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Vágányzár volt...

> 3. oldal >

Szüreteltek a töbörzsöki
óvodások

> 2. oldal >

A népmese napja Cecén
Szeptember 30-át, a népmese napját a községi könyvtárral és a Kincskeresõ Óvodával közösen szervezték meg
Cecén, az általános iskolában. A reggeli órákban az iskola 6. évfolyamos tanulói tartottak megemlékezést az aulában a mesék napjáról, majd az osztályok tanulói egymás után átsétáltak a községi könyvtárba, ahol a cecei
nyugdíjas pedagógusok meséltek, olvastak fel nekik meséket a kora délutáni órákig. Az iskolások mellett 10 órától a cecei óvodások is csatlakoztak a rendezvényhez, így
emlékezve meg a mesék csodálatos világáról a községben, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a könyvtárba is
becsábítsák a fiatalokat, olvasóvá válásuk útját egyengetve.
Szabóné Várady Katalin

Õszi
orgonavirágok
Gyönyörû napsütéses õszünknek köszönhetõen sok tavaszi virág újra nyílik. A legmeglepõbb a honvédségi lakótelepen a
fodrászattal szemben egy orgonafa, amely
szó szerint virágba borult. Az errõl készült
fénykép sajnos nem adja vissza azt az illatot, amit a virágok árasztanak. Ezt mindenki képzelje el magának!
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Szüreti Rétszilason
A rétszilasi szüreti felvonulásra rekordmennyiségû, 29 feldíszített
kocsi érkezett Sárbogárdról, Sárszentmiklósról, Tinódról,
Cecérõl és három kocsit helyben is kiállítottak. Rigó Laciék elmondása szerint 400-nál is többen öltöztek be, s vonultak fel a kis
település utcáin.
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Szüreti mulatság
a töbörzsöki oviban
Szüreti felvonulással és utána egy kis vígsággal kedveskedtek a
gyermekeknek az óvó nénik és a csemeték hozzátartozói szeptember 25-én, pénteken.
Már a korai órákban nagy volt a készülõdés az óvoda udvarán,
hisz a paprikás krumplihoz készítették elõ a szülõk a hozzávalókat, amik az aznapi ebéd gyanánt várták, hogy bekerüljenek a
nagy üstbe, hogy aztán finom étel váljék belõlük.
A kicsik szépen felöltözve, a szüreti hagyományokhoz híven, izgatottan várták, hogy begördüljenek az udvarra a lovas kocsik. S érkeztek is a szépen feldíszített kocsik sorban, Puha Zsolt, Zádori
István, Somogyvári Lajos a kis pónifogattal és Tóth János. Harmonikakísérettel járták végig az utcákat, amit Rozgonyi Tibi
szólaltatott meg.
A gyerekek nagyon élvezték a kocsikázást, végigjárták Töbörzsök
utcáit, s vígan integettek a kapukban álló kíváncsi lakóknak. Vendégül is látták a menetet, ahol sütit és frissítõt fogyasztottak a
gyerkõcök.

A gyülekezés szokás szerint Horváth István nádfedeles borozójánál volt. Innen indultak zeneszóval végig a falun. A menet elõtt a
csikósok pattogtatták az ostorukat, élükön Farkas István vezércsikóssal. Az utcasarkokon Gotthárd János kisbíró dobolta ki az
esti mulatságot. Beöltözött Juhász János polgármester is, õ Szeip
Sanyi kocsiján ült. Németh Feri pónifogatán vonult fel a menetben Varga Zoltán tûzoltóparancsnok és felesége. Ertvánék és
Forsterék Hadnagypusztáról indultak a teljes családdal, s minden
unokával.
Amikor visszaértek az oviba, egy kis mûsorral készültek a kicsik a
megjelent szülõknek. Majd szõlõt préselhettek és mustot ihattak
az arra kíváncsi gyerekek, amiben Horváth Pista bácsi segített
lelkesen.
S fogyott a paprikás krumpli, sütemény, pogácsa és minden jó,
hisz a nagy sürgés-forgás közepette mindenki megéhezett.
Egy igazán kellemes napot töltöttek el kicsik és nagyok egyaránt.
Köszönet a sok segítségért mindenkinek, aki hozzájárult, hogy ez
a nap ilyen jól sikerüljön!
Szervezõk

KÖSZÖNET

A cecei korona ezen a felvonuláson is szerepet kapott. Hagyományosan Farkas Pista bácsi kocsiján vitték azt végig a falun. Nagy
Pista bácsi hajtotta a csaposkocsit, a kínáláshoz a bort Horváth
István adta.
Amíg a menet visszaérkezett a Nádfedeleshez, addigra Juhász
Laci és felesége elkészítették a vacsorát, a hagyományos pörköltet. Amíg a vacsora elkezdõdött, a Gerozi házaspár szórakoztatta
a vendégeket hangulatos mûsorával.
Este a klub udvarán felállított sátorban rendezték a hajnalig tartó
szüreti mulatságot, amelyre 250 fõ váltott jegyet.

Idén is elindult a szüreti felvonulás Rétszilason, ami nem valósult
volna meg a sok-sok segítség és támogatók nélkül. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a helyszínért és a szomjoltóért Horváth
Istvánnak és családjának, a finom ételekért Juhász Lászlónak és
feleségének, Gizikének, a tálalásért a polgármester úr feleségének, Gabikának és Gotthárd Jánosné Terikének, Domján Jánosnak, az Eurestnek, a Borozóban a csaposnak, a Suplicz családnak,
a Gotthárd családnak, a Nemes családnak, a rétszilasi asszonyoknak a finom süteményekért, Gábris Tibornak, Kéri Istvánnak, a
Közév Kft.-nek, az aggregátorért Katzenberger Györgynek, a
Gerozi bandnek a mûsorért, a Sárréti Hídnak, a Bogárd és Vidéke
Lapkiadónak, a sátorállítóknak és -bontóknak, a sátor- és kocsidíszítõknek, a felvonulóknak, a 8 csikósnak, a 29 rétszilasi,
hadnagypusztai, tinódi, sárbogárdi és cecei fogatnak, az útvonal
biztosításáért a rendõröknek és a polgárõröknek.

Hargitai Lajos

Rétszilasért Egyesület, Reiterné Gotthárd Nóra
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Vágányzár volt múlt héten Fórum a közbiztonságról
Etelvári Zoltán kezdeményezésére szeptember 23-án közbiztonsági fórumra invitálták Sárbogárd lakosságát a díszterembe. Sajnos viszonylag kevés érdeklõdõ jött el.

A Budapest és Pécs közötti vasútvonalon szeptember 23-a és 26-a
között vágányzár volt a pálya javítása miatt. Ezért jelentõs változások voltak a vasúti közlekedésben. Az intercity vonatok kerülõvel, egy órával hosszabb menetidõvel közlekedtek Budapest illetve Pécs felé. Sárbogárdról vonatpótló buszok vitték az utasokat.
A Pécs–Budapest
vasúti pályán jelentõs felújítás zajlik.
Remélhetõleg a
több szakaszban
zajló felújítás után
megszûnnek a vonatkésések.
/H/

Emlékek és fantáziák
„Emlékek és fantáziák” címmel rendezett nagy érdeklõdés mellett négykezes zongoraestet a Bogárd-Dal Egyesület hétvégén a
sárbogárdi polgármesteri hivatal dísztermében.
A kórus meghívására Miniska Mónika és Endl László volt a sárbogárdiak vendége. Mindketten a székesfehérvári Hermann
László Zeneiskola tanárai. Brahms-, Schubert-, Rachmaninov-,
Barber- és Liszt-mûveket adtak elõ. Endl László nagyon élvezetesen ismertette a bemutatott mûveket.

Dr. Ozsváth Zsolt, Sárbogárd rendõrkapitánya bevezetõjében
szót ejtett a rendõrség létszámgondjairól, s arról, hogy ebben a
nehéz helyzetben sokat jelenthetne a társadalom segítõ, támogató hozzáállása. Kiemelte, hogy a polgárõrök jelentõs segítséget
nyújtanak minden településen a rendõri munkához, a polgárok
azonban általában már nem minden esetben ilyen segítõkészek.
A településeken sokat jelent, hogy újra kiépült a korábban megszüntetett körzeti megbízotti hálózat. A helyi ismeretekkel rendelkezõ helyi kollégák sokkal hatékonyabban tudnak tevékenykedni a bûnmegelõzésben és a bûnesetek felderítésében is. Szólt a
készenléti rendõrségrõl is, amely segíti a helyi rendõri munkát. Az
iskola rendõre programról is elismeréssel szólt. Ez a program a
rendõrségnek az iskolákkal, a tanulóifjúsággal és rajtuk keresztül
a családokkal javíthatja a kapcsolatokat. A településõri program
véleménye szerint jó kezdeményezés, de emellett szükséges a polgárõrségek megerõsítése is. Egyre több településen vannak már
térfigyelõ kamerák, amelyek jó szolgálatot tehetnek a bûnmegelõzésben és a bûnesetek felderítésében.
A megjelentek több kérdésben fejtették ki véleményüket.
Dr. Szabadkai Tamás említette a Tamásiban mûködõ térfigyelõ
rendszert, mint jó példát, ahol nyugdíjas rendõrök figyelik napi 24
órában a monitorokat. Pályázati pénzbõl Cecén és Alapon ilyen
rendszer épül most ki. Sárbogárdon is jó lenne egy ilyen hálózat.
Isztl László a mozgáskorlátozottak számára létesített parkolóhelyek autósok általi elfoglalását sérelmezte.
Sárközi Imre az éjszaka is randalírozó fiatalok megrendszabályozását szorgalmazta.
Etelvári Zoltán a túlsúlyos autók ellenõrzését hiányolta. Sárbogárd fõútja, ami egyben a 63-as fõútvonal, e jármûvek miatt ment
tönkre. Megkérdezte, hogy miért nem végeznek zajmérést a motorosoknál, akik sokszor éjszaka is száguldoznak motorjukat bõgetve. Miért elnézõek a motorosokkal szemben a rendõrök? Szóvá tette, hogy tudomása szerint a rendõröknek utasításba adják,
hogy minél több büntetést szabjanak ki. A rendõrkapitány erre
azt válaszolta, hogy nincs ilyen utasítás, de az igaz, hogy egy járõr
nem töltheti úgy el az idejét járõrszolgálat közben, hogy intézkedés nem történik.
Horváth Ferenc, Sárbogárd nyugalmazott rendõrkapitánya is
részt vett a fórumon. Elmondta, hogy szakmai szempontból mindenképpen elfogadhatatlan a jelenlegi létszámhelyzet. Honnan
kap a rendõrség utánpótlást? A tárgyi feltételek se kielégítõk. A
rendõrkapitányság épülete már évtizedekkel ezelõtt megérett a
korszerûsítésre, vagy arra, hogy helyette egy új épüljön.
/H/

„Összefogás a könyvtárakért, összefogás az olvasókért”
2009.

A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a
2009. október 7-én (szerdán) 17 órakor megrendezésre
kerülõ

író-olvasó találkozóra.
A hangverseny végén a sárbogárdi kórus ajándékkal köszönte
meg az elõadóknak a mûsort. Lehetõség volt arra is, hogy a koncert anyagából készült CD-t megvásárolva otthon elevenítsék fel
az érdeklõdõk a hangverseny feledhetetlen perceit. A hangversenyt a Bogárdi TV-n láthatják.
H. K. B.

Vendégünk: Schäffer Erzsébet
Pulitzer-díjas újságíró, a Nõk Lapja fõmunkatársa.
A belépés ingyenes.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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MIKLÓSI HÍREK
A híreket az iskola újságíró szakkörösei
(Varga Júlia, Tõke Ferenc, Kiss Erika,
Szabó Tünde, Borbély István, Boros Dóra, Zobák Dominika és Barna Hajnalka) szerkesztették Zelmanné Varga Zsuzsanna magyartanárnõ vezetésével.
A cikk az idén felsõ tagozatba lépõ 5. a
osztály fogalmazásait tartalmazza,
melyek a gyerekek által átélt nyári élményekrõl szólnak. Írásaikat olvasva
gondolatban visszaidézzük az átélt
szép pillanatokat, felfedezünk csodás
helyeket, megfordulunk Magyarországon a Mária-forrásnál, Lengyelországban, Ausztriában, Szlovákiában
és Horvátországban is. Kalandra fel!
„A születésnapom nyáron volt. Ebbõl az
alkalomból anya és apa azzal ajándékoztak meg, hogy elmentünk Budapestre a Vidámparkba. A városba érve átmentünk a Petõfi hídon, ahonnan láttuk a Halászbástyát és a Parlamentet.
Sok várakozás után értünk oda, viszont
parkolóhelyet nehezen találtunk. Kívülrõl láttuk az óriáskereket és a hatalmas
ringlispíleket. Hallottuk a látogatók sikítozásait és a nagy õrjöngéseket. Nagyon izgatott lettem. Beértünk a parkba, ahol
elõször az elvarázsolt kastélyt pillantottam
meg, ami rögtön megnyerte a tetszésemet.
Bementünk a tükörpalotába, majd eltévedtünk. Dodzsemeztünk, és amit lehetett, mindent kipróbáltunk. Kellemesen elfáradtunk,
sokat nevettünk, élményekkel telve értünk
haza.” (Nyikos Nóra 5. a)
„Az idén nyáron Ausztriában nyaralt a családunk. Gyakran volt esõs az idõ, de volt
olyan nap, amikor mégis el tudtunk menni
kirándulni. Egyik nap, amikor nem esett, elhatároztuk, hogy kirándulunk egyet. Mikor
Kristóf, a testvérem felkelt, körbebicajoztuk
a Wolfgangsee-tavat. Gyönyörû falvakban
jártunk, néhány helyen meg is álltunk körülnézni. Egy nagy hegyre fel is kellett menni,
mert nem lehetett kikerülni. Mikor leérkeztünk a hegyrõl, egy étteremben ebédeltünk finom pizzát. Hazafelé olyan közel bicikliztünk a tóhoz, hogy Ármin, a másik testvérem
majdnem bele is esett. Sokat nevettünk a hazafelé vezetõ úton. Számomra ez volt a legizgalmasabb nap a nyáron. Remélem, jövõre is
elmegyünk ugyanerre a helyre!” (Nagy Viktória 5. a)
„2009. 08. 16-a, egy gyönyörû vasárnapi délután volt a nyaram legizgalmasabb és legszebb napja. Már három napja Szlovákiában (Kolarovoban, vagyis Guttán) voltunk a
Kolarovo Kupán, ahol több kézilabdás férfiés nõi csapat mérte össze kézilabda-tudományát! Azért voltunk itt, mert a testvérem,
Danicsek Fanni a Siófok KC-ben kézilabdázik. Minden évben részt vesznek a Kolarovo
Kupán. Idén 6 mérkõzése volt a nõi csapatnak. A nõvéremék minden mérkõzést megnyertek, és már csak a döntõ mérkõzés volt
vissza, amit vasárnap játszottak, mivel ez a

kupa 4 napos volt. Az elsõ nap nem volt
meccsük, de a másik két napon már igen, és
vasárnap, az utolsó napon volt a döntõ. Elõször az ellenfél vezetett, de aztán idõvel a siófokiak is belejöttek, és végül megnyerték a
trófeát. Némelyek külön helyezettek is lettek
a csapatból: Szasza lett a legtechnikásabb játékos, Fanni pedig a gólkirálynõ, amire természetesen nagyon büszke voltam. Annyira
meghatódtam, hogy még sírtam is, mivel a
testvérem a mûtéte óta nem ért el ilyen kimagasló eredményt, és erre mindenki nagyon
büszke volt! Ez volt a nyaram legizgalmasabb és legboldogabb napja! Köszönöm,
hogy ezt leírhattam és megfogalmazhattam!”
(Danicsek Fruzsina 5. a)
„A családom és az ismerõseink mind tudják,
hogy nagyon szeretem az állatokat, és a növényeket. A természet kutatása közben nagyon
sok izgalmas dolog történik velem. Az idén
úgy volt, hogy nem megyünk el nyaralni. Egy
nap aztán mégis felkerekedtünk, és lementünk a horvát tengerpartra. Számomra ez
volt a Paradicsom. A növény- és állatvilág
olyan gazdag, hogy mindig van mit megfogni,
tanulmányozni. Egyik nap észrevettem, hogy
a szállásunk teraszán repked egy szép fekete-fehér lepke. Egyszer csak rászállt egy törölközõre. Kicsit szemügyre vettem, de nem tudtam, milyen fajta lehet. Megpróbáltam elfogni, de nem sikerült. Utolsó nap aztán megláttam, ahogy egy fa törzsén ül, elõvettem a hálómat, és lehúztam a fatörzsön a földig. Elkaptam, de az örömöm nem tartott sokáig.
Amikor visszaértem a szállásunkra, betettem
egy dunsztosüvegbe. Ki szerettem volna preparálni, de amikor a háló alá becsúsztattam
a kezem, maradt egy kis rés, és a lepke kirepült. Sajnos másikat nem fogtam, de a képe
az emlékezetemben megmaradt, így meg tud-

tam állapítani a nevét: egy fehéröves
szemeslepkérõl volt szó. Remélem, máskor is
el tudunk menni ugyanerre a helyre, és
megint megfoghatom ezt a gyönyörû lepkét!”
(Horváth András 5. a)
„A nyár legszebb élménye számomra a lengyelországi Zakopaneban töltött kirándulásunk harmadik napja volt. Reggeli után ismerkedtünk meg Zakopanéval. Siklóval
mentünk fel a Gubalowka-hegyre, amely
1126 m magas. A csúcsról gyönyörködtünk a
szemben lévõ Tátra csodálatos panorámájában. Rövid séta után libegõvel jöttünk le a
hegyrõl. Ezután a „sajtpiac” rengetegében
nézelõdtünk, és ajándékokat vásároltunk. A
délutáni program keretében elmentünk a
Dunajechez, ahol tutajokban ülve „lecsorogtunk” a festõi szépségû Pieniny hegység csúcsai között. Két tutajos irányította a tutajt,
míg mi a természet csodáit szemlélhettük. A
pisztrángok körülöttünk úszkáltak a tiszta
vízben, a kacsákat pedig kenyérrel etettük.
Ez a nap felejthetetlen marad a számomra,
rengeteg élménnyel lettem gazdagabb.”
(Koska Alexandra 5. a)

Tábor Patcán
2009. jún. 22–26.
Június 22-én nagy örömmel, kis esõben elindultunk Patcára. Út közben gyönyörûséges tájakat, erdõket és virágokat láthattunk. A megérkezés nem volt zökkenõmentes, hiszen a szakadó esõben kellett
becipekedni a buszból szállásunkra. A fiúk
azonban nagyon lovagiasan magukra vállalták ezt a feladatot. Esõkabátban beadogattak nekünk mindent, mi, lányok pedig
kicsomagoltunk. Estefelé sétáltunk egyet
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egy szép erdõben. Vacsora után Ki
mit tud?-ot játszottunk, ahol énekelni, táncolni, parodizálni, színészkedni lehetett. Ezután divatbemutató következett, amin nemcsak a lányok, de még a fiúk is részt vettek.
Kedden végre megláthattuk Patcán
a Kalandparkot. Megnéztük az
összes háziállatot, amik a falusi udvarokban elõfordulhatnak. Mindnek külön neve volt. Voltak ügyességi játékok. Batikoltunk pólót, amit
hazajövetelkor mindenki magára öltött. A hancúrpajtában megpróbáltuk magunkba szívni az összes elvihetõ szalmadarabkát. Ebbõl tán
még szeptemberben is marad a zsebünkben! Dagasztottunk és sütöttünk kenyeret, amit késõbb meg is
ehettünk. Nagyon finom volt az esti
tábortûz mellett szalonnával, virslivel elfogyasztani, amit szintén magunk süthettünk meg.
Szerda délelõtt megismerhettük
Kaposvár belvárosát. Pihentünk egy
jót a fõtéren található szökõkutak
mellett. Délután autóbuszunkkal átmentünk Szennára, a falumúzeumba. Érdekesnek találtuk, hisz ilyet
még kevesen láttunk. Hazafelé gyalogoltunk. Ez mindenkit elfárasztott
és megmozgatott. De nem akadályozott meg bennünket abban, hogy
az esti diszkóban fergetegeset táncoljunk. Még mindig nem volt vége a
napnak, hisz ezután következett a
rókavadászat, ahol a sötétben csokikra és a tanító nénikre kellett vadászni. Nagyon izgalmas volt!
Június 25-én Nagyatádra mentünk.
Miután megismerkedtünk a városközponttal és a szoborparkkal,
strandoltunk. Csúszdáztunk háromféle vízi csúszdán, pihentünk a
gyógyfürdõben, jó nagyokat úsztunk
a hideg vízben. Ebédre lángost ettünk, és jégkrémet nyalogattunk.
Este finom vacsora várt bennünket a
szálláshelyen. Bizony, megéheztünk. Ezután aszfaltrajzverseny volt,
ahol fiúk és lányok egyaránt részt
vettek. Közösen fogyasztottuk el a
hatalmas dinnyéket, és ismét táncoltunk egy jót a búcsúesten.
Az utolsó nap pénteken kitakarítottuk a házat. Angéla és Niki néni kifestették az arcunkat és a kezünket
szebbnél szebb formákkal és állatokkal. Utolsó programként Balatonföldváron ebédelhettünk, pizzát
ettünk, ami nagyon jólesett.
Nagyon élveztük ezt az 5 napot. Köszönjük mindazoknak a segítségét,
akik segítettek a tábor létrehozásában: szüleinknek, akik elengedtek
minket ide, nevelõinknek, akik dolgoztak a megszervezésében, az iskolának, az önkormányzatnak, akik segítséget nyújtottak abban, hogy ez a
tábor létrejöhessen. Reméljük, hogy
a következõ nyáron is táborozhatunk!
Parnicsán Eszter
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Szüreti mulatság
a Zengõ Óvodában
A szüreti mulatság volt az idei tanév elsõ közös ünnepsége, melyet az óvodában tartottunk.
A mulatság szeptember 24-én vette kezdetét,
de már a hét elejétõl nagy izgalommal készültünk a gyerekekkel: együtt varázsoltunk szüreti hangulatot az óvodába, dekoráltunk, hajtogattunk szalagokat a lovas kocsik díszítéséhez.
Egy közös táncházzal kezdtük meg a mulatságot, melyet Rohár Alexandra táncpedagógus
tartott. Ezek után — a gyerekek nagy örömére — lovas kocsikáztunk egyet a városban. A
menet élén Szántó József csikós lovagolt
Raffai József Camilla nevû lován. A jó hangulatot Rozgonyi Tibor harmonikás szolgáltatta.

Másnapra is maradt még tennivaló — szõlõt
daráltunk és préseltünk, majd a mustot meg is
kóstoltuk! Mindemellett egész délelõtt különbözõ kézmûves-tevékenységeken vehettek részt a gyerekek.
Visszaemlékezve a sok mosolygó arcra és a vidám hangulatra egy élvezetes és mozgalmas
szüreti mulatságot tudhatunk magunk mögött.
A gyerekek és az óvoda dolgozói nevében szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik segítettek megismerkedni a szüreti népszokásokkal. Köszönet Rohár Alexandrának,
a lovas kocsisoknak, Huszár Györgynek, Somogyvári Lajosnak, Gárdonyi Jánosnak,
Nagy Gergelynek, Zsemberi Sándornak,
Horváth Lászlónak, Aranyos Józsefnek,

Útközben Schönborn Józsefné Marika néni
kínálta meg a gyerekeket régi szokás szerint
pogácsával, gyümölccsel, sõt, még virágokkal
is. Neki ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket, valamint gratulálunk rubindiplomájához, és további jó egészséget kívánunk!
Végül Szántó Jocó kápráztatta el a gyerekeket bemutatójával: megmutatta az ostor használatát, majd az óvodával szemben lévõ játszótéren vágtázott egyet, amit a gyerekek
nagy tapssal jutalmaztak.

Zádori Istvánnak, Rigó Istvánnak, Mikulás
Imrének és Herczeg Lászlónak, Szántó Józsefnek és munkáltatójának, a Calória diszkontnak, Raffai Józsefnek, Rozgonyi Tibornak, dr. Ozsváth Zsolt rendõrkapitánynak és
az útvonalat biztosító rendõröknek, valamint
azoknak a szülõknek, akik segítettek a szervezés lebonyolításában.
Vitéz Mariann óvodapedagógus
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Változókor: új élet
Alexander Klára életmódvezetõ–tanácsadó tartott elõadást a sárbogárdi könyvtárban hétfõn este a változókor megélésérõl.
A korábban Amerikában élõ, volt üzletasszony saját példáján keresztül kívánt segítséget nyújtani az érdeklõdõknek (hölgyeknek és uraknak egyaránt), akár a változókor elõtt, benne, vagy utána járnak. A
kétórás elõadáson szó esett ennek az életszakasznak a lelki változásairól, betegségeirõl, valamint az étkezésrõl és a természetes gyógymódokról.

KÉK HÍREK
Lakat alatt
a keresztúri verekedõk
Elfogták múlt szerdán azt a két
sárkeresztúri férfit, akik e hónap 18-án
bántalmaztak egy helybéli lakost. Az ötvenéves sértettet az orvosi rendelõ elõtti
útszakaszon bántalmazták, aminek következtében könnyû sérülése keletkezett.

Meghekkelték a hivatali mackót
A kálozi polgármesteri hivatal épületébõl
betörést jeleztek éjjel. A tettesek egy lemezszekrénybõl annak felfeszítését követõen készpénzt, bankkártyát és étkezési
utalványt vittek el.

Óracsere helyett pénzt vittek
Sárosdon villanyóracsere ürügyével mentek be egy házhoz. Míg a tulajdonos figyelmét elterelték, a csapat egyik tagja a lakásban kutatást végzett és elvitte a megtalált
pénzt.
Ugyan nem voltak sokan, ám a jelenlévõk
szívesen osztották meg gondolataikat az
elõadóval, s ettõl kötetlenebb volt az alkalom.
Hargitai Kiss Virág

„Összefogás a könyvtárakért,
összefogás az olvasókért” 2009.
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját a 2009. október 8-án
(csütörtökön) 17 órakor kezdõdõ
Dr. Szendrõy István:

„Brazília bûvöletében”
címû,
vetítéssel egybekötött beszámolójára.
Helyszín: Református Egyházközség
Idõsek Szeretetotthona
(Sárbogárd, Tompa M. u. 44.).
A belépés ingyenes.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

KÖSZÖNTÉS
Az idõsek világnapja alkalmából Sárbogárd város képviselõ-testülete nevében
tisztelettel és õszinte megbecsüléssel
köszöntöm városunk valamennyi idõs,
nyugdíjas polgárát!
Kívánom, hogy nyugdíjas éveikben is
megtalálják életük célját, értelmét! Kívánom, hogy ennek megvalósításához
még sokáig jó egészségnek örvendjenek, szellemileg frissek és épek maradjanak, és szeretõ, meleg családi légkör
vegye Önöket körül!
Juhász János polgármester
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Nem Lúdas Matyi volt a tettes
Szeptember 24-én hat libát vittek el a
Mezõszilas egyik családi házához tartozó
melléképületbõl. A lopási kár kb. 36.000
Ft.

Bort a libapecsenyéhez
Ugyanezen a napon bort vitt el ismeretlen
tettes egy mezõszilasi pincébõl. A lopási
kár kb. 5.000 Ft. A rongálással azonban az
elkövetõ további 45.000 Ft-os kárt okozott
a tulajdonosnak.

Szex bármi áron
Szexuális szolgáltatásait akarta két nõ rátukmálni szeptember 27-én, vasárnap, egy
alsószentiváni férfire, de a férfi nem kért
belõle. A két, általa látásból ismert nõ a lakásán jelent meg, és erõszakosan ajánlkoztak föl. Miközben szóváltásba keveredtek,
az egyik nõ felkapott egy ollót, és a 63 éves
férfit mellbe szúrta. Távozásuk közben a
férfi zsebébõl kivettek kb. húszezer forintot. Az esettel összefüggésben, adatgyûjtést követõen, egy alsószentiváni és egy
veszprémi nõt állítottak elõ. Súlyos testi
sértés kísérlete és kisebb értékre elkövetett lopás miatt indult velük szemben eljárás. A férfi sérülése könnyû, nyolc napon
belül gyógyuló.

TÁBLAVADÁSZATRA FEL!
Magyarország mintegy 30.000 km hosszú
közúthálózatán, illetve emellett az összesen mintegy 130.000 km önkormányzati
úton sajnálatos módon számos olyan helyzettel találkozhatnak a közúti közlekedés
résztvevõi, amikor a közlekedés rendjét
meghatározó jelzõtáblák nem megfelelõek, amely jelentheti a szükséges tábla hiányát, indokolatlannak tûnõ tábla kihelyezését, jelzõtáblák „kint felejtését”. Az eddigi állampolgári bejelentések, a rendõrségi és a közútkezelõi tapasztalatok alapján
elmondható, hogy ezen hiányosságok túlnyomórészt az önkormányzati utakhoz kötõdnek. A fenti komplex probléma kezelése érdekében az országos „Táblavadász”
akcióhoz kapcsolódóan a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság is meghirdeti ezt az
akciót Fejér megye területére 2009. az október 1-je és 2009. november 1-je közötti
idõszakra.

Kik vadászhatnak?
Gyakorlatilag bárki. Hiszen e közlekedésbiztonsági program lényege, hogy aki az állampolgárok közül indokolatlannak tûnõ,
esetleg megtévesztõ KRESZ-táblát észlel
a megye, illetve a megyeszékhely útjain, az
a tábla fotóját, a beazonosításhoz szükséges helyszín pontos leírását juttassa el egy
megadott e-mail címre.

Mi tehát a teendõ?
Ha valaki indokolatlanul kint lévõ táblára
szeretné felhívni a figyelmet, küldjön egy
e-mailt az fmbb@t-online.hu címre. Az
e-mail tartalmazza a bejelentõ nevét, címét, telefonszámát, csatoljon egy fényképet, ami a hely beazonosításához szükséges (fénykép nélküli, kézzel megrajzolt
vázlatot nem tudunk elfogadni), és természetesen írje le a helyszínt, pontosan megjelölve azt. Írja le az észlelt forgalomtechnikai problémát dokumentum formátumban! Az e-mailt legkésõbb 2009. november
1-jéig küldje meg, mert ezt követõen
(2009. november 2-a és 2009. november
13-a között) a bizottság a kidolgozott
konkrét javaslatokat már továbbítja is az illetékes hatóságok felé!

Szeptember 28-án 10.50-kor egy sárbogárdi sörözõben intézkedtek a járõrök. Egy
férfi pénzt veszített a nyerõgépen, és dühében ököllel a gépbe ütött. A rongálással
kb. 10.000 Ft kárt okozott.

A konkrét megoldási javaslatokról, intézkedésekrõl a bejelentõ személyeket is értesítjük. Az értékelhetõ észrevételek beküldõi között díjakat sorsolunk ki. De aki nem
kap díjat, az is nyer: tisztább, egyértelmûbb
forgalmi rendet, átláthatóbb, biztonságosabb közlekedést.

A láncfûrészes lopni ment

Táblavadászatra fel!

Megpofozta a félkarú rablót

Mezõszilason egy csukott, de nem zárt garázsból láncfûrészt vittek el hétfõ reggelre.
A kár kb. 150.000 Ft.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
Baleset-megelõzési bizottság
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40 éves osztálytalálkozó
Szeptember 26-án 22 osztálytárs jött el a találkozónkra.
Sajnos osztályfõnökünk, Kovács Istvánné Ani néni már
nem lehetett velünk, mivel két éve elhunyt. Az elõzõ találkozónkat 20 évvel ezelõtt tartottuk, melyen még az
osztályfõnökünk is részt vett. 38-an jártunk az osztályba,
6-an már meghaltak. Az elhunyt osztálytársak és osztályfõnökünk sírjára virágot és feliratos szalagot vittünk.
Selmeczi Istvánné Turmann Margit és jómagam szerveztük meg a találkozót, amit én nyitottam meg, és kértem, hogy elhunytjainkra egyperces néma felállással emlékezzünk, majd számoljunk be dióhéjban az elõször
résztvevõk kedvéért a 40 évrõl.
Nagyon érdekes volt a régi emléket felidézni. Akik nem
tudtak eljönni a találkozóra, azokról is beszámoltunk. A
beszámoló után a Patkó csárdában vacsoráztunk. Az est
is nagyon jó hangulatban telt, mivel osztálytársunk,
Sztojka Rudolf zenész és társa, Simon József szolgáltatták a zenét.
Köszönjük Iker Jánosnak a figyelmes kiszolgálást és a
Patkó csárda többi dolgozójának a finom étkeket! Köszönjük Sztojka Rudolfnak és társának az igazi jó
hangulatot!
Sáriné Szabó Gizella

Szüreti hagyomány Alapon

A szervezõk: Szabó János és családja, valamint a közel százfõnyi résztvevõ minden
évben gondoskodnak arról, hogy töretlenül ápolják a szüreti hagyományokat Alapon, immár 13 éve. Sokat jelent, hogy a fiatalok szívesen öltöznek be és vonulnak fel
— nem is kevesen —, hiszen elõbb-utóbb
nekik kell majd átvenni a stafétát, s vinni
tovább azt, ami a közösség értékeit,
összefogását erõsíti.
Mintegy tíz kocsi állt elõ szombaton délben a kultúrház udvarán. A szép viseletbe öltözött szüreti népség kicsinosította
a fogatokat, majd a Boros zenekar kíséretével elindulhatott a menet. Márkus
Kornél és kedvese, Csanádi Ágnes mint
bíró s bíróné ültek az egyik hintó bakjára. A vajda s vajdáné szerepét három
pár is vállalta: Rompos József és Boros

Angéla, Bodoki Pál és Kincses Krisztina,
valamint Kókány János és Szopori Anita.
A kisbírói feladatokat Kisari Péter látta el,
mellé segédnek Gál Fanni szegõdött, aki a
hirdetmény papirosát tartotta.
Hangos énekszóval vonultak végig Alap
utcáin a szüretisek. Elõttük deli legények
pattogtatták ostoraikat paripáik hátán.
Erõsen kínálgatták a felvonulókat a porták
elõtt ácsingózók, s ahol traktával készültek, ott még tánc is dukált.
Az õsz eme eseményének hangulata egy
aggastyánt is magával ragadott az egyik
udvarban. Fogta hát a citeráját, s azon pengette el a szõlõ s bor dicséretét.
A szüretisek szíves hívogatására este a
kultúrba sereglettek a mulatni vágyók, s
hajnalhasadásig ropták a táncot a bálban.
Hargitai Kiss Virág
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Az Északi-tenger homokjában
2. rész
Amszterdamot különben észak Velencéjének is nevezik. A falusias utcákon éppúgy megtalálhatók a pékségek, fûszerüzletek és piacok, mint a mediterrán városban.
Az üzletekben a kereskedõk nagyon barátságosak, mindenütt szép nagy macskák
vannak.
A csatornák melletti magas házakban kívül õsrégi vaskampók vannak, ahol kívülrõl kötéllel húzzák fel a bútorokat és emelik be a hatalmas ablakokon, mert olyan
szûk falépcsõk vannak ezekben a lakásokban, hogy nagyobb bútort nem tudnak felvinni.
Amszterdamban rengeteg a kávéház; van
olyan is, amelyik csak este nyit ki.
Itt is finom ételeket, pizzát ettünk, és kávét
ittunk. Sok nemzetiségi étterem van a sétálóutcákon. A fagylaltok is kitûnõek.
Esteledett, amikor elindultunk a parkoló
felé, és nehéz szívvel, sok élménnyel elbúcsúztunk Amszterdamtól, hogy a következõ napra a járkálás fáradságait kipihenve
Brüsszelbe induljunk.
Brüsszelbe még mindig ragyogó napsütésben érkeztünk. Itt már nagy volt a forgalom. E nyüzsgõ városban található az Európai Parlament, ahol egyre több fiatal találja meg a számításait. Sok diák tanul itt,
köztük több magyar is. Kötelezõ nyelv az
itt dolgozóknak a francia, de az angolt, a
flamandot is használják.
Sokszor esik itt az esõ, ötpercenként változhat az idõ, van, amikor téli holmit is fel
kell venni. Pulóver, esernyõ, esõkabát nélkül ide senki ne induljon el! Nekünk nagy
szerencsénk volt a 31 fokkal.

ZENEI VILÁGNAP
SÁRBOGÁRDON
Október 3-án (szombaton)
18 órakor kórustalálkozót
rendezünk
a mûvelõdési központban
a zene világnapja alkalmából.
A fellépõk: „Harmonia Classica” Ifjúsági Zenekar (Szlovákia), Somorjai „Híd” Vegyes Kar
(Szlovákia), Bátaszéki Pedagógus Kórus, Sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar.
A szlovákiai vendégek másnap Vajtán, az ünnepi szentmisén is közremûködnek.
A kórustalálkozó támogatói: Patikamérleg Bt.,
Vagyonhasznosító Szövetkezet,
városi önkormányzat, Bogárd és Vidéke Lapkiadó.
Mindenkit szeretettel vár a Bogárd-Dal Egyesület!
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik a kórus munkáját adójuk
1 %-ának felajánlásával támogatták.

Rózsika az Északi-tenger
mólójánál

A szûk kis utcákban élvezet bolyongani,
ahol elegánsan megterített teraszok hívogatják az arra járót, hogy térjen be egy habos kapucsínóra, finom, hideg belga sörre,
amibõl sokféle van. Így is tettünk. Kedvesek az üzletek elõtt a piros, leeresztett napernyõk is.
Teljesen odavoltam, amikor a sétálástól elfáradva kiültünk egy kávézó teraszára, és
egy kétméteres, izmos, jó alakú fekete pincér, hófehér fogait kivillantva, széles mosollyal elénk tette a forró italt.
Borravalót sem Hollandiában, sem Belgiumban nem szokás adni, mert az étel, ital
árában ez benne van, és nem is várják el.
Az éttermek elõtt egy álló táblára mindenütt ki van írva krétával a napi menü és az
ára (ami általában úgy 10 euró). Elég bõséges adag.
Vannak kizárólag halas éttermek, ahol a
tenger gyümölcseit lehet fogyasztani (homár, rák, lazac, kagyló stb.). Ilyen helyre
nem tértünk be. Különösen azóta viszolygok a tengeri herkentyûk fogyasztásától,
amióta Belgiumban pár évvel ezelõtt meghallottam, hogy például a homárt élve a
forró vízbe dobják, és szegény pára sivalkodik is, utána tisztítják meg, készítik el és
szolgálják fel. Ilyen ebédet, köszönöm,
nem kérek!
Brüsszelben sok a hatalmas park és a szökõkút, amikben a gyerekek ugrándoznak.
De megtudtuk azt is, hogy sokat romlott a
közbiztonság, az utcák néha szemetesek.
A lakások itt is magasak és dohosak. A belgák alapjában véve vidám, derûs emberek,
de a bürokrácia a különbözõ hivatalokban
ma is „átláthatatlan” a hivatalos ügyek intézésénél. Kevés a bölcsõde, óvoda, de
kedvezõ, hogy egy anya 50 vagy 100 %-os

munkaidõ között választhat szülés után.
Még mindig jól fizetõ állás a bébiszittereké.
Sétánk során betértünk egy híres brüsszeli
csipkeboltba is, ahol egy leheletvékony
csipkét vásároltam, és az aranyláncomra
egy különleges medált.
Megtekintettük a híres pisilõ kisfiú szobrát
is, amelyet nagyobbnak képzeltem.
Rengeteg szuvenírt lehetett errefelé is
kapni, de nincs az az euró, ami elég lett volna ezekre. Inkább egy drapp lakkszandált
és egy kis õszi cipõt választottam leárazva.
Ha valaki Hollandiába vagy Belgiumba barátokhoz, ismerõsökhöz látogat, három
puszit kell adni az arcra, ami nekünk szokatlan, de illik betartani. Így van ez Törökországban is.
A sok látnivalót elraktározva, és a kimerítõ
sétától sajgó lábbal, fáradtan autóba ültünk, és visszatértünk Eindhovenbe.
Sok karton finom sört vásároltunk, és ajándékokat haza. Egy belga csokoládéboltba
is betértünk.
Miután sok szép és híres európai várost
megtekintettünk, felejthetetlen élményekkel gazdagodva, a szomszéd Antonéktól, lányomtól és az alsó lakótól, a szõke Hemmától elköszönve hazaindultunk.
Most a nyár végi, õsz eleji simogató napsütésben a fotókat nézegetve idézem föl a jól
megszervezett, jól sikerült kirándulás élményeit, amit lányom barátjának ezúton is
hálásan köszönök.
Azóta is elõttem van az Északi-tenger kékes, ezüstösen csillogó vize, nagy hullámaival, amihez foghatót nem lehet látni. A fotókat nézegetve még sokáig lesz mire emlékezni!
Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika
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Emlékidézõ
A (ma) Mészöly Géza Általános Iskola 30
évvel ezelõtt végzett egyik osztálya rendezett találkozót szombaton. Osztályfõnökeik Imre Lászlóné, majd Huszics Vendelné
voltak, akik szerencsére ma is jó egészségnek örvendenek, s alig változtak valamit az
évek során.
A két pedagógus s egykori diákjaik (akik el
tudtak jönni) az iskola fõépülete elõtt gyülekeztek, s annak egyik termében idézték
föl az együtt töltött idõ emlékeit. Átvonultak a régi épülethez, késõbb pedig az úgynevezett piros iskolához is, ahová egykor
jártak. A beszélgetés aztán a Kincses Szigeten folytatódott, terített asztal mellett.
Hargitai Kiss Virág

SZÜRET ÉS JÓKEDV
Idén is népes sereg gyûlt össze Rucz
Jánosné Irénke néni vajtai birtokán. Már
az utcán lehetett hallani a hangulatról gondoskodó magyar népdalok feldolgozásait.
A szüret napját megelõzõen Irénke néni
végigkocsikázik a falun és meghív mindenkit a már szinte társadalmi eseménynek
számító szüretre. A munkában egyaránt
képviselik magukat gyermekek, ifjak, felnõttek, középkorúak és az idõsebb nemzedék tagjai.
Az elõre meghirdetett 9 órai kezdést a
szorgos kezek nem bírták kivárni, így már
reggel 8 órakor nekiláttak a szõlõ betakarításának. Igazi csapatmunka minden évben
a Rucz-szüret; minden korosztály megtalálja a leginkább neki illõ feladatot. Mire
elfáradna a szorgos csapat, máris vége a
szüretnek.
A kosztról gondoskodó szakácsné és segítõi idén is kitettek magukért: kétféle gulyásleves, pörkölt, fasírozott, na, és a Fe-

hérvári úton kelesztett lángos (próbálják
ki, nagyon finom!).
A jó házigazda ebéd közben is gondoskodott a vendégek szórakoztatásáról. A helyi
asszonykórus tagjai magyar népdalokkal,
felnõttek és gyerekek szavalataikkal tették
emlékezetesebbé a napunkat.
Természetesen nem maradhatott el sütemény kíséretében a mustkóstoló sem.
Irénke nénit csak arra kérem, most legalább egy hétig ne fogadjon senkit, pihenje
ki magát! S miközben pihen, olvassa el ezt

a jókívánságot közelgõ születésnapja alkalmából!
„Békét, csendet, mely elûz vihart,
Szent erõt, mely próba közt kitart,
Érzõ szívet, mely enyhít nyomort,
S mély alázattal porig hajolt,
Örömöt, mely nap sugaraként
Tud gondfelhõk között is szórni fényt,
Bátorságot, mely meg nem remeg
S kész odaadni kincset, életet,
Szívet, mely a bûnöst szereti,
Gyengeségét, vétkét elfedi,
És hitet, mely mint a sasmadár
Fölfelé tart és az égbe száll,
Melynek nincs nehéz, nincs ’nem lehet…’
Ezt kívánjuk! S kell-e több Neked?
Jézus Krisztusban mindezt megtalálod
S beteljesíti ezt a kívánságod.
Nyomába lépsz, boldogan követed,
És hálaének lesz életed.”
Szeretettel: Varga-Sepsi Ági

MLSZ-NUSI-UPI 2009-2010
Szeptember 26-án az elsõ õszi tornával
Sárszentmiklóson megkezdõdött az
MLSZ-NUSI-UPI 2009-2010 program
az U7, U9, U11 korosztályokban. A tornán Alap, Cece, Sárbogárd, Sárszentmiklós csapatai vettek részt. Varga László képviselõ megnyitója után ragyogó
idõben, jó minõségû pályán 90 gyermek
nagy élvezettel rúgta a labdát.
A program szellemének híven ezúttal
sem hirdettünk gyõzteseket, de a Sárszentmiklós SE minden gyermeket csokival jutalmazott, és a legügyesebbek oklevelet is kaptak.
Következõ torna: 2009. 10. 17. 14.00, Cece.
Pajor László, Sárszentmiklós SE
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GIMISAROK
2009. OKTÓBER — Írta és szerkesztette: Dombi Zoltánné és Kiszlné Simon Andrea

Nyelvvizsgák
A szeptemberi számban írtunk a nyelvvizsgákról, melyek igen
szép számmal születtek a tavalyi évben. Helyhiány miatt nem
tudtuk közölni a sikeres nyelvvizsgát tett diákok nevét, így ezt
most örömmel tesszük közzé.
Angol alapfok A: Farkas Zoltán 9. d; B: Bárányos Eszter,
Parnicsán Patrik, Sebestyén Viktória, Szászvári Hella, Varnyu
Lilla, Zászlósi Mónika 9. d; C: Kovács Zoltán, Leszkovszki
Máté 9. c, Bogárdi Tamara, Nagy Anita, Tósoki Fanni, Varga
Bianka, Vízi Orsolya 9. d.
Angol középfok A: Már Nóra 9. c, Herczeg Gábor 10. c, Kiss
Erzsébet, Nagy Renáta, Szakács Rita 11. b, Dombi Viktor,
Sárközi Zoltán 11. c, Nagy József 13. a, Pluhár István 12. b; B:
Bozai Dóra 10. b, Balogh Alexandra 11. b, Barta Alexandra 12.
c; C: Bartók Barbara, Tóth Katalin 10. b, Csendes Réka, Kulcsár Zsuzsanna 11. b, Kaufmann László, Sohár Gábor, Tolnai
Ádám 11. c, Firgi Dániel, Fûrész Tamás, Léki Norbert, Madarász Zoltán, Márkus Rita, Stix Alex András 12. b, Gerlinger
Eszter, Kasza Tamás, Sohár Ildikó, Szabó Kitti, Vadász Alexandra, Zádori Imre 12. c.

9. d
Osztályfõnök: Boga Ibolya, Biber Zoltán, Boros Gergõ, Czemmel Csilla, Csatári
Dóra, Cseh Miranda, Farkas Anna Mária, Gáspár Brigitta, Gebhardt Éva, Kaszás Ferenc Krisztián, Kék Otília Márta, Kocsis Adrián, Kovács Ádám Dániel,
Kreutz Benjamin Zsolt, Lakatos Margit, Nagy Georgina, Plávits Kata Éva, Rigó
Fanni Helga, Rigó Léna, Simon Alexandra, Simon János Ádám, Stefán Melánia
Aténé, Szabó Bettina Márta, Szabó Dániel Antal, Szõnyegi Dóra, Szûcs József,
Télessy Petra, Vámosi Máté, Zádori Alexandra, Zsebõk Attila

Angol felsõfok C: Czegelnyik Natália 12. b.
Francia alapfok C: Tiringer Melinda 10. c.
Francia középfok A: Kéri Zoltán 11. c; B: Makkos Bence 11. c;
C: Németh Éva 11. c.
Német középfok C: Horváth Virág, Katona Kinga, Léki Bence,
Takács Emma 12. c.
Latin alapfok B: Szajkó Anikó, Vinklmann Gréta 8. c.

Nyári tábor Orfûn
Varga Balázs 7. c osztályos tanuló élménybeszámolót írt a
nyári táborról.
„Idén nyáron hat vidám napot tölthettem barátaimmal az iskolai
nyári táborban Orfûn. Július 16-án izgatottan gyülekezett a kis
csapat. Gyorsan bepakoltunk a buszba, és elindultunk Orfû felé.
Az eseményekben gazdag hat nap gyorsan eltelt. Nekem legjobban a magyarhertelendi strand tetszett. Jártunk az abaligeti
cseppkõbarlangban, ahol megnézhettük a Denevérmúzeumot is.
Sokat fényképeztem Pécsen a Bazilikában. Kirándultunk, túráztunk, fürödtünk és jól elfáradtunk. Esténként a szálláshelyünkön
fociztunk, társasoztunk és beszélgettünk. Gyorsan teltek a napok,
nagyon jól éreztük magunkat. A reggelit és a vacsorát együtt készítettük, az ebédek is finomak voltak. Csilla néni, Éva néni és Gabi
néni sokat segítettek nekünk, még palacsintát, lecsót, sajtos tésztát és melegszendvicseket is készítettek. A Kemencés Múzeum is
nagyon tetszett, ahol kaptunk egy nagy langallót, amit jóízûen
megettünk, az udvaron pedig jót játszottunk a gólyalábakkal és a
kötelekkel. Útban hazafelé szép tájakat láttunk, az utolsó ebéd
Gunarason is ízletes volt. Remélem, jövõre is elmehetek, kíváncsian várom, hol lesz a tábor.”

5. c
Osztályfõnök: Albert Judit, Balogh Ádám, Baráth Ádám Máté, Bartók Dániel,
Deák Dániel Pál, Demeter Dávid, Denkó Eszter, Farkas Dániel Attila, Gömöri
Gábor Attila, Gráczer Asztrik István, Gyõri Márk, Hír Regina, Kiss Roland,
Kolonics Krisztina, Léhmann Balázs, Lõkös Patrik, Lukács Petra, Nagy Balázs,
Parnicsán Eszter, Rádi Tamás Ádám, Rigó Panna, Ruskovics Alexandra,
Sárközy Zoltán, Takács Ádám, Takács Mercédesz, Tóth Judit

9. b
Kiszlné Simon Andrea, Bárányos Eszter, Bereczk Máté, Bódai Beáta, Bogárdi
Tamara Anna, Bruzsa Annamária, Farkas Balázs, Farkas Laura, Farkas Zoltán,
Grósz Nóra Tünde, Juhász János Dávid, Katona Karolina, Kiss Ferenc, Lajtos
Petra, Márkus Klára, Nagy Anita, Parnicsán Patrik, Pelyhe András Botond,
Rehák Tamás, Rézmûves Roland, Rozgonyi Vivien, Sebestyén Viktória, Szászvári Hella, Takács Dávid, Tósoki Fanni, Varga Bianka Zsuzsanna, Varnyu Lilla,
Vizi Orsolya, Zászlósi Mónika
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SAK-hírek
Csütörtökön megkezdte bajnoki mérkõzéseit a megyei I. osztályban játszó csapat is. Bicske csapatához látogattak a sárbogárdi
legények: Németh János, Szõnyegi Tibor, Lajtos József és
Bereczk István (Böci).
A páros mérkõzések nem igazán sikerültek, mert nyerték a bicskeiek mind a két mérkõzést, de az egyéniben már valamit javult a
helyzet. A remek formában lévõ Németh Jani három mérkõzést
hozott, Szõnyegi Tibor „csak” kettõt, Lajtos Józsi sajnos csak
egyet, és az újoncként bemutatkozó Böcinek nem sikerült mérkõzést nyernie, így alakult ki a 12-6-os bicskei gyõzelem.
A következõ mérkõzésen Enying csapata a következõ ellenfél, az
sem lesz könnyebb mérkõzés.
Az NB III-as csapat szombaton a székesfehérvári Szondi csapatát
fogadta a hazai asztaloknál. Nehéz és jó mérkõzésekre volt kilátás, mert a vendégeket két magasabb osztályban játszó játékossal
erõsítették.
Már a párosok mérkõzésén is látszott, hogy szoros és nagy csaták
lesznek. A Dörögdi Gábor–id. Papp László páros nagy csatában
és nehezen, de hozta a mérkõzését, 3-2-re gyõztek. A Lovász Lajos–ifj. Papp László páros hasonló arányban veszített.
Az egyéni mérkõzéseken is hasonlóan szoros volt az eredmény,
fej fej mellett haladtak a csapatok. Lovász Lajos három mérkõzését nyerte, és hasonlóan a remek formában játszó ifj. Papp László
is három mérkõzést tudott begyûjteni. Dörögdi Gábor két mérkõzést kasszírozott, és id. Papp László is hozta a kötelezõ egy
meccset, így alakult ki a 10-8-as sárbogárdi gyõzelem.
A kilátogató nézõk sem unatkoztak, remek mérkõzéseket láthattak, amelyeknek egy részét Rehák Sanyi közvetítésében a helyi televízió mûsorán is láthatnak.
A következõ mérkõzésre október 3-án 10 órakor kerül sor. Az
sem lesz könnyebb, mert a dunaújvárosi DASE hasonló erõsségû
csapata látogat Sárbogárdra.
A mérkõzésre minden érdeklõdõt szeretettel vár a
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TÁNCOS SIKER
KALISZBAN

2009. szeptember 23–27-éig táncos lányaink hiphop-világbajnokságon vettek részt a lengyelországi Kaliszban. 34 ország 3100 táncosa vett részt ezen a versenyen. A táncosaink csoportban és formációban is érdekeltek voltak. Magyarországról 4 csoport képviseltette magát, de csak a mieink jutottak a döntõbe. A rengeteg
próba és gyakorlás meghozta az eredményt. Csoportban 38 induló közül 2. helyezést, formációban 40 induló közül 3. helyezést
értek el.
Szeretnénk köszönetet mondani Sárbogárd város képviselõ-testületének és mindenkinek, aki adója 1 %-ával, vagy más módon
támogatott bennünket.

SAK CSAPATA

DUNA-MOUNT bajnokság U11
A DVSI által szervezett bajnokságba benevezett a Sárszentmiklós SE U11-es korosztálya is.
Fiatal csapatunk a tanulás, tapasztalatszerzés céljával vágott neki
a sorozatnak. Az egyéni képzésen túl a csapat stílusának a kialakítását is fontos feladatnak gondoljuk. Jó csapatok ellen láthattuk,
így tudjuk, miben van lemaradásunk.
Az elsõ mérkõzésen balszerencsésen vesztett csapatunk, a másodikon megérdemelten nyert a harcos ellenfél. Pálhalmán a rengeteg jó egyéni teljesítmény (Ratalits Dávid, Rohonczi Gergõ,
Buzás Ádám) magabiztos gyõzelmet eredményezett.
Holler FC (Dunaföldvár)– Sárszentmiklós SE 7:6
Sárszentmiklós SE–DVSI 2000 4:7
Pálhalma–Sárszentmiklós SE 1:13
Csapatunk: Ratalits Dávid, Husvéth Tamás, Márkovics Dániel,
Vagyóczki Patrik, Rohonczi Gergõ, Buzás Ádám, Molnár Márk,
Szabó Ádám, Kovács Dominik, Szente Máté, Gyökér Kristóf,
Wessely Adrián, Gõdér Gergõ, Juhász György, Bartók Zoltán.
Következõ mérkõzés:
2009. 10. 03. 15.00, Sárszentmiklós SE–DVSI 1999.
Pajor László, Sárszentmiklós SE

Szülõk

5 HÓNAP EGY DÁN NÉPFÕISKOLÁN

EZ A TE LEHETÕSÉGED!
Vestjyllands Hojskole 2010. január 6–május 25.
A Mezõföld Népfõiskolai Társaság programjának keretében angolul
jól tudó magyar fiúk jelentkezhetnek ösztöndíjjal a dán Vestjyllands
Hojskolera.
— Ha felnõtt életed kezdetén vagy, de még nem döntötted el, hogy merre
indulj;
— ha fel akarod fedezni rejtett képességeidet, meg akarod ismerni
önmagadat egy nemzetközi közösségben;
— ha érdekel a világ jövõje, a fenntartható fejlõdés a mindennapokra
lebontva;
— ha szeretnél megtapasztalni egy 150 éve jól mûködõ demokráciát;
— ha érdekel a világ egyik legfejlettebb, legszabadabb,
legdemokratikusabb országa,
JELENTKEZHETSZ a Mezõföld Népfõiskolai Társaságnál a dán partner
népfõiskola, a VESTJYLLANDS HOJSKOLE tavaszi kurzusára, mely
2010. január 6-ától május 25-éig tart.
KAPCSOLAT: Ács Sándorné, 06 (30) 385 0379,
Mezõföld Népfõiskolai Társaság, 2434 Hantos, Rákóczi út 18.,
e-mail: kishantos@enternet.hu, fax: 06 (25) 506 021.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2009. október 5.
A JELENTKEZÉS MÓDJA: kitöltött és aláírt jelentkezési lap,
kézzel írt bemutatkozás magyarul és ugyanez e-mailen angolul.
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KÖZLEMÉNYEK
Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképzõ Iskola
Pedagógiai Szakszolgálat Alsószentiváni Tagintézménye
Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112.
Tel.: 06 (25) 504 710; fax: 06 (25) 504 711.
E-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu.
Honlap: www.asztivaniskola.lapunk.hu.

„Kincses kalendárium”
levelezõverseny 2. osztályosoknak
Kedves alsós kolléga!
Iskolánk a 2009/2010-es tanévben levelezõs versenyt hirdet a 2.
osztályosok számára „Kincses kalendárium” címmel. Célunk,
hogy a már írni-olvasni tudó kisiskolások érdeklõdését felkeltsük a népszokások, hagyományok iránt.
A verseny három fordulóból áll, az õszi, téli, illetve tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódóan. Nevezni 3-5 fõs csapatokkal lehet, a
kapcsolatot a jelentkezõ csapatok kérése szerint postai úton,
vagy elektronikus formában tartjuk. (A feladatok iskolánk
honlapjáról is letölthetõk lesznek.) A versenyen legjobb eredményt elérõ csapatokat ünnepélyes díjkiosztással egybekötött
találkozóra hívjuk meg iskolánkba 2010 májusában.
Jelentkezni a mellékelt nevezési lap kitöltésével és számunkra
történõ visszajuttatásával lehet. A jelentkezési lap
honlapunkról is letölthetõ, számítógépes formában is kitölthetõ a www.asztivaniskola.lapunk.hu címrõl a 2009/2010 tanév
menü „Kincses kalendárium” almenüjébõl.
Az elektronikus nevezéseket
a pribekerika@bela-aszentivan.sulinet.hu e-mail címre
várjuk szeretettel.
Nevezési határidõ: 2009. október 15.
Hír Tibor igazgató, Pribék Erika versenyszervezõ tanító

FELHÍVÁS
Egy sárbogárdi lakos telefonon tett bejelentést 2009. szeptember 17-én 14.20-kor, hogy a Sárbogárd, Ady Endre úton lévõ
COOP áruház mögött rakodó gépkocsiból eltulajdonítottak
egy kézitáskát, benne személyes iratokkal és 55.000 Ft készpénzzel.
Amikor a sárbogárdi COOP élelmiszerbolthoz érkezett a sértett, a bolt mögötti parkolóban leállította a Ford Transit típusú
áruszállító kistehergépkocsit, majd a gépjármûbõl kiszállt, és a
másik oldalra ment, ahol az oldalsó ajtót kinyitotta. A gépkocsit nem zárta le, az ajtók csukott, de nem zárt állapotban voltak. Ezután a gépkocsi rakterébe lépett, és a lepakolni kívánt
árut kezdte összerakni, majd ezután az árut a boltba vitte. A leállás és a pakolás, illetve a boltból történõ kijövetele között kb.
1/2 óra telhetett el. Amikor a gépkocsihoz ment, és az autóstáskából — mely a vezetõülés melletti ülésen volt elhelyezve, és a
kabátjával volt letakarva — ki akarta venni a pénzt, akkor
tapasztalta, hogy azt ismeretlen tettes eltulajdonította.
Ezután bement a boltba, és az ott dolgozó eladóknak elmondtam a történteket, akik mondták, hogy a bolt parkolója kamerával felszerelt.
Megtekintették a felvételt, melyen az elkövetõ a kamera képfelbontási hiányosságai miatt nem ismerhetõ fel. A ruházata
fehér póló és vajszínû bermudanadrág volt, fehér sportcipõt viselt. Az eltulajdonított autóstáska fekete színû volt, több rekeszes, a pénztárca pedig barna színû bõrtárca. A táskában benne
voltak a feljelentõ személyes iratai.
Aki a felvétel megtekintését követõen információval tud szolgálni az elkövetõvel vagy az eltulajdonított tárgyakkal kapcsolatban, az jelezze a Sárbogárdi Rendõrkapitányság felé a 06
(25) 460 116-os telefonszámon, vagy az ingyenesen hívható
107, ill. 112-es telefonszámon.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

2009. október 1. Bogárd és Vidéke

Kedves Olvasó!
Ha már gyerekkorodban megkereszteltek,
de nem volt alkalmad a hitrõl
mélyebb ismereteket szerezni…
Ha nem vagy megkeresztelve, és keresi a szíved Istent,
de nem vagy benne biztos, hogyan indulj felé…
Ha nem tartozol semmilyen vallási felekezethez,
de érdekel a Római Katolikus Egyházunk
szeretetközössége és tanítása…
Szeretettel meghívunk a katekumenátus csoportba, ahol megismerheted (jobban megismerheted) Istent és a keresztény
élet teljességét, a Római Katolikus Egyház szeretetközösségében.
Gyakran elõfordul, hogy felnõttek, fiatalok felfedezik, hogy Isten létezik. Felfedezik Krisztus tanításának, vagy a katolikus
egyháznak a szépségét, erejét, s szeretnének maguk is Jézus
követõjévé válni. Sokan közülük eljutnak odáig, hogy szeretnének megkeresztelkedni, elsõáldozni.
Hasonlóan gyakori, hogy olyan szülõk, akiket korábban nem
vonzott a kereszténység, vagy eltávolodtak attól, találkoznak
Jézussal (talán éppen hittanos gyermekük által), s szeretnék
kisebb gyermekeiket is vallásosan nevelni. Felismerik, hogy
ehhez elõször maguknak kell közelebb kerülniük Istenhez.
Ismét máskor házasságra készülõ fiatalok szeretnének megkeresztelkedni, elsõáldozáshoz járulni, hogy közös életüket szilárd alapokra építhessék.
A katekumenátus egy út, a keresztény élet megismerésének, és
az abba való beavatásnak a folyamata. Mindenkit szeretettel
várunk, azt is, aki egyszerûen csak kíváncsi a kereszténységre,
és azt is, aki már néhány lépést megtett az Isten felé vezetõ
úton, és eltökélt vágya, hogy megkeresztelkedjen, elsõáldozó
legyen, vagy bérmálkozzon.
Kifejezetten felnõttek számára tarjuk találkozóinkat októberi
kezdettel, minden második kedden, 18 órától (legfeljebb)
20.00 óráig a sárszentmiklósi templomban illetve a plébánián.
Az elsõ alkalom OKTÓBER 20-ÁN lesz. Jó lenne, ha a
környékbeli településekrõl illetve egyházközségekbõl is csatlakoznának a csoporthoz. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt! A katekumenátus természetesen ingyenes!
Érdeklõdni és jelentkezni folyamatosan lehet elõzetesen, de
ott és akkor a helyszínen is Varga Lászlónál a 06 (20)
414-5345-ös telefonszámon, e-mailben a torpi2@gmail.com
címen, vagy személyesen.
Ha valaki úgy gondolja, hogy lehet, hogy nem minden alkalommal tud eljönni, azért ne mondjon le a lehetõségrõl. Tudjuk,
hogy sok egyéb elfoglaltság is van, igyekszünk egyéni kéréseknek is megfelelni!
További információk találhatók a katekumenátusról az
interneten a www.lelkilap.hu/katekum/index.html vagy a
www.liturgia.hu/cikk/cikk46.htm címen, illetve szívesen adok
tájékoztatót személyesen, vagy levélben.
Keresztény testvéri szeretettel:
Varga László hitoktató, lelkipásztori kisegítõ
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ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT „A”
Sárbogárd Város Önkormányzata oktatási és közmûvelõdési bizottsága kiírja a
2010. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára, a
2009/2010. tanév második és a 2010/2011.
tanév elsõ félévére.
A pályázatra azok az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik a képzésre vonatkozó keretidõn
belül teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú képzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2010. március.

A pályázatot a polgármesteri hivatalnál
írásban, a hivatalban hozzáférhetõ (21.
sz. iroda) pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, a mellékletekkel együtt, egy
példányban kell benyújtani 2009. október
30-án 12 óráig.
Helye: polgármesteri hivatal, Sárbogárd,
Hõsök tere 2., ügyfélszolgálati iroda.

Felhívás
Október 2-án 17 órakor megbeszélést
tartunk a sárbogárdi mûvelõdési központban a sárbogárdi szüreti felvonulás
szervezésével, a régi hagyományok újraélesztésével kapcsolatban. Aki ezen
részt kíván venni, illetve segítene, mindenkit szeretettel várunk!
Szervezõk

A bizottság a döntésérõl és annak indokáról 2009. december 4-éig írásban értesíti a pályázókat.
A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthetõ a város honlapján:
(www.sarbogard.hu) és a hivatalban a faliújságon. Az adatlapok letölthetõk a
www.bursa.hu honlapról is.

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT „B”
Sárbogárd Város Önkormányzata oktatási és közmûvelõdési bizottsága kiírja a
2010. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok
jelentkezhetnek, akik:
a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves,
érettségi elõtt álló középiskolások,
vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ,
felsõoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek,
és a 2010/2011. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû
(nappali tagozatos) felsõfokú képzésben
kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben elõször
nyernek felvételt felsõoktatási intéz-
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ménybe, és tanulmányaikat a 2010/2011.
tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj idõtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a
2010/2011. tanév elsõ féléve.
A pályázatot a polgármesteri hivatalnál
írásban, a hivatalban hozzáférhetõ (21.
sz. iroda) pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, a mellékletekkel együtt, egy
példányban kell benyújtani 2009.
október 30-áig.
Helye: polgármesteri hivatal, Sárbogárd, Hõsök tere 2., ügyfélszolgálati iroda.
A bizottság a döntésérõl és annak indokáról 2009. december 4-éig írásban értesíti a pályázókat.
A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthetõ a város honlapján:
(www.sarbogard.hu) és a hivatalban a faliújságon. Az adatlapok letölthetõk a
www.bursa.hu honlapról is.

Gazdasági
társaságok,
munkanélküliek!
Folytatódik a Társadalmi
Megújulás Operatív Program!
Az Európai Unió által támogatott munkagyakorlat-szerzés keretén belül lehetõség nyílik 7 hónapig támogatásra. A
programról bõvebb felvilágosítást a
Sárbogárdi Munkaügyi Kirendeltségen
Ács Imréné (Anikó) mentor, Hier Erzsébet ügyintézõ, Kertész Adrienn
munkavállalási tanácsadó nyújt.
Telefonszám: 06 (25) 461 528.

2010. évre a legolcsóbb
KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛFELELÕSSÉGBIZTOSÍTÁSOK
és LAKÁSBIZTOSÍTÁSOK!
Már itt SÁRBOGÁRDON is megnyitotta
a PANNON-SAFE Kft. irodáját
Szilveszterné Nyuli Ilonával.

Kérjük meglévõ és új ügyfeleinket, hogy
keressenek minket, teljes körû biztosítási-,
hitel ügyintézéssel és tanácsadással állunk
rendelkezésükre!
Sárbogárd Ady E. út 160. (Szabadkai ügyvédi
iroda mellett.) Nyitva: H-Cs: 8-12 óráig és
13-16 óráig. P: 8-13 óráig, valamint
Sárbogárd, Tisza u. 4/a. Nyitva: H-Cs: 17-18
óráig Szilveszterné Nyuli Ilona Biztosítási
alkusz. Telefon: 06 (30) 954 8262.
OKJ-s BIZTONSÁGI ÕR,
TESTÕR ÉS VAGYONÕR
tanfolyam indul Enyingen.

A tanfolyam elvégzése után állásajánlattal.

06-20/390-2270
Testõrmester Gold Kft.

Nysz.: 00313-2008
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Férfi kézilabda — megyei I. o.

Nagy meccs, kis szépséghibával!
Sárbogárd–Alba Regia 29-34 (15-21)
Vezette: Pap–Köllõ.
Sárbogárd: Németh–Balogh 5, Nacsa 2, Takács 3, Pluhár, ifj.
Bodoki 12, Hegedûs 2. Csere: Borostyán, Botka 2, Rehák, Orbán,
Baki, Suplicz 1, Szabó 2. Edzõ: Bodoki György.
Az ellenfélen látszott már a bemelegítéskor, hogy nagyon elszántak. A tavaszi fordulóban 13 góllal vertük õket idegenben, és ez
mély nyomokat hagyott a vendégekben. Hoztak is vagy négy játékost az NB I/B-s csapatból. Szóval minden áron vissza akartak
vágni.
Az elején keményen küzdve még lépést tudtunk tartani a rendkívül motivált ellenféllel, azonban a szünetig hatgólos elõnyre tettek szert. Nálunk ifj. Bodoki szenzációsan kezdett, az elsõ félidõben 9 gólt lõtt. Aztán õ is kicsit elfáradt, a vendégkapus pedig nagyon elkapta a fonalat, szinte lehetetlen volt neki gólt lõni, még
hetesbõl is. Meg kell jegyezni, hogy korosztályos válogatott is volt
a srác.
A szünet után a vendégek nem lassítottak, sõt, ha lehet, még magasabb fokozatra kapcsoltak. A mieinknek sikerült felvenni a fonalat, és fokozatosan csökkentettük a hátrányt. Egy kis vigasz,
hogy a második félidõt mi nyertük.
A közönségünk ismét fergetegesen biztatta a csapatot; itt volt a 13
közép, megerõsítve a szüreti felvonulásból belátogató brigáddal,
de sajnos ez sem volt elég a gyõzelemhez.
A mai napon egy pontosabban, keményebben játszó Alba Regia
gyõzött. Most azonban minket fûthet a visszavágás vágya.

Nincs megállás — szombaton, 11.00-kor a DAC vendégei leszünk.
A nap legszebb eseményét a végére hagytam. A mérkõzés elõtt ifj.
Bodoki György átvehette a tavalyi bajnokság gólkirályi címéért
járó különdíjat. 153 góllal egy újonc csapatból ritkán avatnak gólkirályt. Gratulálunk Gyurcinak!
Mint említettem, szombat, 11.00, Dunaújváros.
Hajrá, Sárbogárd!
Rehák Sándor

U13 kiemelt bajnokság
A Sárszentmiklós SE az U13-as korosztályban a nagy létszámra
való tekintettel kettõ bajnokságban is indul. A fiatalabbak az ,,F”
csoportban tornarendszerben játszanak, a korosztály tapasztaltabb játékosai pedig a kiemelt megyei bajnokságban.
Elsõ mérkõzésünket a rengeteg helyzetkihagyás jellemezte. Hiányzott a kellõ koncentráltság.
Iváncsa visszalépése miatt a harmadik fordulóban játszottunk
elõször hazai pályán. A nagy fogadkozásnak meglett az eredménye: magabiztos, látványos gyõzelem, amelyet a következõ találkozón sikerült felülmúlni. Fegyelmezett, tudatos játék jellemezte
a csapatot.

Rácalmás–Sárszentmiklós SE 2:6
Sárszentmiklós SE–Aba 12:0
Sárszentmiklós SE–Pusztaszabolcs 17:0
Csapatunk: Simon Csaba, Szunyogh Richárd, Németh Kristóf,
Léhmann Balázs, Szente Márkó, Demeter Dávid, Freschli Barnabás, Kovács Roland. Csendes Ádám, Luczek Roland, Fekete Patrik, Kiss Roland, Farkas József, Kovács Kornél, Molnár Tamás,
Lakatos Renátó, Sallai Attila.
Következõ mérkõzés: 2009. 10. 04. 17.00, Baracs–Sárszentmiklós
SE

Labdarúgás — U13 ,,F” csoport
Sárszentmiklóson az U13-as korosztályban sok a játékos, ezért a
Sárszentmiklós SE I. csapata a megyei kiemelt bajnokságban szerepel, a II. csapata pedig tornarendszerben Enying és Dég ellen
küzd. Õsszel és tavasszal 4-4 tornán minden csapat 2 mérkõzést
játszik.
1. torna: 2009. 09. 21., Dég
Enying–Sárszentmiklós SE II. 2-2
Dég–Sárszentmiklós SE II. 6-1
2. torna: 2009. 09. 28., Enying.
Enying–Sárszentmiklós SE II. 4-2
Dég–Sárszentmiklós SE II. 0-0
Tanulás, gyakorlás, az I. csapatba kerülés a cél. Fiatal csapatunk
sok egyéni hibával játszott, amit az ellenfél kihasznált. Az összeszokottság hiánya látszik a gyerekeken, de lelkesedésük bizalomra ad okot.
Következõ torna: 2009. 10. 05. 14.30, Sárszentmiklós.
Pajor László, Sárszentmiklós SE
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Sárszentmiklós–Csákvár 4:3 /4:1/
Sárszentmiklós, 150 nézõ, vezette: Nagy László.
Sárszentmiklós: Papp Z., Szabó L. /Král/, Szabó G., Csanaki,
Szarka, Emperger, Bakos /Arany/, Huber, Salga /Szabó Z./,
Markovics, Berényi. Edzõ: Masinka László.
Csákvár: Kardos, Csordás, Kuhinkó /Mézner/, Jung, Truszek,
Földes, Radnics, Sigmond,
Sipos, Topos, Kovács A. /Kovács Z./. Edzõ: Nyirgi Richárd.
A mérkõzést megelõzõ esélylatolgatás során sokak szoros, jó iramú mérkõzésre számítottak, többek féltették csapatunkat. Ehhez
képest a fiúk produkáltak egy olyan elsõ félidõt, mely helyi szempontból szinte álomszámba ment.
5. perc: a szemmel láthatóan nagy kedvvel játszó Huber a 16-oson
belül megcsinálta többedik cselét, melynek következtében szabálytalankodtak vele szemben, amit a játékvezetõ büntetõvel jutalmazott. A büntetõt Salga értékesítette, 1:0.
13. perc: Berényi a félpálya közepén labdát szerzett, melyet rávezetett a kapusra, és mellette a hálóba lõtt, 2:0.
25. perc: ismét Berényi lépett ki, jól helyezett lövésébe Kardos hihetetlen reflexszel belekapott, a kipattanót 5 méterrõl Bakos értékesítette, 3:0.
Ez volt az a pillanat, amikor leültem a nézõtéren (megjegyzem,
hogy meccset csak állva tudtam eddig nézni, de ekkor úgy éreztem, eldõlt minden).
36. perc: a jobb oldalról érkezõ beadást Sigmond levette a kapunktól 17 méterre, azon egyet igazított, és nagy erõvel a hálóba
lõtt, 4:0.

A Femol-csoport eredményei:
Szabadegyházi Kinizsi–Seregélyes 3-0
(1-0)
Gólszerzõ: Horváth (3). Ifjúsági mérkõzés: 3-0.
Mezõszilas SE–Sárbogárd 0-3 (0-2)
Gólszerzõk: Bõhm (2), Pálinkás. Ifjúsági
mérkõzés: 3-1.
Pusztaszabolcs–Nagyvenyim 5-1 (1-0)
Gólszerzõk: Székely (2), Kovács J., Kovács
B., Szabados, illetve Pukánszky. Ifjúsági
mérkõzés: 5-1.
Adony–Lajoskomárom SE 2-1 (1-0)
Gólszerzõk: Müller, Csulik (öngól), illetve
Kervarits. Ifjúsági mérkõzés: 6-0.
Mezõfalva–Iváncsa 0-5 (0-2)
Gólszerzõk: Simon A. (3), Simon N. (2). Ifjúsági mérkõzés: 11-1.
Enying–Aba-Sárvíz 0-5 (0-3)
Gólszerzõk: Kuczi (2), Gyuricza (2), Fülöp. Ifjúsági mérkõzés: 0-3.
Dég–LMSK 3-2 (1-2)
Gólszerzõk: Horváth F. (2), Horváth R., illetve Sütõ, Rábai. Kiállítva: Farkas (Dég).
Ifjúsági mérkõzés: 5-1.
Cece–Rácalmás 2-0 (0-0)
Gólszerzõk: Sütõ, Hegedûs. Ifjúsági mérkõzés: 2-5.

A lövés talán Pappot is meglepte, mert (valljuk meg õszintén) fogható lett volna.
38. perc: Markovics jó ütemben szöktette Salgát, aki kilépett a védõk között, és ballal a hosszúba lõtt, 4:1.
47. perc: a végig agilisan játszó Földes játszotta magát tisztára, és
Papp mellett gólt szerzett, 4:2.
88. perc: a jobb oldalról elvégzett szögletbe Papp rosszul ért bele,
az öklözése Kovács Z. elé került, aki nem hibázott, 4:3.
Amilyen álomszerûen indult a mérkõzés, a vége már majdnem
rémálom lett. Igaz, ehhez nagyban hozzájárult kontráink befejezésének pontatlansága.
Az ilyen mérkõzésekre mondják: közönségszórakoztató. Néhol
jó játékkal párosuló mérkõzést láttunk, és ami nem mellékes, 3
ponttal gazdagodtunk egy rangadón.
Hétvégén ismét hazai pályán fogadjuk az elsõ gyõzelmét megszerzõ Polgárdi csapatát.

Ifjúsági mérkõzés: Sárszentmiklós–Csákvár 3:3.
A már megnyert mérkõzést némi bírói segédlettel döntetlenre
hozta a vendégcsapat. A szurkolók és a játékosok már több alkalommal reklamáltak a jelentõs hosszabbítás miatt, de a játékvezetõ addig játszatta a csapatokat, míg nem lett döntetlen.
Szabó Béla

A Déli-csoport eredményei:
Mezõkomárom–Tác-Csõsz 3-1 (0-0)
Gólszerzõk: Cseke, Varga, Nagy, illetve
Mukrányi.
Elõszállás–Zichyújfalu 0-0
Kulcs SE–Vajta SE 3-3 (0-2)
Gólszerzõk: Fehér, Mészáros, Morva, illetve Oláh, Szalai, Horváth (öngól). Kiállítva: Meiszter (Vajta).
Dunapentele–Alap 2-3 (1-1)
Gólszerzõk: Kovács, Nagy, illetve Varjas,
Szabó (2).
Sárszentágota–Soponya 2-0 (2-0)
Gólszerzõk: Domokos, Fazekas. Kiállítva:
Albert (Soponya).
Nagylók–Perkáta SE 2-2 (1-1)
Gólszerzõk: Pribék, Nagy, illetve Klein,
Reith.
Besnyõ–Kisapostag 10-1 (5-1)
Gólszerzõk: Lepsényi (3), Farkas (3),
Ölbei (2), Skultéti, Moharos, illetve Nagy.
A Déli-csoport állása:
1. Perkáta
2. Sárszentágota
3. Kulcs
4. Zichyújfalu
5. Vajta
6. Alap
7. Mezõkomárom
8. Elõszállás
9. Tác-Csõsz
10. Besnyõ
12. Dunapentele
13. Soponya
14. Kisapostag

6
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
-

1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
23
1

1
1
1
2
2
2
3
3
4
5
5
6

19-3
21-13
22-10
17-4
15-13
14-12
11-12
17-15
10-12
18-16
14-22
4-17
6-37

16
16
14
13
13
11
11
8
8
7
6
2
1

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

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
-

1
2
1
3
1
1
2
2
1
-

1
2
1
2
3
1
3
3
4
3
3
4
6
6
7

27-4
15-5
16-12
12-5
13-10
12-10
11-11
8-7
9-10
7-8
13-10
10-12
11-13
8-19
8-21
4-27

21
16
15
14
13
12
12
10
10
9
8
8
7
3
3
0

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

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
-

1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
2
3
1
3
3
3
4
4
5
6
5
6

28-3
26-8
21-9
17-18
19-13
12-11
13-10
14-14
9-14
9-21
21-13
11-14
13-21
7-19
7-24
7-22

19
18
16
14
13
12
12
10
10
10
9
7
4
3
2
1
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HITÉLET

Az igazi
Sokan mondják, és sajnos így van: mostanában a kedvtelen és szomorú emberek divatja járja. Még a humor is, ha itt-ott felfakad, fanyar és keserû. A derûs ember gyanús.
Hadd hozzam magam mégis gyanúba.
Ugyanis nagy örömem van, s el is mondom: megszépült az én templomom. Az
igazi. Mert egyébként sok templomom
van. Amelyikben most szolgálok, az a szívem közepe. Amit építettem, az a büszkeségem. Ahol lelkésszé szenteltek, az a nagy
jelkép. Ahol szolgálni kezdtem, az az eredet. Ahol elõször prédikáltam angolul, az a
szabadság. De az igazi templomom az az
otthoni. Ott kereszteltek, ott konfirmáltam, ott volt az esküvõm. Oda jártam gyermekként kantáros rövidnadrágban, és ott
hagytam én is a monogramom a karzat
padjára vésve. Dolgoztam is rajta, mikor a
tetejét festették, meg a padlóját újították, s
persze, duzzogó kamaszként egy darabig
én se szívesen jártam bele.
Egyszerû, fehér falú falusi templom Sárbogárdon. Hazafelé utazva már kilométerekrõl látszik a tornya, hófehér mennyei
kilométerkõ. A régiek építették, több mint
200 éve, rettentõ idõk után boldog hálával.
Aztán a nemzedékek megõrizték, és most
hosszú küzdelmek után megújult, és ahogy
mondják: szebb, mint új korában. A
bogárdiak jó félév után ismét istentiszteletet tartottak benne, s novemberben lesz a
nagy hálaadó ünnep.
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Harangszentelés Sáregresen
„Tégy eggyé, Urunk!”
Ezzel az imádsággal a szívünkben indultunk el 2009. szeptember 20-án délután 3 órakor
Sáregresen a református templomba, ahol már várt bennünket
az ünneplõ gyülekezet, hiszen
ekkor került sor ökumenikus istentisztelet keretében egy új lélekharang megáldására. Érdekesség, hogy ezt a szép ajándékot az egész falu kapta az adományozó családtól, tehát mindkét felekezet használhatja majd
a temetõben, amikor fájdalmas
búcsút veszünk szeretteinktõl,
és utolsó földi útjukra kísérjük
õket. (Így került pótlásra a
sáregresi temetõbõl korábban eltûnt kis
harang.)
Az istentiszteleten a sáregresi énekkar
szolgálata után Isten Igéjét Imre Bálint
dégi esperes úr és Kótai Róbert fõhadnagy, katolikus tábori lelkipásztor testvérünk hirdette. Majd a harang megáldását
Kallós Péter cecei plébános úr és Imre Bálint, a Mezõföldi Református Egyházmegye esperese végezte.
Ezután következett a meglepetés, ami a
meghívón még nem szerepelt. Csók István
„Õcsényi keresztelõ” címû képének a másolata került átadásra. A mûvész „Úrvacsora” címû képének másolata már eddig
is látogatható volt a templomban, de mos-

Ezek az emlékek, tapasztalatok, hagyományok mind-mind az azonosságom részei.
Amiért azonban a leginkább az én templomom a bogárdi, azt szószékterítõjének
szép hímzett felirata mutatja. Márk evangéliumából való: higgyetek az evangéliumban!

tantól a faluban született festõ mindkét
szép egyházi témát ábrázoló alkotása megtekinthetõ az egresi templomban.
A képet Mocsár Eleonóra polgármester
asszony adta át. Ezt követõen együtt hajtottuk meg fejünket, míg a helyi lelkipásztor megáldotta a képet. Így, ha ezentúl
ezekre a gyönyörû képekre tekintünk,
mindkét sákramentumunk: az úrvacsora
és a keresztség is megelevenedhet elõttünk a képeken, amelyek Isten irántunk
való szeretetét fejezik ki, amelyet Krisztusnak, az Õ Fiának kereszthalálában megbizonyított.
Végül a Kálvin János-emléktábla avatására került sor, hiszen a genfi reformátor,
akinek tiszteletére egykor azt a teret is el-

Jézus földi szolgálatának elsõ szava ez. És
ez a legvégsõ buzdítás is.
Igen, lehet egy templomot szép érzelmektõl indíttatva vagy hagyományõrzésbõl
megújítani, meg egyébként is így szokás ez
a világ boldogabb részein, s így illene a mi
országunkban is megannyi helyen. De azt
hiszem, a jó bogárdiak ezért a jézusi igéért
fogtak bele templomuk, templomunk
megújításába.
A sötétes téli napokon vagy a tikkasztó
nyár melegben ott az én templomomban
ez az aranyszállal hímzett ige örökre a szemembe és a szívembe égett: higgyetek az
evangéliumban!
Derületlen, gyanakvó, jövõtlen magyar
testvérem, minden templomnak ez az üzenete, a tiédnek is! Ha nem volna, keresd
meg, megtalálod, mert az egyik bizonnyal
már magának választott téged!
Dr. Szabó István püspök gondolatai,
elhangzottak a Kossuth rádióban
2009. szeptember 20-án.

MEGHÍVÓ
Kiállítás nyílik
a Madarász József
Városi Könyvtárban

Horváth Nándorné
festményeibõl.
Megtekinthetõ:
2009. október 5-étõl
a könyvtár nyitvatartási idejében.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

nevezték, ahol az egresi templom áll, éppen 500 esztendeje, 1509-ben született. Itt
Nemes Gyula egyházmegyei lelkészi fõjegyzõ olvasott fel a Szentírásból, a táblát
pedig Kovács János egyházmegyei fõgondnok úr leplezte le.
Az istentiszteletet után kötetlen beszélgetéssel, a testvéri szeretet és közösség megélésével folytatódott alkalmunk a gyülekezeti házban, ahol már szeretetvendégséggel, pogácsával, kávéval, süteménnyel és
üdítõvel vártak bennünket.
Mindezekért nagyon hálásak vagyunk Istennek, hiszen Õ az, aki mindeddig megsegített bennünket! Legyen valóban mindenért egyedül Övé a dicsõség!
Polgár Tibor lelkipásztor
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Nõkonferencia Sárbogárdon
Az elmúlt hétvégén, szombaton tartotta
õszi konferenciáját a Dunamelléki Református Egyházkerület Nõszövetsége a
megújult sárbogárdi református templomban. Jelentõs számban, 300-nál is többen
jöttek asszonyok az eseményre közelebbi s
távolabbi környékünkbõl. Mint Agyagási
Istvánné tiszteletes asszony lapunknak elmondta: a legtávolabbról Mohácsról és
Vácról érkeztek résztvevõk.
A „Fel, a Mennybe vágyom, ott az én hazám” kezdetû Ecsedi Aladár-ének közös
eléneklésével vette kezdetét az alkalom,
majd dr. Pásztor Jánosné, az Országos Nõszövetség elnöke nyitotta meg a találkozót,
elõadását a „Tegyetek tanítvánnyá minden népet!” (Máté 28, 19) igére alapozva.
Majd Máténé Antal Éva (Bicske), P.
Tóthné Szakács Zita missziói irodavezetõ,
Derencsényi Zsuzsanna, a Schweitzer-otthon volt vezetõje, valamint két bizonyságtevõ arról beszéltek, hogy miként végezhetnek az asszonyok a családban, gyülekezetben missziói szolgálatot.
E napon került sor a nõszövetség tisztújító
közgyûlésére is, ahol új vezetõket választottak.
Hargitai Kiss Virág

Gondolkodjunk!
Egyeseknek jó hír, hogy most nincs idõm a
helyi „necces” ügyekkel foglalkozni. Most
leginkább az országos ügyek kötnek le. Ha
nem foglalkoztatna az „önfejlesztés” gyakorlata, nagyon negatív lenne a kisugárzásom.
Minden nap kapkodjuk a fejünket az újabb
hírekre: ki mit nyúlt le, kinek mi fért a képéhez, nincs pénz erre, nincs pénz arra.
De ez még semmi! Ha lesz jövõnk, egyesek
számára elviselhetetlen lesz. Az államot,
mint a mellékelt ábra mutatja, el lehet felejteni, az „állam”, mint olyan, bizonyos
„emberfaj” gyûjtõhelye lett. Nem fogom
minõsíteni ezeket az embereket, intézményeket és szerveket. Meggyõzõdésem: a
mai világban, ha valaki nem tud, vagy nem
akar a családja jövõjérõl saját maga gondoskodni, halálra van ítélve. Ilyen egyszerû!
Egyik nap a mentõszolgálat szóvivõje a tévén keresztül oktatott bennünket a szívmasszázsra és lélegeztetésre. Hát, itt tartunk, és ennél csak rosszabb lesz. Lehet,
hogy bennem van a hiba, de én alkalmatlan
vagyok az életmentésre. Sem szakmailag,
sem emberileg nem vagyok képes vért látni, és cselekedni. Egyszerûen frászt kapok,
lehet, hogy még el is ájulok. Maximum telefonálásra vagyok alkalmas egy szakem-

bernek, ha felveszi a telefont a másik végén valaki.
A rossz hír, hogy egyre kevesebb szakember van, aki tudja, hogy vészhelyzetben mit
kell tenni, miért, hova, kinek, melyik intézménybe kell a beteg embert szállítani. Kóvályog mindenki a bõrünket kockáztatva!
Tanulom, ezért tudom, hogy ez az ország
nincs berendezkedve a betegápolásra.
Egyre több az idõs ember, aki egyszer csak
meghal egymagában, mert nincs, aki rányissa az ajtót. Nem kell nagy jóstehetség,
az idén télen is lesznek egypáran.
Gondolkodjunk, de még idõben!
Egy középkorú ember — még én is az vagyok — gondolkodjon el az örök igazságon: aki nem hal meg fiatalon, megöregszik. Ennek a valószínûsége kb. 50 %! Ennek tudatában ne mondja nekem senki,
hogy meg sem éli az öregkort!
Sokan dolgoznak azon, hogy ne legyenek
sokan öregek, mert csak baj lesz velük. De
azok is lesznek egyszer öregek! Ne érje
utol õket az átok!
Velük ellentétben legyünk másképp
„egészségesen egoisták”. Mindenki gondoljon mások életére, mint magára, a saját
életére. Köszönjünk újra úgy egymásnak:
„Jó egészséget!”
Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Meghívó
„Uram, Istenem! Sok csodás tervet vittél
véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni.”
(Zsolt 40,6)

Örömmel tudatjuk,
hogy a sárbogárdi gyülekezeti központ
építésének elsõ üteme
a parókia elkészülésével lezárult.
Ezúton hívjuk meg
Önt és kedves családját a

2009 október 3-án
15 órakor
a Baross u. 2. sz. alatt tartandó

PARÓKIASZENTELÕ
istentiszteletünkre,
amelyen Ittzés János,
a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület püspöke szolgál.
Kérjük, maradjon velünk
az istentiszteletet követõ
ünnepi közgyûlésen és
szeretetvendégségen is!
A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evangélikus
Egyházközség Presbitériuma
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

Nagymama
receptjei

Hagymás sült csülök
római tálban
Hozzávalók: 2 sovány, bõrös csülök, 80
dkg tisztított burgonya, 2 nagy fej vöröshagyma, 2 dl tejföl, ízlés szerint só és törött fekete bors, 4 gerezd fokhagyma.
Elkészítés: a burgonyát megtisztítjuk és
nyersen karikákra vágjuk. Megsózzuk,
megborsozzuk, majd az elõzõleg beáztatott cseréptálba beleszórjuk. A gondosan megtisztított csülköket a csont
mentén felvágjuk, és a félbevágott fokhagymagerezdekkel megtûzdelve megsózzuk, ezután ráfektetjük a burgonyára. Betakarjuk a vékony karikára vágott
vöröshagymával, majd a megsózott és
megborsozott tejfölt rálocsoljuk. A tál
ugyancsak beáztatott tetejét rátéve, a
hideg sütõbe toljuk, és a lángot fokozatosan emelve összesen 2,5-3 órán keresztül pároljuk a közepesnél valamivel
kisebb lángon. Ezután a tál tetejét levesszük, és piros ropogósra pirítjuk a
csülök bõrét. Tálalás elõtt a csülköket
kicsontozzuk és felszeleteljük, majd a
burgonya tetejére téve a cseréptálból
kínálhatjuk. Bármilyen saláta vagy savanyúság lehet a kísérõje.

Káposztás uborkasaláta
Hozzávalók: kígyóuborka, savanyú káposzta, vöröshagyma, fokhagyma, ecet,
cukor, pirospaprika, só, bors.
Elkészítés: az uborkát meghámozzuk,
legyaluljuk, a hagymát vékony szeletekre vágjuk, a savanyú káposztát kissé
összevágjuk, ezeket óvatosan megsózzuk, összekeverjük, és állni hagyjuk. A
vízbe beletesszük az ecetet, a cukrot, ízlés szerint. Majd a lesózott uborkát,
hagymát, káposztát kinyomkodjuk, és
beletesszük a cukros, ecetes vízbe. Rátesszük a zúzott fokhagymát, borsot,
paprikát. Nagyon finom, pikáns ízû salátát kapunk köretekhez, húsokhoz.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
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ÖREGESKEDÉS
Állítólag réges-régen, az írásbeliség elõtti
korokban nem valami magasabb erkölcsi
okokból tisztelték az öregeket, hanem a
hasznosságuk miatt. Ugyanis koruknál
fogva õk tudták a legtöbbet. Nem létezett
iskola, nem létezett könyv, de õk magukba
gyûjtötték az õsöktõl örökölt tudást a csillagok járásáról, a naptárról, de akár a gabonatermelés, vadászat titkairól is. Az öregek tanácsa (latinul senatus) eligazította a
közösséget az aktuális tennivalókról. Az
öregre úgy kellett vigyázni, mint egy olyan
könyvre, amelybe az élet titkait írták.
Ma ott a könyvtár, ott az internet, az öregembert nyugodtan a menhelyre lehet adni.
Biztos ez?
Tartok tõle, hogy kevesebb problémával
küzdene az emberiség, ha meghallgatná a
véneket, és adna is a szavukra. De maguk
az öregek is megtanulták az alázatot, tudják, hogy õk csak kölönc a társadalom nyakán, örülnek, ha enni kapnak. Nincs kedvük, de bátorságuk sem, hogy elmondják,
amit tudnak. Ki hallgatna rájuk? Legföljebb jót röhögnének rajtuk. Pedig õk tudják, hogy kell szólni a másik emberhez.
Tisztelik az életet. Magukban kimosolyogják a nagypofájúakat. Tisztában vannak
azzal, hogy a koporsóba nem érdemes bevinni a bankkártyát. Szeretik a békét és a
kisgyerekeket. Szeretnek adni. Hisznek a
jóságban (könnyû is becsapni õket, kicsalni a forintocskáikat).
Magam is elértem abba az életkorba, amikor van rálátásom az életre. S most, amikor a tízéves kislány pornófilmen a saját
szemével látja a kinagyított nemi szervek
találkozását, mûsor van arról, hogy valaki
képes fejen állva kukorékolni, kétes személyek döntik el ország-világ elõtt, hogy az
elfogódott, fürdõruhás tinilány „szexi,
vagy nem szexi”, most nyugodtan kijelenthetem, hogy az a kultúra, amely jelenleg

elönti a világot, rossz kultúra. Azért mondhatom ezt, mert volt módom átélni olyan
idõket, amikor az intézményesen terjesztett kultúra sokkal jobb volt. Nem az emberben levõ alantas ösztönöket hívta elõ és
táplálta. Tízezrek indultak az országos szavalóverseny helyi válogatóin, milliók drukkoltak a képernyõ elõtt a Ki Mit Tud? ifjú
versenyzõinek, akik operaáriákat, színjátékokat adtak elõ. Igen, öreg mamókák és
fiatal legénykék komolyzenét hallgattak,
József Attila verseit fogadták a lelkükbe.
Jókai, Gárdonyi mûveibõl készültek
filmek, tévéjátékok.
Van Sárbogárd központjában egy régi
épület, a falán látható emléktábla szerint
az udvarán felállított színpadon valaha Petõfi Sándor játszott, mint ifjú vándorszínész. Ötven évvel ezelõtt az a ház volt a
mûvelõdési központ. Ma mobiltelefonokat, ruhanemûket árusítanak benne, de fiatal sárbogárdiként én remek Shakespeare-elõadást láttam ott. Tele volt a nézõtér, a pesti színészek vastapsot kaptak az
elõadás végén. És százak jöttek el megnézni, meghallgatni Nagy Lászlót, aki nemcsak a nevében volt nagy, hanem költõként
is. Annak a néprétegnek nagy része, akik
akkor ott voltak, ma hülyeségnek tartja a
verset, eszébe sem jutna Mozartot hallgatni, Shakespeare-nek tapsolni. Ehelyett
olyasmiért lelkesednek, ami valóban
hülyeség.
Nem kívánom vissza annak a kornak a politikai rendszerét, de igenis ideje volna jó
kultúrát csinálni. Mert ha erre nem kerül
sor, kancsal lesz a társadalom, öregasszonyokat fognak késsel megölni, a vezetõk
jogot formálnak arra, hogy kizsebeljék az
országot, és a politikában a sárdobálás lesz
az elfogadott tónus.
(L. A.)

Névnaposok köszöntése

A sárbogárdi városi nyugdíjasklubban hétfõn köszöntötték verssel, énekkel a nyári névnaposokat. Azaz mindazokat, akik a nyáron ünnepelték névnapjukat. A névnapi köszöntõ utána a tagság közös vacsorán vett részt, melyet a klub konyháján készítettek el. /H/
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GYEREKSAROK

Mesék Lev Tolsztojtól
A MACSKAKÖLYÖK
Igaz történet
Vaszja és Kátya testvérek voltak. Volt egy
macskájuk. Jött a tavasz, és a macska eltûnt. A gyermekek mindenütt keresték, de
nem tudták megtalálni. Egyszer a csûr
mellett játszottak, hát a fejük felett vékony
hangú nyávogást hallanak. Vaszja felmászott a létrán a csûr fedele alá. Kátya lent
állt s folyton kérdezgette: — Megtaláltad?
Megtaláltad?
De Vaszja nem felelt neki.
Végre lekiáltott: — Megtaláltam. A mi
macskánk... Kölykei is vannak. Milyen csodaszépek, gyere ide hamar!
Kátya hazaszaladt, tejet szerzett és elhozta
a macskának.
Öt kölyke volt a macskának. Mikor egy kicsit megnõttek, s kezdtek elõbújni a sarokból, ahol a világra jöttek, a gyermekek kiválasztottak maguknak egy kicsi macskát
— szürke volt a szõre, fehér a lábacskája —
és hazavitték. A többit az édesanyjuk elajándékozta, de ez az egy megmaradt nekik. A gyermekek etették, játszogattak
vele, s lefektették maguk mellé az ágyba.
Egyszer a gyermekek elmentek játszani az
útra s magukkal vitték a kismacskát is.
A szél szalmát mozgatott az úton, s a kismacska a szalmával játszadozott, és a gyermekek örültek neki. Aztán sóskát találtak
az út mentén, elmentek sóskát szedegetni s
elfelejtkeztek a kismacskáról.
Hirtelen meghallották, hogy valaki ezt kiáltja: — Vissza! Vissza! — s látták, hogy
egy vadász vágtat arra lovon, elõtte két kutya, már meg is látták a kismacskát s el
akarták kapni. A macskakölyök pedig, a
kis buta, ahelyett, hogy elszaladt volna, a
földhöz lapult, felpúposította hátát, s nézte a kutyákat. Kátya megijedt a kutyáktól,
kiabálni kezdett s elfutott elõlük. De
Vaszja lélekszakadva rohanni kezdett a
kismacska felé s a kutyákkal egyszerre érkezett hozzá. A kutyák meg akarták fogni a
macskát, de Vaszja hassal rávetette magát
és eltakarta a kutyák elõl.
A vadász odaugrott és elzavarta a kutyákat, Vaszja pedig hazavitte a kismacskát, s
többé nem vitte ki magával a mezõre.

A TÛZOLTÓ
KUTYÁK
Igaz történet
Gyakran megtörténik, hogy amikor a városokban tûz üt ki, gyermekek maradnak a
házakban, s nem lehet õket kihozni onnan,
mert rémületükben elrejtõznek és hallgatnak, és a füsttõl nem lehet meglátni õket.
Londonban kutyákat tanítanak be a megmentésükre. Ezek a kutyák együtt laknak a
tûzoltókkal, s amikor egy ház kigyúl, a tûzoltók beküldik õket, hogy hozzák ki a gyermekeket. Egy ilyen betanított kutya Londonban tizenkét gyermeket mentett meg
egymagában. Ezt a kutyát Bobnak hívták.
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„Összefogás
a könyvtárakért,
összefogás
az olvasókért” 2009.
A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

2009. október 17-én (hétfõn)
17 órára az
„Akit a kalapból kihúztál…”
A PÁRKAPCSOLATOK
PSZICHOLÓGIÁJA
címû elõadásra.

Vendégünk:
Bácskai Júlia pszichológus.
A belépés ingyenes.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

A Flórián 07
Lövészklub hírei

Egyszer kigyúlt egy ház, s amikor a tûzoltók odaérkeztek, egy asszony futott hozzájuk. Jajveszékelt és azt mondta, hogy kétesztendõs kislánya maradt a házban. A
tûzoltók beküldték Bobot. Bob felszaladt a
lépcsõn és eltûnt a füstben; öt perc múlva
kifutott a házból, s kihozta a kislányt, a fogával fogta ingecskéjét. Az anyja odarohant a gyermekhez és sírt örömében, hogy
kislánya megmenekült a haláltól.
A tûzoltók megsimogatták a kutyát, s megvizsgálták, nem pörkölõdött-e meg. De
Bob vissza akart futni a házba. A tûzoltók
azt hitték, hogy odabenn van valaki élõ, s
elengedték. A kutya beszaladt, s csakhamar visszafutott, s hozott valamit a foga
között. Amikor az emberek megnézték,
hogy mit hoz, elkezdtek nevetni valamennyien: egy nagy játékbabát hozott a
szájában.

Minden hétfõn 17 órai kezdettel
„A múlt, a jelen és a jövõ történelemkönyve”
A jelenések könyvének titkai
Dr. Makkos Norbert bíró elõadásai a sárbogárdi mûvelõdési házban

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!

A Flórián 07 Lövészklub sportolója,
Bereczk Róbert a 2009. 09. 26-27-én
Zalaegerszegen rendezett országos bajnokságon az 1896 elõtti alsókulcsos ismétlõpuska számban bronzérmet, az
1945 elõtti hadipuska számban szintén
bronzérmet, az 1945 elõtti hadipisztoly
versenyszámban aranyérmet szerzett.
Az eredményhez gratulálunk! További
sikeres versenyzést kívánunk!
Kiss András, Flórián 07 Lövészklub

Heti idõjárás
Kissé változékonyan
alakul a következõ napok idõjárása. Fõként
eleinte, és az idõszak
legvégén számíthatunk
kisebb csapadék kialakulására, de jelentõs
esõre továbbra sem számíthatunk. A
légmozgás általában gyenge, vagy mérsékelt marad. A jövõ hét elején, a reggeli órákra egyre többfelé alakulhatnak ki
pára-, illetve ködfoltok. Csípõsek lesznek az éjszakák. A hétvégén, a hajnali
órákban néhol talajmenti fagy is elõfordulhat. Ezzel szemben a délutáni
hõmérséklet a sokévi átlag közelében
alakul az egész idõszakban.
www.metnet.hu

20

TV-RÁDIÓMÛSOR
Október 3., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kézfogás 5.50 Kulturális és ismeretterjesztõ mûsorok 9.00 Autóguru 9.25
Stílus 10.00 A macskák édes élete 10.15 Go Trabi Go 2
12.00 Hírek 12.05 Design 12.35 Egészség ABC 13.05
Állatfarm 14.45 Egy bolond százat csinál 16.10 Halra
bort, mindenkor 16.40 Extra – Kultúrháttér 17.10
Visszajátszás 17.40 TS – Sport 7 18.35 A vadon bûvöletében 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek
20.05 Szerencseszombat – a Luxor, az ötöslottó és a
Joker sorsolása 21.05 Poirot történetei 22.45 Hírek
22.50 Sporthírek 23.00 Filmklub – Szinetárral 23.05
Tranzit büfé
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infománia 6.25 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 6.45 Forma-1 8.20 Kölyökklub 8.45 Disney-rajzfilmek 10.25 Játék 11.30 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Doki
13.45 Forma-1 15.25 Pasifaló 15.55 Rejtélyek városa
16.50 Apa csata 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz
19.30 Star Wars II. rész: A klónok támadása 22.20 Detektív 1.35 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.55 414-es küldetés 10.25 Dinoszauruszok – A föld urai 11.00 Babavilág 11.30 Kalandjárat 12.00 Charlie – Majom a családban 13.00
Hegylakó 14.00 Bajnokok Ligája magazin 14.35 A kiválasztott – Az amerikai látnok 15.35 90210: Helló, viszlát, ámen! 16.40 Ne folytassa, felség! 18.30 Tények
19.05 Magellán 19.35 Zorro álarca 22.05 Száguldó halál 23.50 Megetetett társadalom 1.45 Se füle, se farka,
avagy a meseírók beájulnak 2.30 Drága testek 3.15
Kalandjárat 3.45 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 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.35 Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek! 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 21.04 Rádiószínház 21.51 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Október 4., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Pénz-vidék 5.50
Kulturális és ismeretterjesztõ mûsorok 9.00 „Így szól az
Úr!” 9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika
9.45 Egyházi naptár 10.00 Református magazin 10.25
Evangélikus ifjúsági mûsor 10.30 Szethlo Gábor 11.00
Metodista istentisztelet 12.00 Hírek 12.10 TS – Moto
GP 13.10 Retrock 13.25 Légfrissítõ 13.55 TS – Moto GP
14.55 Design 15.25 Múlt-kor 15.55 Fõtér 16.50 Panoráma 17.25 Magyarország története 17.55 Maupassant
történeteibõl 18.25 Yorkshire-i szívügyek 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.00 Zorán-koncert
21.05 A szólás szabadsága 22.15 Kultúrház 23.10 Hírek
23.15 Sporthírek 23.25 Csöpp szívem 0.10 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
Forma-1 9.00 Kölyökklub 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.35 Menetrend 12.00 Híradó 12.10 Doki 13.00 A
dadus 13.30 Magyar Autósport-magazin 13.40
Forma-1 16.05 Pasifaló 16.35 Betörõ 18.30 Híradó
19.00 Cobra 11 20.00 Charlie angyalai 2.: Teljes gázzal
22.05 Heti hetes 23.25 Maffiózók 0.35 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl
6.45 TV2-matiné 9.55 Nagy vagy! 10.25 Joey: Joey
nagy kiugrása 2/1 10.50 Két testõr 11.20 Stahl konyhája 11.55 GSG 9 – Az elit kommandó 12.45 Száguldó vipera 13.45 Psych – Dilis detektívek 14.45 Smallville
15.45 Rex felügyelõ 16.45 Padlógáz 2 18.30 Tények
19.00 Napló 20.05 Az elveszett frigyláda fosztogatói
22.20 A keresztapa I. 1.30 Képírók 3.25 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 „Tetszettek volna…” – A rendszerváltozás évei 9.05 Kabarématiné
10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04

Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.46 Zene 21.00 Rádiószínház 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

Október 5., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
6.30 Ma reggel 9.00 Nappali 9.50 Bûvölet 10.55 Parlamenti 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 Teadélutánok Greguss Pállal 15.55 A víz ára 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 Kékfény
21.10 Sztársáv 21.40 Hétfõ este 22.10 Memento 22.20
Szemet szemért 0.05 Hírek 0.15 TS – Motorsport 0.45
Visszajátszás 1.15 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 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: New
York-i helyszínelõk 22.20 A szökés 23.25 800 golyó
1.55 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 10.35 Teleshop 11.40 Életben maradni 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 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 kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.212 Október 13.30 A görög katolikus egyház
félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Közelrõl 15.45 Hétköznapi tudomány 16.15 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03
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

Október 6., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
6.30 Ma reggel 9.00 Nappali 9.50 Bûvölet 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Srpski Ekran 13.25 Unser Bildschirm
13.55 Záróra 14.50 A hetedik testvér 16.20 Magyar
Golgota – Az aradi ereklyegyûjtemény 17.10 Prizma
17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.50 MC – Magyarok
cselekedetei 18.00 Tizennégy vértanú 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Klapka légió 22.05
Kedd este 22.35 Memento 22.45 Kastély csillagfényben 23.40 Egy vallás van a földön: Szabadság 0.15 Hírek 0.25 Esti beszélgetés Müller Péterrel 0.55 Átjáró
1.25 Múlt-kor
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 14.40 Bingó 16.15 Második esély 17.20
Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05
Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Ocean’s Eleven – Tripla, vagy semmi 23.45 XXI. század – A legendák velünk
élnek 0.25 Titkos küldetés 1.25 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 10.25 Teleshop 11.30 Az aztékok 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 A
replikáns 23.25 20 év – Beszélgetések Bárdos Andrással 0.00 100 csoda 0.05 Tények este 0.35 Film
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magán-

2009. október 1. Bogárd és Vidéke
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 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 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 20.24 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 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Október 7., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
6.30 Ma reggel 9.00 Nappali 9.50 Bûvölet 10.50 Szomszédok 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 A
hold fázisai 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 Életképek 20.50 Prizma 21.05
Sztársáv 21.40 Szerda este 22.10 Memento 22.20 Míg
a halál el nem választ 1. 23.55 Hírek 0.00 Beszélõ fejek
0.30 Magyarország története 1.00 Életképek
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.20 Omlásveszély 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Gyilkos
hajsza 23.25 Így készült: Spamalot – Gyalog galopp
musical 0.05 Halálra szóló barátság 1.45 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 10.25 Teleshop 11.30 Drágaságom 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 Doktor House 22.25 A Harper-sziget 23.25 A médium 0.20
100 csoda 0.25 Tények este 0.55 Ez a fiúk sorsa
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 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 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Október 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 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 20.24 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 8., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
6.30 Ma reggel 9.00 Nappali 9.50 Bûvölet 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 13.00 Együtt 13.55 Záróra 14.50 Átjáró 15.20
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
22.15 Számlával milliókért 22.30 Míg a halál el nem
választ 2. 0.05 Hírek 0.15 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 14.25 Tegnap és ma 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Esti
showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.50 Európai idõ 0.10 Alias 1.00 Reflektor 1.20 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények
reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.35 Az ezüst oroszlán birodalmában 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 40 éves szûz 23.40 Jericho 0.35
100 csoda 0.40 Tények este 1.10 Csillagkapu

Bogárd és Vidéke 2009. október 1.
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 világ 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.25 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 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Október 9., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 6.30 Ma reggel 9.00 Nappali 9.50 Bûvölet
10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Körzeti magazin
14.00 Záróra 14.55 Átjáró 15.25 Sírjaik hol domborulnak? 15.55 Ablak 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
Önök kérték! 21.10 Sztársáv 21.40 Péntek este
22.10 Memento 22.20 Rekviem egy álomért
23.50 Hírek 0.15 Kalef – A Moszkva téri galeri
1.15 Önök kérték!
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 14.40 Viva Las
Vegas 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 0.40 Itthon 1.00 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 10.45 Teleshop
11.50 Párosban Párizsban 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 Az utolsó házaspár 1.50 A Donnelly klán 2.45 Drága testek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Október
13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl
15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 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 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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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. FIGYELEM! Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor
alatt olvasható!
Október 3., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Foci: S.miklós–Csákvár (95’), Cece–Rácalmás (95’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 A lóerõ bajnokai —
Baranyai László és Kitti (25’), Juliális Cecén (ism. 90’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Kézi: S.bogárd–Székesfehérvár (60’), Kislóki falunapok (60’), Pusztaegresi
falunap
Október 4., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 A
lóerõ bajnokai — Baranyai László és Kitti (25’), Juliális
Cecén (ism. 90’) 13.00 Heti híradó 15.00 Zongorahangverseny (60’), Polgárõrünnep Alsószentivánon
(30’), Cecei szüret 19.00 Heti híradó 20.00 Hitélet
Október 5., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Kézi:
S.bogárd–Székesfehérvár (60’), Kislóki falunapok
(60’), Pusztaegresi falunap 13.00 Heti híradó 15.00 Foci: S.miklós–Csákvár (95’), Cece–Rácalmás (95’)
19.00 Heti híradó 20.00 Dr. Makkos Norbert elõadása
2009. 09. 28. (100’), A változókorról (70’)
Október 6., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet
13.00 Heti híradó 15.00 Dr. Makkos Norbert elõadása
2009. 09. 28. (100’), A változókorról (70’) 19.00 Heti
híradó 20.00 Szüret Rétszilason, a Zengõ Óvodában,
Alapon és Vajtán, A mese napja Cecén

Október 7., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Szüret
Rétszilason, a Zengõ Óvodában, Alapon és Vajtán, A
mese napja Cecén 13.00 Heti híradó 15.00 Fazekasok
(ism. 65’), Fogathajtás Nagylókon (ism. 60’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Foci: S.miklós–Polgárdi
(95’), Utánpótlásmeccsek
Október 8., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Foci: S.miklós–Polgárdi (95’), Utánpótlásmeccsek
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Szüret Rétszilason, a
Zengõ Óvodában, Alapon és Vajtán, A mese napja
Cecén 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Hitélet
Október 9. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Fazekasok (ism. 65’), Fogathajtás Nagylókon (ism. 60’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Hitélet 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Szüret Rétszilason, a Zengõ Óvodában, Alapon és Vajtán, A mese napja Cecén
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A
rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ számokat: 06 (40) 200
718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440
445!

A BOGÁRDI TV MÛSORA CECE TÉRSÉGÉBEN
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden
programcsomagban az O 05-ös csatornán, a 93,25
Mhz-es frekvencián.
Október 1., Cs: (7-14 óra között mûsorfrissítés) 14.00
Sárbogárd–Adony foci (97’), Cece–Rácalmás focimeccs (95’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Harangszentelés és hálaadás Sáregresen (82’),
A színpad mögött (ism. 58’)
Október 2., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Szüreti felvonulás Cecén (29’), Négykezes zongorakoncert (66’), Cecei Juliális 2009 (ism. 78’) 13.00
Heti híradó 14.00 Harangszentelés és hálaadás
Sáregresen (82’), A színpad mögött (ism. 58’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Polgárõr-találkozó Alsószentivánon (29’), Pusztaegresi falunap
(36’), A lóerõ bajnokai (27’), Kislóki falunap (52’)
Október 3., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Sárbogárd–Adony foci (97’), Cece–Rácalmás focimeccs (95’) 13.00 Heti híradó 14.00 Sárbogárd–Székesfehérvár kézimeccs (80’), Sárszentmiklós–Csákvár
foci (95’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Szüreti felvonulás Cecén (29’), Négykezes zongorakoncert (66’), Cecei Juliális 2009 (ism. 78’)
Október 4., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Sárbogárd–Székesfehérvár kézimeccs (80’),
Sárszentmiklós–Csákvár foci (95’) 13.00 Heti híradó
14.00 Polgárõr-találkozó Alsószentivánon (29’), Pusz-

taegresi falunap (36’), A lóerõ bajnokai (27’), Kislóki falunap (52’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Harangszentelés és hálaadás Sáregresen (82’), A színpad mögött (ism. 58’)
Október 5., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Szüreti felvonulás Cecén (29’), Négykezes zongorakoncert (66’), Cecei Juliális 2009 (ism. 78’) 13.00 Heti
híradó 14.00 Sárbogárd–Adony foci (97’), Cece–Rácalmás focimeccs (95’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Sárbogárd–Székesfehérvár kézimeccs
(80’), Sárszentmiklós–Csákvár foci (95’)
Október 6., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Harangszentelés és hálaadás Sáregresen (82’), A
színpad mögött (ism. 58’) 13.00 Heti híradó 14.00 Sárbogárd–Székesfehérvár
kézimeccs
(80’),
Sárszentmiklós– Csákvár foci (95’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Polgárõr-találkozó
Alsószentivánon (29’), Pusztaegresi falunap (36’), A lóerõ bajnokai (27’), Kislóki falunap (52’)
Október 7., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Polgárõr-találkozó Alsószentivánon (29’), Pusztaegresi falunap (36’), A lóerõ bajnokai (27’), Kislóki falunap (52’) 13.00 Heti híradó 14.00 Szüreti felvonulás
Cecén (29’), Négykezes zongorakoncert (66’), Cecei
Juliális 2009 (ism. 78’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Sárbogárd–Adony foci (97’), Cece–Rácalmás focimeccs (95’)

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
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Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és
még sokan mások. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Szedõszerkesztõ: Hepp Zsuzsanna Tördelõszerkesztõ: Huszár
Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden
csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és
a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a
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apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
AKÁC és EGYÉB kemény TÛZIFA eladó.
Telefon: 06 30 9470 899
GYÓGYMASSZÕR, Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK beváltható.
06 (30) 568 9411
Eladó FÉG gyártmányú Siesta Pingvin
falra szerelhetõ infraégõs gáz hõsugárzó,
valamint térdeplõs szék.
Érdeklõdni: 06 30 993 3395
HÁROMSZOBÁS ház OLCSÓN eladó
Sárbogárdon. Telefon: 06 70 773 1172
Sárbogárdi SZESZFÕZDÉBEN
szeptember 1-jével megindult a
PÁLINKAFÕZÉS.
Jelentkezés: 06 30 285 1041-es
telefonszámon.
MOSÁS-VEGYTISZTÍTÁS!
Ruhák, bõr, lakás, háztartási textíliák,
szõnyegek tisztítását vállaljuk.
POSTA MÖGÖTT.
06 20 619 0935
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
JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul OKTÓBER 2-án,
18.00 órakor Sárbogárdon
a mûvelõdési házban.
Fûrész József, 06 (30) 290 3744
Helyi képviselõket
KERESÜNK FELVÉTELRE a
Generali-Providencia Biztosító Zrt.-hez!
Mások bezárnak, mi nyitunk!
Telefon: 06 (20) 450 4655

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.
Sárbogárdon szántóföldet bérelnék. Telefon: 06
(30) 513 5180. (323704)
Eladó másfél szobás kis lakás, hõszigetelt ablakokkal. Ár: 4,9 M Ft. 06 (20) 554 4302. (323735)
Üvegezés! Katedrál, sima, 3 mm-es üveg, tükör, stb. Házhoz szállítás ingyenes! 06 (30) 734
7079. (323849)
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), galériázható, összkomfortos ELSÕ EMELETI TÉGLAÉPÍTÉSÛ LAKÁS ELADÓ. Irányár:
10.150.000 Ft. Telefon: 06 (30) 288 7239.
Négylakásos társasházban Sárbogárd központjában lakás eladó. 06 (20) 405 7366.
Szántóföldet bérelnék Pusztaegresen. 06 (20)
411 6669, 06 (70) 337 6669. (323045)
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 774 0143.
Száraz tûzifa kugliba, akác: 2100.-, vegyes:
1800.-. Hasítás megoldható, házhozszállítás ingyenes. 06 (30) 571 3618. (323070)
Szõlõföld présházzal, boroshordók, prés, daráló
eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754. (323069)
Redõnyjavítás, készítés! 06 (25) 460 251, 06
(70) 410 4916. (323344)
Takarítást vállalok. 06 (20) 395 3167. (323065)
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
Árpád-lakótelepen. http://blakas.fw.hu/ Érdeklõdni: 06 (70) 322 5593, 06 (20) 473 3658.
Sárbogárdon régi típusú, felújított, egyszoba-konyhás ház 100 négyszögöl területen eladó
(1.5 millió). Telefon: 06 (46) 351 309. (323084)

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

Eladó 1 db Koloniál fésülködõ asztal, irányár:
11.000 Ft, 1 db TV-állvány, irányár: 7.000 Ft, 1
db Philips színes 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 vályogház 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)
Vasárnap délután 16.30-kor az OTP-nél egy fekete autó tetejérõl lerepült két kulcs. Jogos tulajdonosa a szerkesztõségben átveheti!
Családi ház kiadó vagy eladó Sárbogárd központjában. 06 (20) 213 3184. (323341)
Hûtõszekrény, kétégõs, sütõs gáztûzhely, 80
l-es villanybojler, mosdókagyló, stb. olcsón eladó. 06 (30) 969 1266.
DACIA 1310, ’89-es vajszínû, 9500 km,
200.000 Ft-ért eladó. 06 (30) 834 3717. (323143)
Használt ETI 25 gázkazán és RADAL radiátorok
eladók. 06 (20) 515 5054. (323427)
Trabant 1.1 eladó. Friss zöldkártya, 2011. 02-ig
mûszaki vizsga. 06 (20) 204 6156.
Bontott 210 magas, alumíniumkeretes üvegfal,
fémkeretes bejárati ajtó, és 2 db 90 x 150-es faablak eladó. 06 (20) 204 6156.
Németjuhász kölykök eladók. 06 (30) 916
5891. (323425)
Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde rövid határidõvel kedvezõ áron pálinkafõzést vállal. 06 (30) 927 5627. (323424)
Sárbogárd központjában lakás eladó. 06 (30)
354 4825. (323423)
Három szobás családi ház melléképületekkel,
nagy telekkel Pusztaegresen Petõfi u. 27. sürgõsen eladó. 06 (30) 740 6356. (323419)
Favágás-kuglizás! 06 (20) 437 4869. (323140)
Sárbogárdon családi ház eladó. 06 (30) 414
1545. (323286)
Árvácska kapható Tinódi u. 21. 70 Ft/tõ (12.00
után)
Bontott garázselemek (hullámpala, farostlemez, fenyõdeszka) eladók. 06 (30) 9934 293.
(323290)

ÓRIÁSI KABÁT- ÖLTÖNY-,
KOSZTÜM-CSEREAKCIÓ!
Egy megunt kabátját, öltönyét most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

* nõi, férfiszövetkabátok (36-60-as méret); * fiatalos és mama fazonok, *
eredeti szõrmés kabátok, * öltönyök (9900 Ft-tól) EXTRA méretben is!
*kosztümök, zakók, szövet- és bársonynadrágok!

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK – MAGYAR TERMÉK!
Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2009. október 2-án, pénteken, 9-13 óráig.

Bogárd és Vidéke 2009. október 1.
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A Fenstherm nyílászárók - Sárbogárd bemutatja:
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Tájékoztatjuk tisztelt Fogyasztóinkat, hogy az alább felsorolt településeken a számlázási feladatokat, az építési és használatbavételi engedélyekhez a hozzájárulások kiadását Sárbogárdi üzemmérnökségünk végzi.
Az üzemmérnökség ügyfélszolgálatának elérhetõségei:
Cím: 7000 Sárbogárd, Tinódi u. 146.
Postafiók cím: 7000 Sárbogárd Pf.: 56.
Telefon/fax: 25/460-101
(ügyfélszolgálat, hibabejelentés hangrögzítéssel)
E-mail: fejerviz_sbg@fejerviz.hu
Ügyfélfogadás:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-14.30, csütörtök: 7.30-20.00
Ivóvíz-szolgáltatás:
Aba, Aba-Bodakajtor, Cece, Dég, Dég-Újtelep, Hantos, Igar, Igar-Vám,
Igar-Vámszõlõhegy, Káloz, Lajoskomárom, Lajoskomárom-Középbogárd, Mezõkomárom, Szabadhidvég, Mezõszilas, Nagylók, Perkáta,
Sárbogárd (Kislók, Nagyhörcsök, Pusztaegres, Rétszilas, Sárhatvan,
Sárszentmiklós) Sáregres, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Sárszentágota-Felsõkörtvélyes, Sárosd, Soponya, Szabadegyháza, Vajta.
Szennyvízelvezetés és -tisztítás:
Aba, Mezõszilas, Sárosd, Soponya, Szabadegyháza,
Perkáta, Cece, Sárbogárd.
Elektronikus ügyfélszolgálat,
szolgáltatásunkról további információ: www.fejerviz.hu
FEJÉRVÍZ ZRt.
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NYÍLT TÉR

Nyílt tér
Kinyitják-e a várótermet?
A lapunk elõzõ számában megjelent ezzel kapcsolatos olvasói
kérdésre választ kaptunk a MÁV-tól. Az alábbiakban közlöm az
ezzel kapcsolatos levelezésemet.

Levél a MÁV-hoz
Tisztelt Imre Lászlóné, MÁV-kommunikáció!
A Bogárd és Vidéke hetilaptól és a Bogárdi TV-tõl keresem. Többen kérdezték olvasóink illetve nézõink közül, hogy a sárbogárdi
vasútállomás várótermét miért zárták be.
Legutóbb a Nyílt tér rovatunkhoz Hérincz István olvasónk küldött levelet ezzel kapcsolatban, amely lapunk 39. számában jelent
meg.
Érdeklõdtem a fenti kérdéssel kapcsolatban a sárbogárdi állomásfõnöknél, aki elmondta, hogy ebben nem õ az illetékes, mert
az ingatlanok kezelését más cég végzi. A vasút szétdarabolása óta
meglehetõsen nehéz kiigazodni, hogy ki mivel foglalkozik, ki ad
egyszerû, világos választ a kérdésekre. Az állomásfõnök úr az Ingatlankezelési Területi Központ vezetõjének elérhetõségét adta
meg. Mikoláné Cserna Anikó központvezetõ pedig Önhöz
irányított.
Ezúton ismételten felteszem olvasóink kérdését: miért zárták be
a várótermet, amely az egyébként rendkívül lepusztult állomásépület egyetlen szép helyisége, ahol lehetõség volna az utasok számára a kulturált körülmények biztosítása melletti várakozásra?
Szíves válaszát elõre megköszönöm!

80 éves az
56-os páncélos
Id. Orbán Lajost, aki az
1956-os forradalom és
szabadságharc budapesti
eseményeiben páncélosként tankjával részt vett,
80. születésnapja alkalmából köszöntötte családja szeptember 20-án.

Hargitai Lajos fõszerkesztõ

A MÁV válasza
Tisztelt Fõszerkesztõ úr!
Az Ön lapjához Hérincz István olvasójuk levelében foglaltakra az
alábbi választ adom:
Sárbogárd állomáson a váróterem falai vizesednek, ezért az
ÁNTSZ kifogásolta a közösségi üzemeltetést. A MÁV jelenlegi
anyagi helyzete nem teszi lehetõvé a felújítást, ezért más megoldást kerestünk az utasok kulturált várakozásának megoldására.
A jelenlegi csarnok festésére és rendbetételére rövidesen sor kerül. A WC festése, karbantartása már megtörtént. Az utasok kényelmére padokat és asztalokat helyezünk a csarnokba. Ezzel a
megoldással egy új várótermet alakítunk ki.
Bízunk abban, hogy ezzel a megoldással elégedettek lesznek a vonatra várakozók.
Üdvözlettel:

Bizonyára sokan emlékeznek még arra az interjúra, amelyet az
újság számára Lajos bácsival készítettünk. Akkor bemutattuk
fotón az eredeti tankot is, amely ma nemzeti ereklyeként látható a múzeumban. Annak a tanknak a makettjét Lajos bácsi
máig õrzi. A szülinapi torta ennek az 56-os tanknak a másolataként a cecei Bájer cukrászdában készült marcipánból. Ezzel
a „tankkal” lõni ugyan nem lehetett, de az unokák a megmondhatói, hogy milyen finom volt.

Imre Lászlóné területi kommunikációs vezetõ

Hargitai Lajos

Az újság olvasói nevében is kívánunk Lajos bácsinak jó egészséget és hosszú életet!

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

TÉRMEG JÁNOSNÉ

BRUZSA ISTVÁNNÉ

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk,
hogy szeretett férjem, édesapánk,
apósunk, drága nagyapánk,

GAZSÓ ISTVÁN
életének 75. évében,
szeptember 30-án váratlanul elhunyt.

Köszönet a Lekner Kegyelet dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.

Külön köszönet
a Lekner Kegyelet dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.

Temetése 2009. október 3-án 13 órakor
lesz a sárszentmiklósi temetõben.

Külön köszönet Varga László
hitoktatónak és Födelevics József
kántornak a megható búcsúztatásért

Gyászoló család

Gyászoló család

Gyászoló család

