnokot, ahol akár bennünket is kulturált körülmé-
nyek között biztathat közönségünk.
A mérkõzésrõl egy mondatban annyit, hogy lesz ez még nehezebb
is. Egy újonc, fiatalokból álló csapat próbálta felvenni velünk a
versenyt, ami most nekik nem sikerült. Az erõsebb, felkészültebb
csapat gyõzött, még ilyen arányban is megérdemelten.
Szombaton Martonvásárra látogatunk, ahol már nehezebb lesz,
de gyõzni megyünk.
Addig is hajrá, Sárbogárd!

Rehák Sándor

A legidõsebb szurkoló
Augusztus 30-án a Cece–Lajoskomárom me-
gye II. osztályú futballmérkõzés mellett egy
díjátadónak is szemtanúi lehettek a szurko-
lók. Ugyanis a Cece Polgári Sportegyesület
örökös tiszteletbeli taggá avatta Szijjártó Já-
nost mint a legidõsebb, legkitartóbb és leg-
megbecsülendõbb szurkolót, aki egy névre
szóló kupát kapott az elismerõ cím mellé. A
86 éves Jani bácsi a Bogárdi TV-nek elmond-
ta, hogy gyerekkora óta rajongója ennek a
sportágnak, minden egyes mérkõzésen ott
van, legyen az hazai, vagy idegenbeli pályán.
Évekig volt vezetõségi tag, de megtudtuk,
hogy régen még a szerelések tisztítását is õk
végezték el a szûkösebb idõkben. Mindig a
cecei csapat mellett állt, lehetett az lejtõn,
emelkedõn, vagy akár a csúcson is, õ nem szidta õket, csak a jobbra törekedett
és törekszik még ma is.
Ezúton gratulálunk Szijjártó Jánosnak, és további hosszú életet kívánunk neki!

Menyhárt Daniella

SAK-hírek
Folytatódott az asztalitenisz-bajnokság, és az elmúlt
hétvégén a tavalyi gyõzteshez látogatott a SAK csa-
pata, azaz Balatonfüred volt az úti cél és a játékhely.
Sok esélye nem volt a csapatnak a tavalyi bajnok ott-
honában. Bár a párosok mérkõzésénél még döntet-
len volt az eredmény, mivel a Lovász–ifj. Papp páros
hozta a mérkõzését, de a Dörögdi G.–id. Papp páros
már nem mondhatta el ezt.
Az egyéni mérkõzések sem alakultak jobban. Az el-
múlt fordulóban remekül játszó Dörögdi Gábor
most nemhogy meccset, de szettet is alig tudott
nyerni, mind a négy mérkõzését elveszítette. Ifj.
Papp László hullámzó játékkal két mérkõzést nyert,
és kettõt veszített, bár ebbõl is az egyiket nyerhette
volna. Lovász Lajos most nem tudta teljesíteni a kö-
telezõ négy gyõzelmet, csak kettõt; mivel magasla-
ton volt a csarnok, idõnként légszomjjal küzdött, ke-
vés idõ jutott akklimatizálódni. Újoncként mutat-
kozott be a csapatban Lajtos József, aki a megyei
csapat erõssége. Itt még kicsit „gyúrni” kell, de majd
alakul.
Ennek megfelelõen alakult ki a 13-5-ös balatonfü-
redi gyõzelem, de a bajnokságnak nincs vége.
Legközelebb megint idegenben játszik a csapat, és
Herend lesz az ellenfél, akik a következõ szezont az
NB II-ben szeretnék folytatni, így valószínû, hogy
ott sem sétagalopp vár a SAK csapatára.
Az edzések idõpontja változik! Hétfõn, szerdán,
pénteken 17 és 19 óra között lehet jönni! Minden ér-
deklõdõt szeretettel vár

a SAK csapata

ÉRTESÍTÉS
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd értesíti az érintetteket, hogy az MH
Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság TÉK Székesfehérvár

2009. szeptember 25-én 9–12-ig kihelyezett ügyfélszolgálati napot
tart az egyesület klubhelyiségében (volt HEMO).

Egyúttal tájékoztató elõadásra kerül sor a „Katonák munkaerõpiaci rein-
tegrációjának képzési programja” projekt részleteirõl.
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A Femol-csoport állása:
1. Iváncsa 5 5 - - 21-1 15
2. Szabadegyháza 5 4 - 1 20-8 12
3. Pusztaszabolcs 5 3 1 1 13-6 10
4. Mezõfalva 5 3 1 1 12-5 10
5. Adony 5 3 1 1 16-10 10
6. Cece 5 3 1 1 13-16 10
7. Dég 5 3 - 2 8-7 9
8. Seregélyes 5 2 1 2 11-10 7
9. Mezõszilas 5 2 1 2 8-11 7
10. Rácalmás 5 2 1 2 7-18 7
11. Aba-Sárvíz 5 2 - 3 14-10 6
12. Sárbogárd 5 1 3 1 8-9 6
13. LMSK 5 1 - 4 5-13 3
14. Nagyvenyim 5 - 1 4 8-14 1
15. Enying 5 - 1 4 5-17 1
16. Lajoskomárom 5 - - 5 4-18 0

A Roneko-csoport állása:
1. Pálhalma 5 5 - - 18-1 15
2. Velence 5 4 1 - 12-2 13
3. Dunafém-M. 5 4 - 1 10-7 12
4. Kápolnásnyék 5 3 1 1 9-9 10
5. Sárszentmiklós 5 3 - 2 9-7 9
6. Bakonycsernye 5 3 - 2 8-6 9
7. Csákvár 5 3 - 2 7-5 9
8. Pusztavám 5 3 - 2 6-4 9
9. Bicske 5 2 1 2 8-4 7
10. Baracs 5 2 1 2 7-5 7
11. Sárosd 5 2 - 3 4-6 6
12. Martonvásár 5 1 1 3 10-8 4
13. Kisláng 5 1 1 3 7-9 4
14. Polgárdi 5 - - 5 5-17 0
15. Káloz 5 - - 5 4-16 0
16. Pákozd 5 - - 5 2-20 0

A Déli-csoport állása:
1. Perkáta 4 4 - - 14-1 12
2. Vajta 5 4 - 1 12-8 12
3. Sárszentágota 5 3 1 1 17-13 10
4. Kulcs 5 3 1 1 11-7 10
5. Zichyújfalu 4 3 - 1 12-4 9
6. Mezõkomárom 5 2 2 1 8-6 8
7. Tác-Csõsz 5 2 1 2 9-9 7
8. Elõszállás 5 2 - 3 16-14 6
9. Nagylók 5 2 - 3 6-8 6
10. Dunapentele 5 2 - 3 12-16 6
11. Alap 5 1 2 2 9-9 5
12. Besnyõ 5 1 1 3 7-13 4
13. Soponya 5 - 1 4 3-14 1
14. Kisapostag 5 - 1 4 5-19 1

A Femol-csoport
eredményei:

Mezõszilas–Adony 2-3 (2-2)

Gólszerzõk: Parragi, Sülyi, illetve Fehér
(öngól), Tamon (2). Ifjúsági mérkõzés:
1-6.

Szabadegyházi Kinizsi–Rácalmás SE
6-0 (1-0)

Gólszerzõk: Balló (3), Rapai G., Vida,
Kiss. Ifjúsági mérkõzés: 4-0.

Pusztaszabolcs SE–Lajoskomárom
3-1 (3-0)

Gólszerzõk: Kovács B. (2), Kovács J., illet-
ve Orosz. Ifjúsági mérkõzés: 12-0.

Dég–Iváncsa 0-3 (0-3)

Gólszerzõk: Simon N. (2), Simon A. Kiál-
lítva: Porvázsnyik (Dég). Ifjúsági mérkõ-
zés: 6-2.

Cece–Nagyvenyim 4-2 (0-0)

Gólszerzõk: Tóth L. (3), Ambrus, illetve
Pukánszky (2). Ifjúsági mérkõzés: 6-1.

Enyingi VSE–Sárbogárd 1-1 (0-1)

Gólszerzõk: Körmendi, illetve Bognár. If-
júsági mérkõzés: 15-0.

Seregélyes SE–LMSK 2-0 (0-0)

Gólszerzõk: Tömör, Vachler. Ifjúsági
mérkõzés: 4-1.

Mezõfalva SE–Aba-Sárvíz 4-1 (1-1)

Gólszerzõk: Rajna, Ivacs, Szilva (2), illetve
Kuczi. Ifjúsági mérkõzés: 4-0.

A Déli-csoport
eredményei:

Kulcs–Alap 3-2 (2-2)
Gólszerzõk: Fehér R. (2), Fehér K., illetve
Varjas (2).

Dunapentele–Besnyõ 2-0 (0-0)
Gólszerzõk: Berkes, Virág.

Sárszentágota–Kisapostag 5-2 (4-0)
Gólszerzõk: Beke (2), Krajcsovics, Faze-
kas, Molnár, illetve Schneider, Domokos.

Nagylók–Zichyújfalu 0-3 (0-1)
Gólszerzõk: Horváth, Berki, Újfalusi.

Elõszállási SE–Vajta 1-3 (1-0)
Gólszerzõk: Kiss, illetve Fekete, Szalai, Si-
mon.

Perkáta–Tác-Csõsz 1-0 (0-0)
Gólszerzõ: Reith.

Mezõkomárom–Soponya 2-0 (2-0)
Gólszerzõk: Varga, Simon.

Sárszentmiklós–Pálhalma 0:2 /0:0/
Sárszentmiklós, 300 nézõ, vezette: Jakab Zoltán.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó L., Szabó G., Csanaki,
Szarka, Huber, Markovics, Emperger /Bakos/, Berényi, Král /Sza-
bó Z/. Edzõ: Masinka László.
Pálhalma: Vörös, Szabó, Salamon, Sztanó /Vincze/, Papp, Cséza,
Dudás, Bartha /Romhányi/, Balaskó, Kóczián /Rompos/, Tóth.
Edzõ: Nagy Zoltán.
A forduló rangadóját játszottuk a több volt NB I-es labdarúgóval
hozzánk látogató vendégcsapat ellen. A bajnokságban eddig elért
eredményük igencsak tekintélyt parancsoló, mivel az eddig leját-
szott négy mérkõzés mindegyikét megnyerték 16 rúgott és 1 ka-
pott góllal. Mindettõl függetlenül a mérkõzés elõrehaladtával a
szurkolóknak mindnagyobb lett a meggyõzõdése, hogy egy gólos
mérkõzést fogunk látni, tehát amelyik csapat talál egy gólt, az
nyer is.
Az elsõ játékrészben mindkét csapat elõtt adódtak lehetõségek,
amik közül a legnagyobb Berényi kapura törése volt, melynek so-
rán csak a kapussal állt szemben, de hibázott.
Már ebben a játékrészben megjegyezték a hazai szurkolók, hogy
12 emberrel kell küzdenünk, mert a játékvezetõ ítéleteivel szem-
betûnõen segítette a vendégcsapatot.
A második játékrészben mind a csapatok, mind a játékvezetõ ott
folytatták, ahol abbahagyták, amit a játékvezetõ meg is koroná-
zott egy ellenünk ítélt szabadrúgással.
Míg játékosaink a játékvezetõ ténykedésének kifogásolásával vol-
tak elfoglalva, a vendégcsapat gyorsan elvégezte a szabadrúgást,

amit a hosszú oldalra átlõttek, ahol érkezett Bartha, aki egy igazí-
tás után a kapuba lõtt, 0:1.
Várakozásunkkal ellentétben nem tudtunk átmenni támadásba
az igencsak jól szervezett pálhalmai csapat ellen, így beigazolódni
látszott a jóslat, azaz az egygólos meccs.
89. perc: kapunktól 26 méterre szabadrúgáshoz jutott az ellenfél
(ez jogos volt), melyet Dudás értékesített a rosszul felállított sor-
fal mellett, és ezzel ki is alakította a végeredményt.
Meglátásom szerint két azonos erõt képviselõ csapat játszott egy-
más ellen egy igazi rangadót, mert azt el kell ismerni: jó meccs
volt. Meggyõzõdésem, hogy ha mi szerezzük az elsõ gólt, le is
hozzuk a mérkõzést.
Ez volt az a mérkõzés, melynek pontjait nem számoltuk ide, de
egy kis szerencsével nyerhettünk volna. Nem érdemeltünk vere-
séget.
Hétvégén ismét rangadót játszunk, mert Kápolnásnyékre látoga-
tunk, és borítékolható a nagy küzdelem, melynek folyamodványa
a jó meccs.

Ifjúsági mérkõzés: Sárszentmiklós–Pálhalma 1:1

Erre a mérkõzésre érvényes a mondás: lehetett volna fordítva is.
Csapatunk egy igencsak jó erõkbõl álló ellenféllel szemben végig
partiban volt, és itt is egy kis szerencsével nyerhettünk volna.
Néhány játékoson látszott az elmúlt napi szüreti bál utóhatása.

Szabó Béla

Minden nap 8 órányi
mûsor Sárbogárd és

környéke eseményeirõl



12 HITÉLET 2009. szeptember 17. Bogárd és Vidéke

Emlékezés a régi templomra
Sárbogárd város evangélikus közössége immáron háromnegyed éve építi leendõ otthonát: a
lelkészlakásból, közösségi helyiségekbõl és templomból álló gyülekezeti központot. A lel-
készlakás napokon belül fogadókész, a közösségi helyiségek is hamarosan elkészülnek, így a
gyülekezet lassan birtokba veheti új létesítményét. Nagy örömünk mellé azonban szomorú-
ság is vegyül, hiszen az újba költözés a kedves, régi otthon, a Posta utcai kis templomunk el-
hagyását is jelenti.
Mégis biztosak vagyunk abban, hogy ha a templom érezne, nem volna benne keserûség. Hi-
szen õ sohasem önmagáért élt, hanem szolgált. Meghitt helyet adott annak, hogy a betérõk
Istenükhöz fordulhassanak, majd a kapott ajándékokkal tovább folytathassák útjukat. És
tudta azt is, hogy falai holt, elmálló kövekbõl épültek, azért, hogy a benne lakók élõ kövek-
ként épüljenek bele a gyülekezetbe, Isten országába. És ha ez megtörtént, a templom
elmondhatja: teljes életet éltem.
Ezzel a cikksorozattal köszönjük meg templomunk 60 éves szolgálatát, és állítunk emléket
õseink hitének, amibõl ez a templom épült.

Bõjtös Attila gyülekezeti munkatárs

A sárbogárdi evangélikus imaház története
1. rész

60 éve épült a sárbogárdi evangélikusok
kistemploma a Posta utcában, vagy aho-
gyan akkoriban hívták, a Deák Ferenc ut-
cában. Az építkezés történetét az egykori
lelkész, Pálffy Mihály írta meg az utókor
számára.
Evangélikus egyházunk szórványegyház.
Ennek az állításnak az igazsága talán sehol
sem érvényesül annyira, mint itt, s talán
senki sem érzi, illetve éli át olyannyira,
mint mi.
Egész járásunk területén csak egy anya-
gyülekezet van, Sárszentmiklós, amelyet
azonban elég nehéz megközelíteni. De a
sárszentmiklósi lelkész számára is nehéz
feladatnak látszott az anyagyülekezettõl
északra elterülõ területen élõ evangéliku-
sok rendszeres lelki gondozása. Márpedig
egyházunk nem nézheti tétlenül, hogy hí-
vei pásztor nélkül nevelõdjenek, mert azok
elõbb vagy utóbb elvesznek számára. En-
nek a felismerése — továbbá hogy Sárbo-
gárd katona-állomáshely lett, illetve állan-
dó zászlóaljat kapott, hol mindig voltak
evangélikus katonák — késztette a Sárbo-
gárdon élõ evangélikusokat arra, hogy
Kapi Béla püspök úrtól segédlelkészt kér-
jenek, kinek székhelye Sárbogárdon lenne,
s gondozná a sárbogárdi és az anyagyüle-
kezettõl — Sárszentmiklóstól — északra
elterülõ területen élõ evangélikusokat.
Püspök úr 1615/LL/1938-39. sz. leirata ér-
telmében hajlandó Sárbogárdnak segéd-
lelkészt adni, de csak úgy, ha annak állása
missziói segédlelkészi állássá szerveztetik.
További kérésnek püspök úr eleget tevén
1939. szeptember 26-án Pálffy Mihály se-
gédlelkészt kiküldötte a sárszentmiklósi
lelkész mellé, de sárbogárdi székhellyel.
A fiókegyházunk története tulajdonkép-
pen ezzel kezdõdött. Megtörtént a területi
elhatárolás, továbbá a két gyülekezet kö-
zött fennálló anyagi ügyek rendezése.
Sárszentmiklós elbocsátotta Sárbogárdot,
s vele együtt Hercegfalvát, Sárszentágotát,

Felsõkörtvélyest, Kis- és Nagylókot, s Szil-
famajort, de csak azzal a feltétellel, hogy
évenként 250 pengõt fizet az anyagyüleke-
zetnek. Ami akkor kivihetõnek és megva-
lósíthatónak látszott, sajnos az évek folya-
mán mind nehezebb lett. A háborúval járó
drágaság következtében nehezen tudta a
kis fiókgyülekezet önmagát fenntartani,
amihez még súlyos tehertétel járult: az
anyagyülekezetnek fizetendõ évi járulék.
Az 1943. május 30-ai püspöki látogatás al-
kalmával a gyülekezet azzal a kéréssel for-
dult a püspök úrhoz, hogy ezt a fennálló
kötelezettséget valamilyen forrásból
egyenlítse ki. Püspök úr a kérést teljesítet-
te, és két évre a sárszentmiklósi gyüleke-
zetnek az összeget kiutalványozta.
Ha anyagilag nehézségekkel is küszködik a
fiókegyházközség, régi vágyát Isten segít-
ségével szerette volna valóra váltani. Min-
den hívõnek titkos vágya az volt, hogy saját
templomukban dicsérhessék Istenüket,
hova örömeiket, bánataikat elvihetik. A
kezdet nehézségeivel küszködve továbbá a
kor nehézségei következtében nem gon-
dolhattak az Istennek szentelt hajlék fel-
építésére, de hogy ez a gondolat állandóan
foglalkoztatta a híveket, bizonyság az,

hogy a gyülekezet önkéntes adakozás út-
ján 200 négyszögöles templomtelket vásá-
rolt 2.000 pengõért Sárbogárdnak egyik
újabban kiépült részében. Minden gyüle-
kezeti tag tõle telhetõleg részt vett az ada-
kozásban, abban a reménységben, hogy az
elkezdett munkát a Mindenható be fogja
fejezni, és Sárbogárdon evangélikus temp-
lom épülhet.
Sárszentmiklós — anyagyülekezet — látva
az elindulás nehézségeit, hogy a kezdet
kezdetén már anyagiakkal küszködik a fi-
ókegyházközség, átengedte szórványainak
nagy részét (Cece, Sáregres, Alsószentiván
stb.), ezt azonban — részben mivel egy em-
ber számára rengeteg munkát jelentett,
részben több kellemetlenség elkerülése
végett — 1943. január 1-jével visszaadta az
anyagyülekezetnek. Nyilvánvalóvá lett:
amennyiben Sárbogárd terjeszkedni akar,
nem lefelé — Sárszentmiklóstól délre —
kell fordulni, hanem északra, és hozzá kö-
zelebb esõ szórványokat kell magához
kapcsolni. Ezek azonban nemcsak más
egyházmegyéhez, hanem más egyházkerü-
lethez tartoznak — Dunán inneni egyház-
kerülethez —; az ezek megszerzéséért kel-
lõ lépéseket meg is tette. Mindez azonban
végleges megoldást nem nyert.
1943. május 30-án Kapi Béla püspök meg-
látogatta a gyülekezetet. Azon aggodal-
mának adott kifejezést, hogy a jelenlegi
körülmények között nem látja eléggé biz-
tosnak a szórványközpont fejlõdését. A
gyülekezet vezetõségével folytatott meg-
beszélésén az az óhaj merült fel, hogy püs-
pök úr hasson oda, hogy Sárosd, Szabad-
egyháza, Pusztaszabolcs kapcsoltassék el a
Dunán inneni egyházkerülettõl, s csatol-
tassék Sárbogárdhoz, ezáltal kb. 350-400
lélek tartozna a kialakuló missziói gyüle-
kezethez. Püspök úr a lépéseket meg is tet-
te, de a bekövetkezett események miatt ez
a kérdés végleges megoldást nem nyert.

(Folytatás a következõ számban.)
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ZENEI VILÁGNAP SÁRBOGÁRDON

Október 3-án (szombaton) 18 órakor kórustalálkozót rendezünk
a mûvelõdési központban a zene világnapja alkalmából.

A fellépõk: „Harmonia Classica” Ifjúsági Zenekar (Szlovákia), Somorjai „Híd” Vegyes Kar
(Szlovákia), Bátaszéki Pedagógus Kórus, Sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar.

A szlovákiai vendégek másnap Vajtán, az ünnepi szentmisén is közremûködnek.

A kórustalálkozó támogatói: Patikamérleg Bt., Vagyonhasznosító Szövetkezet,
városi önkormányzat, Bogárd és Vidéke Lapkiadó.

Mindenkit szeretettel vár a Bogárd-Dal Egyesület!

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a kórus munkáját adójuk
1 %-ának felajánlásával támogatták.

Meghívó
A Sáregresi Református Egyházközség Presbitériuma,

a Sáregresi Római Katolikus Egyházközség és Sáregres
Község Önkormányzata szeretettel meghívja

Önt és kedves családját a

2009. szeptember 20-án (vasárnap)
15 órakor a sáregresi református templomban
tartandó ökumenikus hálaadó istentiszteletre,

és az azt követõ harangszentelésre,
emléktábla-avatásra.

Isten igéjét hirdeti: Imre Bálint, a Mezõföldi Református Egy-
házmegye esperese és Kótai Róbert fõhadnagy, katolikus tá-
bori lelkész.
Elérhetõség: Sáregres, Kálvin tér 1. Telefon: 06 (25) 473 323.

Presbiteri konferencia Cecén
Református egyházmegyei presbiteri konferencia helyszíne volt
Cece község református temploma szeptember 12-én, szomba-
ton. A konferenciát a presbiteri szövetség szervezte, s arra az egy-
házmegyén kívüli településekrõl, így például Sáregresrõl és Tolna
megyébõl is érkeztek lelkészek, presbiterek.

A konferenciát Agyagási István
esperes kezdõ áhítata nyitotta
meg.
Szabó István református püspök
Kálvin Jánosról, a reformáció
hajlíthatatlan zászlóvivõjérõl tar-
tott elõadást. A nagy reformátort
úgy jellemezte, mint nem megal-
kuvó, a hitbéli dolgokban hajlít-
hatatlan, „kellemetlen” embert.
Kálvin fõ mûve, az Institúció, sze-
mélyes hangjával, a közösség
iránti mély érzékenységével („A

szövetség népe va-
gyunk!”) máig tartó ha-
tást gyakorol a reformá-
tus hitéletben, s megha-
tározóan jelen van min-
den református életében
az a kálvini törekvés, ami
úgy jellemezhetõ, hogy
az Istennel való mély el-
kötelezõdésben nem le-
het semmilyen enged-
mény. Ez nem csupán
annyit jelent, hogy ne

imádj a templomban faragott képet, hanem a lélekben is erre kell
törekedni. „S bár bálványgyártó az emberi szív” — mondja Kálvin
—, törekedni kell arra, hogy szívünkbõl kérlelhetetlenül töröljük
az Istennel való közvetlen kapcsolat útjában álló bálványokat.
Dr. Szabó Dániel, a presbiteri szövetség elnöke a református egy-
házbeli ébredési mozgalmak jelentõségérõl, a mai tennivalókról
és az összefogásról beszélt.
Délután Horváth Erzsébet egyháztörténész tartott elõadást.
A konferencián Arany János karnagy vezényletével egy budapesti
református énekkar szolgált, valamint Szummer Ádám trombitán
játszott Jákob Zoltán orgonakíséretével.

Hargitai Lajos

T Á R S A S T Á N C T A N F O L Y A M I N D U L
SZERETETTEL VÁRJUK A TÁNCOLNI VÁGYÓ

FIATALOKAT ÉS FELNÕTTEKET TÁNCISKOLÁNKBA!
A tanfolyamok idõpontjai

SÁRBOGÁRDON
ifjúsági: vasárnap 16.00–17.00, felnõtt: hétfõ 17.45–19.00,
helyszín: József Attila Mûvelõdési Ház (színpad);

ALAPON
péntek: 14.45–16.00, helyszín: Arany János Mûvelõdési Ház.

Érdeklõdni a 06 (30) 530 9797-es számon
Radnai Zoltánnál lehet.

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR

TANFOLYAM INDUL
2009. szeptember 12-étõl

a Légió 2000 Security
szervezésében

AKCIÓS ÁRON!
Jelentkezés:

Légió központi iroda
Sárbogárd, Ady E. út 29.
Telefon: 06 (25) 508 980
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Pulykasült karfiollal,
sovány sajttal
egybesütve

Hozzávalók: 4 szelet ujjnyi vastag pulyka-
mell (kb. 80 dkg), személyenként 30 dkg
tisztított karfiolrózsa, só, fehérbors, szere-
csendió ízlés szerint, 4 ml olívaolaj, 20 dkg
Anikó sajt.

Elkészítés: a pulykamellfiléket kiklopfoljuk. Só-
val, borssal, szerecsendióval fûszerezzük. Ke-
vés olívaolajon mindkét oldalán elõsütjük. Köz-
ben a rózsáira szedett karfiolt kevés vízben só-
val megfõzzük. Ha megfõtt, leszûrjük. A pulyka-
mellek tetejére halmozzuk, Anikó sajttal meg-
szórjuk. Sütõben 160 fokon 15 perc alatt készre
sütjük.

Tojásos csirkecombok
salátán

Hozzávalók: 4 csirkecomb, 6 tojás, 1 csokor
petrezselyemzöld, 1 csokor snidling, 2 fej sa-
láta, só.

Elkészítés: a csirkecombokat lebõrözzük, a
csont mellett bevágjuk, és besózva kicsit állni
hagyjuk. Nagy serpenyõben forró olajra tesz-
szük, kicsit megpirítjuk, majd kevés vizet öntve
alá, letakarva puhára pároljuk. Felütjük a tojáso-
kat, sóval, apróra vágott petrezselyemzölddel
és snidlinggel fölverjük. A csirkét zsírjára süt-
jük, elrendezzük a serpenyõben, és a tojással
felöntjük. Amikor a tojás megdermedt, a com-
bok mentén négy adagra osztjuk, és frissen las-
kára vágott, ízesített salátán tálaljuk.

Padlizsánkrém pirítósra
Hozzávalók: 2 nagy padlizsán, 3-4 evõkanál-
nyi majonéz, reszelt vöröshagyma, só.

Elkészítés: a megmosott padlizsánt sütõben
megsütjük. Meghámozzuk, hozzáadjuk a majo-
nézt, sót, hagymát, botmixerrel eldolgozzuk.
Nagyon finom, habos lesz.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

TÁJÉKOZTATÁS
„Az iskola rendõre” programról

A 2008/2009-es tanévet követõen a 2009/2010-
es tanévben is folytatódik a program.
A gyermekek baleseti és bûnözés általi veszé-
lyeztetettsége mind okozói, mind sértetti minõ-
ségben jelentõsnek mondható. A balesetek
szempontjából a gyermek gyalogosok és kerék-
párosok a legvédtelenebbek, õk azok, akik életko-
rukból adódóan nem érzik a veszélyt. A gyermek
a közúti közlekedésben képtelen saját életének,
testi épségének megóvásra. A tudatos magatar-
tás kialakításában, a balesetek megelõzésében a
felkészítésnek, a szülõi példamutatásnak, a tan-
órai és tanórán kívüli közlekedésre nevelésnek
meghatározó szerep kell, hogy jusson.
Az elsõ év tapasztalatait és eredményeit értékel-
ve látható volt, hogy a program céljaival az isko-
lák jelentõs része egyetértett, azt szívesen fogad-
ták, és biztosították az iskola rendõrét az együtt-
mûködési készségükrõl.
A rendõrök általános közlekedési és bûnmegelõ-
zési tárgyú elõadásokat tartottak, melyek során
kitértek a korosztályra leselkedõ veszélyekre, és
azok megelõzési lehetõségeire.
A rendõri jelenlét miatt a pedagógusok, szülõk és
a gyermekek is nagyobb biztonságban érezték
magukat, és észrevehetõ volt az is, hogy az isko-
lák környékén a jármûvezetõk körültekintõbben,
a közlekedési szabályokat betartva közlekedtek.
A rendelkezésre álló adatok alapján az elmúlt tan-

évben iskolák közvetlen közelében nem történt
személyi sérüléssel járó közlekedési baleset.
Az illetékességi területünkön található általános
iskolák mindegyike részére lehetõséget biztosí-
tottunk a programban való részvételre, közülük
néhány felismerte a benne rejlõ lehetõségeket,
és aktívan részt vett a programban.
Minden iskolában kifüggesztésre kerül a faliújsá-
gon az iskola rendõrének neve és elérhetõsége,
forduljanak hozzá bizalommal, kérdéseikkel,
problémáikkal!
A programhoz kapcsolódóan szeptember hónap-
ban, a polgárõrséggel közösen kiemelt figyelmet
fordítunk a frekventált helyeken található általá-
nos iskolák környezetében található gyalogátke-
lõhelyek környékére a napi oktatás kezdetekor.
A fenti feladathoz kapcsolódóan szükséges a tan-
testület és a szülõi munkaközösségek bevonása
is, hiszen az általános iskolák közvetlen közelében
található gyalogos-átkelõhelyeken láthatósági
mellény és jelzõtárcsa segítségével õk is segíteni
tudják a gyermekek biztonságos áthaladását.
Kérjük a jármûvezetõket, hogy az iskolák környé-
két fokozott óvatossággal közelítsék meg!
Segítsük a gyermekeket a tudatos közlekedés ki-
alakításában példamutató, szabálykövetõ maga-
tartásunkkal!

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Zenés
különlegesség

Szeptember 19-én
(szombaton) 19 órakor

a polgármesteri hivatal
dísztermében

NÉGYKEZES
ZONGORA-
KONCERTET

rendezünk.
Fellépnek: Miniska Mónika és
Endl László, a székesfehérvári
Hermann László Zeneiskola

mûvésztanárai.
A zenés esten a zongorairodalom

kedvelt és különleges darabjai
hangzanak el.

Minden érdeklõdõt szeretettel vár
a Bogárd-Dal Egyesület!

Minden hétfõn
17 órai kezdettel
„A múlt, a jelen és a jövõ

történelemkönyve”

A jelenések könyvének titkai

Dr. Makkos Norbert
bíró elõadásai

a sárbogárdi
József Attila Mûvelõdési házban

szeptember 21.

„Hogyan néz ki Jézus lába”
szeptember 28.

Szüzek és prostituáltak a Sárkánnyal
október 5.

Három és fél év a fenevaddal
október 12.

Három angyal Sárbogárd felett
október 19.

Végítélet: Pokol vagy Paradicsom
Mindenkit szeretettel várunk!

Belépõdíj nincs!

Heti idõjárás
Pénteken még szórványosan ki-
alakulhat zápor és zivatar, majd a
hétvégén szárazabb, mérsékel-
ten meleg léghullámok alakítják idõjárásunkat.
Változékonyabb idõjárás a jövõ hét keddre vár-
ható, akkor újból kialakulhatnak záporok. A hõ-
mérsékletekben lényeges változásra nem kell
számítani, az átlagos körül szóródik majd.

www.metnet.hu



Bogárd és Vidéke 2009. szeptember 17. GYEREKSAROK 15

Világcsúfja
Hol volt, hol nem volt, volt a világon egyszer egy részeges molnár, s volt
annak egy szép lánya. Egyszer a király abba a városba került, ahol ezek
laktak, s a molnár azt mondta neki:
— Van nekem egy nagyon szép lányom, aki a szalmából is aranyat tud
fonni, jó pénzért eladom.
A király maga elé hívatta a lányt, sok pénzt adott az apjának érte, s elvitte
magával.
Megtömetett a palotában egy nagy szobát szalmával, rokkát adott a lány-
nak, és megparancsolta neki, hogy reggelre mind fonja meg aranynak,
mert ha nem, akkor a fejét veszi.
Nagyon sírt-rítt a lány, mert nem tudott õ a szalmából aranyat fonni, s félt.
Reggel felé aztán kinyílt az ajtó, s bejött egy kis törpe.
— Miért sírsz, édes lányom?
— Hogyne sírnék-rínék, mikor a király azt parancsolta, hogy ezt a szalmát
mind fonjam meg aranynak reggelre, mert különben fejem veszi! De én
ehhez nem értek!
— Hiszen ez nem baj, megfonom én, de lássuk, mit adsz érte.
Csakhogy nem volt a lánynál semmi, hát a kendõjét adta érte. A törpe
meg leült a rokkához, és máris megvolt az egésszel.
Reggel aztán elõjött a király, látta, hogy minden csupa aranyfonal, s még
nagyobb szobát tömetett meg szalmával. Ekkor is bejött reggel felé a tör-
pe, és a molnárlány gyûrûjéért megfont minden szalmát aranynak.
Harmadszorra a legnagyobb szobát tömette meg szalmával a király, a
lány meg egész reggelig várt, de csak nem jött segítség. No, de akkor még-
is! Úgy sietett, hogy alig tudott lélegzetet venni. A lány meg már csak a ru-
háját tudta volna cserébe adni.
— Azt nem — mondja a törpe —, hisz az neked is kell, de ígérd meg, ha ki-
rályné leszel, az elsõ gyereked nekem adod!
A lány meg azt gondolta, hogy sosem lesz õ királyné, beleegyezett, s a tör-
pe megfonta a szalmát.
Reggel pedig már az udvari néppel jött a király, és feleségül kérte a mol-
nárlányt, ki a sok minden mellé még szép is volt. Boldogan éltek együtt
épp egy álló esztendeig, és azalatt a királyné meg is feledkezett az
ígéretérõl.
Született egy kisfia.
Egy hét múltán nyílik az ajtó, odamegy a törpe az ágyhoz úgy hajnal felé, s
azt mondja, hogy jött a gyermekért.
Nagy rívást csapott erre szegény királyné, hogy ad kincset, bármit inkább,
de annak más nem kellett, csak a gyerek. Megsajnálta viszont, s azt
mondta neki:
— Három napot adok, hogy addig kitaláld, mi a nevem!
Megörült a királyné, és egész nap csak neveket tanult.
Hajnalban mind sorolja egymás után a törpének, de az már elunta.
— Nem igaz, nem igaz — mondta, és eltûnt.
Így volt másnap is. Akkor sem találta ki, szörnyen aggódott is miatta.
Harmadnap aztán elküldte egy hûséges szolgáját az erdõbe a javas-
asszonyhoz, nem tudna-e neki tanácsot adni.
De a szolga csak este ért haza, mikor pedig délben meg kellett volna jön-
nie. Nem találta otthon a javasasszonyt, kifigyelt viszont valamit, amíg vá-
rakozott. Egy kis törpét látott táncolni a fán, amint egyre azt dalolja,
hogy:

Hegyen-völgyön lakodalom,
a kis királyfit elhozom;
de jól jártam, hogy nem tudja,
hogy a nevem Világcsúfja.

A királyné, amint ezt meghallotta, nagyon megörült, megdicsérte, meg is
ajándékozta a szolgáját a szemfülességéért.
A kis törpe meg jött hajnalban megint. Kezdte elõbb találgatni a nevét a
királyné, de aztán azt mondta neki:
— Hát mi vagy, ha egyik se vagy? Csak tán nem Világcsúfja vagy?
Nagyon mérges lett a kis törpe erre, annyira, hogy megnyílt a föld alatta,
elsüllyedt, senki nem is látta többé. A palotában meg máig boldogan él-
nek, ha közben meg nem haltak.

Forrás: internet

Köszönet

Ezúton köszönjük meg azt a tizenegy láda szõlõt, amelyet
a Sárszentmiklósi Megújulásért Alapítvány adományo-
zott iskolánk tanulóinak. Köszönet a sárszentmiklósi
karitász tagjainak is, hiszen az õ munkájuk is segített ab-
ban, hogy a diákokhoz eljusson a frissen szüretelt gyü-
mölcs.

A Mészöly Géza Általános Iskola tanulói és nevelõi
nevében:

Toldi Lászlóné

Keresem
2009. szeptember 14-én 11 óra körül elveszítettem há-
rom fényképet valamint két levelezõlapot egy boríték-
ban a fõutcán. A lányom és jómagam vagyunk láthatók
a fotókon.
Kérem a becsületes megtalálót, juttassa vissza a levele-
zõlapokon található címre, vagy a szerkesztõségbe.

Dr. Gulyás Menyhértné, Sárbogárd



16 TV-RÁDIÓMÛSOR 2009. szeptember 17. Bogárd és Vidéke

Szeptember 19., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Angelina, a balerina – Hercegnõk tánca 9.50 Mátyás ki-
rály ígérete 10.05 Kutyafül–Macskanyelv Kisállatma-
gazin 10.35 EgészségABC 11.00 Élni tudni kell! 11.30
Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Négykezes: Kõnig Ta-
más és Vágner Péter építészete 12.35 Stílus Divatma-
gazin 13.05 A lipicai mének csodája 15.05 Malabar her-
cegnõje 16.40 Géniusz – Magyarok a világ filmgyártá-
sában 17.10 Készüljünk együtt… Labdarúgó vb 2010
17.40 Therese nõvér.com 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat Luxor,
Ötöslottó és Jóker sorsolása 21.05 Kísért a volt nejem
22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.55 Halhatatlanok 0.40
Így készült – Rubens
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infománia 6.25 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 6.45 Kölyökklub 8.40 Dis-
ney-rajzfilmek 10.20 Játék 11.30 Házon kívül 12.00 Hír-
adó 12.10 Autómánia 12.50 Doki 13.45 A dadus 14.15
Pasifaló 14.40 Cobra 11 15.45 Rejtélyek városa 16.40
Kung-fu: Egy legenda újjászületik 18.30 Híradó 19.00
Fókusz Plusz 19.30 A hazafi 22.40 Pterodactyl – Szár-
nyas gonosz 0.10 Eltûntnek nyilvánítva 1.10 Fókusz
Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.35 414-es küldetés 10.05 Di-
noszauruszok – A föld urai 10.40 Rúzs 11.10 Babavilág
11.40 Kalandjárat 12.15 Charlie – Majom a családban
13.15 Hegylakó 14.15 Bajnokok Ligája magazin 14.50
A kiválasztott – Az amerikai látnok 15.50 90210: Embe-
ri játszmák 16.45 Legenda 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.35 Lara Croft – Tomb Raider 21.25 Pánik-
járat 23.00 Támadás a harci robotok szigete ellen 0.40
Se füle, se farka, avagy a meseírók beájulnak 1.35
Kalandjárat 2.05 Teleshop
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókaba-
ré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.35 Magyarországról jövök 16.04 Idõt ké-
rek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés
másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25
Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.56 Zene
20.04 Rádiószínház 20.15 A Rádiószínház Dokumen-
tummûhelye 20.52 Zene 21.00 Rádiószínház 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

Szeptember 20., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 „Így
szól az Úr!” 9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus
krónika 9.40 Útmutató 10.05 Tanúságtevõk 10.30 Egy-
házi naptár 10.45 Református magazin 11.10 Metodis-
ta ifjúsági mûsor 11.15 Mai hitvallások 11.45 Kõbezárt
egyháztörténelem 12.00 Hírek 12.10 Berkes János
énekel 12.40 Fekete róka 14.15 Légfrissítõ 14.45
Eugene Scriebe: Egy pohár víz 16.35 Fõtér 17.30 Ma-
gyarország története 18.05 Több, mint mozi – Filmma-
gazin 18.35 Lombok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.00 Maupassant történeteibõl: 11-es szo-
ba 21.10 A szólás szabadsága 22.20 Isten nem ver
Bobbal 0.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.15 A szólás
szabadsága
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jackie Chan legújabb
kalandjai 6.20 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 6.40
Kölyökklub 10.00 Receptklub 10.20 Játék 11.25 Me-
netrend 11.45 Doki 12.00 Híradó 12.50 Magyar Autó-
sport-magazin 13.05 Forma-1-magazin 13.35 Red Bull
Air Race 14.10 Tuti gimi 15.05 Szívek szállodája 16.05
Titkos küldetés 17.00 Az álcázás mestere 18.30 Híradó
19.00 Cobra 11 20.00 Mr. és Mrs. Smith 22.20 Heti he-
tes 23.40 Portré 0.15 Maffiózók 1.20 Miért ne Emily?
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl
6.45 TV2-matiné 10.20 Dokik 10.50 Két testõr 11.25
Stahl konyhája 12.00 GSG 9 – Az elit kommandó 12.50
Száguldó vipera 13.50 Psych – Dilis detektívek 14.50
Smallville 15.45 Rex felügyelõ 16.45 Kazaam, a szellem
18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Tök állat 21.35 Bíbor
folyók 23.35 Képírók 2.00 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 „Tetszettek vol-
na…” – A rendszerváltozás évei 9.05 Kabarématiné
10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolat-

jel 11.32 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.50 Zene 21.00 Rá-
diószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Szeptember 21., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Nappali 9.55 Bûvölet 10.55 Parla-
menti napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.17
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Roma Magazin
13.30 Domovina 14.00 Fõtér 14.55 Átjáró 15.25
Pénz-vidék 15.55 Több, mint mozi 16.25 A fagyos folyó
lovasa 17.10 Prizma 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó
17.50 Hatórai tea 18.55 Párizsi jó barátok 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Kékfény 21.10
Sztársáv 21.40 Hétfõ este 22.10 Memento 22.20 Ru-
bens és a nemeuklideszi asszonyok 23.55 Hírek 0.00 TS
– Motorsport 0.30 Visszajátszás
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.25 Az elnök emberei 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsora-
csata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: New
York-i helyszínelõk 22.20 A szökés 23.25 Az utolsó le-
heletig 1.05 Reflektor 1.20 Miért ne Emily?
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20
Telekvíz 10.35 Teleshop 11.40 Betartott ígéret: Oksana
Baiul története 13.25 Kvízió 14.20 Mentõhelikopter
15.20 Parti nyomozók 16.20 Az elveszett ereklyék fosz-
togatói 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Párbaj:
Játssz agyban, játssz nagyban! 20.15 Jóban Rosszban
20.50 Celebmûszak 21.25 NCIS 22.25 Gyilkos számok
23.25 Különleges ügyosztály 0.20 100 csoda 0.25 Té-
nyek este 0.55 Viharos idõk 2.30 Holló – Út a mennyor-
szágba
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádió-
színház 13.25 Mátyás király tréfái 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Közelrõl 15.45
Hétköznapi tudomány 16.15 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádió-
színház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap törté-
netei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

Szeptember 22., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Nappali 9.50 Bûvölet 10.50 Szom-
szédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 13.00 Srpski Ekran 13.30 Unser Bildschirm
14.00 Záróra 14.55 Átjáró 15.25 Élni tudni kell! 15.55
Múlt-kor 16.25 A fagyos folyó lovasa 17.10 Prizma
17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.50 Hatórai tea
19.00 Párizsi jó barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 A TV ügyvédje 21.10 Sztársáv
21.40 Kedd este 22.10 Memento 22.20 Viharos vaká-
ció 0.00 Hírek 0.10 Esti beszélgetés 0.35 A TV ügyvédje
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.25 Szörfördög – Ízlések és tengerek
16.15 Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Tûzhányó 23.30 XXI. Század – A legendák velünk
élnek 0.00 Reflektor 0.20 Fulltiltpoker.com
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20
Telekvíz 10.40 Teleshop 11.45 A mélység foglyai 13.25
Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Parti nyomozók
16.20 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.20 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Párbaj: Játssz agyban,
játssz nagyban! 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Celeb-
mûszak 21.25 Vörös zsaru 23.25 20 év – Beszélgetések
Bárdos Andrással 0.00 100 csoda 0.05 Tények este
0.35 El Nino – A kisded

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Mátyás király tréfái
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvo-
nások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi
tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Köz-
életi ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Szeptember 23., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Nappali 9.50 Bûvölet 10.50 Szom-
szédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 13.00 Hrvatska krónika 13.30 Ecranul nostru
14.00 Záróra 14.55 Kormányváró 15.25 Stílus 15.55
Most a Buday! 16.25 A fagyos folyó lovasa 17.10 Priz-
ma 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.50 Hatórai tea
19.00 Párizsi jó barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Életképek 20.50 Prizma 21.05
Sztársáv 21.40 Szerda este 22.10 Memento 22.20 Éli a
szerelmet 23.50 Hírek 0.00 Beszélõ fejek 0.30 Magyar-
ország története 1.00 Életképek
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.35 Adós fizess! 16.15 Második esély
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata
20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Csajozók társa-
sága 23.15 Drakula 2000 1.15 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20
Telekvíz 10.20 Teleshop 11.25 American graffiti 2
13.25 Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Parti nyomo-
zók 16.20 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.20 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Párbaj: Játssz agyban,
játssz nagyban! 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Celeb-
mûszak 21.25 Doktor House 22.25 Szellemekkel sutto-
gó 23.25 A médium 0.20 100 csoda 0.25 Tények este
0.55 Volt egyszer egy Amerika
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádió-
színház 13.25 Mátyás király tréfái 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 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 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

Szeptember 24., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Nappali 9.50 Bûvölet 10.50 Szom-
szédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 13.00 Rondó 13.55 Záróra 14.50 Átjáró 15.25
Sorstársak 15.55 Extra – Kultúrháttér 16.25 A fagyos
folyó lovasa 17.10 Prizma 17.30 Hírek 17.35 Körzeti hír-
adó 17.50 Hatórai tea 18.55 Párizsi jó barátok 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont
21.10 Sztársáv 21.40 Csütörtök este 22.10 Memento
22.20 A Robert Wraight – sztori 23.55 Hírek 0.05
Koncertek az A38 hajón 1.00 Szempont
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.10 Csokoládé 16.15 Második esély
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata
20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Esti showder
Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.50 Európai idõ
0.10 Alias 1.05 Reflektor 1.15 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények
reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babaper-
cek 9.20 Telekvíz 10.40 Teleshop 11.45 Tollas futam
13.25 Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Parti nyomo-
zók 16.20 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.20 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Párbaj: Játssz agyban,
játssz nagyban! 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Celeb-
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A BOGÁRDI TV MÛSORA SÁRBOGÁRDON
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON,
ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft.
rendszerén a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es
frekvencián, valamint az EMW-hálózatán, a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián. FIGYE-
LEM! Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor
alatt olvasható!
Szeptember 19., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziré-
na 8.00 Halország hírei (31’), Honvéd horgászverseny
(18’), Foci: S.miklós–Pálhalma (95’), Kézi: S.bogárd–
D.újváros (60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 István
a király rockopera Kálozon (ism. 120’), Idõsek napja
2008 (ism. 80’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Zene-
bár (30’), Népdalkörök országos találkozója 1994-ben
(ism.)
Szeptember 20., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 István a király rockopera Kálozon (ism. 120’), Idõ-
sek napja 2008 (ism. 80’) 13.00 Heti híradó 15.00 Ag-
rárnap Cecén (ism.) 19.00 Heti híradó 20.00 Presbiteri
konferencia Cecén
Szeptember 21., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Ze-
nebár (30’), Népdalkörök országos találkozója 1994-
ben (ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Halország hírei
(31’), Honvéd horgászverseny (18’), Foci: S.miklós–
Pálhalma (95’), Kézi: S.bogárd–D.újváros (60’) 19.00
Heti híradó 20.00 Hastánc (ism. 60’), Népdalkörök or-
szágos találkozója 1994-ben 5-6. rész (ism.)
Szeptember 22., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00
Presbiteri konferencia Cecén 13.00 Heti híradó 15.00
Hastánc (ism. 60’), Népdalkörök országos találkozója
1994-ben 5-6. rész (ism.) 19.00 Heti híradó 20.00 Film-
szemle (28’), 180 millió a térségnek (22’), Szüretik
Miklóson (20’), Sárhatvanban (15’), Pálfán

Szeptember 23., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00
Filmszemle (28’), 180 millió a térségnek (22’), Szüretik
Miklóson (20’), Sárhatvanban (15’), Pálfán 13.00 Heti
híradó 15.00 Alapi vadásznap részletes 19.00 Sziréna
19.30 Lapszemle 20.00 Foci: S.bogárd–Adony (95’),
Kézi: S.bogárd–Polgárdi (60’)

Szeptember 24., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Foci: S.bogárd–Adony (95’), Kézi: S.bogárd–
Polgárdi (60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Film-
szemle (28’), 180 millió a térségnek (22’), Szüretik Mik-
lóson (20’), Sárhatvanban (15’), Pálfán 19.00 Lapszem-
le, Sziréna 20.00 Presbiteri konferencia Cecén

Szeptember 25. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Alapi vadásznap részletes 13.00 Lapszemle, Sziré-
na 15.00 Presbiteri konferencia Cecén 19.00 Lapszem-
le, Sziréna 20.00 Filmszemle (28’), 180 millió a térség-
nek (22’), Szüretik Miklóson (20’), Sárhatvanban (15’),
Pálfán

***

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthe-
tõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A
rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képúj-
ságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõ-
dési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba ese-
tén, kérjük, hívják a következõ számokat: 06 (40) 200
718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440
445!

A BOGÁRDI TV MÛSORA CECE TÉRSÉGÉBEN
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden
programcsomagban az O 05-ös csatornán, a 93,25
Mhz-es frekvencián.
Szeptember 17., Cs: (7-14 óra között mûsorfrissítés)
14.00 Cece–Nagyvenyim foci (95’), Sárszentmik-
lós–Pálhalma foci (96’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Sorskérdéseink 1-2-3. rész
Szeptember 18., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Szi-
réna 9.00 Filmszemle (28’), Idõsek napja 2008 (ism.
73’) 13.00 Heti híradó 14.00 Sorskérdéseink 1-2-3.
rész 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 180
millió a térségfejlesztésre (25’), Honvéd bajtársak csa-
ládi napja (20’), Hírek Halországból (31’), István a király
(ism. 102’)
Szeptember 19., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 9.00 Cece–Nagyvenyim foci (95’), Sárszent-
miklós–Pálhalma foci (96’) 13.00 Heti híradó 14.00 Ta-
vaszi gazdatalálkozó 1-2. rész (ism.) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Filmszemle (28’), Idõsek
napja 2008 (ism. 73’)
Szeptember 20., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Szi-
réna 9.00 Tavaszi gazdatalálkozó 1-2. rész (ism.) 13.00

Heti híradó 14.00 180 millió a térségfejlesztésre (25’),
Honvéd bajtársak családi napja (20’), Hírek Halor-
szágból (31’), István a király (ism. 102’) 18.00 Lapszem-
le, Heti híradó, Sziréna 20.00 Sorskérdéseink 1-2-3. rész

Szeptember 21., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziré-
na 9.00 Filmszemle (28’), Idõsek napja 2008 (ism. 73’)
13.00 Heti híradó 14.00 Cece–Nagyvenyim foci (95’),
Sárszentmiklós–Pálhalma foci (96’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Tavaszi gazdatalálkozó 1-2.
rész (ism.)

Szeptember 22., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziré-
na 9.00 Sorskérdéseink 1-2-3. rész 13.00 Heti híradó
14.00 Tavaszi gazdatalálkozó 1-2. rész (ism.) 18.00 Lap-
szemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 180 millió a térség-
fejlesztésre (25’), Honvéd bajtársak családi napja (20’),
Hírek Halországból (31’), István a király (ism. 102’)

Szeptember 23., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Szi-
réna 9.00 180 millió a térségfejlesztésre (25’), Honvéd
bajtársak családi napja (20’), Hírek Halországból (31’),
István a király (ism. 102’) 13.00 Heti híradó 14.00 Film-
szemle (28’), Idõsek napja 2008 (ism. 73’) 18.00 Lap-
szemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Cece–Nagyvenyim
foci (95’), Sárszentmiklós–Pálhalma foci (96’)

mûszak 21.25 Bean – Az igazi katasztrófafilm
23.00 Jericho 23.55 100 csoda 0.00 Tények este
0.30 Csillagkapu
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ vi-
lág 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.21 Mátyás király tréfái 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudo-
mány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Köz-
életi ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.22 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

Szeptember 25., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Nappali 9.50 Bûvölet
10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthí-
rek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Körzeti magazin
13.50 Közlekedõ 14.00 Záróra 14.55 Átjáró 15.25
Sírjaik hol domborulnak? 15.55 Ablak 16.25 A fa-
gyos folyó lovasa 17.10 Prizma 17.30 Hírek 17.35
Körzeti híradó 17.50 Hatórai tea 19.00 Párizsi jó
barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sport-
hírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Sztársáv 21.40
Péntek este 22.10 Memento 22.20 Hét év házas-
ság 0.00 Hírek 0.10 Nomád Pláza – Három vándor
1.05 Önök kérték!
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05
Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Hír-
adó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 A kincses
sziget gyermekei 16.15 Második esély 17.20 Mó-
nika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata
20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Hazudj,
ha tudsz! 22.15 Minden lében négy kanál 23.20 A
fõnök 0.25 Reflektor 0.40 Itthon 1.05 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25
Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.40 Teleshop
11.45 A túlvilági járõr 13.25 Kvízió 14.20 Parti
nyomozók 15.20 Amynek ítélve 16.20 Az elve-
szett ereklyék fosztogatói 17.20 Joshi Bharat
18.30 Tények 19.05 Párbaj: Játssz agyban, játssz
nagyban! 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Celeb-
mûszak 21.25 Született feleségek 22.25 Szelle-
mekkel suttogó 23.25 100 csoda 23.30 Tények
este 0.00 A vörös sárkány 2.00 A Donnelly klán
2.45 Drága testek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ma-
gánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.22 Mátyás ki-
rály tréfái 13.30 A baptista egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35
Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30
Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhang-
zó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 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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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q, cser
aprított 1900 Ft/q, cser aprított akáccal 1900 Ft/q,
akác tûzifa kugliban 2110 Ft/q, akác tûzifa aprítva
2140 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Redõnyök! 06 (30) 507 3344. (306084)

Sárbogárdon szántóföldet bérelnék. Telefon: 06
(30) 513 5180. (323704)

Tollpaplan-készítés, kész paplanok kaphatók
Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. Pákolicz Árpádné
06 (25) 476 051 (325746)

Háromszobás, konvektoros családi ház eladó.
Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. Pákolicz Árpádné
06 (25) 476 051. (323746)

Alapon, csendes utcában 3 szobás ház, szép, parko-
sított udvarral eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 231 5239.
(323736)

Eladó másfél szobás kis lakás, hõszigetelt ablakok-
kal. Ár: 5,3 M Ft. 06 (20) 554 4302. (323735)

Borszõlõ megegyezés szerint kis-, nagytételben el-
adó. 06 (25) 461 806. (323734)

Eladó 2000 évj. 6 személyes Kia Pregio, 4 db alu-
felnire szerelt 205/70R15/99S/ autógumi. Érdeklõd-
ni: 06 (20) 423 5689. (323733)

Parasztház eladó 500 négyszögöl telken Töbör-
zsökön, Szent István u. 72/b-ben. Irányár: 4,5 M Ft.
Családi ház eladó Töbörzsökön Szent István u.
72/a-ban 500 négyszögöl telken. Irányár: 9 M Ft.
Borszõlõ eladó Sárszentmiklóson. Telefon: 06 (25)
461 465.
Tompa M. utcában családi ház eladó. 06 (70) 335
6399. (323850)

Üvegezés! Katedrál, sima, 3 mm-es üveg, tükör,
stb. Házhoz szállítás ingyenes! 06 (30) 7347 079.
(323849)

Sárbogárd-töbörzsöki sörözõbe pultos nõi alkalma-
zottat keresek. 06 (20) 296 1313. (323847)

Árpád-lakótelepen 4. emeleti felújított lakás eladó.
06 (20) 451 1128. (323714)

Használt, bézs színû fürdõszobai mosdókagyló,
szappantartók, polc, jó állapotban eladók kedvezõ
áron. 06 (30) 348 3320.
Lakás eladó. 06 (30) 2099 371.
Lyoness kártyát fogadjuk! Gázmodul, Örs Patika –
Sárszentmiklós, Orova Szabadidõbolt.
BUDAPESTEN a VII. kerületben, a Városliget és a
Dózsa György út közelében, jó tömegközlekedési
adottságokkal rendelkezõ 30 m2-es (1 nagyszoba,
konyha, fürdõ, külön WC, pincében külön tároló), ga-
lériázható, összkomfortos elsõ emeleti téglaépítésû
lakás eladó. Irányár: 10.150.000 Ft. Telefon: 06 (30)
288 7239.

Négylakásos társasházban Sárbogárd központjá-
ban lakás eladó. 06 (20) 405 7366.

Családi házat, lakást, vagy ingatlant keresek. 06
(30) 719 9988 Simon.

Fehér borszõlõ eladó Sárszentmiklós, Akácfa u. 10.
06 (30) 318 1467. (323328)

Családi ház eladó! 06 (30) 209 9371. (323368)

Favágás, gallyazás! 06 (20) 437 4869. (323050)

Sárbogárd központjában lakás eladó. 06 (30) 354
4825.

Szántóföldet bérelnék Pusztaegresen. 06 (20) 411
6669, 06 (70) 337 6669. (323045)

Sárszentágotán 6 db boroshordó 220 literig, szõlõ-
daráló, prés, morzsolt kukorica eladó. 06 (20) 410
2389. (1800 után) (323043)

Németjuhász kölykök szeptember 20-tól eladók. 06
(30) 916 5891. (323042)

Alapon parasztház eladó. Irányár: 1,5 M Ft. 06 (30)
346 4524. (323040)

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 774 0143.

KTM LC4 600 m3-es ’89-es évjáratú Enduro motor-
kerékpár eladó. Irányár: 280.000 Ft. 06 (20) 364
1647. (323037)

Matematikából korrepetálást vállalok. 06 (70) 332
1446.

Száraz tûzifa kugliban akác: 2100.-, vegyes: 1800.-.
Hasítás megoldható. Házhoz szállítás ingyenes. 06
(30) 571 3618. (323070)

Szõlõföld présházzal, boroshordók, prés, daráló el-
adó. Telefon: 06 (30) 604 2754. (323069)

Anyadisznó vágásra eladó. Kb. 220 kg-os, 270
Ft/kg. Érdeklõdni: 06 (30) 913 5795. (323350)

Bosc körte eladó. 06 (25) 460 835. (323348)

Otelló, piros szlanka eladó. 06 (25) 461 288. (323346)

Redõnyjavítás, készítés! 06 (25) 460 251, 06 (70)
410 4916. (323344)

Takarítást vállalok. 06 (20) 395 3167. (323065)

Családi ház kiadó vagy eladó Sárbogárd központjá-
ban 06 (20) 213 3184. (323341)

Vállalok nadrágfelvarrást, cipzárvarrást, stb. 06
(30) 429 8515.

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.

06 30 444 1602

AKÁC és EGYÉB kemény TÛZIFA eladó.
Telefon: 06 30 9470 899

GYÓGYMASSZÕR, Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK beváltható.

06 (30) 568 9411

Eladó FÉG gyártmányú Siesta Pingvin
falra szerelhetõ

INFRAÉGÕS GÁZ HÕSUGÁRZÓ, valamint
TÉRDEPLÕS SZÉK.

Érdeklõdni: 06 (30) 993 3395

TÛZIFA ELADÓ! Aprított cser, tölgy, akác,
INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL.

06 (30) 720 9100,
Horváth Sándor, Tamási.

ELSÕ EMELETI karbantartott, 48 m
2

-es,
kétszobás, központi fûtéses LAKÁS

ELADÓ József Attila utcában.
06 (30) 536 1384

BARÁTSÁG-LAKÓTELEPEN GARÁZST
VENNÉK. 06 (70) 338 5085

Homlokzati HÕSZIGETELÉS ÉS
SZOBAFESTÉS. 06 (70) 539 7882

Sárbogárdi Tescoban lévõ pénzváltóba
valuta-pénztárosi végzettséggel

nyelvvizsgával rendelkezõ
PÉNZTÁROST FELVESZÜNK.
Érdeklõdni: 06 (70) 380 0193

SIMONTORNYÁN a gimnáziummal
szemben 30 m

2

-es ÜZLET ELADÓ.
06 (20) 393 7979

ELADÓ egy SAMSUNG SYNCMASTER
940B típusú, 19”-os LCD MONITOR,
pixelhiba mentes, szép állapotban,

minden gyári tartozékával, dobozában.
06 (30) 386 4133

KÉKFRANKOS BORSZÕLÕ eladó.
06 (30) 425 9736

HÁROMSZOBÁS HÁZ OLCSÓN eladó
Sárbogárdon. Telefon: 06 (70) 773 1172

Sárbogárdi SZESZFÕZDÉBEN
szeptember 1-jével megindult

a PÁLINKAFÕZÉS. Jelentkezés:
06 (30) 285 1041-es telefonszámon.

SZABOLCSI ALMAVÁSÁR szombaton
a SÁRBOGÁRDI VÁSÁRBAN.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2009. szeptember 19-én, szombaton.
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A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság
felvételt hirdet hivatásos állományú

SZEMÉLYZETI ÉS GAZDASÁGI
ÜGYINTÉZÕI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

1 ÉV PRÓBAIDÕ KIKÖTÉSÉVEL.

Ellátandó feladatok:
Személyzeti munkaterület:
személyi állományra vonatkozó humánpolitikai
feladatok (szolgálati viszony létesítése, meg-
szüntetése, nyugdíjazás, létszámgazdálkodás,
munkajogi járandóságok biztosítása, személy-
ügyi nyilvántartás vezetése, karbantartása, kap-
csolattartás a központi bérszámfejtéssel stb.)
Gazdálkodási terület:
költségvetési tervezés, költségvetési beszámoló
készítése, adatszolgáltatás, gazdálkodással ösz-
szefüggõ pénzügyi-számviteli feladatok, könyv-
vezetés, intézményi kifizetés, számfejtés, analiti-
kai nyilvántartások, számlázás stb.
A munkakör betöltésének feltételei
az 1996. évi XLIII. sz. tv. szerint:
35 év alatti életkor, vagy hivatásos szolgálati jog-
viszony, belföldi lakóhely, büntetlen elõélet, be-
osztáshoz szükséges egészségügyi alkalmasság
(egészségi, pszichikai, fizikai).
Pénzügyi, gazdasági szakirányú felsõfokú állami
iskolai végzettség.
Államháztartási szakirányú mérlegképes könyve-
lõi képesítés.
Felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Államilag elismert nyelvvizsga (német, angol,
francia).
„B” kategóriás jogosítvány.
Elõnyt jelent:
önkormányzati, vagy költségvetési szervnél, in-
tézménynél szerzett munkaügyi, vagy gazdálko-
dási gyakorlat, IMI programrendszer ismerete,
közigazgatási szakvizsga, vezetõi gyakorlat. A
HSZT, a köztisztviselõi, a közalkalmazotti törvény
és a munka törvénykönyve alkalmazói szintû is-
merete, hivatásos szolgálati jogviszony.
Járandóságok:
az 1996. évi XLIII. tv. (HSZT) alapján.
Munkavégzés helye:
Sárbogárd, Túry Miklós u. 12.
A jelentkezési laphoz csatolni kell a jelentkezõ
személyi adatait is tartalmazó, saját kézzel írt
szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget, szak-
képzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
1 db fényképet a jelentkezõrõl.
A jelentkezési anyag benyújtásának határ-
ideje: 2009. szeptember 30.
A jelentkezések elbírálásának határideje:
2009. október 15.

A SÁRBOGÁRDI TESCOBAN

MEGNYÍLT AZMEGNYÍLT AZ
UNIKORNISUNIKORNIS

GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR
2000 FT FELETTI VÁSÁRLÁS

ESETÉN

ÉRTÉKES AJÁNDÉKOK
KIHAGYHATATLAN

HETI AKCIÓK

INGYENES VÉRNYOMÁS- ÉS
VÉRCUKORSZINTMÉRÉS

OKTÓBER 1-JÉTÕL: 3 VÉNYRE

333 FT KEDVEZMÉNY,333 FT KEDVEZMÉNY,
AMELY TÖBBSZÖRÖZÕDIK!

OKTÓBER 1-JÉTÕL

SZIMPATIKA AKCIÓK
NYITVA TARTÁS:

HÉTFÕTÕL SZOMBATIG:
8.00-20.00 óráig

VASÁRNAP: 8.00-19.00 óráig
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Nyílt
tér

Gondolkodjunk!
Véletlenek pedig

nincsenek!
Levelet, üzenetet kaptam az üzenõfalon.
„Memória” volt a feladó, de akár a név-
jegyét is mellétehette volna az illetõ. Érv
nincs, személyeskedés van. Nagyon meg-
nyugtatott, hogy nem voltam egyedül, aki
ráismert, hiába bújt névtelenségbe.
Az üzenetre többféle választ készítettem.
Az elsõben „felvettem a kesztyût”, és fes-
téket nem tûrõ szavakkal illettem az ille-
tõt. A másikban porig aláztam, tételesen
felsorolva bûneit. Maradjunk azonban a
harmadik változatnál.
Jártamban-keltemben egyre többen java-
solják, hogy mint valódi sárbogárdi, és nem
idegen, induljak polgármesterjelöltnek,
pártoktól függetlenként.
Normális ember — így én is — ilyenkor ke-
resi a kifogásokat, miért nem. Vissza is
kérdeztem: miért, lesz Sárbogárdon vá-
lasztás? A jelenlegi helyzetben nálam elõ-
re lehet fogadni tétre, helyre, befutóra!
Ha átgondolom, az üzenet szerint na-
gyon-nagyon nagy ember voltam, vagyok
és leszek, ha mindent el tudok a családom-
nak intézni. Remélem, feltekintenek rám!
Most, hogy „memória” felhívta rá a figyel-
memet, kezd tetszeni a dolog. Elkezdtem
álmodozni.
Én is játszhatom a „csekonicsbárót”, „fel-
alacsonyodhatok” a városvezetéshez? Ki-
rúghatok az állásából bárkit, aki nekem el-
lentmond? Nálam hülyébbekkel vehetem
körbe magamat, hogy közöttük én legyek
az egyedüli értelmesnek tûnõ? Ülhetek a
bakon a szüreti felvonuláson? Bárkit ki-
oszthatok és zaklathatok? Belerúghatok
mindenkibe, aki szerintem megérdemli?
Zsarolhatok bárkit információkkal? An-
nak adhatok munkát, aki majd lábcsókkal
„meghálálja”? Feljelenthetek egyeseket
különbözõ — igencsak leharcolt erkölcsi
normájú — közhivataloknál?
Felébredtem! Nekem mégsem olyan von-
zó ez a feladat! Maradok inkább egy nor-
mális ember, normális kapcsolatokkal. Vi-
szont van egy üzenetem „memóriának”!
Állj a tükör elé, öreg, és tegyél fel kérdése-
ket magadnak! Te milyen
ember vagy?

Csibegép (Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Szemelvények a Bogárdi TV üzenõfaláról
A Bogárdi TV (www.bogarditv.blog.hu)
üzenõfalán hétrõl hétre olvashatók érde-
kes vélemények, gondolatok közéletünk-
rõl. Ezekbõl szemezgettünk.
09-10 memória
A Csibegép, ha — na nem a jógából, ha-
nem az alkoholmámorból — visszatér,
gondolkodjon el. Iskolaigazgatót csinált a
sógorából, foglalkoztatta a férjét, ide az
önkormányzathoz könyörögte be magát,
mindkét gyerekét dolgozni. Sõt, ráfért vol-
na a képére, hogy az öccsét is odavigye. Mi-
óta kirúgták, mennyire megokosodott!
Vagy az a baj hogy nem sikerült a családi
vállalkozás Bogárdon?
09-11 josqaw
Tisztelt Papamaci! Kérem Önt, hogy a
2009. 06. 23-án beírt versének adjon címet.
Amennyiben engedélyezi, feltenném a
honlapomra. Üdvözlettel: josqaw,
www.josqaw.hu (zsirodalom)
09-11 Csizmadiáné Boros Edit Gréta
Kedves rossz memória! Imádok levelet
kapni, köszönöm a témaválasztásban
adott segítségét, ezzel idõnként vannak
problémáim. Sajnálom, hogy nem szólít-
hatom meg név szerint, de keresek majd
áthidaló megoldást. Köszi, puszi buksi
fejére!
09-14 anonimus
Idézet Rohonczi Gábortól (Üzenõfal
2009. 05. 05.): „A tornacsarnok bõvítését
is...”
Idézet Rohonczi Gabitól (Üzenõfal 2009.
09. 09.): „...a fogalmatlan polgármesterün-
ket arról, hogy Sárbogárdnak még nincs
tornacsarnoka?”

A Gábor májusban még használta a „tor-
nacsarnok” kifejezést, a Gabi meg már
nem ismeri? És mi az, hogy „fogalmat-
lan”?
09-14 Obols
Olvasom a bogárdi újságban, hogy 180 mil-
liós támogatást kap az egész kistérségünk,
miközben a BKV-nál percenként tapsol-
nak el ennyit saját zsebükbe az elvtársak.
Szabados és Szabadkai ezzel akar
kampányolni? Alsó hangon 10 db családi
ház árával? Ez kész röhej!
09-15 Rohonczi Gábor, Gabi
Tisztelt anonimus! Hibáztam, igen, ami-
kor leírtam, mert nem tettem idézõjelbe a
szót, amit a fogalmatlan polgármestertõl
hallani: TORNACSARNOK. Legköze-
lebb már lesz idézõjel, ígérem. Bár jobb
lenne, ha inkább igazi TORNACSAR-
NOK lenne, és nem tornaterem. A fogal-
matlan meg azt jelenti: sajnos fogalma
sincs a sportról SEM a mi sokat tudó közös
ismerõsünknek. Az anonimus szerepel a
személyi igazolványában is? Így szólítják
az ismerõsei is? Üdv: egy névvel rendelke-
zõ, Rohonczi Gábor, Gabi
09-15 Czaffer Zoltán
Fogalmatlan — (pejoratív) nincs fogalma,
mirõl beszél, ostobaságokat hord össze.
Lásd. népszótár.
09-15 Boros Zoltán
Hello „memória”! Azzal valami nagy baj
lehet! Mivel megemlített a nõvéremhez
szóló irományában, javaslom, hogy keres-
se fel orvosát, gyógyszerészét, dr. Pátzay
István urat, hátha tud Önön segíteni! Üd-
vözlettel: Boros Zoltán. U. i.: A doktor úr-
tól elnézést kérek, hogy ilyen nagy szakmai
kihívás elé állítom!
09-16 pille
Ez igen! Ezért tart itt Sárbogárd. A sérte-
getést azt mindenki érti, legyen szó bárki-
rõl: lakosról, polgármesterrõl vagy képvi-
selõrõl. Mindenki a maga portáján söpör-
jön, és nézzen magába, mert van minden
írásban igazságtartalom!

Összeállította: Hargitai Lajos

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

DR. BAKÁCS TAMÁSNÉ

temetésén részt vettek,
sírjára virágot hoztak, illetve

más módon fejezték ki
együttérzésüket.

A gyászoló család

VII. Kislóki Falunap
2009. szeptember 18-19-20.

Szeptember 18. (péntek)
18 óra: megnyitó; 18.30 óra: a sárbogárdi fúvó-
sok mûsora; 19 órától: utcabál, zenél: Õrsi Ist-
ván.

Szeptember 19. (szombat)
8 órától: Kislók-kupa focibajnokság; 13 órától:
faluebéd; 15 órától: néptánc; 16 órától: has-
tánc; 17 órától: Sárkeresztúri Roma Zenekar; 18
órától: töbörzsöki táncosok; 20 órától: LL JUNI-
OR; este utcabál, zenél: Csizi.

Szeptember 20. (vasárnap)
8 órától: fõzõverseny, falunapi búcsú; 11 órától:
szüreti felvonulás; 13 órától: faluebéd; 14 órá-
tól: gyerekmûsor — Komor László bábmûvész;
15 órától: köszöntõ; 15.30 óra: Bíró Kriszti mû-
sora; 16 órától: Képviselõ Band; 17 órától: Só-
gorok — mulatós sztárzenekar; este utcabál,
zenél: a Turi duó.

Vasárnap egész napos kirakodóvásár,
a gyermekeknek kézmûves-foglalkozások.

Minden rendezvény helyszíne
a kislóki sportpálya.

Rendezvényeikre minden érdeklõdõt
szeretettel várnak a kislókiak!


