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Eladásra meghirdették a bogárdi laktanyát
Végre, hosszú huzavona után a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt. meghirdette eladásra a sárbogárdi laktanyát a hozzá tartozó
területekkel és egyéb objektumokkal együtt. Nagy kérdés, hogy
lesz-e rá olyan vásárló, aki egyben megveszi, vagy esetleg szétap-
rózzák több részre. A sárbogárdi önkormányzatban többször is
felvetõdött, hogy az önkormányzat kérje az államtól a laktanyát, s
abba iskolát, vagy valamilyen vállalkozásokat telepíthetnének.
Ezek a javaslatok hamvába holt kezdeményezések maradtak. Pe-
dig a sárbogárdi laktanya a 80-as években teljes felújítást kapott,
szinte mindent modernizáltak benne, s a magyar légvédelem
egyik kulcspontja lett Sárbogárd, melynek lényeges szerepe volt a
paksi atomerõmû védelménél.
Sajnos a kiürítés óta oly mértékben szétlopták ezt a vagyont, hogy
valószínûleg nem könnyen találnak rá vevõt. A külterületi bázisok

Szarvaspusztánál egyenesen siralmas állapotban vannak. Van
olyan objektum, ahol már csak a puszta falak meredeznek, mintha
bombatalálat érte volna azt a bázist.
A helyõrségi klub épületét megkapta az önkormányzat. A beázá-
sok ellenére ez még viszonylag jó állapotban van.
Az igazi értéknek már csak a tiszti lakótelepi lakások számítanak,
amelyeknek az eladását már régóta szorgalmazzák a még ott la-
kók. Az önkormányzat is pályázik itt több üres lakásra. Szó volt
arról, hogy lakásokat kapna az önkormányzat annak fejében, ha
átveszi a környezõ parkosított területet az infrastruktúrával
együtt. Remélhetõleg a lakások értékesítésére most valóban sor
kerül. Persze, hacsak megint mást nem gondolnak az illetékesek.

/H/

Súlyos baleset

Traktor és autóbusz
ütközött össze

a 64-esen — a traktoros
súlyosan megsérült

Mentõk szirénája verte fel a napokban
Sárbogárd csendjét. Egy balesethez si-
ettek. Mint kiderült, egy traktor és egy
menetrend szerinti autóbusz ütközött
össze a 64-es fõút Enying és Sárbogárd
közötti szakaszán. A busz néhány utasa
karcolásos sérüléseket szenvedett, a
traktoros viszont súlyosan megsérült —
közölte a rendõrség.

A traktoros balra akart kanyarodni, és
az õt elõzõ, menetrend szerinti autó-
busz elé fordult — mondta a Fejér Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság szóvivõje.
R. Szabó Ágnes tájékoztatása szerint a
buszon kisebb sérüléseket szenvedett
utasokat a helyszínen ellátták, a trakto-
rost pedig kórházba vitték.

/H/

A cecei forrásnál sokan megállnak inni,
megtölteni az üvegeket, s viszik a jó forrás-
vizet haza a családnak. Ez a hely Cece talál-
kozóhelye. A két padon mindig ülnek, ha jó
idõ van. Ottjártamkor éppen egy fiatal-
asszony töltött meg egy palackot vízzel.
Csilléri Lajos bácsi is ott könyökölt a kút te-
tején, s beszélgetett a padon ülõkkel.
Rövidesen szép pavilon kerül a kút fölé. Er-
re nyert a község 5,7 millió Ft-ot.

/H/

Szüreti mulatság CecénSzüreti mulatság Cecén

A cecei huszárok díszkíséretével haladt a szüreti felvonulás élén a szõlõfürtökkel díszí-
tett cecei korona. Írásunk a 2. oldalon olvasható.

Találkozó a forrásnálTalálkozó a forrásnál
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SZÜRETI MULATSÁG CECÉN
Ostorpattogástól voltak hangosak Cece utcái szombaton délelõtt.
A szüreti felvonulás elõtt járó csikósok csattogtatták karikás osto-
raikat, ezzel jelezve a kapukban várakozóknak, hogy közeledik
már a szüreti felvonulók serege, akik — mint minden évben —
most is a Deák utcai iskola udvaráról indultak az egész falut
bejáró körútjukra.
A szüreti felvonulás a település életének egyik jelentõs, egész na-
pos eseménye, amelyen a település egész társadalma képviselteti
magát.

Kocsikra ültek most is a Gerlice táncegyüttes tagjai, kicsik és na-
gyok vegyesen, de sokan felöltöztek a falusi fiatalság tagjai közül
is, s voltak idõsebbek is a kocsikon. Õket a Búzavirág népdalkör
hagyományõrzõ, nótás csapata képviselte.
A Szabó család zeneszóval kísérte a felvonulókat, s míg férjura és
édesapja zenéltek, a feleség, Várady Kati és a gyerekek integettek
a kocsiról az ismerõsöknek.
A 18 szépen feldíszített kocsin mintegy 250-en ültek, s mindenki
népi ruhába öltözött. Ezzel tették rendkívül színpompássá a fel-
vonulást. A menet élén a szõlõvel, szalagokkal gazdagon feldíszí-
tett, híres cecei korona haladt, melyet Szummer Attila kocsiján
hordoztak végig a falu utcáin.
Az idei felvonulást a cecei huszár hagyományõrzõk csapata tette
igazán színpompássá — Boros István, Sz. Molnár Zsolt, Varga
Tamás, élükön kapitányukkal, Varga Gábor polgármesterrel kí-
sérték a koronát.
A bírói kocsin Dömsödi Balázs és Dömsödi Ildikó ült. A jegyzõ
tisztét Király László és felesége, Varga Lídia töltötte be. Somogy-
vári István és Somogyváriné Németh Mária voltak a vajda és a
vajdáné. Amikor megálltak az útkeresztezõdésekben táncolni,
Kis Tamás kisbíró dobolta ki a hirdetményeket, akinek a hirdet-
ményt a kisbíróné, Czemmel Csilla tartotta.

Amerre a menet elha-
ladt, mindenütt kint áll-
tak az emberek a ka-
pukban, s étellel, itallal
kínálták a kocsikon ülõ-
ket. Késõ délután lett,
mire minden utcát be-
jártak.
Vacsora után kezdõ-
dött a csak Cecén meg-
gyökeresedett hagyo-
mány: a lopózás. A kul-
túrház udvarán állítot-
tak fel egy szalagokkal
szépen feldíszített lo-

pósátrat, melyen szõlõfürtök, perecek lógtak mindenfelé. Ezt
táncolták körbe énekelve a Gerlice tagjai, s egyúttal õrizték a sát-
rat a lopós legényektõl, lányoktól, akik bizony igencsak megpró-
báltak mindent, hogy kijátsszák a csõszök éberségét. Az elfogott
lopókra a büntetést a bíró és a bíróné szabta ki. Volt, akinek pénz-
bírságot kellett fizetni, volt, akinek meg kellett ígérni, hogy beáll a
táncegyüttesbe, s letáncolja a következõ esztendõben a bírságot, a
gyerekeknek pedig le kellett dolgozni a kárt guggolással, vers-
mondással, mondókák elmondásával.
Miután elkelt minden a lopósátorban, a kultúrház nagytermében
elkezdõdött a táncegyüttes mûsora. Természetesen Bali Péter az
alkalomhoz illõ mesét is mondott. A mûsor után kezdõdött a
hajnalig tartó szüreti mulatság.

Hargitai Lajos
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Szüreti felvonulás Felsõkörtvélyesen
A családias hangulatú kis faluban né-

hány éve minden õsszel megrendezik
a szüreti felvonulást és az esti mulatságot.
Szombaton délután a kultúrház elõtt gyü-
lekeztek a felvonuláson résztvevõk.

Három kocsit állítottak ki a szüreti menet-
ben. Fuferenda László és Nagy Kamilla
vállalták a bíró, bíróné szerepét, Ekler Im-
re és Farkas Tímea lett a vajda és vajdáné, s
jelentõs létszámú cigány csapattal körülvé-
ve ültek föl a legkisebb kocsira.

Míg a menet végigjárta a település minden
részét, a faluház tornácán készült a közös
vacsora. Figler Béláné Irénke és Vass
Istvánné Éva néni rakták a hatalmas kon-
dérba a húst és egyebeket, amibõl az esti
vacsora kikerekedett.
A faluházat az önkormányzat szépen fel-
újította. Elkészült a mosdó, és a környeze-
tet is rendbe rakták.
A nagyterem kis színpadán már hangolt a
zenekar az esti bálra.
Ebben az épületben jól megfér a bolt és a
közösségi tér. Így van, aki gondozza a kör-
nyezetet, s vigyáz itt mindenre. De mint el-
mondták, itt az egész lakosság mint egy
nagy család összefog. Ha idegen autó jön
be a faluba, már szólnak a szomszédok, ki-
néznek, rászólnak az idegenre, hogy kit ke-
res, és hívják a boltosékat telefonon.
Este a közös vacsorán a kis település min-
den lakója, aki élt és mozogni tudott, részt
vehetett, majd együtt mulathattak hajnalig
a szüreti bálban.

Hargitai Lajos

Falunapok Kislókban
Három napon át tartott a vigasság a kislóki
falunapokon, melynek helyszíne a vízto-
rony alatti kislóki sportpálya volt. Ide is te-
lepültek ki búcsúsok, hiszen a vasárnap
volt a kislóki búcsú napja. Mivel a szemét-
telepnek a falu ad otthont, a fõ támogató-
juk is a Közév Kft., s persze Ferencz Kor-
nél helyi önkormányzati képviselõ, Sárbo-
gárd alpolgármestere volt.
A Közév Kft. a korszerû hulladékfeldolgo-
zásról rendezett bemutató kiállítását is el-
hozta, s mindhárom napon fogadták pavi-
lonjaikban a látogatókat.

A rendezvényt pénteken este nyitották
meg. Elsõként Ferencz Kornél üdvözölte a
megjelenteket, majd Juhász János polgár-
mester mondott köszöntõt. Utána Örsi Ist-
ván zenéjére táncolhatott a falu népe az ut-
cabálon.
Másnap délelõtt rendezték a kispályás fo-
cibajnokságot, amelynek gyõztese a helyi
csapat lett. Délben a faluebéd szünetében
a Sárbogárdi Rendõrkapitányság akció-
csoportja tartott izgalmas bemutatót. A

délutáni programban színes néptáncbe-
mutatóra invitálták a nagyérdemû közön-
séget, majd a sárkeresztúri roma zenekar
és a töbörzsöki táncosok szerepeltek a té-
ren felállított színpadon. Este LL Junior
lépett színpadra. A szombat esti utcabálon
Csizi zenéjére táncolt a falu népe.

Vasárnap a fõzõversenyen egy sárbogárdi
csapat, a Dörögdi Péter–Sáfrány István
páros nyerte az elsõ helyezést, második lett
Németh Géza, harmadik a kislóki szárma-
zású Szabó Gyula, alias Kaktusz és család-
ja.
Vasárnap került sor a szüreti felvonulásra
is, amelyre Sárbogárdról is érkezett egy
csapat.
A délután a gyerekeké volt. Bábelõadás-
sal, Bíró Kriszti mûsorával szórakoztatták
az apróságokat, majd Sinka Attila és Fe-
rencz Kornél mint Képviselõ Band léptek
a világot jelentõ deszkákra. Óriási megle-
petést jelentett a Sógorok mulatós páros
szereplése az esti mûsorban. Az utcabál
azonban már igencsak félgõzzel zajlott, hi-
szen a sok mûsortól és italtól mindenki ki-
fáradt. No, meg már sokaknak a hétfõi, ko-
rai munkakezdés miatt kellett idõben
ágyba kerülni, hogy frissen indulhassanak
dolgozni.
Jól sikerült a VII. Kislóki Falunapok. So-
kan jöttek szórakozni a környezõ települé-
sekrõl, és hazajöttek az elszármazott kis-
lókiak is, ami által igazi családias hangulat-
ban zajlottak végig a rendezvények.

Hargitai Lajos
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Falunap Pusztaegresen
Szeptember 19-én egyesületünk második alka-
lommal rendezte meg a pusztaegresi falunapot.
Változatos programokkal készültünk a focipá-
lyára kilátogatók számára.
A napi programsorozat az egyesület köszöntõjé-
vel kezdõdött. A délelõtt folyamán a gyerekek
különbözõ játékos vetélkedõkön vehettek részt,
majd bábszínházi elõadást nézhettek végig, ame-
lyet az egyesület tagjai adtak elõ.
A programok alatt gépbemutató, madársimoga-
tó és trambulin is várta az érdeklõdõket.
A foci és a fõzõverseny is a reggeli órákban vette
kezdetét.
Finomabbnál finomabb ételek készültek. A versengés fõdíját, az
étkészletet Für Józsi bácsi pincepörköltje nyerte meg, de termé-
szetesen a verseny további résztvevõi is kaptak díjakat.
Ebéd környékére a focitorna végeredménye is megszületett: a
sárhatvani focisták vehették át az elsõ helyezettnek kijáró egy re-
kesz sört, ám egyik csapat sem távozott üres kézzel.

A délutáni programok a Csajok nevû
ének- és táncegyüttes gyermekeknek
szóló elõadásával kezdõdtek. A lelkes
gyereksereg csillogó szemmel vett részt

a mûsorban, csilingelõ hangjukkal verseltek, énekeltek a mesefi-
gurákkal együtt, és önfeledten járták a kacsatáncot.

A következõ fellépõ a Sárbogárdi Fúvószenekar volt. Fiatalok,
idõsek egyaránt élvezték a mûsorukat.

16 órakor kezdõdött a Csajok lánycsapatának felnõttek részére
összeállított, közel kétórás, változatos mûsora. Szemet gyönyör-
ködtetõ ruhákban, különbözõ musicalekbõl válogatva adtak elõ
egy énekes–táncos produkciót, de volt csárdás és kánkán is. Az át-
öltözésekhez szükséges idõt Fehér Sándor színmûvész ének- és
táncmûsora töltötte ki. A nézõk gyakran együtt énekeltek a fellé-
põkkel.

Este bál várta a még szórakozni vágyókat a mûvelõdési házban. A
zenét a Melódia zenekar szolgáltatta hajnalig.

Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik támogatták a ren-
dezvény sikeres lebonyolítását: Vagyóczki Gyula, Sztupa Ferenc,
Mayer és Mayer Kft., Tóth István és családja, Grigóliát István és
családja, Molnár István, Tenke Józsefné, Rohonczi Gábor,
Zámbó Zoltán, Szolga József, Magyarosi József, Pusztaegresi
Nyugdíjasklub, Sárhatvanért Egyesület, Rétszilasért Egyesület,
Forgács Lajos, Forgács Rómeó, Fortuna rádió, Sárréti Híd, Bo-
gárd és Vidéke Lapkiadó, Bogárdi TV.

Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület

10 éves az alsószentiváni polgárõrség
Szombaton ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját az
alsószentiváni polgárõrség. Az ünnepi gyûlésre az önkormányzat
nagytermében került sor.
Az ünnepi alkalom vendége volt Cseh István, a polgárõrszövetség
Fejér megyei elnöke, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzõ és
Nagy Lajos polgármester, valamint a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság képviseletében Petõ Kornélia osztályvezetõ.
Katona Sándor, az alsószentiváni polgárõrség elnöke beszámolt
munkájukról, majd a polgárõrség azon tagjainak, akik már 10 éve
végzik ezt az önkéntes munkát, emlékserleget adott át.

Nagy Lajos polgármester megköszönte a polgárõrök munkáját,
amelynek eredményeként jelentõsen csökkent a helyi lakosok ká-
rára elkövetett bûncselekmények száma.
Petõ Kornélia elismeréssel szólt a polgárõrség tevékenységérõl, s
hangsúlyozta, hogy közremûködésük jelentõsen segíti a bûnmeg-
elõzést, a közbiztonságot és a bûnüldözést.
Cseh István hozzászólásában felhívta a figyelmet arra, hogy a jö-
võben sokkal nagyobb fejlesztési lehetõségeket kapnak a kistele-
pülések polgárõrségei.
Az ünnepi alkalom közös vacsorával folytatódott.

Hargitai Lajos
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Gratulálunk!
Schönborn Józsefné Marika nénit köszön-
tötték hétfõn a sárbogárdi nyugdíjasklub-
ban abból az alkalomból, hogy megkapta a
rubindiplomát.
Marika néni hetven évvel ezelõtt, 1939. jú-
nius 26-án kapta meg a budapesti Szent
Lujza Kisdedóvó Képzõben óvónõi diplo-
máját. Ennek a katolikus egyházi intéz-
ménynek a jogutódja az Apor Vilmos Ka-
tolikus Fõiskola, amely Vácott mûködik.
A rubindiplomát szeptember 18-án adták
át Marika néninek a váci székesegyházban
a váci püspök által celebrált szentmisén.
A nyugdíjasklub tagsága verssel, énekkel,
hegedûszóval köszöntötték idõs társukat

azzal a kívánsággal megtoldva, hogy tíz év
múlva, 99 éves korában megkaphassa még
a gránitdiplomát is.
Marika néninek erre jó esélye van, hiszen
rendkívül tevékeny, örökmozgó tagja a
klubnak, és az élet megpróbáltatásait is de-
rûvel, Isten akaratában megnyugvással ké-
pes fogadni. S mondhatom, ismerve Õt,
máig gyakorolja hivatását, mert ami egy
igazi kisdedóvó pedagógus legjobb tulaj-
donsága: most is árad belõle a feltétel nél-
küli szeretet és az együttérzés kicsire és
nagyra, gyermekre és felnõttre egyaránt.
Gratulálunk!!!

Hargitai Lajos

30 éves találkozó Sárhatvanban
A Petõfi Sándor Gimnáziumban 1979-ben érettségizett diákok
30 éves találkozójukat rendezték meg a sárhatvani ifjúsági klub-
ban szeptember 19-én, szombaton este. Az eseményt — az öreg-
diákok nagy örömére — megtisztelte egykori osztályfõnökük,
Kalácska Lászlóné Bori néni is.
Az osztálytársak közül a következõk vettek részt a találkozón:
Csendes István, Dömök Mária, Egervári Olga, Erdélyi Márta,
Fischer János, Fodor Erzsébet, Horváth Mariann, Illés Anna,
Kiss Tibor, Lajtos Katalin, Örs Tünde, Pál Brigitta, Plézer Julian-
na, Tiringer Zoltán, Tóth Ildikó és Virág Erika. Kõrösi Imre, Si-
mon Lenke, Sóki Ildikó és Szántó Ferenc nem tudtak eljönni.
Csilléri László, Fodor Tibor és Isztl László pedig sajnos már
nincsenek közöttünk.
Ezúton is köszönet mindazoknak, akik részt vettek a találkozón
és hozzájárultak annak sikeres lebonyolításához. Külön köszö-
net a szervezésért Dömök Máriának és férjének, valamint Csen-
des Istvánnak.

Tudósítónktól

SAK-hírek
A harmadik fordulóban idegenben játszott a
SAK csapata, az NB II-be készülõ Herend volt az
ellenfél.
Már a párosok mérkõzésén is látszott, hogy nem
egy súlycsoportban van a két csapat, mert mind a
két páros mérkõzést simán nyerték a herendiek.
Az egyéni mérkõzések is hasonlóan alakultak:
sorra nyerték a mérkõzéseket a hazai játékosok.
A csúfos vereség csak Lovász Lajosnak és ifj.
Papp Lászlónak köszönhetõen maradt el, mert
tudtak nyerni egy-egy mérkõzést. Dörögdi Gá-
bor és id. Papp csak szetteket tudtak nyerni, de
ez sajnos kevés volt. A végeredmény 16-2 a he-
rendi csapat javára.
Lesz ez még jobb is!
A következõ mérkõzésre már hazai asztaloknál
kerül sor szeptember 26-án, szombaton, 10 óra-
kor, amikor a székesfehérvári Szondi csapata lá-
togat Sárbogárdra. Minden érdeklõdõt szeretet-
tel vár a

SAK csapata

Barbárság 2.
A múlt héten olvastuk a bogárdi újság-
ban, hogy milyen barbár munkát végez-
tek a E.ON emberei a Kossuth utcán.
Most meg az önkormányzat megbízá-
sából a közmunkások barmolták le a
Tompa Mihály utcán a fákat. Az egyik
ház elõtt akasztófának csonkolták meg
a meggyfát. Pauscher Lajos háza elõtt
pedig a szépen gondozott facsemeté-
ket metszették meg vandál módra, és a
kerítésérõl tépkedték le a dísznövénye-
ket.
Lajos azt kérdezi, hogy ugyan miért tet-
ték ezt vele? Õ rendesen gondozza a
háza elõtti területet, a járdára nem haj-
lott be egy ág se. Miért kellett a szépen
virágzó rózsákat is levágni? Miért ép-
pen õ a célpont? — kérdezi. Ez talán
bosszú, mert nem úgy táncol, ahogy a
városvezetés fütyül?

Lejegyezte: Hargitai Lajos
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Az Északi-tenger homokjában
1. rész

Még májusban nem sejtettem, hogy augusztusban milyen megle-
petést tartogat nekem a nyár. Lányom egyik régi, Sárbogárdtól el-
szakadt barátja (akivel együtt muzsikáltak a mûvelõdési házban
az ünnepségeken, s akit lányom közel 30 éve nem látott, de akivel
interneten tartották a kapcsolatot) elhatározta, hogy Hollandiá-
ban meglátogatja Ibolyát, és engem is elvisz hozzá. A látogatás-
hoz csatlakozott dr. Huszár Judit fõorvosnõ is, lányom barátnõje,
aki jelenleg Pécset lakik és dolgozik.
A terv megvalósult, az utat lányom megszervezte, és ajándékok-
kal megrakodva augusztus 2-án elindultunk kocsival a hosszú, kö-
zel 12 órás útra, Németországon keresztül, több pihenõvel. Utunk
zökkenõmentes volt, az idõjárás is kegyes volt hozzánk, mindvé-
gig 29-30 fok körül volt a hõmérséklet, esõt csak Frankfurtban
kaptunk.
Nagy öröm volt a találkozás a lányommal, volt mit mesélni kölcsö-
nösen.
Az elsõ nap délutánján Eindhoven belvárosával ismerkedtek meg
a vendégek, délután pedig egy kávéra voltunk hivatalosak a szom-
széd Antonékhoz, az idõs házaspárhoz, akik lányom második szü-
lei, valamint macskáinak és lakásának gondos felügyelõi a
távollétében.
Vacsora után megvitattuk az egész hét útitervét, és e szerint in-
dultunk minden nap más-más városba. Habár a városok és Belgi-
um is közel van Eindhovenhez, minden este késõn tértünk haza.
Elsõ úti célunk Antwerpen volt. Barangoltunk a szép utcákon, a
fõtéren fotóztuk a több száz éves palotákat, megcsodáltuk a szik-
rázó gyémántokat a kirakatokban. Ha valakinek van „felesleges”
eurója, akár már 80 ezer Ft-nak megfelelõ összegért is lehet vásá-
rolni egy kis gyémántgyûrût — akciósan!
Antwerpen ma is a gyémántcsiszolás központja. Sok a zsidó keres-
kedõ, ékszerüzlet-tulajdonos. Több ismert sztár még ma is idejár
nyakéket, karkötõt, órát vásárolni.
Sok furcsasággal lehet az utcákon találkozni, különösen a fiata-
loknál, akik muszlinruhához például csizmát húznak a melegben,
és szép gyöngysorokban, bizsukban pompáznak. Nem hittünk a
szemünknek, amikor egy fiatal házaspár babakocsiban tolta ked-
venc, selymes szõrû kiskutyáját. Megsimogattuk a kis aranyost,
amirõl fotó is készült. De sok a különbözõ nemzetiségû turista is
(oroszok, lengyelek, japánok).
A Rubens-házat is megtekintettük. Itt mindig sokan vannak. A
belépõjegy 4.000 Ft-nak megfelelõ összeg volt euróban. Nagy él-
mény volt a nagy festõ házát, eredeti bútorokkal berendezett szo-
báit, a sok szép festményt eredetiben látni. Nézegetve Rubens fia-
talkori önarcképét, mai szemmel is jóvágású férfi lehetett. A
felesége is szép nõ volt.
A következõ útirány másnap az Északi-tenger és Hága volt, amely
Amszterdamtól 57 km-re van.
Hága Hollandia diplomáciai központja, a kormányzat székhelye,
a Hágai Nemzetközi Bíróság otthona, de egyben az igazságszol-
gáltatás és a törvényhozás ügyeit is itt intézik. A város legszebb
épülete a Binnenhof, amely a parlament palotája. Körülötte mes-
terséges tó van, szemben a diplomatanegyed. A Binnenhof udva-
rába mindenki bemehet egy monumentális kapun keresztül. Így
tettünk mi is, s találkoztunk több hivatalnokkal, akik a munkaidõ
végeztével — elegánsan, nyakkendõben, aktatáskával — biciklire
pattanva távoztak.
Az udvaron álló szép szökõkútnál egy társaság fotózott.
A Nemzetközi Bíróság épülete csak „szervezett” formában láto-
gatható — tudta meg lányom, franciául kérdezve az ott õrködõ
polgárõröket —, egyénileg a közelébe sem lehet menni.
Tovább sétálva megtekinthettük a holland királynõ és a hercegek
impozáns palotaegyüttesét a szép szökõkúttal, ahol a lábamat is
megáztattam. Hollandia királynõje ma nem itt lakik, hanem 50
km-rel odébb, egy zöldövezetben. A régi palota reprezentációs
célt szolgál; itt helyezik el a követeket, a más országokból érkezõ
minisztereket.

Miután megcsodáltuk a királyi palotaegyüttest, kocsival tovább
mentünk az északi-tengeri fürdõhelyre, Scheveningbe. A forró,
fehér, parti homokban mezítláb sétáltunk el az Északi-tenger szé-
lére, ahol nagy hullámok jöttek. A nagy víz látványa félelmetes, de
egyben csodálatos volt. Kékes, ezüstösen csillogó vize van az
Északi-tengernek, és nagyon sós. Itt kagylókat szedtem össze, és
azóta is nyalogatom, olyan sósak. Kevesen fürödtek, inkább csak
megmártóztak és napoztak a turisták (fõleg belgák) piros nyug-
ágyakon. Odébb a móló van, a tengerben szörfözõk, fehér hajók
— lenyûgözõ látvány.
Ezután egy kávézóba finom kávét ittunk, és jó adag sült krumpli-
val fejeztük be a napot, amit hatalmas papírzacskókban adnak.
A sokszor zsibogó lábammal ezeket a hosszú sétákat csak „vál-
tott” szandállal bírtam ki.
Amszterdam következett. Korán keltünk ismét, hétágra sütött a
nap, esernyõre nem volt szükség.
Amszterdam Európa egyik építészeti remeke. Nevét az Amstel
folyóról kapta. Ha nem is székel itt a holland kormány, mégis ez
Hollandia kereskedelmi, pénzügyi és kulturális központja. Lükte-
tõ, biciklis, csatornákkal átszelt város ez, s mindegyik csatorna ha-
józható. Polgárai sokfélék. A kerékpárosok a forgalmas dugókon
sebesen lavíroznak, baleset azonban alig van. Zajlik a kereskedel-
mi élet, forgalmasak a piroslámpás negyedek is, sok a turista.
Elbûvölõk a csatorna menti, 6-8 emeletes, régi patrícius házak,
raktárépületek. Valaha a vízikereskedelembõl meggazdagodott
polgárok éltek itt, ma többségüket luxuslakásként tartják. Van,
amit átalakítanak, de megtartva eredeti formájukat. Gondolom,
ezek a régi házak itt is dohosak, és a nagy ablakokon nincs füg-
göny.
Amszterdamban sok a lakóhajó.
Csodálatos Amszterdam legmagasabb templomának a harangjá-
téka is.
Voltunk egy 100 éves dohányboltban, ahol finom dohányárut, szi-
varkákat, pipákat árultak. Szagolgattunk dohányt, és beírtam az
emlékkönyvükbe is. Családtagok viszik tovább az üzletet, és a ki-
rályi családnak szállítják a szivarokat, cigarettákat. Érdemes be-
nézni ide. Van klímaszoba is a szivarosoknak.
Egy kis gyaloglás után elsétáltunk Amszterdam hírhedt vöröslám-
pás negyedébe is, és a kirakatszerû ablakokban — persze, nem fel-
tûnõen — megnéztük a lenge öltözékben ülõ hölgyeket, akik kun-
csaftokat vártak. Ezek között a hölgyek közt van orosz, lengyel, de
még afrikai is, akik egyébként adót fizetnek a tevékenységük után.
Állítólag a városvezetés meg akarja szüntetni itt ezt a tevékenysé-
get, és helyette holland divattervezõk ruhái lesznek láthatók a jö-
võben. Hogy hol lesz majd a hírhedt piroslámpás negyed, az a jövõ
titka.
Ha már erre sétáltunk, betévedtünk kíváncsiságból egy-két szex-
boltba is. Nagy nevetések közepette mentünk ki az üzletekbõl. Az
ilyen kellékek megvásárlása sok euróba kerül, még szuvenírnek is.
Folytatás a következõ számban.

Dr. Gulyás Menyhértné

Lányommal Hágában
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A lóerõ bajnokai
Baranyai László és lánya — egyben segéd-
hajtója —, Baranyai Kitti az idén megvéd-
ték megyei bajnoki címüket a kettes foga-
tok seregélyesi versenyén. Ennek apropó-
ján ültünk le beszélgetni a család sár-
szentágotai otthonában a minap.
— Mióta tart a lovas pályafutásotok?
Baranyai László: — 1997 óta foglalkozunk
fogathajtással. Kezdetben mint nézõ vet-
tem részt a fogathajtóversenyeken, majd
belefogtunk a fogatépítésbe, és a lányom-
mal közösen vettünk részt a megyei verse-
nyeken.
— Akkor hány évesek voltatok?
B. László: — Én 37.
Baranyai Kitti: — Én pedig 11-12 éves.
— 37 évesen mondhatni késõn kapcsolódtál
be a fogathajtásba.
B. László: — Egy fogatot fönntartani, föl-
építeni nem kis pénzzel jár. Abban az idõ-
ben nem nagyon volt rá keret. Én az ala-
poktól kezdtem: vásároltam egy kancát,
megvártam, míg felnõ mellé a csikó; így
építettük a fogatunkat. Hosszú folyamat,
de nincs nagyobb élmény, mint látni, ahogy
egy kiscsikó megszületik, lábra áll, aztán a
versenyen az elsõ helyezést elérjük. Büsz-
ke vagyok rá, hogy saját tenyésztésû lovak-
kal versenyzünk.
— A kocsit te készítetted?
B. László: — Igen. Volt ugyan, hogy pénz-
hiány miatt el kellett adni fogatot, de vol-
tak, akik segítettek nekem, hogy mindig le-
gyen mivel versenyezni.
— A jelenlegi hintó fémbõl van, ugye? Vi-
szont te eredetileg asztalos vagy.
B. László: — Jó pár hintót készítettem már
fából is, de a mai fogathajtás annyira fel
van gyorsulva, hogy szerintem megkövete-
li a fémvázat. Viszont mivel asztalos va-
gyok, fával borítottam be a vázat, így
masszív és dekoratív is egyben.
— Mi a jó: ha könnyebb a hintó, vagy ha ne-
hezebb?
B. László: — Szerintem a tisztes középút a
jó. A könnyû hintó borulékonyabb.
— Kitti, te még nem gondolkoztál azon, hogy
helyet cseréljetek édesapáddal?
B. Kitti: — Én ezeket a lovakat, úgy gon-
dolom, nem tudnám hajtani, ahhoz elég
heves vérmérsékletûek. Viszont nagyon
csábít, amikor látom a korombeli fiatalo-
kat hajtani, hogy én is megpróbáljam egy-
szer.
— Ráadásul nõi hajtó kevés van.
B. Kitti: — Fejér megyében a nagylóki Kiss
Olga az egyetlen nõi hajtó. Irigylem is õt.
Mindig a lovak közelében vagyok, nem fé-
lek tõlük, de valószínûleg több edzés kelle-
ne ahhoz, hogy hajtsam is õket.
B. László: — Köztudott rólam, hogy Fe-
hérvárra, Sárszentmihályra is lábon men-
tünk el, és az volt az összes edzés a lovak-
nak. Ez egy kicsit felelõtlenség a részem-
rõl, hogy elõtte nincsenek lemozgatva, de
egyszerûen nincs rá idõ, és nem mindig van
itt a lányom segítségnek.

— Így nem fáradnak ki nagyon a lovak, mire
elértek egy rendezvény helyszínére?
B. László: — Az a veszélyesebb, amikor
mûúton kell menni, mert a lovaimon nincs
vas, de hál’ Istennek nem szokott gond len-
ni. Helyt állunk mindenhol, még így is.
— Hogy hívják a két lovat? … Vagyis most
már hármat, mert láttam a csikót az udvar-
ban.
B. Kitti: — Õ az utánpótlás.
B. László: — A hétéves kancám Démon, õ
egy nyugodt, kiegyensúlyozott ló. Az övé a
20 hónapos csikó, Lidérc. Az ötéves kan-
cám pedig Bestia. Amikor elkezdtem lo-
vazni, elhatároztam, hogy saját tenyészté-
sû, jegytelen, fekete pár kanca lóval szeret-
nék versenyezni. Mind magyar félvérek. A
csikót is megpróbáljuk belevonni a fogat-
ba, majd meglátjuk, milyen sikerrel.
— Amíg elérték a megfelelõ életkort a lovak,
addig milyen lovakkal versenyeztél?
B. László: — Az elsõ lovam is kanca volt, a
népi fogathajtásokon egyesben vettünk ve-
le részt.
— Hajtóként mikre vagy a legbüszkébb?
B. László: — A legbüszkébb természete-
sen a lányomra vagyok, hogy együtt ver-
senyzünk. Aztán a fogatomra, majd az
eredményekre. Számomra mindegyik ver-
senynek külön varázsa van. Nagyon szere-
tem az embereket, szeretek beszélgetni.
Ha valahova fogattal nem jutok el, akkor
elmegyek csak nézõnek vagy segíteni. Az
eredmények, ha jönnek, nagy élményt je-
lentenek. Szerintem fogathajtó számára
annál jobb nincs, mint amikor az elsõ he-
lyért járó serleget átveszi, vagy kiáll egy or-
szágos versenyen a negyedik helyért, vagy
egy regionális versenyen a harmadik he-
lyért. Lesz mire emlékezni öregkoromban!
Büszke vagyok a tavalyi bajnoki címemre,
arra, hogy idén is meg tudtam védeni. A re-
gionális döntõn, Gyõrben, a csapattal har-
madik helyen végeztünk. Büszkeséggel
tölt el, hogy Fejér megyeiek képviselik a
felsõ-dunántúli régiót (Semjén Attila,
Vadócz Zsolt, valamint jómagam és tarta-
lékversenyzõként Regöly Tibor) az októ-
beri országos versenyen. Külön öröm szá-
momra, hogy van egy olyan bírónk, Gosz-
tola Gábor, aki stílusával, tájékozottságá-
val mind a hajtók, mind a nézõk számára
élvezetesen és naprakészen vezeti le az
egyes versenyeket.
— Nemzetközi versenyre szándékoztok-e
menni?
B. László: — Nézõnek igen, de versenyzõ-
ként nem. Nálunk csak a család finanszí-
rozza apuci meg a kislány szórakozását.
Ebbõl nem lehet magasabb terveket szõni.
B. Kitti: — De nekünk ez bõven elég is,
minden igényünket kielégíti. Az anyagiak
mellett oda nem elég úgy elmenni, hogy
csak befogunk, hanem komoly felkészülés
kell.
— Mennyi idõtöket veszi igénybe a ver-
senyzés?

B. László: — Igyekszünk elmenni minden
pontszerzõ helyre. Ha nem mennénk, ak-
kor szerintem nem is lehettünk volna baj-
nokok, mert olyan erõs a mezõny, olyan jó
hajtók vannak. Van, amikor egy, van, ami-
kor két-három hét van egy-egy verseny kö-
zött.
— A fiad, Máté, illetve a feleséged, Ilonka
hogyan viselik azt, hogy ti mindig mentek?
B. László: — A fiamat nem érdeklik a lo-
vak. A feleségem elfogadja, örül a sikere-
inknek. Próbáljunk mindig úgy megoldani,
hogy õk is eljöjjenek a versenyekre, ha sze-
retnének. A feleségem sosem jön üres kéz-
zel, mindig hoz süteményt, vagy pogácsát,
amivel meg lehet kínálni a többieket. Van
más család is, aki ugyanígy tesz, ezzel is
családias légkört teremtve a versenyeken.
— A feladatmegosztás hogy van köztetek?
B. Kitti: — Itthon apuci csinálja a piszkos
munkát a legtöbbször, de ha a helyzet úgy
kívánja, majdnem mindent én is meg tu-
dok csinálni a lovak körül. A versenyen
apu intézi a nevezést, én vigyázok a lovak-
ra. A hintón pedig semmi mást nem csiná-
lok, csak ülök és figyelek a súlypontra, ha
pedig ne adj’ Isten valami probléma törté-
nik verseny közben (egy istrángszakadás,
beakad a hajtószár stb.), akkor nekem kell
intézkednem. Szerencsére ilyenre még
nem került sor. Mindig átnézzük verseny
elõtt a szerszámokat, a hintót.
— Meddig szeretnétek még versenyezni?
B. Kitti: — Attól függ, hogy én hogyan tu-
dom továbbvinni ezt a dolgot. Szeretném,
ha ez a családban nem halna ki. Ha fordul a
kocka, nem tudom, apu elvállalná-e a se-
gédhajtó szerepét. Mert azt mondják: aki
egyszer már elõre került, az többet nem ül
hátra.
B. László: — Én még nem szeretnék le-
szállni a bakról.
B. Kitti: — Amíg a lehetõségeink engedik,
addig versenyzünk.
— Említetted, hogy kifejezetten fekete lova-
kat szerettél volna. Miért?
B. László: — Egyszerû a magyarázata: fia-
tal srác korom óta a fekete a színem. Feke-
te volt a motorom, az autóim.
— A feleséged meg a lányod is fekete.
B. László: — Szeretem a feketét minden-
ben.
— Hadd kívánjam mindkettõtöknek, hogy a
lóerõ legyen veletek a jövõben is!

Hargitai Kiss Virág
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Tisztelt Fogyasztónk!
Szeretnénk felhívni a figyelmét azokra az esetekre, amikor egyesek meg-
próbálnak — a vízmûre, vagy szolgáltatásunkra hivatkozva — a bizalmuk-
ba férkõzni, és pénzhez jutni.

Házi „vízvizsgálat” és víztisztítók értékesítése
Számos vállalkozás forgalmaz házi víztisztítót, de néhányan közülük a meg-
gyõzéshez félrevezetõ módszert alkalmaznak. Felajánlják, hogy „vízvizsgá-
latot” végeznek, és azt állítják, hogy az ivóvíz fogyasztása egészségtelen.
Ennek bizonyítására egy berendezéssel a csapból vett tiszta vízbe elektrolí-
zissel vasat visznek be, melytõl a víz barna színû lesz. Nyilvánvaló, hogy ez-
zel üzleti érdekeik érvényesítése érdekében becsapják fogyasztóinkat.
Tájékoztatjuk, hogy az ivóvíz a legjobban ellenõrzött élelmiszerek közé tar-
tozik, és utólagos tisztítás igénye nélkül vagyunk kötelesek szolgáltatni.
Saját akkreditált laboratóriumunkban rendszeresen vizsgáljuk, és emellett
az ÁNTSZ is végez kontrollvizsgálatokat. Ennek megfelelõen az ivóvizet in-
dokolatlan házilag tisztítani, bár ha valakinek ilyen igénye van, természete-
sen megteheti.

Illetéktelen bejutás a lakásba
Többször tapasztaltuk, hogy illetéktelenek vízmûvesnek kiadva magukat
becsöngetnek a lakásokba, és vízmérõ-leolvasás (ellenõrzés, javítás, díjbe-
szedés stb.) ürügyén meglopják a gyanútlan tulajdonost. Tájékoztatjuk,
hogy részvénytársaságunk dolgozói mérõleolvasásnál — és minden más
fogyasztói megkeresésnél — fényképes, névvel, aláírással (vagy szám-
mal) ellátott kitûzõt kötelesek viselni. Személyes díjbeszedést nem vég-
zünk. Ha bárki azt állítja, hogy a FEJÉRVÍZ ZRT.-tõl jött, és nem ismerik, illet-
ve nincs ilyen kitûzõje, ne engedjék be lakásukba, házukba!

Megrendelés nélküli munkavégzés
Elõfordul, hogy ismeretlenek a „vízmûre” hivatkozva magánszemélyeket és
vállalkozásokat keresnek fel azzal, hogy a csatornát ki kell tisztítani, majd a
munkát kifizettetik. Kérjük, hogy legyenek óvatosak, és csak akkor enged-
jenek be idegeneket belsõ víz-, vagy csatornarendszerükön munkát végez-
ni, és csak akkor fizessenek érte, ha azt önmaguk rendelték meg!
Kérjük, legyenek óvatosak, és ha a fentiekhez hasonló esetet tapasztalnak,
jelezzék ügyfélszolgálatunknak!

FEJÉRVÍZ ZRT.

Molnár Gábor Látássérültek
Rehabilitációs Központja

Szolgáltatásaink a látásukat részben, vagy
teljesen elvesztett embereknek

Az egyéni igényeknek megfelelõen szakembereink a követke-
zõ területeken tudnak segíteni:
— a meglévõ látás legjobb felhasználása a mindennapokban,
— önálló és biztonságos közlekedés elsajátítása,
— pontírás megtanítása,
— házimunkák önálló elvégzésének tanítása

(fõzés, takarítás stb.),
— számítógép-kezelés felolvasó-, vagy nagyítóprogram

segítségével,
— beszélõ mobiltelefonok használata,
— pszichológusi segítségnyújtás,
— felkészítés a munkavállalásra, álláskeresés, munkában

maradás támogatása.
Elérhetõségeink: tiszti klub (helyõrségi klub) épülete,

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2.,
tel./fax: 06 (22) 311-158, mobil: 06 (30) 650-0292,

e-mail: rehabkozpont@larke.t-online.hu és
honlap: www.larke.hu.

ÉRTESÍTÉS
Az LSC Sárbogárd vezetõsége értesíti

A VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁGBA

nevezõ csapatok vezetõit, hogy a megbeszélés

2009. szeptember 25-én, pénteken, 18 órakor
a labdarúgópálya aulájában kerül megrendezésre.

Kérjük a vezetõket a pontos megjelenésre.
Vezetõség

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet

CSALÁDGONDOZÓ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: szülési szabadság
idejére, 2010. október 15-éig.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 7000 Sárbogárd, József
Attila út 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lé-
nyeges feladatok: családgondozás.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint.
Pályázati feltételek: általános szociális munkás, szociálpeda-
gógus (15/1998. szakképzési elõírás), B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai
önéletrajz, pályázat, iskolai végzettséget igazoló okmányok.
A munkakör legkorábban 2009. október 15. napjától tölthetõ
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 10.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton a fenti címre.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replõ azonosító számot: 3, valamint a munkakör megnevezé-
sét: családgondozó.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 14.

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzata sok szeretettel

meghívja Önöket az IDÕSEK VILÁGNAPJA alkalmából
tartandó városi ünnepségre.

Idõpont: 2009. október 2.
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ.

15.00–16.45 egészségügyi szûrések (vérnyomás-, vércukorszint-, kolesz-
terinszint-mérés, hallás- és látásvizsgálat);

17.00 „Szellõk szárnyán” nosztalgiamûsor Tóth Évával és Leblanc Gyõzõ-
vel.

Az ünnepség után vendégfogadás. Mindenkit sok szeretettel várunk!

Juhász János polgármester

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Közlemény
Az Európai Unió tagállamaiban lakos-
sági egészségfelmérésre (ELEF) kerül
sor Magyarországon. Az adatfelvétel fõ
célja a lakosság egészségi állapotának,
életmódjának és az egészségügyi szol-
gáltatásokkal való elégedettségének
megismerése.
2009. szeptember 15-e és október 30-a
között a sorszámozott igazolvánnyal
rendelkezõ kérdezõbiztosok a fenti idõ-
szakban keresik fel a véletlen mintavé-
tellel kiválasztott személyeket.
A felmérés során gyûjtött adatokat a
KSH és az OÉTI az adatvédelmi tör-
vény és a statisztikai törvény elõírásai-
nak szigorú betartásával kezeli, csak
statisztikai célra használja fel, név és
cím nélkül, az egyéni azonosítást kizáró
módon.
A felmérés megkezdése elõtt a mintába
bekerült személyeknek tájékoztató le-
velet küldünk. A kérdõív kitöltését kö-
vetõen minden válaszadó ajándékot
kap, továbbá részt vehet nyereménysor-
solásokon is.
Központi Statisztikai Hivatal

Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Intézet

Köszönet
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
jómagam és a helyi cigányság nevében
Ferencz Kornélnak és Kislók vala-
mennyi lakosának az elmúlt hét végén
megrendezett VII. Kislóki Falunapok
rendezvényre való meghívásért, és az
ott eltöltött, nagyon jó hangulatú hétvé-
géért.
A kislókiak ismét példaértékû összefo-
gásukról tettek bizonyságot. A legfiata-
labbaktól a legidõsebbekig mindenki
szívét–lelkét adta azért, hogy minden jó
legyen. Ez maximálisan sikerült.
Akik kilátogattak — évrõl évre egyre
többen —, tartalmas, jó hangulatú
programokat láthattak: focibajnokság,
rendõrségi bemutató, bábelõadás és
sok-sok zenés, szórakoztató mûsor.
Akik pedig nem voltak, azoknak csak
ajánlani tudom, hogy jövõre ne hagyják
ki!

Lakatos Péter,
a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke

Tájékoztató támogatott ÚMVP-képzésrõl
A velencei Dr. Entz Ferenc Mezõgazda-
sági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképzõ Iskola és Kollégium felnõtt-
képzés keretében felvételt nyert az
ÚMVP Képzõ Szervezetek Katalógusá-
ba (139/2008 FVM-rendelet). A szerzõ-
dés értelmében a képzésben résztvevõ
regisztrált mezõgazdasági termelõ és az
erdészeti hatóság külön jogszabálya alap-
ján nyilvántartásba vett erdõgazdálkodó
jogosult a képzés költségét az MVH-tól
visszaigényelni.

Támogatott képzéseink köre
OKJ szerinti képzések:

— aranykalászos gazda (33 621 02 0100
31 01),
— mezõgazdasági erõ- és munkagépke-
zelõ (31 521 19 0010 31 06),
— méhész (31 621 05 0000).

Szakképesítést nem adó, nem
kötelezõ képzések:

— kölcsönös megfeleltetés és a helyes
mg-i és környezeti állapot követelmé-
nyei,
— aktuális növényvédelmi ismeretek,
— talajtápanyag-gazdálkodási terv készí-
tése.

Kötelezõ képzés:
— agrár-környezetgazdálkodási kifizeté-
sek-

Hatósági képzés:
— 80 órás növényvédelmi tanfolyam.
A támogatás igénybevételére jogosult
gazdálkodó írásbeli megbízása alapján a
képzõ szervezet elektronikus úton az
MVH-hoz benyújtja a támogatási és kifi-
zetési kérelmet. A támogatás mértéke
egy naptári évben egy ügyfél számára a
választható képzések vonatkozásában
legfeljebb 275.000 Ft, és maximum évi
négy képzés számolható el.
Képzések indítása: megfelelõ létszám
(minimum 10 fõ) jelentkezése esetén
2009 októberétõl folyamatosan.
Képzések helyei: Velence illetve Székes-
fehérvár.

Részletek és jelentkezés:

Varga Lívia tanácsadó

Fejér Megyei Agrárkamara
Gazdálkodói Információs Szolgálat

Sárbogárd, Ady E. út 160.

Tel.: 06 (30) 643 0075

Köszönet
Köszönetemet fejezem ki az Arany-
ponty Zrt.-nek, hogy a pusztaegresi fa-
lunapra a halászlé fõzéséhez részemre
halat biztosítottak.

Õri Gyula képviselõ

Rendkívüli engedmény anyatehéntartás esetén
A közelmúltban két állatlétszámhoz kö-
tött támogatásról szóló rendelet is módo-
sult.

Így ha valakinek anyatehéntartásra tá-
mogatási jogosultsága van, és azt valaki
másra szeretné átruházni, akkor az erre
irányuló kérelmét az idei évben október
31-éig nyújthatja be a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).

Most a korábbiaktól eltérõen újdonság-
nak számít, hogy a jogosultság átruházá-
sánál az országos tartalékból való része-
sedés nem számít kizáró oknak. Tehát az
a termelõ, aki ezt megelõzõen három
éven belül részesült az országos tartalék-
ból, jelenleg minden további nélkül átru-
házhatja jogosultságát a vele szerzõdött
vevõre, feltéve, ha más elutasító ok nem

áll fenn (mint például a rendelkezésre
álló jogosultság, vagy szerzõdés hiánya).
Átmeneti rendelkezés született, hiszen
2010-tõl az engedmény érvényét veszti, s
most is csak az anyatehéntartás támoga-
tási jogosultságára vonatkozik.
Az MVH az egyenlõ elbánás elvét követ-
ve egységes ügyintézést valósít meg. Így
az országos tartalékból való részesedés
miatt korábban elutasított kérelmek is
jóváhagyásra kerülnek, amennyiben az
átruházási igényüket a szerzõdõ felek
továbbra is fenntartják.

Varga Lívia tanácsadó

Fejér Megyei Agrárkamara
Sárbogárd, Ady E. út 160.

Tel.: 06 (30) 643 0075

ÁLLÁSAJÁNLAT képzéssel!
A Hankook Tire Magyarország Kft. két és félhónapos, ingyenes abroncsgyártó képzés
után munkalehetõséget biztosít. Férfiak jelentkezését várják 45 éves korig.

Feltételek:
— bármilyen szakmunkás szakképesítés, elsõsorban fémipari,
vagy
— érettségi az alábbi célcsoporti besorolással:

* pályakezdõ, vagy
* 2008. szeptember 1-je után veszítette el a munkahelyét rendes felmondással,

vagy közös megegyezéssel.
Bõvebb felvilágosítás a Sárbogárdi Munkaügyi Kirendeltségen,

az információs pultnál kérhetõ.
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A Duna-Mount bajnokság mérkõzései
U11-es csapatunk benevezett a Duna-Mount bajnokságba. Az el-
sõ mérkõzést Dunaújváros DVSI 2000 csapatával játszottuk 2009.
szeptember 12-én.
A sok sérülés miatt felvetõdött, hogy elhalasztjuk a mérkõzést, de
a játékosok hallani sem akartak róla. Így három kapusból kettõ
mezõnyjátékosként szerepelt.
Az elsõ félidõben parádés, magas színvonalú játék folyt 3-0-s ve-
zetésünkkel. A második félidõ viszont nem túl jól kezdõdött szá-
munkra, pillanatok alatt 3-2-re módosult az eredmény. Barabás
remek védései átsegítették a csapatot a holtponton. Ezután
Brúzsa remek beadását Sükösd nagyszerû mozdulattal a hálóba
lõtte. Így megnyugodtak a kedélyek. A mérkõzés hajrájában Hor-
váth Isti húszméteres szabadrúgásgólja még az ellenfél táborát is
tapsra késztette. Így alakult ki az 5-2-es végeredmény.
Az LSC vezetõsége és a szülõk nevében megköszönjük a játéko-
soknak a remek mérkõzést. Külön köszönet Mondovics Zoltán
edzõnek a remek csapatmunkáért.
Csapatnévsor: Barabás József, Rohonczi Marcell, Horváth Ist-
ván, Gödör Bence, Brúzsa Sándor, Horváth Zsombor, Petõ
András. Góllövõk: Sükösd Gergõ 3, Brúzsa Sándor, Horváth István.

A Duna-Mount bajnokság második mérkõzését
hazai pályán játszottuk a DVSI 99 elsõ csapatával

Csapatunk számára nagy jelentõségûnek véltük ezt a mérkõzést,
mivel most tudtuk lemérni, hogy a csapat milyen úton halad, és
hol tart a képzésben. Örömmel láttuk, hogy csapatunk képzésé-
ben nem vagyunk lemaradva, jó irányba folyik a munka.

A csapat korábbi sérültjei most rendelkezésre álltak, így a legjobb
összeállításban kezdhettük a mérkõzést.
Nagyon nagy taktikai játék folyt a pályán. Mindkét csapat a véde-
kezésre fektette a játékot. A 10. percben védelmünk hibáját az el-
lenfél kihasználta, 0-1. A 15. percben Hári remek labdát kapott,
szép csel után hatalmas góllal egyenlített, 1-1. Utána mindkét ka-
pus nagy védései következtek, ezért nem esett több gól a félidõig.
A második félidõben sokáig mezõnyjáték folyt. Majd a 45. perc-
ben egy remek Killer–Sükösd-összjátékból nagyon szép góllal ve-
zetést szerzett Sükösd, 2-1. Vezetésünk miatt kitámadott az ellen-
fél, ezáltal csapatunk újabb gólokat tudott szerezni. Az 50. perc-
ben remek összjáték: Killer–Sükösd–Petõ. Utóbbi góljával 3-1-re
alakult a mérkõzés. Az 58. percben Horváth Isti már-már szoká-
sos 25 méteres gólja állította be a 4-1-es végeredményt.
Gyõzelmünk értékét növeli, hogy a kiemelt bajnokságban jól sze-
replõ DVSI 99 csapata ellen nyertünk.
Minden játékosnak köszönjük a remek délután, nem utolsóként a
csapat edzõjének, Mondovics Zoltánnak.
Játékosok: Barabás József, Gödör Bence, Sallai Sándor, Horváth
István, Rohonczi Marcell, Horváth Attila, Killer Gábor, Sükösd
Gergõ, Hári Levente, Petõ András, Horváth Zsombor, Brúzsa
Sándor. Góllövõk: Hári Levente, Sükösd Gergõ, Petõ András, Hor-
váth István.
A következõ mérkõzés 2009. szeptember 24-én 16.30 órakor
Dunaföldvár (Holler UFC) ellen lesz.

Szakács István, az LSC elnöke

Férfi kézilabda — megyei I. o.

Ismét gyõzelem idegenben!
Martonvásár–Sárbogárd 24-30 (10-14)

Vezette: Németh, Polgár.
Sárbogárd: Németh–Nacsa 5, Balogh 7, Takács 3, Pluhár 3,
Bodoki Gy., Ádám 5, Németh II. Csere: Borostyán, Hegedûs 2,
Szabó J., Botka 4, Suplicz, Rehák, Baki 1.
Egy jó kezdés után egy még jobb folytatás — így lehetne jellemez-
ni az elsõ két fordulót.
Ismét idegenbe látogattunk, de most egy erõsebb csapat fogadott
minket, mint a múlt héten. Ennek ellenére már az elsõ percekben
mi irányítottuk a mérkõzést. Négy perc alatt elhúztunk három
góllal, és ez már nyomokat hagyott az ellenfélben. Nyugodtan ki-
jelenthetjük, hogy a gyõzelmünk egy pillanatig sem volt veszély-
ben. Hozzá kell tenni, hogy szabadtéren zajlott a meccs, ami elmé-
letileg a hazaiaknak kedvezett, de a gyakorlat mást mutatott.
Minden játékosunk hozta a formáját. Lassan eljutunk oda, hogy
minden posztra tudunk ütõképes cserét is felvonultatni. Mond-
hatjuk, hogy az elvégzett munka azért mindig meghozza gyümöl-
csét.
Reméljük, a folytatás is hasonló lesz, mert azért egy hazai bemu-
tatkozás még vár ránk szombaton 18.00 órakor. Az Alba Regia
csapatát fogadjuk, és nagyon szeretnénk gyõzni. A látottak alap-
ján erre valós esélyeink vannak.
Ezen a martonvásári mérkõzésen mutatkozott be a csapatban a
16 éves Rehák Tamás, illetve még egy újoncot avattunk a kispa-
don: dr. Roshdit, aki ezután a csapat orvosa lesz, amire ígéretet
tett, ezzel támogatva az együttest. Szükség is van egy szakember-
re, mivel ez a játék sem mentes a sérülésektõl, fõleg szabadtéren,

betonos pályákon. Persze, az sem mellékes, hogy egy vérbeli szur-
kolót is igazoltunk személyében.
Köszönetet kell mondanunk azoknak a szurkolóknak is, akik még
80 km-re is elkísérik a csapatot, és hazai környezetet biztosítanak
a fiúknak idegenben.
Mint már említettem, a következõ meccs szeptember 26-án,
szombaton, 18.00 órakor a Mészölyben lesz. Az ellenfél a székes-
fehérvári Alba Regia.
Hajrá, Sárbogárd!

Rehák Sándor
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A Déli-csoport állása:
1. Perkáta 5 5 - - 17-1 15
2. Kulcs 6 4 1 1 19-7 13
3. Sárszentágota 6 4 1 1 19-13 13
4. Zichyújfalu 5 4 - 1 17-4 12
5. Vajta 6 4 - 2 12-10 12
6. Alap 6 2 2 2 11-10 8
7. Tác-Csõsz 6 2 2 2 9-9 8
8. Mezõkomárom 6 2 2 2 8-11 8
9. Elõszállás 6 2 1 3 17-15 7
10. Nagylók 6 2 1 3 6-8 7
11. Dunapentele 6 2 - 4 12-19 6
12. Besnyõ 6 1 1 4 8-15 4
13. Soponya 6 - 2 4 4-15 2
14. Kisapostag 6 - 1 5 5-27 1

A Femol-csoport állása:
1. Iváncsa 6 5 1 - 23-3 16
2. Szabadegyháza 6 5 - 1 23-8 15
3. Pusztaszabolcs 6 4 1 1 16-8 13
4. Cece 6 3 2 1 15-18 11
5. Adony 6 3 1 2 17-12 10
6. Mezõfalva 6 3 1 2 14-9 10
7. Mezõszilas 6 3 1 2 9-11 10
8. Rácalmás 6 3 1 2 9-19 10
9. Dég 6 3 - 3 9-9 9
10. Sárbogárd 6 2 3 1 10-10 9
11. Seregélyes 6 2 1 3 11-11 7
12. Aba-Sárvíz 6 2 - 4 16-13 6
13. Nagyvenyim 6 1 1 4 12-16 4
14. LMSK 6 1 - 5 5-16 3
15. Enying 6 - 2 4 7-19 2
16. Lajoskomárom 6 - 1 5 6-20 1

A Roneko-csoport állása:
1. Pálhalma 6 6 - - 23-2 18
2. Dunafém-M. 6 5 - 1 14-8 15
3. Velence 6 4 1 1 13-4 13
4. Csákvár-Publo 6 4 - 2 9-6 12
5. Bicske 6 3 2 1 9-5 11
6. Kápolnásnyék 6 3 2 1 9-9 11
7. Sárszentmiklós 6 3 1 2 9-7 10
8. Pusztavám 6 3 1 2 7-5 10
9. Bakonycsernye 6 3 - 3 8-8 9
10. Sárosd 6 3 - 3 6-6 9
11. Martonvásár 6 2 1 3 12-9 7
12. Kisláng 6 2 1 3 11-10 7
13. Baracs 6 2 1 3 8-10 7
14. Polgárdi 6 - - 6 6-19 0
15. Káloz 6 - - 6 5-20 0
16. Pákozd 6 - - 6 3-24 0

A Femol-csoport
eredményei:

Rácalmás–Dég 2-1 (1-1)

Gólszerzõk: Antal, Balogh, illetve Gulyás.
Ifjúsági mérkõzés: 2-2.

Aba-Sárvíz FC–Pusztaszabolcs 2-3 (1-1)

Gólszerzõk: Kuczi, Berengyán, illetve Sza-
bó, Györök (2). Kiállítva: Szántó (Puszta-
szabolcs). Ifjúsági mérkõzés: 9-0.

Lajoskomárom SE–Enyingi VSE
2-2 (0-2)

Gólszerzõk: Cseke, Reichardt, illetve Sza-
bó (2). Ifjúsági mérkõzés: 1-5.

Sárbogárd–Adony 2-1 (1-1)

Gólszerzõk: Pálinkás, Bõhm, illetve Sza-
bó. Ifjúsági mérkõzés: 0-4.

LMSK–Szabadegyházi Kinizsi 0-3 (0-1)

Gólszerzõk: Imre (2), Horváth. Ifjúsági
mérkõzés: 1-5.

Iváncsa–Cece 2-2 (1-0)

Gólszerzõk: Simon, Szabó, illetve Tóth,
Papp. Ifjúsági mérkõzés: 4-5.

Nagyvenyim–Mezõfalva 4-2 (2-1)

Gólszerzõk: Pap, Pukánszky, Nemes (2),
illetve Rajna, Ivacs. Kiállítva: Schelbauer
(Mezõfalva). Ifjúsági mérkõzés: 2-6.

Seregélyes SE–Mezõszilas SE 0-1 (0-0)

Gólszerzõ: Nagy. Ifjúsági mérkõzés: 0-1.

A Déli-csoport
eredményei:

Alap SE–Besnyõ SE 2-1 (2-0)
Gólszerzõk: Takács, Varjas, illetve Lepsé-
nyi.

Soponya SE–Elõszállás SE 1-1 (0-1)
Gólszerzõk: Kovács, illetve Németh.

Vajta–Sárszentágota SE 0-2 (0-2)
Gólszerzõk: Álló, Krajcsovics.

Perkáta SE–Dunapentele 3-0 (3-0)
Gólszerzõk: Reith, Szaniszló, Mazán.

Tác-Csõsz–Nagylók 0-0 (0-0)
Kisapostag–Kulcs SE 0-8 (0-3)

Gólszerzõk: Fehér, Mészáros (2), Radnó,
Dobos (2), Horváth, Fekete.

Zichyújfalu SE–Mezõkomárom SE
5-0 (2-0)

Gólszerzõk: Rapai, Bodnár (2), Rigó, Ku-
lacs. Kiállítva: Varga (Mezõkomárom).

Kápolnásnyék–Sárszentmiklós 0:0 (0:0)
Kápolnásnyék, 100 nézõ, vezette: Kovács Béla.
Kápolnásnyék: Hegedûs, Sellei, Tóth, Somogyi, Besser, Nyakas,
Kocsis, Belák, Barkóczi, Bobory (Ódor), Doma (Tanárki). Edzõ:
Salacz Zoltán.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A. ,Szabó L., Szabó G., Csanaki
(Král), Szarka, Markovics, Huber, Salga, Emperger, Berényi.
Edzõ: Masinka László.
Az igencsak jó játékerõt képviselõ Kápolnásnyékre látogattunk,
ahol talán még soha nem nyertünk mérkõzést, de talán pontot
sem szereztünk.
Figyelembe véve a hazai csapatnak a bajnokságban eddig elért
eredményeit, a gyõzelem reményében léptünk pályára, melyrõl a
játékvezetõnek más volt a véleménye, és már az 5. percben tudo-
másunkra hozta: itt ma sem nyerünk, mert ekkor kiállította Papp
Attilát.
A kiállítás körülményeit figyelembe véve a játékvezetõ túl szigorú
volt, mert adhatott volna sárga lapot is, de a kiállítás is jogosnak
mondható.
A kiállítás elõrevetítette: itt ma szép játék nem fog kialakulni, ami
így is történt. A hazai csapat támadgatott, de igazi, ún. ziccer-

helyzetük egy adódott, melyre kettõvel válaszoltunk, melyek
mindegyikénél pontatlanok voltunk, így maradt gól nélküli
döntetlen.
Így utólag kijelenthetõ: jó eredményt értünk el, hozni akartuk ezt
a meccset, és meggyõzõdésem szerint hoztuk is volna, ha nincs a
kiállítás.
Csapatunk játékosairól elmondható: küzdöttek, jó hozzáállással
játszottak, és szinte biztosan kijelenthetõ, hogy 11 játékossal, 3
ponttal térünk haza.
A színvonal hagyott némi kívánnivalót maga után, de ezt küzde-
lemmel pótolták a játékosok.
Készülhetünk a hétvégi rangadónkra Csákvár ellen, és azt a mecs-
cset mindenképpen nyernünk kell, ha a dobogóhoz közel akarunk
maradni.

Ifjúsági mérkõzés: Kápolnásnyék–Sárszentmiklós 1:3
Ifi csapatunk egy percig sem hagyott kétséget afelõl, hogy gyõzte-
sen térnek haza, de nem dicsérem meg õket a korábbi dicséretek
következményeinek tudatában.

Szabó Béla

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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A sárbogárdi evangélikus imaház története
2. rész

1945-ben annyiban történik változás a fi-
ókegyház életében, hogy lelkészét püspök
úr Sárszentmiklósra helyezi helyettes lel-
készi minõségben, akit a gyülekezet meg is
választ rendes lelkészének. Az akkori kö-
rülmények miatt Sárbogárd lelkészt nem
kap, s továbbra is volt lelkésze gondozza a
gyülekezetet.
Az istentiszteleti élet tovább is épp úgy fo-
lyik, mint azelõtt — minden vasár- és ün-
nepnap istentisztelet —, s a lelkész tovább-
ra is végzi az összes lelkészi teendõket.
Megfelelõ helyiségünk hiányában a refor-
mátus egyház a legnagyobb készséggel és
szeretettel engedte át olvasótermét isten-
tiszteleti helyiségül. Tíz éven keresztül
hosszabb-rövidebb ideig tartó megszakí-
tással ott tartottuk az istentiszteleteinket,
amiért e helyen is mind a gyülekezetnek,
mind annak hûséges lelkipásztorának há-
lás köszönetet mondunk. A felénk nyújtott
testvérkezet szeretettel elfogadjuk, s azon
leszünk, hogy ez a két kéz még szorosabbra
fûzõdjék.
A saját otthon utáni vágy azonban minden
hívõ lelkében ott égett, szerették volna
akármilyen kicsiny helyiségre, akármilyen
egyszerû és szerény otthonra elmondani:
ez a mi hajlékunk! Ezért imádkozott a gyü-
lekezet apraja és nagyja, míg végre az Úr
meghallgatta az imádságot. 1949. július
havában kézzelfoghatóan mutatta meg az
Õ hathatós támogatását. Szinte váratlanul
és készületlenül állította az Úr a gyüleke-
zetet lakás és imaház céljára megfelelõ
épületvétel elé. Talán a kishitûek félelem-
mel és aggodalommal néztek a házvétel
elé, de az Úr biztatást és támogatást kül-
dött, s a gyülekezet az Úrban bízva tárgya-
lásokba bocsátkozott a ház tulajdonosai-
val. 1949. augusztus 10-én a volt tulajdono-
sok és a gyülekezet vezetõsége között
megtörtént a megállapodás, hogy a Deák
Ferenc utca 5. szám alatti lakóházat a gyü-
lekezet megveszi.
Ugyanakkor a gyülekezet buzgó tagjai
megindítják a gyûjtést, elsõsorban a hit-
testvéreket keresik fel, továbbá segítségre
kész más vallásúakat, s hamarosan kész-
pénzben és felajánlásokban kb. 4000 forint
gyûlt össze. Püspök úr útján 2500 forintot
kaptunk. A templomtelket fõesperesi jó-
váhagyással eladtuk 3000 forintért, a
beledi gyülekezet 840, a gyönki 200 forint
segítséget küldött. Különbözõ konferenci-
ákon buzgó testvérek gyûjtöttek tekinté-
lyes összegeket. A megnyilatkozó áldozat-
készségek arra biztatták a gyülekezetet,
hogy még az õsz folyamán megkezdje ima-
házának építését. Elõször szinte merész-
nek tûnt fel ez az elhatározás, szinte erõn-
kön felülinek, de éreztük, hogy az Úr mel-
lettünk van, és Õ építi az Õ házát. Nem is a
magunk erejében bízva, hanem Õreá ha-
gyatkozva kezdtük meg október 10-én a
volt kovácsmûhely átépítését. A funda-
mentumban az Úrnak azon igéjét helyez-

tük, mely meg van írva Sof. 3,16-17-ben:
„Ne félj! Ne lankadjanak kezeid Sion! Az
Úr, a te Istened közötted van; erõs Õ,
megtart.”
Megindult a munka, dolgoztunk és gyûj-
töttünk. Anyagi támogatásért többfelé for-
dultunk. A Tolna–Baranya–Somogyi Egy-
házmegye pénztárától kaptunk 2000 forint
kölcsönt. Azt hittük, az átépítésre elég, de
az építkezés közben az egyik fal ledõlt, ami
bizony költségvetésünket nagyon fel is bo-
rította. Még mindig folyik a gyûjtés, hogy a
fennálló adósságunkat minél hamarabb
letörleszthessük.
Az építkezésben igyekezett a gyülekezet
minden tagja részt venni. Az egyházunk
iránti hûségnek megkapó jelét adták né-
melyek, kik heteken keresztül megszakítás
nélkül dolgoztak az építkezésnél. Akikhez
munka közben fordultunk, a legnagyobb
készséggel jöttek segítségünkre, sokszor
még sürgõs munkát is lehagyva, csak hogy
épülhessen az imaház. Több ezer forintot
tesz ki az, amit fuvarral, kézi erõvel végez-
tek, de ne az érték legyen nagy, hanem a
szeretet, amellyel építették. Ne csak az
építkezéskor, hanem mindvégig, míg az Úr
e földön vezérli õket, legyen meg ehhez az
otthonhoz való ragaszkodásuk és szerete-
tük. A dolgozókra, az adakozókra Isten
gazdag áldását kérjük.
Ahol állunk, valamikor kovácsmûhely volt,
valamikor tûz lobogott a kohóban, s mes-
ter formálta a megtüzesedett acélt. Kezé-
nek súlyos csapásától hullott a salak, s eltö-
rött, kicsorbult szerszámok újra épek let-
tek. Ma e hely Isten mûhelye lett. Kérjük a
Nagy Mestert, formálja át itt a lelkeket hí-
võ lelkekké, hulljon le róla mindaz, ami sa-
lak, a tört szívek találják meg benne a bi-
zalmat. Kovácsmûhely — Isten-mûhely;
legyen áldott e hely!

„Erõs vár a mi Istenünk.”

Kovácsmûhely — Isten-mûhely

Valamikor kovácsmûhely volt…
Piros tégláival, örökké füstölgõ kéményé-
vel, kitárt ajtóival mindig várta a látogató-
kat. Izzott a parázs a kohóban, s maszatos
képû inas fütyörészve fújtatta hozzá az éb-
resztõ dalt. A mester izmos karjainak sú-
lyos csapásai alatt formálódott a kemény
vas, szikrázva hullott le róla a salak, míg
meghajolt a kemény akarat elõtt.
Kormos mûhely mozgalmas élettel tele.
Pirkadástól napnyugtáig égett a munka,
zengett az üllõ, csikorgott a lyukvágó, s
minden engedelmeskedett a mester kezé-
nek.
Emberek jöttek, emberek mentek. Hozták
a törött kereket, a megrokkant kocsit, a ki-
csorbult ekevasat, amit a mester keze a tû-
zön keresztül ismét éppé varázsolt.
Törött szerszámok gyógyító mûhelye.
De egyszer a mester kezébõl kihullt a kala-
pács, kialudt a kohó, az ajtó becsukódott,
elárvult a mûhely. Az emberek elkerülték,

oda vitték a törött szerszámaikat, ahol még
égett a kohóban, s magára hagyatottságá-
ban az épület kezdett lassan a földbe bújni.
Az egykori mozgalmas élet csak emlék-
ként élt azokban, akik valamikor olyan
sokszor átlépték annak küszöbét.
Néhány hét óta újra mozgalmas körülötte
az élet. A sárbogárdi evangélikusok simo-
gatják kormos falát, s a némaságra ítélt
épülettel elkezdenek beszélgetni: „Milyen
jó, hogy megvagy, te régi, elárvult kovács-
mûhely; milyen jó, hogy elfeledkeztek ró-
lad… Így legalább a miénk leszel.” A régi,
elhalványult és elkopott címtábla helyett
újat készítenek; a keresztet, a régi kohó he-
lyére az oltárt, az üllõ helyére a szószéket
tervezik, mert az elárvult kovácsmûhely új-
ra mûhely lesz, mégpedig Isten-mûhely,
hogy benne most már az örök Mester dol-
gozzon. Minden, ami salak az emberi szí-
ven, lehulljon ott, legyen az minden tört
szív gyógyító mûhelye. Kemény kalapács-
ütéssel formálja az ellenállókat, hogy Isten
nevére minden térd meghajoljon. Az Õ
tüze világítson és gyújtson ott, vessen fényt
az életútra, amelyen járva szent zsolozsma
fakad az ajkon.
A kovácsmûhely új hivatást kap, szenteb-
bet és magasztosabbat, mint valaha volt.
Egy kicsi gyülekezet Istent imádó mûhelye
lesz.
Lázas készülõdés tölti el a gyülekezet min-
den tagját… A két öreg presbiter, Holényi
Sámuel és Venczel József, kik az élet alko-
nya felé ballagnak már, úgy el-elnézegetik
a kis épületet, alig várják már, hogy hála-
telt szívvel roskadhassanak le saját temp-
lomukban. Évtizedes imádságuk meghall-
gatását látják, amikor a kicsiny, kormos fa-
lú épületre halvány tüzû szemüket reáe-
melik.
Felfakad az egyik asszonyi szívbõl is szelíd
óhajtás: „Milyen jó lesz ez a kis hajlék, csak
lekérjük a kulcsot, és betérünk imádkoz-
ni…” Mire a másik asszonytárs megjegyzi:
„Nem — ennek mindig nyitva kell lennie,
hogy mindenkor betérhessünk.”
A fiatalok a toronnyal vannak elfoglalva:
„Szépen, sudárosan emeljék a házak fölé,
úgy, hogy mikor szántok — mondja az
egyik —, hazafelé tekintek, az én templo-
mom tornyát láthassam.”
Oh, mennyi vágy, mennyi kívánság fûzõdik
az egykori kovácsmûhelyhez!
Testvér! Ki e sorokat olvasod, ki vasárna-
ponként valamelyik templom boltíve alatt
imádod Uradat, gondolj azokra, akik
imádsággal és szent vággyal építgetik kicsi
imaházukat! Jöjj, és támogass bennünket!
Testvér! Ki oly sokszor utazol át Sárbogár-
don, gondolj arra, hogy ott bent a faluban,
túl az akácfákon, egy kicsi gyülekezet építi
imaházát, s építésében Tehozzád fordul,
segítsd és támogasd! Csak egy tégla árával
is.
Adja a Teremtõ, hogy a kovácsmûhely mi-
elõbb Isten-mûhely lehessen!

Pálffy Mihály
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ÖSSZEFOGÁS
A KÖNYVTÁRAKÉRT 2009.
Október 5-e és 11-e között kerül megrendezésre az „Összefogás a
könyvtárakért” országos programsorozat, amelyhez 2009-ben is csatlako-
zott a Madarász József Városi Könyvtár.
Könyvtárunk idén is rendezvények sokaságával igyekszik megszólítani ked-
ves Olvasóit és leendõ kedves Olvasóit. Az õszi országos könyvtári napok he-
lyi — ingyenes — programjai igyekeznek a lakosság több korosztályának, ér-
deklõdési körének megfelelõ, nívós elfoglaltságot biztosítani.

Országos Nagyi Könyvtári Napok — 2009. október 5–11.
Célja: az olvasáson, könyveken kívül minél több szolgáltatás bemutatása a
nagyiknak, megnyerve azokat is, akik még nem fedezték fel a könyvtárat, a
könyvtárban rejlõ lehetõségeket, itt található kincseket.
Szlogenje: „Ne üljön otthon, ha könyvtárában otthon lehet!”

A könyvtár programjai:

Október 5. (hétfõ) 17 óra: „Akit a kalapból kihúztál…”

A párkapcsolatok pszichológiája.
Vendégünk: Bácskai Júlia pszichológus.
Helyszín: Madarász József Városi Könyvtár

Október 7. (szerda) 17 óra: találkozó Schäffer Erzsébet
Pulitzer-díjas újságíróval, a Nõk Lapja fõmunkatársával.
Helyszín: Madarász József Városi Könyvtár

Október 8. (csütörtök) 17 óra: „Brazília bûvöletében”
Egy természetfotós állatorvos izgalmas, rendkívüli, olvasmányosan megírt
kalandjai, aki öt éven át utazgatott fényképezõgéppel a kezében szerte Brazíli-
ában.
A szerzõ, dr. Szendrõy István vetítéssel egybekötött beszámolója.
Helyszín: Református Egyházközség Idõsek Szeretetotthona (Sárbogárd,
Tompa M. u. 44.)

Október 5-étõl (hétfõ) nyitvatartási idõben
„folyosógalériánkban” kiállítás látható

Horváth Nándorné festményeibõl.
A fenti programokon kívül október 5–17-éig különféle kedvezményekkel ál-
lunk Olvasóink és leendõ Olvasóink szolgálatára:
— ez idõ alatt beiratkozott új olvasóink 365 napra az éves tagdíj befizetése
nélkül vehetik igénybe a könyvtár térítésmentes szolgáltatásait (de a DVD
Klubba történõ beiratkozásért ez idõ alatt is fizetni kell!);
— a megbocsátás napjai — késedelmes olvasóink mentesülnek a pótdíj kifi-
zetése alól;
— ingyenes internethasználat — a könyvtárban található olvasói számítógé-
pek ingyenes használata az érvényben lévõ számítógép-használati szabályzat
szerint;
— kedvezményes könyvárusítás a könyvtár selejtezett könyveibõl.

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.

MEGHÍVÓ

„A VÁLTOZÓKOR
BETEGSÉGEI, MEGOLDÁSAI”

címmel
Alexander Klára tart elõadást.

A nõk életének egyik meghatározó idõszaka, amikor elérkeznek a — köz-
nyelven csak —változókornak nevezett életszakaszhoz, amely akár már
40 éves kor körül elkezdõdhet, s tarthat akár 10-15 évig is. Ennek a kor-
nak a leggyakoribb lelki megnyilvánulásai a hangulatváltozások, a túlzott
érzékenység, fizikai változásai pedig a hõhullámok, a vérnyomás-ingado-
zás, valamint a fokozott — fõleg éjszakai — izzadás. Vannak, akik ki-
sebb, s megint vannak, akik súlyosabb tünetekkel élik meg ezt a kort.

A változókor a nõk életének fiziológiás idõszaka. Ugyanakkor számos
olyan panasz jelentkezhet, amely az életnek ebben az aktív idõszakában
a komfortérzetet, az életminõséget jelentõsen rontja. Ma már azt is tud-
juk, hogy ilyenkor bizonyos betegségek kockázata jelentõsen megnö-
vekszik. Hirtelen lecsökken a — döntõen a petefészek által termelt —
nõi hormon, az ösztrogén mennyisége, vagyis hormonhiányos állapot
alakul ki.

Az elõadás célja megismertetni a hallgatókkal a tünetegyüttesek termé-
szetes kezelési módjait, megoldásokat kínálni hormonpótló tabletták
nélkül, melyek gyakran emlõrákot is okozhatnak.

Az elõadás témái

I. rész: lelki változások (fokozottabb megfelelési vágy, szeretethiány, ér-
zékenység, elhagyatottság érzése, depresszió);

II. rész: a változókor betegségei (csontritkulás, reumatikus, ízületi pana-
szok, magas koleszterinszint, magas vérnyomás, idõskori cukorbeteg-
ség, indokolatlan súlygyarapodás, elsavasodás, reflux, alvászavar, visz-
ketés, a nemi vágy csökkenése, hüvelyszárazság, feledékenység,
inkontinencia stb.);

III. rész: ne az egónkkal együnk (az étkezés szerepe és fontossága a vál-
tozókorban, a gyógyító ételek).

A nõk nagy részét érinti ez a téma, s ha könnyíteni szeretnének minden-
napjaikon, ha lelki és fizikai megoldást keresnek a változókor panaszaira
— mely sok esetben nagyon megkeserítheti életüket —, akkor hallgas-
sák meg

2009. szeptember 28-án 17 órakor

a sárbogárdi városi könyvtárban

Alexander Klára életmódvezetõ–tanácsadót,

aki a világ számos országában tanult, majd adta tovább a megszerzett tu-
dást, tapasztalatot a könnyebb, problémamentesebb élethez.

MEGHÍVÓ

A Dunamelléki Református
Egyházkerület Nõszövetsége

õszi konferenciáját

2009. szeptember 26-án
(szombaton) 9 óra 30 perckor

tartja a sárbogárdi református
templomban.

A konferencia témája:

A keresztyén asszonyok szolgálata
a családban és a gyülekezetben.

A Sárbogárdi Református Egyházköz-
ség nõszövetsége szeretettel várja az ér-
deklõdõ asszonyokat erre az alkalomra.
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Lasagne Bolognese

Hozzávalók: 1 nagyobb fej vöröshagy-
ma, 1 nagyobb sárgarépa, 1/2 csokor
petrezselyemzöld, 1 csokor zellerzöld, 2
kanál olaj, 50 dkg darált marhahús, 2
kanál paradicsompüré, 1/2 kg friss pa-
radicsom, só, bors, ízlés szerint bazsali-
kom és kakukkfû, 1,25 dl leves, 1,25 dl
vörösbor, 2 kanál vaj, 2 kanál liszt, 5 dl
tej, reszelt szerecsendió, 12 db lasagne
tésztalap, 7,5 dkg reszelt parmezán.
Elkészítés: a vöröshagymát apró koc-
kákra vagdossuk, összevágjuk a sárga-
répát, a zeller- és petrezselyemzöldet.
Az olajon megpirítjuk a darált húst,
hozzáadjuk a zöldségeket és a paradi-
csompürét. A paradicsomot felkockáz-
zuk, elkeverjük a fûszernövényekkel, a
levessel, a borral, hozzáadjuk a húshoz,
és 50 percig fõzzük. A sütõt elõmelegít-
jük 180 fokra. A besamelmártáshoz
megolvasztjuk a vajat, hozzáadjuk a
lisztet, majd a tejet, és addig fõzzük las-
sú tûzön, míg sûrûsödni nem kezd. Fû-
szerezzük sóval, borssal és szerecsendi-
óval, még 10 percig fõzzük állandó ke-
verés mellett. A tepsibe (kicsit mélyebb
legyen) beleöntjük a besamel egy ré-
szét, erre tésztalapokat helyezünk,
megkenjük a bolognai mártással, erre
megint tésztalapokat rétegezünk, végül
besamellel fejezzük be. Rászórjuk a re-
szelt parmezánt, és 40 perc alatt arany-
sárgára sütjük.

Orosz burgonyasaláta

Hozzávalók: 60 dkg héjában fõtt burgo-
nya, 1 nagy savanykás alma, fél citrom
leve, 1 fõtt tojás, 1 fej hagyma, 3 evõ-
kanál olaj, 3 evõkanál ecet, 5 evõkanál
húsleves, 2 teáskanál mustár, só, bors.
Elkészítés: a fõtt tojássárgáját jól kike-
verjük az olajjal, az ecettel, a húsleves-
sel és a fûszerekkel. A burgonyát koc-
kákra, a hagymát és az almát vékony
szeletekre, a tojásfehérjét apró kockák-
ra vágjuk. Az alapanyagokat és az önte-
tet jól összekeverve, behûtve tálaljuk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

SAJTÓÉRTEKEZLET
Köszönöm a kérdést! Jó kérdés. Ön tehát
arra kíváncsi, hogy kaphat fizetést a hivata-
li munkájáért az, aki egy éve benn sem volt
a hivatalban. Úgy véli, hogy a mindenkori
kifizetett bér kizárólag elvégzett, tényleges
munka hozadéka lehet. Ön hozzátette,
hogy ha Ön hiányzik akár egyetlen napot is
a munkahelyérõl, azt azonnal levonják a
bérébõl, sõt, ha több napon keresztül nem
jelenik meg, kirúgják. Ön nem nevezte
meg a személyt, akire a kérdése vonatko-
zik, de nyilvánvaló, hogy kire gondolt.
Visszakérdezek. Ha kiderül, hogy Ön be
akart menni a munkahelyére, de mondjuk
közlekedési, vagy egészségügyi okokból
nem volt módja pontosan megjelenni, ak-
kor is levonják a bérébõl a mulasztást? Azt
mondja, levonják? Hogy õket nem érdekli
a közlekedés, vagy az egészség? Na, ez az,
ami helytelen! Ellentmond mindenféle
humanitárius alapelvnek. Mifelénk nem
ez az eljárás dívik. Mert nem tagadhatja
senki, hogy a polgármester úr szívesen be-
menne a munkahelyére, de nem teheti,
akadályoztatva van, bizonyos személyek
úgy látták, hogy elõzetes letartóztatást
szükséges foganatosítaniuk vele szemben,
mert állítólag sok millió forinttal megkáro-
sította a gondjaira bízott fõvárosi kerüle-
tet, komoly csúszópénzek bezsebelésével
mélyen áron alul értékesítette a városrész
számos ingatlanát. Nem feladatom, hogy
bírálatot mondjak az eljárásról, de azok ott
az ügyészségen rasszista disznók. És hát
ezért nem jelenik meg õ a hivatalában, no-
ha ismétlem, szeretne bemenni. Ön azt
mondja, az a jó, hogy nem megy be, leg-
alább nem kótyavetyél el a haveri körének
vagy külföldi pénzes fickóknak további
szép, emeletes házakat a város vagyoná-
ból. Nem gondolja, hogy Ön elhirtelen-
kedve, fasiszta indulattal ítélkezik? Szük-

ségét látjuk, hogy fellépjünk az ilyen kire-
kesztõ gondolatok ellen. Nem hallott ke-
gyed arról a fogalomról, hogy „az ártatlan-
ság vélelme”? Amíg a bíróság nem hoz el-
marasztaló ítéletet, addig a gyanúsítottat
ártatlannak kell tekinteni. Bizony! És mi
helyt adunk a törvény betûjének és szelle-
mének, a polgármester urat igenis ártat-
lannak tekintjük, távolmaradását az õ leg-
jobb akarata ellenére bekövetkezett aka-
dályoztatásnak vesszük. Nem véli úgy,
hogy ilyen körülmények között súlyos hiba
lenne visszatartani a fizetését? Ön tucatnyi
autóról, milliós értékû képekrõl, villáról,
nyaralóról beszél, amelyek Ön szerint bi-
zonyítékai, hogy a gyanúsított elkövette a
zsebelést, hisz polgármesteri fizetése nincs
arányban ezekkel az értékekkel. Micsoda
tévedés! Kérdezem: nem történhetett-e
meg, hogy az illetõ mondjuk nyert a lot-
tón? Vagy örökölt. Az Ön szûkkeblû kér-
dezõsködése azt a gyanút kelti, hogy Ön bi-
zonyos szélsõséges eszmék hatása alatt áll.
Meg kell mondanom, hogy ettõl mi elhatá-
rolódunk, és majd megtesszük a kellõ
lépéseket.
Az a kérdése pedig, hogy bizonyos körök-
ben létezik-e lelkiismeret, világosan mu-
tatja, milyen távol áll Ön a valódi demok-
ratikus gondolkodástól. Válság van? Vál-
ság van! Felbillent a költségvetési egyen-
súly? Fölbillent! Nagy az államadósság?
Nagy! Mit kell tehát tenni ebben a helyzet-
ben? Minden fillért meg kell ragadni, ha
kell, iskoláktól, kórházaktól elvonni min-
den lehetséges garast, hogy javuljon ez a
helyzet. Hogy közben külföldi bankok és
cégek páncélszekrényei miért vannak tele
a mi saját dugi pénzünkkel, ahhoz neked,
populista, nacionalista disznónak semmi
közöd!

(L. A.)

KIEGÉSZÍTÉS
A Gimisarok szeptemberi kiadását
Dombi Zoltánné valamint Kiszlné Si-
mon Andrea készítették.

Szerkesztõség

ZENEI VILÁGNAP
SÁRBOGÁRDON
Október 3-án (szombaton)
18 órakor kórustalálkozót

rendezünk
a mûvelõdési központban

a zene világnapja alkalmából.

A fellépõk: „Harmonia Classica” Ifjúsági Zene-
kar (Szlovákia), Somorjai „Híd” Vegyes Kar
(Szlovákia), Bátaszéki Pedagógus Kórus, Sár-
bogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar.
A szlovákiai vendégek másnap Vajtán, az ünne-
pi 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

Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves hozzátartozóit a vajtai
római katolikus templomban

2009. október 4-én
(vasárnap) 10 órakor
kezdõdõ szentmisére.

Közremûködnek:
a Somorjai Híd Vegyes Kar

és a Classica Harmonia
Ifjúsági Zenekar (Szlovákia),

dr. Hecht Anna és Hegyi Brigitta
vezetésével.

Vajtai Õszirózsa Népdalkör
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Az egyszeri gyerek
Mikor én olyan suhanc gyerek voltam, egy-
szer mondja az édesapám, hogy fogjak be
két ökröt, menjek az erdõre fáért. Befo-
gom a két ökröt, elindulok az erdõre. Csak
megyek, csak megyek az ökör elõtt, de igen
nagy volt a sár, egyszer beleragadt a fél csiz-
mám, mezítláb maradtam. Húznám ki a
csizmám a sárból, de biz az nem jött. Mit
csináljak, mit csináljak? Hazaszaladtam
egy emelõrúdért, azzal kifeszegettem a
csizmámat a sárból.
De míg az emelõrúdért jártam, úgy elment
a két ökör a szekérrel, hogy se híre, se nyo-
ma nem volt. Most már mitévõ legyek? Ha
hazamegyek, megnyúz az édesapám. Kap-
tam magam, bementem Váradra, beállot-
tam szûrszabóinasnak. A gazdám adott egy
rongyos darócot, azt a nyakamba gabalyí-
tottam, olyan úr voltam, hogy...
Másnap reggel azt mondja a gazdám:
„Fogd fel azt a kosarat, öcsém, menjünk a
piacra, vegyünk borsót ebédre.” Kimen-
tünk a piacra, meg is vettünk mindent, de
borsót mégis elfelejtettünk venni. Mikor
hazaérünk, észreveszi a gazdám, hogy
nincs borsó. Mindjárt mondja nekem:
„Eredj vissza, fiam, a piacra, elfelejtettünk
borsót venni, végy te.” Vissza is mentem
én, vettem is borsót, de nem találtam vele
haza.
Csak keresem, csak keresem a házunkat,
egyszer rám esteledik. No, most már mit
csináljak, hol háljak? Egyszer meglátok egy
kis világot egy ház ablakában; bementem a
házba. Odabent egy vénasszony fõzött
pulickát egy akkora fazékban, hogy három
üst se tenne ki rajta. Én is éhes voltam,
mondom az asszonynak: „Nénémasszony,
adjon kelmed egy kis kását!” Az asszony
mindjárt elibem tett egy tál gölödényt, úgy
jóllaktam töltött káposztával, hogy még
most is tele van a hasam korpaciberével.
Amint jóllaktam, lefeküdtem a kuckóba,
belehúztam magam a darócomba.
Egyszer jön haza a gazda nagy részegen a
korcsmából, az asszony kitálalja neki a
pulickát. Az ember meglát engem a kuckó-
ban, hí, hogy menjek, egyem vele. Én már
jól voltam lakva, nem akartam menni, de
rám rezzentett, hogy majd így meg amúgy,
csak ne egyem! Az asztalhoz ültem hát, de
biz énbelém nem fért egy falat se, be volt
kötve a szûröm ujja, mind abba ereszte-
gettem a pulickát.
Mikor jóllakott az ember, felugrott, elkez-
dett táncolni, engem is megfogott, hogy
táncoljak vele. Táncoltunk, táncoltunk,
egyszer kiódzott a darócom ujja, elkezdett
potyogni belõle a pulicka. Az ember azt
gondolta, hogy mást potyogtatok, felkapott
egy botot. „Phû ilyen, olyan adta disznója,
hát te mit csinálsz? Kitakarodj mindjárt!”
Jó, hogy el tudtam szaladni, mert nagyon
végighegedült volna a hátamon.
Szaladtam, szaladtam, egyszer egy malom-
házhoz értem. Kaptam magam, belefeküd-
tem a garatba.
Amint ott fekszem, egyszer odajön három
tolvaj egy lopott birkával, ott megnyúzzák,

elkezdenek tanakodni, hogy hová tegyék a
bélit, hogy rá ne akadjanak. Az egyik azt ta-
lálta ki, hogy a garatba kellene lökni.
Mindjárt oda is hozta a garathoz. Én is
megijedtem, hogy rám veti, elkiáltottam
magam: „Rám ne lökje kend azt a böndõt!”
Erre a három tolvaj megijedt, elszaladt,
mind otthagyták a sok birkahúst.
A lármára a molnármester is felébredt, ki-
jött, megdicsért, hogy elijesztettem a tolva-
jokat: „No, öcsém, te derék gyerek vagy,
nem állanál be hozzám inasnak?” „Biz én
beállok” — mondom.
Be is állottam mindjárt. A gazdám adott
fölöstökömre egy tojást. De bicskám nem
volt, ideadta a szép, csillagos nyelû bicská-
ját is, hogy egyem vele. Eszegettem, esze-
gettem a tojást, egyszer beleejtettem a csil-
lagos nyelû bicskát. Most már hogy vegyem
ki? Volt ott egy tizenhat öles lajtorja, azt
beleeresztettem, de még az sem érte el a fe-
nekét, nem tudtam kivenni a bicskát. Meg-
ijedtem, hogy megver a molnár gazdám a
szép bicskáért, elfutottam innen is.
Nyargaltam hegyen-völgyön, árkon-bok-
ron keresztül, egyszer egy kis házhoz ér-
tem. Próbáltam bemenni az ajtaján, sehogy
sem fértem be, még búva sem. Próbáltam
az ablakán, állva is könnyen bementem.
Odabent éppen lakodalmoztak, állott a
lagzi ugyancsak, volt dínomdánom, lé meg
lé elég volt, Duna, Tisza zsákba volt.
Alighogy beléptem, mindjárt elibem állot-
tak, hogy menjek a patikába jóféle sáfrá-
nyért. „Biz én nem megyek” — Ott volt ez
is, mindjárt fülön fogtam. „Eredj, öcsém, a
patikába jóféle sáfrányért! Itt van egy sza-
már, ülj rá, de meg ne sarkantyúzd, mert
acélkörme tüzet ad, taplóhasán végigfut,
szalmadereka meggyullad, hólyagfeje ki-
csattan, mindjárt ló nélkül maradsz!”
Felült hát a szamárra; míg ment, lassan
ment, de jövet megsarkantyúzta. Acélkör-
me tüzet adott, taplóhasán végigfutott,
szalmadereka meggyulladt, hólyagfeje ki-
csattant, mindjárt ló nélkül maradt.
Erre mind elhányta a sáfrányt, bejött a la-
kodalomba, ugyancsak elkezdte táncoltat-
ni a szalmaderekú kisasszonyokat. A sa-
rokban volt egy nagy sárga leves zsák. Én
váltig mondtam a fiúnak: „Ne táncoltasd
olyan nagyon azokat a szalmaderekú kis-
asszonyokat, mert a zabtaréjú sárgaréz sar-
kantyúddal majd kirúgod a sárga leves zsá-
kot!” De õ nem hallgatott rám, csak forgat-
ta, csak ugratta õket, egyszer aztán csak-
ugyan kirúgta a zsákot. No iszen, volt drága
mulatság! — a sárga lé a szamárnak körmig
se ért, ezt meg majd elnyelte, majd belefúlt.
Bele is fulladt volna, de én felszaladtam a
padlásra, egy kopó ott sütötte–fõzte a húst,
azt oldalba ütöttem, mindjárt fiadzott egy
kétágú vashorgot, azt az orrába akasztot-
tam, úgy hoztam ki. Aki nem hiszi, megnéz-
heti, még most is ott van az orrán a két lyuk,
a horog helye.

Forrás: internet

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.

ÉRTESÍTÉS

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbo-
gárd értesíti az érintetteket, hogy az
MH Nyugat-magyarországi Hadkiegé-
szítõ Parancsnokság TÉK Székesfehér-
vár

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” pro-
jekt részleteirõl.

Heti idõjárás
A pénteken átvonuló hideg-
front mögött csökken a fel-
hõzet. Továbbra is számot-
tevõ csapadék nélküli, ám
már mérsékelten meleg idõ-
járású idõszak vár ránk. A hajnalok csípõsek le-
hetnek, különösen vasárnap csökkenhet mély-
re a hõmérséklet. A nappali csúcshõmérsékle-
tek is csupán 20 fok körül szóródnak majd.

www.metnet.hu
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Szeptember 26., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kézfogás 5.50
Nap-kelte 9.00 Autóguru 9.30 Stílus 10.00 A mese-
mondó 10.30 Paddington medve kalandjai 10.50 Caillo
11.00 Behavazva – A nagy bobhegyi verseny 12.00 Hí-
rek 12.05 Kopernikusz élete 12.50 Egészség ABC 13.20
Örökös tagság – Gála 15.45 Extra – Kultúrháttér 16.15
Visszajátszás 16.45 Therese nõvér.com 18.35 A vadon
bûvöletében 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthí-
rek 20.05 Szerencseszombat – a Luxor, az ötöslottó és
a Joker sorsolása 21.05 Poirot történetei – A harmadik
lány 22.45 Hírek 22.50 Sporthírek 23.00 Retúr
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 13.50 A dadus 14.20
Míg a halál el nem választ 14.45 Rejtélyek városa 15.40
Forma 1 17.25 Cobra 11 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
Plusz 19.30 Csillagok háborúja 1. – Baljós árnyak 22.10
Desperado 0.15 Eltûntnek nyilvánítva 1.10 Fókusz
Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.10 414-es küldetés 9.40 Dino-
szauruszok – A föld urai 10.15 A világ legerõsebb em-
berei 11.05 Babavilág 11.35 Kalandjárat 12.10 Charlie
– Majom a családban 13.00 Hegylakó 14.00 Bajnokok
Ligája magazin 14.35 A kiválasztott – Az amerikai lát-
nok 15.35 90210: Amit elpusztítunk 16.30 A Klinika –
Újra együtt 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 Hajrá,
csajok! 4 21.20 Sivatagi cápák 2. – Az afgán küldetés
23.10 Fûrész 0.50 Se füle, se farka, avagy a meseírók
beájulnak 1.40 Drága testek 2.30 Kalandjárat 3.00
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 19.58 Zene
20.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.52
Zene 21.00 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 27., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 „Így
szól az Úr!” 9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus
krónika 9.45 Egyházi naptár 10.00 Evangélikus magazin
10.25 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.30 Unitárius világ-
találkozó 11.00 Evangélikus istentisztelet 12.00 Hírek
12.10 Fekete róka: A béke ára 13.40 Színházépítõk
14.30 Design 15.00 Unokáink sem fogják látni 15.35
Múlt-kor 16.05 Fõtér 17.00 Panoráma 17.30 Magyaror-
szág története 18.00 Design 18.30 Yorkshire-i szív-
ügyek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.00 Aki megteremtette Harry Pottert – Egy év J. K.
Rowlinggal 21.00 A szólás szabadsága 22.15 Kultúrház
23.05 Hírek 23.15 Sporthírek 23.25 TS – Sport 7 0.20 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 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.35 Me-
netrend 12.00 Híradó 12.10 Doki 13.15 Magyar Autó-
sport-magazin 13.35 Forma-1 16.10 Pasifaló 16.35
Vakrepülés 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Szahara
22.30 Heti hetes 23.50 Portré 0.25 Maffiózók 1.30
Eltûntnek nyilvánítva
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl
6.45 TV2-matiné 9.40 Dokik 10.05 Világszám 10.35 Két
testõr 11.05 Stahl konyhája 11.35 GSG 9 – Az elit kom-
mandó 12.30 Száguldó vipera 13.30 Psych – Dilis de-
tektívek 14.30 Smallville 15.25 Rex felügyelõ 16.25
Sztár születik 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 A mag
22.35 Pénzvonat 0.35 Képírók 2.40 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 28., 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 – Filmmagazin 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 Kék-
fény 21.10 Sztársáv 21.40 Hétfõ este 22.10 Memento
22.20 Kiskirályok 23.55 Hírek 0.05 TS – Motorsport
0.35 Visszajátszás 1.05 Kékfény
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 A legendás
trombitás 1.50 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20
Telekvíz 10.20 Teleshop 11.25 Napola – A Führer elit
csapata 13.25 Kvízió 14.20 Parti nyomozók 15.20
Amynek ítélve 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
Celebmûszak 21.25 NCIS 22.25 Gyilkos számok 23.25
Különleges ügyosztály 0.20 100 csoda 0.25 Tények
este 0.55 Viharos idõk 2.30 Holló – Út a mennyországba
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 A zsidó vallási
felekezet 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 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 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

Szeptember 29., 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 Kiskirályok
0.00 Hírek 0.10 Az utókor ítélete 0.35 Euro-Taxi 1.05 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 14.10 Az iker 16.15 Második esély
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata
20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Halálos fegyver
3. 23.45 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.25
Fulltiltpoker.com 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20
Telekvíz 10.30 Teleshop 11.35 Szeressétek egymást,
gyerekek! 13.25 Kvízió 14.20 Parti nyomozók 15.20
Amynek ítélve 16.20 Az elveszett ereklyék fosztogatói
17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Jóban Rossz-
ban 19.40 Celebmûszak 20.15 Bajnokok Ligája 23.15
20 év – Beszélgetések Bárdos Andrással 23.50 100
csoda 23.55 Tények este 0.25 Balra a nap nyugszik
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 Parla-
menti 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 30., 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
Magyar népmesék 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 Szerintem… Baló György vita-
mûsora 21.10 Sztársáv 21.40 Szerda este 22.10
Memento 22.20 Ápolónõk Mexikóban 23.55 Hírek 0.05
Beszélõ fejek 0.35 Magyarország története 1.05
Szerintem… Baló György vitamûsora
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 14.20 Renart, a róka 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsora-
csata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Kaptár 2.
– Apokalipszis 23.20 Hideg csontok 1.25 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 Egyszer fent… 13.25
Kvízió 14.20 Parti nyomozók 15.20 Amynek ítélve
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 A Harper-sziget
23.25 A médium
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

Október 1., 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 Slovenski utrinki 13.30 Rondó 14.00
Záróra 14.55 Átjáró 15.25 Sorstársak 15.55 Extra –
Kultúrháttér 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 Szempont 21.10 Sztársáv
21.40 Csütörtök este 22.10 Memento 22.20 Luciano
Pavarotti Emlékkoncert 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 14.20 Kis óriások 16.15 Második esély
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata
20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Gálvölgyi-show
22.05 Kész átverés! 23.10 Házon kívül 23.45 Európai
idõ 0.05 Alias 1.00 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 10.30 Teleshop 11.35 Lelkük rajta
13.25 Kvízió 14.20 Parti nyomozók 15.20 Amynek ítél-
ve 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30
Tények 19.05 Párbaj: Játssz agyban, játssz nagyban!
20.15 Jóban Rosszban 20.50 Celebmûszak 21.25
Agyõ, nagy Õ! 23.30 Jericho 0.25 100 csoda 0.30
Tények este 1.00 Csillagkapu
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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 26., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziré-
na 8.00 Foci: S.bogárd–Adony (95’), Kézi: S.bogárd–
Polgárdi (60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Hastánc
(ism. 60’), Népdalkörök országos találkozója 1994-ben
5-6. rész (ism.) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Alapi
vadásznap részletes

Szeptember 27., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Hastánc (ism. 60’), Népdalkörök országos talál-
kozója 1994-ben 5-6. rész (ism.) 13.00 Heti híradó
15.00 Filmszemle (28’), 180 millió a térségnek (22’),
Szüretik Miklóson (20’), Sárhatvanban (15’), Pálfán
19.00 Heti híradó 20.00 Harangszentelés Sáregresen

Szeptember 28., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Ala-
pi vadásznap részletes 13.00 Heti híradó 15.00 Foci:
S.bogárd–Adony (95’), Kézi: S.bogárd–Polgárdi (60’)
19.00 Heti híradó 20.00 A lóerõ bajnokai — Baranyai
László és Kitti (25’), Juliális Cecén (ism. 90’)

Szeptember 29., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Ha-
rangszentelés Sáregresen 13.00 Heti híradó 15.00 A
lóerõ bajnokai — Baranyai László és Kitti (25’), Juliális
Cecén (ism. 90’) 19.00 Heti híradó 20.00 Zongora-
hangverseny (60’), Polgárõrünnep Alsószentivánon
(30’), Cecei szüret

Szeptember 30., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00
Zongorahangverseny (60’), Polgárõrünnep Alsószent-
ivánon (30’), Cecei szüret 13.00 Heti híradó 15.00 Kézi:
S.bogárd–Székesfehérvár (60’), Kislóki falunapok (60’),
Pusztaegresi falunap 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle
20.00 Foci: S.miklós–Csákvár (95’), Cece–Rácalmás
(95’)
Október 1., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Foci: S.miklós–Csákvár (95’), Cece–Rácalmás (95’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Zongorahangverseny
(60’), Polgárõrünnep Alsószentivánon (30’), Cecei szü-
ret 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Harangszentelés
Sáregresen
Október 2. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Ké-
zi: S.bogárd–Székesfehérvár (60’), Kislóki falunapok
(60’), Pusztaegresi falunap 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Harangszentelés Sáregresen 19.00 Lapszemle,
Sziréna 20.00 Zongorahangverseny (60’), Polgárõrün-
nep Alsószentivánon (30’), Cecei szüret
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 24., Cs: (7-14 óra között mûsorfrissítés)
14.00 Kézilabda: Sárbogárd–Dunaújváros (68’), Sár-
bogárd ó–Polgárdi (67’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Presbiteri konferencia Cecén 1-2. rész
(162’)
Szeptember 25., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Szi-
réna 9.00 Vadásznap Alapon részletesen 1-2. rész
(Bertók F. 190’) 13.00 Heti híradó 14.00 Presbiteri kon-
ferencia Cecén 1-2. rész (162’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Szüreti Pálfán (46’), Miklóson
(16’) és Sárhatvanban (11’), Régi szüret Cecén – 1991.
(55’)
Szeptember 26., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 9.00 Kézilabda: Sárbogárd–Dunaújváros (68’),
Sárbogárd–Polgárdi (67’) 13.00 Heti híradó 14.00 Lé-
lekút Andrew McCall-lal (86’), Szent László-napi kó-
rushangverseny (ism. 98’) 18.00 Lapszemle, Heti hír-
adó, Sziréna 20.00 Vadásznap Alapon részletesen 1-2.
rész (Bertók F. 190’)
Szeptember 27., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Szi-
réna 9.00 Lélekút Andrew McCall-lal (86’), Szent Lász-
ló-napi kórushangverseny (ism. 98’) 13.00 Heti híradó

14.00 Szüreti Pálfán (46’), Miklóson (16’) és
Sárhatvanban (11’), Régi szüret Cecén – 1991. (55’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Presbiteri
konferencia Cecén 1-2. rész (162’)

Szeptember 28., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziré-
na 9.00 Vadásznap Alapon részletesen 1-2. rész (Bertók
F. 190’) 13.00 Heti híradó 14.00 Kézilabda: Sárbogárd–
Dunaújváros (68’), Sárbogárd–Polgárdi (67’) 18.00 Lap-
szemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Lélekút Andrew
McCall-lal (86’), Szent László-napi kórushangverseny
(ism. 98’)

Szeptember 29., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziré-
na 9.00 Presbiteri konferencia Cecén 1-2. rész (162’)
13.00 Heti híradó 14.00 Lélekút Andrew McCall-lal
(86’), Szent László-napi kórushangverseny (ism. 98’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Szüreti
Pálfán (46’), Miklóson (16’) és Sárhatvanban (11’), Régi
szüret Cecén – 1991. (55’)

Szeptember 30., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Szi-
réna 9.00 Szüreti Pálfán (46’), Miklóson (16’) és
Sárhatvanban (11’), Régi szüret Cecén – 1991. (55’)
13.00 Heti híradó 14.00 Vadásznap Alapon részletesen
1-2. rész (Bertók F. 190’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Kézilabda: Sárbogárd–Dunaújváros (68’),
Sárbogárd–Polgárdi (67’)

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
13.25 Szép Ernõ: Október 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti 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
20.22 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történe-
tei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Október 2., 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
14.00 Záróra 14.55 Átjáró 15.25 Sírjaik hol dom-
borulnak? 15.55 Ablak 16.25 A fagyos folyó lova-
sa 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
Önök kérték! 21.10 Sztársáv 21.40 Péntek este
22.10 Memento 22.20 Fújd szárazra, édes! 23.50
Hírek 0.00 A Mobil – Egy vállalati pince történeté-
bõl 0.50 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 14.50 Reszkes-
setek, nem hagyom magam! 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05
Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Hazudj, ha tudsz! 22.20 Minden lében négy
kanál 23.25 A fõnök 0.25 Reflektor 0.45 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 10.20 Teleshop
11.25 Az Ezüst-tó kincse 13.25 Kvízió 14.20 Parti
nyomozók 15.20 Amynek ítélve 16.20 Bûbájos
boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények
19.05 Párbaj: Játssz agyban, játssz nagyban!
20.15 Jóban Rosszban 20.50 Celebmûszak 21.25
Született feleségek 22.25 Szellemekkel suttogó
23.25 100 csoda 23.30 Tények este 0.00 Carlita
titka 1.40 A Donnelly klán 2.30 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 13.21 Szép Ernõ:
Október 13.30 A metodista egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35
Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30
Krónika 18.03 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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Redõnyrendszerek! 06 (30) 507 3344. (323100)

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.

Családi ház (138 m2) eladó. Irányár: 14,5 M. 06 (70)
335 6413. (323683)

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

Eladó másfél szobás kis lakás, hõszigetelt ablakok-
kal. Ár: 4,9 M Ft. 06 (20) 554 4302. (323735)

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

Használt, bézs színû fürdõszobai mosdókagyló,
szappantartók, polc, jó állapotban eladók kedvezõ
áron. 06 (30) 348 3320.

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 TÉGLAÉPÍ-
TÉSÛ LAKÁS ELADÓ. Irányár: 10.150.000 Ft. Tele-
fon: 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.
Matematikából korrepetálást vállalok. 06 (70) 332
1446.
Szõlõföld présházzal, boroshordók, prés, daráló el-
adó. Telefon: 06 (30) 604 2754. (323069)

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

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

Nagylókon ház eladó-kiadó, ugyanitt 2 db szõlõprés
eladó. 06 (30) 434 1917. (323097)

Almavásár! Idared, Jonagold, Mutsu. 120 Ft/kg.
Árpád u. 136. (323096)

3000 m2 három telek egyben, vagy külön eladó. 06
(25) 463 621. (323094)

Kiadó Árpád-lakótelepen jó állapotú olcsó lakás. 06
(20) 961 9829. (323093)

Eladó 43 m2-es, földszinti lakás Sárbogárdon, az Ár-
pád-lakótelepen. http://blakas.fw.hu/ Érdeklõdni:
06 (70) 322 5593, 06 (20) 473 3658.
Családi ház kiadó Sárbogárdon buszmegállónál. 06
(30) 274 9412. (323092)

Otelló szõlõ eladó. 06 (25) 461 754.
Sárbogárdon régi típusú, felújított, egyszoba-kony-
hás ház 100 négyszögöl területen eladó (1.5 millió).
Telefon: 06 (46) 351 309. (323084)

Fatüzeléses bojlert vennék. 06 (20) 396 0886. (323400)

Egyedi fûtéses, másfél szobás albérletet keresek.
06 (30) 645 7124. (323399)

Eladó 1 db Koloniál fésülködõ asztal, irányár: 11.000
Ft, 1 db TV-állvány, irányár: 7.000 Ft, 1 db Philips szí-
nes TV 72 cm, szupersarkított, 100 Hz, síkképcsõ
50.000 Ft. Telefon: 06 (70) 392 5922.
30 ha szántót 2 darabban Nagylókon bérbe adnánk.
Érdeklõdni: 06 (30) 247 3757.
Sárbogárdon, Kígyó utcában összközmûves vá-
lyogház telekárban, irányár: 2 millió 300 ezer Ft-ért
eladó. 06 (30) 296 3375. (323099)

Tompa M. utcában családi ház, Árpád-lakótelepen
lakás eladó. 06 (70) 3356 399. (323098)

Otelló szõlõ eladó. Sárszentmiklós, Munkácsy u. 5.
(323279)

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

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 m2-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 m2-es ÜZLET ELADÓ.

06 20 393 7979

KÉKFRANKOS BORSZÕLÕ eladó.
06 30 425 9736

HÁROMSZOBÁS ház OLCSÓN eladó
Sárbogárdon. Telefon: 06 70 773 1172

Sárbogárdi SZESZFÕZDÉBEN
szeptember elsejével megindult
a PÁLINKAFÕZÉS. Jelentkezés:

06 30 285 1041-es telefonszámon.

MOSÁS-VEGYTISZTÍTÁS!
Ruhák, bõr, lakás, háztartási textíliák,

szõnyegek tisztítását vállaljuk.
POSTA MÖGÖTT. 06 20 619 0935

D-KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNNYAL
rendelkezõ sárbogárdi lakosú

BUSZSOFÕRT keresünk
munkásjáratra, AZONNALI KEZDÉSSEL.

Érdeklõdni a 06 30 688 8500-as
telefonszámon lehet.

VÁSÁROLNÉK kamionos tételben
azonnali készpénzfizetéssel

OLAJNAPRAFORGÓT,
TAKARMÁNYKUKORICÁT.

06 30 293 9029

TELEK eladó Sárbogárdon 2400 m2.
06 22 369 598

GARÁZST vennék, vagy bérelnék az
ADY-LAKÓTELEP közelében.

06 30 891 4531

MÛSZAKI VIZSGA, SZERVIZ,
ZÖLDKÁRTYA, KAROSSZÉRIAJAVÍTÁS

minden jármûtípusra.
Szerviz esetén az átvizsgálás INGYENES!

Mindent egy helyen:
Pentagri Kft., Sárbogárd, Széchenyi u. 2.

06 70 338 4954

Kiemelt apróhirdetés: a Bogárdi TV-ben is látható!
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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 anyag tartalmazza: a jelentkezõ
személyi adatait, saját kézzel írt szakmai önélet-
rajzot, iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló dokumentumok másolatát, 1 db fényké-
pet a jelentkezõrõl.
A jelentkezési anyag benyújtásának határ-
ideje: 2009. szeptember 30.
A jelentkezések elbírálásának határideje:
2009. október 15.

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 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!
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Nyílt
tér

Gondolkodjunk!
Új szakmát tanulok, így egyre több gazda-
sági témájú cikket olvasok. A napokban is
a VG.hu okozott meglepetést, mert a kö-
vetkezõ fõcímbe botlottam: „Akár tíz év
börtön is járhat a korrupcióért Ausztriá-
ban”. Ez igen! A „sógorok” bekeményítet-
tek?
Elolvastam a cikket, amibõl kiderült, hogy
drasztikus lépések történnek a szomszé-
dunknál. Kiderült az is, hogy az unió is szi-
gorít, sõt, az is, hogy elvileg mi élen járunk
… mármint a korrupcióban.
Törvényileg nemcsak az minõsül korrupci-
ónak, ha az állami szférában dolgozó sze-
mélyeket vesztegetnek meg, hanem az is,
ha ugyanezt egy magántulajdonban lévõ
gazdasági társaság dolgozójával, vagy tag-
jával szemben teszik. Az ügyvezetõket is
sújthatja büntetés.
Aztán az is kiderült, hogy nálunk a gyakor-
lat mást mutat: „Hazánk törvényhozói
nem maradnak le más EU-tagállamoktól a
korrupció elleni törvénykezésben”, de ah-
hoz, hogy csökkenjen a korrupció „elsõ-
sorban annak társadalmi megítélésén kell
változtatni, és el kell érni, hogy a korrupci-
ót elítéljük, és ne tekintsük egy szükségsze-
rûen létezõ társadalmi jelenségnek.”
Gondolkodjunk!
Azt hiszem, a társadalom elítélésén már
túl vagyunk. Ha csak magamat nézem, én
olyan válogatott szavakkal tudom illetni a
korrupt vezetõket, hogy tanítani lehetne.
Üzenem „memóriának”: igenis megoko-
sodtam! Üzenem a pártoknak: minden
egyes politikusukat világítsák át olyan szin-
ten, hogy mit esznek, mit isznak, kivel búj-
nak ágyba! Milyen gazdasági társasághoz
kapcsolódik õ vagy a famíliája. Kicsit „maj-
moljuk” már Amerikát! Mert itt kezdõdik
és itt fejezõdik be minden, mint az elmúlt
idõszak mutatja.
Egyesek mindent megengedhettek ma-
guknak, akkor ezután nálunk is fizessenek
akár 10 évvel az életükbõl! Egy választási
csalás 10 év! Egy hivatali hatalommal való
visszaélés 10 év! Egy hûtlen kezelés 10 év!
Kínában halálbüntetést is adnak korrupci-
óért. Ja, azokat ne majmoljuk, ugye?
Ha tõlem azt várja a társadalom, hogy min-
den korrupciót jelentsek, bár nem szület-
tem „gyertyatartónak”, megteszem. De
mit tesz a végrehajtói hatalom? Lesz kor-
rekt nyomozás? Lesz korrekt ügyészségi,
bírósági eljárás? Bezárják a kiskapukat is?
Ez, ugye, Magyarország — nálunk a gya-
korlat mást mutat…

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

HAJBA SÁNDORNÉ

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Köszönet az „AVAR” T Kft. dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család

Miért van zárva a vasúti váróterem?
Tisztelt Fõszerkesztõ úr!

A sárbogárdi vasútállomás nagy váróter-
mét kb. 2-3 hónapja zárva tartják, így az
utasok a peronon vagy a jegypénztár elõtt
lévõ átjáróban, többnyire állva várják a vo-
natokat. Több vasutassal is beszéltem, és
az egyik azt mondta, hogy nekik utasításba
adták, hogy a várótermet zárva kell tartani.

Azt nem volt hajlandó megmondani, hogy
ki adta ezt az utasítást. Az egyik jegypénz-
táros annyit elmondott, hogy sok a csöves
és a hajléktalan, esténként pedig sok fiatal
tartózkodik ott, akik nem utasok, szerinte
ezért tartják zárva.
Kérem a magam és a többi utazó érdeké-
ben, hogy segítsen kideríteni az okot! Most
még jó idõ van, de jön a hideg, és akkor már
nem lehet a peronon állva várni a vonato-
kat. Asztalok, székek csak a nagy váróte-
remben vannak, és jómagam illetve mások
is szeretnek újságot olvasni, rejtvényt fej-
teni, internetezni, míg várakozunk a vo-
natra. Ehhez viszont szükség van egy me-
leg, fûtött helyre, ahol asztalok is vannak
— ez pedig a szépen felújított, most
kihasználatlanul álló, zárva tartó váróte-
rem.
Elõre is köszönöm segítségét!

Tisztelettel: Héricz István

Kérdezték
Laci bácsi lovai és hízója

Egy Tinódi utcai lakos — a múlt héten Mé-
száros Lászlóról megjelent cikkre reagálva
— azon véleményének adott hangot, hogy
a cikk szerinte nem teljesen fedi az igazsá-
got.
Mint megfogalmazta: vasárnap is Mészá-
ros László lovai az utcán kóboroltak és a
szomszédok kertjében legeltek. Rendõri
intézkedést kellett a kerttulajdonosoknak
kérni. A hízója is számtalan alkalommal az
utcán sétált, sõt, az egyik szomszéd házát
rendszeresen feltúrja. Hiába szólnak neki,
semmi sem változik. A Tinódi utcai lakos
kérdezte, hogy — több mással egyetemben
— ezt miért nem írtuk meg múltkor az új-
ságban, a szomszédokat miért nem kérdez-
tük meg. Állítása szerint Laci bácsi disznó-
it nem lopta el senki, hanem azok elmen-
tek tõle, mert éhesek voltak, és még keríté-
se sincs.

Válasz
A fenti panasszal kapcsolatban az engem
felhívó tinódi lakosnak is elmondtam a vé-
leményem. Úgy gondolom, hogy a múltko-
ri cikkel sikerült felhívni a figyelmet arra,

hogy az a helyzet már tarthatatlan, és
elõbb-utóbb a családnak, illetve a társada-
lomnak kell tenni valamit, mielõtt na-
gyobb baj nem lesz. A szomszédság is szen-
ved a Laci bácsi körül kialakult állapottól,
és a rendõrségnek is egyre több gondot
okoz a helyzet. Azt nem lehet sokáig tûrni,
hogy a rendõrök és a szomszédok terelges-
sék az elszabadult állatokat.
Megértve azt, hogy idõs kora ellenére ra-
gaszkodik Laci bácsi a megszokott életfor-
májához, arra is felhívtam a figyelmet,
hogy mivel Laci bácsi egyre kevésbé képes
a saját biztonságáról gondoskodni, s az ál-
latait (ha szépek és egyelõre jól gondozot-
tak is) már nem tudja biztonságosan tarta-
ni, õrizni, így nagyobb baj is történhet,
különös tekintettel a mai közbiztonsági ál-
lapotra.
Ezzel kapcsolatban még a cikk megjelené-
se elõtt szót váltottam a rendõrség illeté-
kes vezetõivel, és felhívtam Juhász János
polgármester úr figyelmét is az ügyre, kér-
tem, hogy segítsen ennek a kérdésnek a
megnyugtató megoldásában.

Hargitai Lajos

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

TÉRMEG JÁNOSNÉ
született Csík Eszter

életének 85. évében,
hosszú szenvedés után elhunyt.

Temetése szeptember 26-án, 16 órakor
lesz a Huszár-temetõben.

Gyászoló család


