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Szõlõünnep Sáregresen
Rettentõ vigadalom támadt Sáregres községben október elsõ
szombatján. A szõlõskertek szent ajándékát ünnepelte szinte
minden lélek. A legszebb leányok s legények több mint egy tucat
kocsin járták végig az utcákat a bírói pár, Mészáros Zsolt és fele-
sége vezetésével. Távolabbi tájékról, így Cecérõl, Mezõszilasról is
érkeztek fogatok s csatlakoztak a menethez.
Ekkora népségnek kellett is némi eligazítás, amiben a gyeplõt biz’
egy rátermett fehérnép, Hermann Mária vette a kezébe.
A kisbírói teendõket egy érces hangú ifjú, Kiss Ferenc látta el,
közhírré téve Sáregres elmúlt esztendejének fejleményeit.
A vajda s vajdáné Kacz Miklós és neje voltak.
S ne feledkezzünk meg a zenészekrõl, a cecei Szabó családról
sem, hiszen nem is igazi menet az, ahol nincs muzsikaszó.
A sereglet a klubtól indult útjára, meg-megállva egy táncra, mely-
nek a község népe igen örvendezett. A táncot az aprók kezdték
körtánccal, helyüket aztán a serkenõ ifjúság vette át. Az éneklés-
be besegített a helyi népdalkör is, akiket Somogyvári Bandi bácsi
hordozott körbe remek kistraktorán.
Egres északi végére gyalog mentek ki a szüretisek, tekintettel egy
gyászoló házra.
A felvonulókat szíves kínálásban részesítették a lakosok. Réti-
majorban és Bandi bácsi tanyáján egész nagy vendégséget csaptak
nekik.

Miközben a díszbe öltözött kocsik a kereküket, a lovak a patáikat,
a lányok, legények csizmájuk talpát koptatták, Pogány Sándorné
és Kakuk Tiborné az üstök körül tüsténkedve gondoskodtak ar-
ról, hogy estére ne maradjon éhes száj egy se. Teli gyomorral a
tánc is könnyebben ment, persze.
A vacsorára s bálra annyian gyûltek egybe, hogy Dunát lehetett
volna velük rekeszteni, s majd kirúgták a ház oldalát nagy kedvük-
ben.
Így volt, igaz volt, ha nem hiszed, járj utána a következõ esztendei
szüret idejében.

Hargitai Kiss Virág

Lelkünkben dal
A zenei világnap alkalmából három kórus
és egy kamaraegyüttes adott koncertet a
József Attila Mûvelõdési Központ színpa-
dán szombaton este. A Bogárd-Dal Egye-
sület szervezésében megrendezett hang-
versenyre számos zenekedvelõ jött el. A
felvonultatott színes repertoár és a színvo-
nalas elõadás jó feltöltõdést kínált, s
„lelkünkben dallal” térhettünk haza.

Egy népdalcsokor közös eléneklésével nyi-
totta meg a koncertet a szlovákiai So-
morjai Híd Vegyes Kar, a Bátaszéki Peda-
gógus Kórus, valamint a házigazda Sárbo-
gárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar.
Majd az ugyancsak Szlovákiából érkezett
Harmonia Classica Ifjúsági Zenekar vonó-
sai léptek föl. Nagyszerû mûsoruk végén

csatlakozott hozzájuk a Híd Vegyes Kar is.
Ezt követõen szlovákiai magyar testvére-
ink fakadtak dalra. Megható volt hallgatni
õket, különösképpen annak fényében,
hogy milyen körülmények között kell ma-
gyarságukat megõrizniük, amellett kiállni-
uk.
Mivel a somorjai és a bátaszéki kórus kö-
zötti kapcsolat régebbre nyúlik vissza, a
két énekkar közös mûsorszámmal is ké-
szült. Ezután a bátaszékiek mutatkoztak
be a sárbogárdi közönségnek, nagy siker-
rel.
A fellépõk sorát a sárbogárdi kórus zárta,
melyben különösen nagy tetszést aratott
Paul McCartney és John Lennon száma az
ezüstkalapácsos sorozatgyilkosról, Max-

wellrõl. Az estét utolsó mûsorszámuk, egy
népdalfeldolgozás foglalta keretbe.

Másnap a két szlovákiai együttes Vajtán, a
római katolikus templomban lépett föl,
emelve a szentmise fényét, az Õszirózsa
Népdalkör vendégeként.

Hargitai Kiss Virág
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Amatõr és profi bokszgála
Sudár Gábor sárbogárdi vállalkozó lelkes támogatója az ököl-
vívósportnak. Õ maga is sokáig öklözött, s lakásának felsõ
szintjét is e szenvedélyének hódolva rendezte be edzõteremnek.
Mint elmondta: régi vágya, hogy a megyében fellendüljön ez a fér-
fias sport. Ezért határozott úgy, hogy összefogva sportbarátaival
Székesfehérváron amatõrök és profik számára bokszgálát ren-
deznek október 10-én, szombaton, 14 órától a Köfém Sportcsar-
nokban. Erre minden érdeklõdõt várnak, s szeretnék, ha Sárbo-
gárdról is minél többen ott lennének, s esetleg kedvet kapnának e
nemes sport mûvelésére.
Ez alkalomból riportot készítettem vele és sportbarátaival, Mol-
nár Attilával és Túrós Arnolddal Gáborék lakásán, az edzõte-
remben.
— Gábor, hogyan ismerkedtél meg ezzel a sportággal?
Sudár Gábor: — A kilencvenes években kezdtem bokszolni két
barátommal, Õri Lajossal és Hermann Istvánnal. Aztán a munka
annyira lekötött, hogy abba kellett hagynom a sportot. De most
két sportbarátom, Molnár Attila és Túrós Arnold eredményein
felbuzdulva újra szeretném kezdeni. Attila több bajnoki címmel
rendelkezik, Arnold pedig már több profi meccsen túl van, vere-
sége nincsen, s a mérkõzései többségét kiütéssel nyerte. Megke-
restek a barátaim, hogy rendeznének egy amatõr és profi gálát,
vállalkozók támogatását kérik, hogy sikerüljön megvalósítani ter-
vüket. Úgy gondoltuk, hogy a gálán Arnold bokszolja majd a fõ-
mérkõzést.
— Akkor te leszel a fõ támogatója ennek a gálának?
Sudár G.: — Igen. Úgy érzem, érdemes ezzel foglalkozni, s ez is
ösztönöz, hogy magam is aktívan visszatérhessek a küzdõtérre.
— Látom, itt a falon végig Sylvester Stallone képei vannak. Rocky az
eszményképed?

Sudár G.: — Minden bokszolónak, aki egy kis idõre megragadt
egy bokszteremben, példaképe Rocky. Amikor a munka után ha-
zaérek, és van még bennem erõ, hogy egy kicsit súlyzózzak, dol-
gozzak az edzõteremben, erõt ad, amikor a falon ott látom Rocky
képeit.
— Ha a barátaid eljönnek, velük is feljöttök ide egy kicsit edzeni?
Sudár G.: — A barátaim egy komolyabb bokszteremmel rendel-
keznek Székesfehérváron. Ha összejövünk, inkább megbeszéljük
az élet nagy dolgait, megnézünk egy jó bokszmeccset a tévén. Eb-
ben az edzõteremben a feleségemen, kislányunkon, Larán és raj-
tam kívül más nem dolgozik. Ez inkább családi edzõterem.
— Attila, te mióta bokszolsz?
Molnár Attila: — Gábor hatására kezdtem edzeni a kilencvenes
évek végén, s 2001-ben már leigazolt ökölvívó voltam. 2002-ben
sikerült kisváltósúlyban profi major bajnoki címet szerezni, ami
ilyen rövid pályafutással a hátam mögött komoly eredménynek
számít. Azóta volt egy UPC nemzetközi bajnoki díjmérkõzésem,
amit elvesztettem. Az idei év nagyon jól sikerült, mert Belgium-
ban nemzetközi bajnoki címet szereztem. A belgák nagy remény-
ségét kiütéses mérkõzésen vertem meg. Harmincnégy mérkõzést
vívtam nyolc év alatt több-kevesebb sikerrel.
Sudár G.: — Attiláért sokszor szorítottunk a tévé elõtt. Nemzet-
közi csatornákon is láthattuk már többször, s büszkék vagyunk a
világbajnoki címére.
— Na, és te, Arnold?
Túrós Arnold: — A kilencvenes években kezdtem én is az ökölví-
vást amatõr versenyzõként, majd kihagytam jó pár évet, és Attila
világbajnokságán felbuzdulva, az õ ösztönzésére tértem vissza.
Megkértem Attilát, hogy legyen az edzõm. A visszatérésem óta öt
meccsem volt.
— Kívülrõl nem látszik rajtad a bokszolói alkat. Gondolom, kisebb
súlycsoportban szerepelsz.
Túrós Arnold: — Nagyváltósúlyban bokszolok. Ez való az én test-
alkatomhoz. Harmadik vagyok a magyar ranglistán a súlycsopor-
tomban.
Sudár G.: — Két bokszklub egyesülésével hoztunk össze egy tár-
saságot a rendezvény megszervezésére, erre alapozzuk a gálát is.
Nem profitálni akarunk ebbõl a gálából, hanem azért csináljuk,
hogy népszerûsítsük ezt a sportot. Azért lesz a belépés ingyenes a
gálára, hogy minél többen jöjjenek, hogy minél többen kapjanak
kedvet ehhez a férfias sporthoz.
— Sok sikert kívánunk nektek!

Hargitai Lajos

A Fenstherm nyílászárók - Sárbogárd bemutatja:
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Falubusz Vajtának
Múlt héten, pénteken adta át ünnepélyesen az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program európai uniós pályázaton nyert falu-
buszt Vajta Község Önkormányzatának Gráf József miniszter.
Az átadáson részt vett dr. Szabadkai Tamás országgyûlési képvi-
selõ, a települést pedig Térmeg György polgármester képviselte.
Mint megtudtam, ezt a jármûvet elsõsorban a szociális feladatok
ellátásában fogják használni. A megye legdélebbi települése szá-
mára nagy jelentõségû ez a kisbusz, hiszen távol vannak minden-
tõl, sok az idõs lakója a településnek. A busszal el tudják vinni or-
vosi vizsgálatra a mozgásukban korlátozott idõseket. A sportolók,
kulturális közösségek szállítását is ezzel az autóval végzik majd.
Gráf József elmondta, hogy a kormány nagy súlyt fektet a kistele-
pülések fejlesztésére.
Vajta község a pályázatokban igen eredményes. Mint arról már
korábban beszámoltunk, nyertek pénzt útfelújításra, és rövidesen
megkezdõdik egy díszkút építése is. A faluközpont rehabilitáció-
ját célzó pályázaton is várható az eredményesség, aminek köszön-
hetõen az egyébként is szépen gondozott település központja tel-

jesen megújul. A volt iskolaépületbõl idõsek otthona lesz. Annak
létesítéséhez magántõkét hoztak a településre.
A beszélgetést követõen a fõtéren álló kisbusz indítókulcsát a mi-
niszter átadta a gépkocsi vezetõjének. Az autó bemutatóján lát-
hattuk, hogy ahhoz tartozik egy rokkantkocsik számára rendelke-
zésre álló rámpa a mozgássérültek könnyebb szállítása érdeké-
ben.
Szó esett még a fürdõ jövõjérõl és a falusi turizmus lehetõségeirõl.
Ebben is pályázatokkal és magántõke bevonásával tudnak to-
vábblépni. /H/

Ismét találkoztunk
Már 25 éve annak, hogy 1984 nyarán befe-
jeztük általános iskolai tanulmányainkat.
Mi voltunk az elsõ osztály, akik az újonnan
felépült Mészöly Géza iskola udvarán bal-
lagtak. De volt még egy dolog, amiben el-
sõk voltunk: osztályfõnökünknek, Nagy
Ferencné Milike néninek mi voltunk az el-
sõ osztálya. Akkor még Sárosi Györgyné

volt az igazgató, tanított bennünket Pál
Dávid tanár bácsi, a Vörös házaspár pedig
a fizikát és az oroszt próbálta megszeret-
tetni velünk.
11 órakor találkoztunk az iskola udvarán.
Többen voltak olyanok, akik azóta nem
jártak a suliban. Sallai Zoli osztálytársunk
nyolcadikban készített egy kis riportot

mindenkivel. Nagyon jó volt ezt a felvételt
ennyi idõ távlatából ismét meghallgatni,
jókat nevettünk az elhangzottakon. Ami-
kor azonban Dömök Peti hangját hallot-
tuk meg, mindenki elkomorult, senkinek
nem volt kedve nevetni, hiszen Peti az
egyetlen közöttünk, aki nagyon fiatalon
meghalt. A magnóból hallgattuk vidám ne-
vetését, közben felidéztük magunkban a
róla õrzött emlékeket. Az iskola megláto-
gatása után kimentünk együtt a sírjához,
ahova ötévente, a találkozók alkalmával
mindig viszünk virágot, hiszen sosem fe-
lejtjük el Õt!

Ezután a Fanni étteremben ebédeltünk,
majd egész estig beszélgettünk, hol ko-
moly dolgokról, hol pedig viccelõdve, vidá-
man.

Jó kis osztály voltunk! Ötévente mindig ta-
lálkozunk — remélem, ez így lesz 2014-ben
is!

Bartókné Tatár Krisztina,
Némethné Plank Judit

Szüreti négyes Hantoson
Különleges módon ünnepelték meg a szüret idejét Hantoson.
Ugyanis a Bokréta néptánccsoport meghívására Baracs, Nagylók és
Pákozd néptáncosai hantosi barátaikkal együtt vonultak föl a tele-
pülésen szombaton. A szép paripákon ülõ csikósok, a hintón vonuló
bíró és bíróné, valamint a harmonikások, hegedûsök és bõgõs kivé-
telével a szüretisek karonfogva, gyalog mentek véges-végig az utcá-
kon, muzsikaszó kíséretében, s az esti bál kihirdetése után csak úgy
suhogtak a szoknyák és dobogtak a csizmák, ahogy ropták a táncot.

Egy csapat fiatal lány vállalta a cigánypurdék szerepét, akik nem ke-
vesebb hévvel buzdították a köréjük sereglett népet a mulatozásra.

A hosszú gyalogláshoz és a tánchoz kellett is az erõ, amit a megálló-
helyeken kínált harapni- és innivalóval pótoltak.

Hargitai Kiss Virág
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Idõsek világnapja Sárbogárdon
2009. október 2-án délután tartotta Sárbogárd Város Önkor-
mányzata az idõsek világnapját.
A rendezvény már a kora délután elkezdõdött a mérésekkel, szû-
résekkel.
160 fõ vette igénybe a vérnyomás-, koleszterin- és vércukormé-
rést, valamint a hallás- és látásszûrést.
17 óra után kezdõdött az ünnepi mûsor a József Attila Mûvelõdé-
si Központban.
Elõször Juhász János polgármester köszöntötte a szép számú kö-
zönséget (149 fõ idõs, kísérõikkel együtt), majd Schönborn Jó-
zsefnét rubindiplomája átvétele alkalmából méltatta.
A délután fénypontja a „Szellõk szárnyán” címû nosztalgiamûsor
volt, melyet Tóth Éva és Leblanc Gyõzõ mûvészek szolgáltattak.
A jó hangulatú délutánt tombola és vendéglátás zárta.
Az ünnepség támogatói voltak: Sárbogárd Város Önkormányza-
ta, COOP ABC, Demax Halláscentrum, Domján János, Eurest
Kft., Fagyöngy Virágbolt, Fõtéri Cukrászda, Irka Papír- és játék-
bolt, Korona Gyógyszertár, Leblanc Gyõzõ és Tóth Éva, Medeco
Kft., Menõ Manó, Zöldség–Gyümölcs – Molnárné Gyõri Szilvia,
Somogy Mega Kft., Nagy Tibor látszerész, Zöldség és gyümölcs –
Örkényi Zoltánné, Schvarczné Farkas Andrea, mindhárom kínai
bolt, Virágbolt – Horváth Lajosné és Kocsi Ibolya, Fruzsi Bizsu
Ajándékbirodalom, Juhász János polgármester, Rigó László és
Ferencz Kornél alpolgármesterek, Bódai Gábor, dr. Szabadkai
Tamás, Etelvári Zoltán, Gábris István, Õri Gyula, Szakács Benõ-

né, Varga László önkormányzati képviselõk, dr. Karlné Für Anna
és Szalai Sándorné körzeti ápolónõvérek, valamint az ESZI dol-
gozói közül: Rozgonyi Jánosné, Czaker Lászlóné, Csurgó Zsu-
zsanna, dr. Horváthné Lang Erika, Soós Magdolna, Berta
Jánosné, Jokli Mariann, Kiss Józsefné, Szabó Józsefné, Madarász
István.
Mindenkinek köszönjük a támogatást, melynek segítségével a
rendezvényrõl senki nem távozott üres kézzel.

A rendezvény szervezõi

Stafétafutás 2009
A Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület idén is megrendez-
te a kegyeleti stafétafutást, október 3-án, emléket állítva a 13 ara-
di vértanúnak. A megmérettetésen 9 csapat vett részt alsó és felsõ
osztályos kategóriákban a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Is-
kola, a Sárszentmiklósi Általános Iskola, a töbörzsöki Szent Ist-
ván Általános Iskola, a Sárszentágotai Általános Iskola, a me-
zõszilasi Németh László Általános Iskola és az alsószentiváni
általános és szakképzõ iskola tanulói közül.
A megemlékezéssel egybekötött verseny 9.30 órakor kezdõdött.
A vezetõség köszöntése és bevezetõ gondolatai után a tavalyi
gyõztes csapat iskolájának tanulói egy értékes mûsorban megem-
lékeztek a 13 vértanúról, majd egy diák elszavalta Juhász Gyula
Vértanúink címû versét.

A megemlékezés után következett a futás. A diákok a Salamon
utcától indulva, 100-200 méteres szakaszonként egymásnak adva
a stafétabotot a József Attila utcában lévõ célegyenesig futottak.
A befutók érkezési sorrendje a következõ:

Alsós korosztály
1. a Sárszentmiklósi Általános Iskola tanulói
2. a Sárszentágotai Általános Iskola tanulói

3. a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola tanulói
4. a töbörzsöki Szent István Általános Iskola tanulói
5. az alsószentiváni általános és szakképzõ iskola tanulói

Felsõs korosztály
1. a mezõszilasi Németh László Általános Iskola tanulói
2. a Sárszentmiklósi Általános Iskola tanulói
3. a töbörzsöki Szent István Általános Iskola tanulói
4. a Sárszentágotai Általános Iskola tanulói
A gyõzteseknek járó érmeket Juhász János polgármester adta át.
A díjkiosztás után a résztvevõk zöldpaprikás, vagy vöröshagymás
zsíros kenyérrel olthatták éhségüket.

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük alábbi segítõinknek és támogatóinknak, hogy
méltó módon emlékezhettünk meg az aradi vértanúkról és ren-
dezhettük meg a stafétafutást, amellyel a versenyzés és a gyõze-
lem örömét adhattuk a gyerekeknek és az õket tanító pedagógu-
soknak:
Juhász János polgármester és Sárbogárd Város Önkormányzata,
Domján János és Bereczk Imre vállalkozók, Bogárd és Vidéke
hetilap, Sárréti Híd, Horváth István, a mûvelõdési ház vezetõje,
sárbogárdi Közútkezelõ Kht., helyi rendõrkapitányság, Sárbogár-
di Polgárõrszervezet.

A Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület nevében: Lakk Norbert

Az alsószentivániak
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Szüreti mulatság a Kippkopp Óvodában
Egész héten örömmel, izgalommal készülõdtünk a gyerekekkel a
szüreti mulatságra: kukoricaszárból csõszkunyhót, szalmából
apókát, anyókát készítettünk, gyümölccsel, virággal díszítettük
fel az udvart.
A nagy nap reggelén aztán megérkeztek a lovas kocsik, amiket a
szorgos kezû anyukák segítségével gyönyörû virágdíszbe öltöztet-
tünk.
Zeneszóra pattogtató csikósok kíséretében vonultunk végig a fa-
lun, és amikor a finom pogácsára megszomjaztunk út közben, teá-
val kínáltak minket a szülõk (Juhászné Nyári Katalin, Bögyösné
Deák Anita, Varga László, Sohárné Nyikos Gabriella, Handáné
Balogh Bernadett, Gábris Zoltánné, Rigóné Nyikos Márta, Fors-
terné Erõs Anett).

Igazi mulatság kerekedett a kispályán, öröm volt látni, ahogy a
sok gyermek, anyukák, apukák, óvó nénik táncoltak.
Közben az óvodában a szülõk már darálták a szõlõt, készült a fi-
nom must.

Veréb Judit néptáncos néni is igazi szüreti hangulatot varázsolt.
Örömmel játszottak, énekeltek, táncoltak a gyerekek.
Kocsisaink voltak: Farkas István, Herceg László, Horváth
György, Mikulás Imre, Farkas István, Bögyös János, Forster Jó-
zsef, Rigó István, Nagy István, Gárdonyi papa, Raffai József,
Ertván István. A csikósok Farkas István (Piktor) és Szántó József
voltak. A hangulatos zenét Csilléri László cecei és Szabó Tamás
nagykarácsonyi zenészek biztosították. Köszönjük a szép ruhákat
Rigó Lászlónak, és a rendõrség segítségét az útvonal biztosításá-
hoz. Köszönjük a szülõknek a rengeteg gyümölcsöt, pogácsát, sü-
teményt, virágot, amit hoztak, és a sok-sok segítséget, amit ren-
dezvényünk lebonyolításánál nyújtottak!
Az õsz folyamán óvodánk is kapott a Sárszentmiklósi Katolikus
Alapítványtól finom szõlõt, amit ezúton is köszönünk a gyerekek
nevében! Köszönjük Horváthné Molnár Rózsa támogatását, aki
játékokat ajándékozott óvodánknak.

A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda nevelõtestülete

Férfi kézilabda, megyei I. o.

Egy hajszálon múlott!
Dunaújváros AC–Sárbogárd 25-24 (12-13)

Sárbogárd: Németh-Szabó J. (1), Balogh (9), Takács (4), Pluhár,
ifj. Bodoki (7), Hegedûs (1). Csere: Borostyán, Szabó J. Zsolt,
Rehák, Botka, Suplicz, Baki, Németh II. (2). Edzõ: Bodoki
György.
Ismét visszatért a rémálmunk, az egygólos vereség. Megmondom
õszintén, a gyõzelem reményével utaztunk Dunaújvárosba. A vá-

rakozásnak megfelelõen hatalmas küzdelem alakult ki a két gár-
da között. Az elsõ félidõben fej fej mellett haladtak a csapatok. A
szünetre a lélektani elõny nálunk volt, mivel a fordulásnál, ha egy
góllal is, de mi vezettünk. A második félidõ is jól alakult. A 10.
percben már négy góllal vezettünk, ami talán egy kicsit elbizako-
dottá tette a csapatot. Aztán jött egy hullámvölgy, ami azért szo-
kott jönni, mellékesen még egy kettõs emberelõnybõl is mi jöt-
tünk ki rosszabbul, ami nagy hiba, sõt, most sorsdöntõ hiba volt. A
lényeg, hogy a 20. percben ismét egyenlõ volt az állás. Aztán a vég-
játék már lutri ilyen esetben általában, így itt is az volt. Az a kis
plusz most a hazaiaknál volt.
A korrekt játékvezetés mellett zajló meccsen a végén kicsit lát-
szott, hogy ki játszik otthon. Szerintem viszont ott ment el a
meccs, amikor a kettõs emberelõnynél mi kaptunk gólt. Ez sajnos
döntõnek bizonyult.
Játékosaink becsülettel küzdöttek; Balogh ellenállhatatlan volt,
Németh hozta magát a kapuban, ifj. Bodoki sajnos csak átlagosat
nyújtott. Ami igazán hiányzott: a szélsõk góljai, illetve a beállósok
találatai, és Nacsa hiányát sem bírtuk el.
Egy jó meccsen legalább egy pontot érdemeltünk volna, még az
ellenfél szerint is. Azonban a „volna” itt sem ér semmit.
A végén kicsit maga alatt volt a csapat, de aztán felélénkült a tár-
saság, mivel jön a következõ mérkõzés hazai pályán, szombaton,
18.00-kor. Addig is edzések, felkészülés, és reméljük, gyõzelem.

Rehák Sándor
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ÁGOTAI HÍREK
A pálkövei nyolcévi táboroztatás után az idei nyári tábort a Bala-
ton déli partjára, Szántódra szerveztük.
Szállásunk a Rév szálló harmadik emeletén volt, száz méterre a
kompkikötõtõl; az étkezés a szomszédos Rév csárdában, mely ar-
ról nevezetes, hogy 1800-ban a csárda vendége volt Csokonai Vi-
téz Mihály is, emlékét tábla õrzi.
A Szántódon eltöltött egy hét során a délelõtti órákat kirándulá-
sokkal, vetélkedõk szervezésével töltöttük. Minden délután
strandoltunk Zamárdiban, a Balaton sekély, kellemes vizében.
Elsõ kirándulásunk Szántódpusztára vezetett, amely Európa
Nostra-díjat kapott 1994-ben. Ezen a tájon régen a puszta elneve-
zés nem a sík füves területet jelentette, hanem egy tekintélyes föl-
desúri birtok központját. Ebben a gazdaságban a cselédség lakó-
házai, ólak, istállók, magtárak, pajták álltak. Ezeket eredeti for-
májukban tekinthettük meg.

A szántódpusztai gazdaság története az államalapítás koráig
visszavezethetõ (a tihanyi apátság alapítólevelében említik). Igazi
jelentõsége abban volt, hogy itt a legkeskenyebb a Balaton, így ha-
mar átkelõ alakult ki. A török hódoltság után a puszta megszûnt,
és az 1770-as években éledt újjá. Kialakítottak egy új majorságot,
visszatelepítették a lakosságot, és mûvelhetõvé tették a környezõ
földterületet. Ekkor épült a dombon található Szent Kristóf-ká-
polna is. A reformkor idején bõvült a puszta épületeinek száma:
látható góré, bognárház, pásztorház, béresház, kocsma.
Az épületeket rendeltetésüknek megfelelõen csoportosították,
építésük helyét a domborzati és idõjárási viszonyok figyelembe-
vételével alakították ki. A legrégebbi épület a kukorica szárításá-
ra, tárolására szolgáló, téglalábakon álló kukoricagóré még nem
szorult felújításra. Az istállóban tenyészlovakat lehet simogatni.
A majorságban található az akvárium, ahol a Balaton élõvilágá-
nak valamennyi állata látható, külön kiemelve a halfajtákat, a
halászat történetét.
A séta végén a Szent Kristóf-kápolna dombjáról csodálatos kilá-
tás nyílik a Balatonra. Az egyházfõk errõl a helyrõl áldják meg az
utazókat és jármûveiket minden évben (Szent Kristóf ugyanis az
utazók védõszentje).
Második kirándulási célunk Tihany volt. Komppal keltünk át és
vissza (25 fõnek 25.000 Ft). Ott rövid sétával közelítettük meg a
bencés apátságot. Többen kipróbálták a legendás tihanyi vissz-
hangot, több-kevesebb sikerrel.
Következõ kirándulásunk a kõröshegyi völgyhíd. Ide kisvonattal
mentünk, és közelrõl láthattuk a hatalmas építményt.
A nemrégiben átadott híd terve már a hetvenes években kész volt,
az M7 autópálya folytatásaként. Megépítése azonban csak
2001-ben kezdõdött el. A 78 milliárd forintba kerülõ híd a környe-
zetet gyakorlatilag érintetlenül hagyta, csak a pillérek foglalnak
helyet a völgyben. Gyõzött tehát a környezetvédõk elképzelése,

és az autópálya itt nem tett kárt a
környezetben. A híd méretei:
1.870 méter hosszú, 88 méter ma-
gas, 23 méter széles. Valóban im-
pozáns méretû építmény, érde-
mes közelrõl megnézni!
Jártunk még a hét folyamán Za-
márdiban, a Kõhegyi kilátóban,
ahol ismét gyönyörködhettünk a
Balaton panorámájában.
Összességében kitûnõ idõben
emlékezetes egy hetet töltöttünk
a Balatonnál.
A tanévet szeptember elsején 116
tanulóval, 17 elsõ osztályossal
kezdtük el.
A negyedik héten az iskola vala-
mennyi tanulója a Fõvárosi Nö-
vény- és Állatkertet látogatta
meg.

Ezt a kirándulást a Sárszentágotai Általános Iskola Gyermekeiért
Egyesület támogatta.
Sárbogárdon az aradi vértanúk emlékére rendezett kegyeleti
váltófutáson iskolánk csapata ezüstérmet szerzett.
A Fejér Megyei Mûvelõdési Központ, Mûvészetek Háza által
meghirdetett „1848/49-es forradalom és szabadságharc dalai”
elnevezésû versenyen Mayer Rózsa bronzminõsítést kapott.
Szülõk és pedagógusok szervezésében a templomkertben idén
elõször templombúcsú volt. A programok közül kiemelkedett is-
kolánk citerazenekarának fellépése, a festménykiállítás, a rajz-
foglalkozás, a sport- és kézmûves-foglalkozás, valamint a légvár.
Az üdítõt és az uzsonnát a László Ker. ajánlotta fel.

Gerse Ferenc, Józsa Gáspár

Templombúcsú
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Élményteli, mozgalmas
õsz Cecén, az iskolában

A tanulás mellett igyekeznek a pedagógusok és az iskolavezetés
egyre több alkalmat teremteni az együttes tapasztalatszerzésre,
élményadásra, ünneplésre Cecén.
Október 18-án akadályversennyel köszöntötték az õszt, és bár az
idõjárás bekényszerítette a diákokat az iskolába, így is nagyon jól
érezték magukat a versengésekben. A csapatok az iskola termei-
ben hajtották végre az amúgy kültérre tervezett feladatokat,

melynek fõ témája Magyarország természetvédelmi területeinek
megismerése volt. A feladatokat játékos versengések, labdarúgás,
felnõtt–diák kézilabda, lepényevés, mocsárjárás stb. követték.
Az elsõ évfolyamosok mindeközben családi napot tartottak,
együtt versenyeztek a szülõk, nagyszülõk a legifjabbakkal. A szü-
lõk finom palacsintával, szendvicsekkel, süteménnyel kedvesked-
tek az ifjú iskolásoknak, akik nagyon jól érezték magukat ezen a
rendhagyó napon az iskolában.
Szeptember 29-én, kedden a 3. évfolyamosok vízparti tanulmányi
sétát tartottak a Sárrétben, ahol megfigyelték a vizes élõhelyek
jellegzetes növényeit és állatvilágát.
30-án, a népmese napján a hatodik évfolyamosok emlékeztek
meg reggel a jeles napról. Felkészítõ tanáruk Nyikosné Domján

Mária volt, aki az iskola
könyvtárosaként a mesék
szeretetére és olvasására
helyezte a hangsúlyt. Ez-
után iskolásaink a községi könyvtárban ünnepelték a mese napját
a Kincskeresõ Óvoda csoportjaival együtt, ahol nyugdíjas
pedagógusok meséltek nekik nagy örömmel.
A cecei diákok nagy szeretettel látogatnak el a község fazekasai-
hoz, Orosz Sándorhoz és Istvánhoz, akik kérésre kézmûves-fog-
lalkozások keretében ismertetik meg velük és tanáraikkal az
agyagozás mesterségét, az agyaggal munkálkodás örömét.
Október 1-jén, a zenei világnapon énekkel, dallal, zenehallgatás-
sal köszöntötték a zene ünnepét. Az énekkarosokat Tornócziné
Bondor Csilla tanárnõ készítette fel.
A kisdiákok aktívan részt vesznek a községi szüreti felvonulások
és mulatságok szervezésében, lebonyolításában is, mint ahogy a
lapok hasábjain ez hetente látható is.

Október 6-án reggel ünnepi megemlékezést tartottak az 5. évfo-
lyamosok szervezésében, felkészítõ tanáruk Ráczné Pincési Juli-
anna volt. A községi rendezvényen is õk adták a megemlékezõ
mûsort, melyben a gyásznap hõseinek emlékére hívták fel az
ünneplõk figyelmét.

Szabóné Várady Katalin

Születésnaposok köszöntése a Honvéd Bajtársi Egyesületnél
Október 3-án délután az idõsek világnapjáról való megemlékezés
és ehhez kapcsolódóan a 2009. évben kerek születésnapjukat ün-
neplõ tagtársaink köszöntése céljából gyûltünk össze egyesületi
helyiségünkben. Rendezvényünkön, meghívásunkat elfogadva,
megjelent Juhász János, városunk polgármestere, valamint a Ma-
gyar Honvédség Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancs-
nokság képviseletében Tóth Csaba alezredes, toborzó és érdek-
védelmi osztályvezetõ.
Az egyesület elnökének rövid köszöntõjét követõen Tóth Csaba
alezredes emlékezett meg az idõsek világnapjáról, majd Tompa
Mihály Levél öreg barátomhoz címû verse hangzott el. Ezután ke-
rült sor a köszöntésekre.
Elsõnek Tóth Csaba alezredes Farkas Pista barátunknak adta át a
közösség érdekében végzett tevékenységéért kapott honvédelmi
miniszteri elismerésrõl szóló dekrétumot, majd születésnaposa-
inkat köszöntöttük. A Hadkiegészítõ Parancsnokság nevében
emléklapot és ajándékkönyvet, az egyesülettõl szerény ajándékot
kaptak az érintettek, név szerint: Havasi Jenõ, Katona Zoltán nyá.
õrnagy, Varga Imre nyá. alezredes, Gróf Ferenc nyá. százados, Kiss
János nyá. zászlós és Németh István nyá. zászlós.

Ezúton is kívánunk mindannyiuknak jó egészséget, hosszú, bol-
dog életet!
A többek közremûködésével készült szerény uzsonna és néhány
pohár ital melletti múltidézések, adomázások közben gyorsan el-
röpült az idõ. Egy jó társaságban, kellemesen eltöltött délutánt
követõen kívántunk egymásnak jó éjszakát.
Ezúton is köszönöm mindazok közremûködését, akik tevékenyen
részt vettek a rendezvény elõkészítésében és lebonyolításában,
majd a másnapi takarításban!

Gál Sándor nyá. szds., a HBE Sárbogárd elnöke



8 KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK 2009. október 8. Bogárd és Vidéke

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hiva-
tal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com  Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügy-
félszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490. (Havonta közöljük)

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.
Elhullott állatot mind a polgármesteri hivatalban, mind Sárközy Károly gyep-
mesternél be lehet jelenteni a 06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõ:
Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-20.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak ese-
tén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hív-
ható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776

Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: Juhász János a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

Orvosi rendelések Sárbogárdon
Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek
I. Dr. Somogyvári Katalin: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013: H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.
II. Dr. Csanádi József: Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12.
Nagyhörcsök, tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.
III. Dr. Farkas János: Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K:
8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.
IV. Dr. Jarabin János: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.
V. Dr. Oroszlány László: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-165: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.
VI. Dr. Horváth Endre: Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
470-007, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P:
10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06
(25) 460-163.

Gyermekorvosi körzetek
I. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-163, H:
13-15, K: 9.30-10.30, tanácsadás kedden: 10.30-12, Sze: 11-12, Cs:
13-15, P: 12-14.
II. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468
214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás:
Cs: 8-10. Tel.: 06 (30) 573 4908.
III. Dr. Abdalla Roshdi: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12, Sze: tanácsadás: 14-15, Cs:
8-12, P: 9-11. Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H: 8-11, Sze:
8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd,
Ady E. út 79-83. Szakrendelések
Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn, 15-20-ig.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A be-
tegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órá-
jában új beteget nem fogadnak.
Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõn és pénteken 8-14-ig, kedden szünetel a rendelés, szerdán
és csütörtökön 7.30-13.30-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-18-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés, tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénteken
8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig.
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Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2009. október hó
A belföldi szállítást is végzik.

I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai

Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres

október 10-11.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köz-
társaság út 156., 06-30-520-8877;

október 17-18.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rá-
kóczi u. 62., 06-30-939-8629;

október 23-24-25.: dr. Földi József, Cece, Köztár-
saság u. 30/a., 06-20-355-7213;

október 31.-november 1.: dr. Krencz Ferenc, Sár-
bogárd, Ady E. út 50., 06-20-471-9054.

II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos,
Sárosd, Sárkeresztúr,

Sárszentágota, Szabadegyháza
október 10-11.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-639-3977;

október 17-18.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresz-
túr, Szt. István u. 3., 06-20-974-9065;

október 23-24-25.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-639-3977;

október 31.-november 1.: dr. Csele István,
Sárosd, Sport u. 30., 06-30-993-9404.

A hatósági állatorvosi ügyelet a
06-30-956-3168 számú telefonon érhetõ el.

I–II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég,
Lajoskomárom, Mezõkomárom, Szabadhídvég,
Pélpuszta.

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

ÁLLATORVOSI
RENDELÕ

Sárbogárd, Hõsök tere 14.

Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 9751-715.

Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00

A Sárbogárdi
Rendõrkapitányság

körzeti megbízottjainak
névsora, valamint

fogadóóráinak helye és ideje
Szûcs József r.tzls.,

Sárbogárd, Belváros–Kislók
páros hét csütörtök, 9.00-10.00 Sárbogárd, rend-
õrkapitányság
páros hét csütörtök, 10.30-11.30 Kislók, kultúrház

Kiss Balázs r.törm.
Vasút–Alsótöbörzsök

páros hét csütörtök, 8.00-10.00, Sárbogárd,
rendõrkapitányság

Magyar Krisztián r.ftörm.
Igar–Igarvám-Szõlõhegy

páros hét kedd, 14.00-14.45, Igar, polgármesteri
hivatal
páros hét kedd, 15.00-15.30, Igarvám, kultúrház
páros hét kedd, 15.30-16.00, Szõlõhegy, kultúr-
ház

Pécsi Zoltán r.ftzls., Mezõszilas
páros hét kedd, 14.00-16.00, Mezõszilas, kmb.
iroda

Erdélyi Imre r.tzls., Sárosd
páratlan hét szerda, 14.00-16.00, Sárosd, rendõr-
õrs épülete

Veres János r.tzls., Szabadegyháza
páratlan hét szerda, 14.00-16.00, Szabadegyhá-
za, kmb. iroda
Kovács Péter r.ftörm., Nagylók-Hantos

páros hét kedd, 10.00-11.00, Nagylók, polgár-
mesteri hivatal
páros hét kedd, 12.00-13.00, Hantos, polgármes-
teri hivatal

Juhász Gábor r.törm., Vajta
páros hét szerda, 16.00-18.00, Vajta, kmb. iroda

Földi Ádám r.törm.
Sárszentágota–Felsõkörtvélyes

páros hét szerda, 14.00-16.00, Sárszentágota,
polgármesteri hivatal

Sepsi Zsolt r.zls., Sárkeresztúr
páros hét szerda, 13.00-15.00, Sárkeresztúr, pol-
gármesteri hivatal

Badics Ferenc r.zls., Cece-Sáregres
páros hét szerda, 16.00-17.00, Cece, rendõrõrs
épülete
páros hét szerda, 17.00-18.00, Sáregres, kultúr-
ház

Badics Zsolt r.zls., Alap-Alsószentiván
páros hét szerda, 17.00-18.00, Alap kmb. iroda
páros hét szerda, 10.00-11.30, Alsószentiván, há-
zasságkötõ terem

Batári Róbert r.ftörm.
Pusztaegres–Örspuszta–
Sárhatvan–Nagyhörcsök

páros hét szerda, 13.00-14.00, Pusztaegres, kmb.
iroda
páros hét szerda, 14.00-15.00, Sárhatvan, kultúr-
ház

Somogyvári László r.törm., Káloz
páratlan hét péntek, 15.00-17.00, Káloz, kmb. iro-
da

Tóth Zsolt r.törm., Sárkeresztúr
páratlan hét szerda, 10.00-12.00, Sárkeresztúr,
polgármesteri hivatal

Horváth Ferenc r.tzls.
Sárszentmiklós–Rétszilas

páratlan hét kedd, 14.00-16.00, Sárbogárd, rend-
õrkapitányság

Budainé É. Beáta r.törm., Káloz
páros hét szerda, 14.00-16.00, Káloz, kmb. iroda

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2009. október 13-án
(kedden) 9.00 órakor

ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. Civil szervezetek tájékoztatója mûködésük-
rõl.

2. Beszámoló a közmûvelõdési, kulturális intéz-
ményekben végzett tevékenységrõl.

3. A 2010. évi belsõ ellenõrzési ütemterv elfo-
gadása.

4. Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának mó-
dosítása.

5. Földterületek bérleti díjának módosítása.

6. Döntés a települési önkormányzatokat megil-
letõ elõvásárlási jogról.

7. Zöldterület-fejlesztési terv.

8. Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulás 2009. I. félévi munkájáról.

9. A Fejér Megyei Szent György Kórház felügye-
lõtanácsába tag delegálása.

10. Döntés az 1817/19 hrsz.-ú MÁV-ingatlan tu-
lajdonjogának megszerzésérõl.

11. A Mészöly Géza Általános Iskola tornater-
mének bõvítése.

12. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásá-
ról és a tartalék alakulásáról.

13. Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról.

14. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlá-
sáról.

15. Bejelentések, interpellációk

Zárt ülés:

1. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.

2. Lakásfenntartási támogatások fellebbezése.

3. Bejelentések.

Juhász János polgármester

Gazdasági társaságok,
munkanélküliek!

Folytatódik a Társadalmi
Megújulás Operatív Program!

Az Európai Unió által támogatott munkagyakor-
lat-szerzés keretén belül lehetõség nyílik 7 hó-
napig támogatásra. A programról bõvebb felvi-
lágosítást a Sárbogárdi Munkaügyi Kirendeltsé-
gen Ács Imréné (Anikó) mentor, Hier Erzsébet
ügyintézõ, Kertész Adrienn munkavállalási ta-
nácsadó nyújt.

Telefonszám: 06 (25) 461 528.

FIGYELEM!
Értesítek minden túratársat, hogy az
októberi túránk idõpontja szombatról
vasárnapra (10-érõl 11-ére) módosult.
Az indulási idõ pedig 7 órára változik.

A túra útvonala változatlan: Zirc–Akli
(ökopark)–Lókút (tanösvény).

Németh Pál túravezetõ
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A SÁRBOGÁRD LSC
utánpótláscsapatainak

eredményei
U11-es csapatunk október 1-jén a Holler SC csapa-
tával mérkõzött meg, amely számunkra nem ked-
vezõen végzõdött.
Az elsõ félidõben csapatunk fáradtan, sok hibával
játszott. 3-0-s hátrányba kerültünk. A második fél-
idõ sem indult jól, 4-0-ra alakult az eredmény. E
perctõl kezdve elkezdtünk játszani, szebbnél szebb
gólokat rúgtunk, 4-4-re alakítottuk az eredményt.
Csapatunk két 100 %-os helyzetet kihagyott, ami
törvényszerûen megbosszulta magát, és az ellenfél
védelmünk hibáját kihasználva 6-4-re alakította ki a
végeredményt.
Véleményem szerint a mérkõzést gólokkal kellett
volna megnyernünk! Remélem, a játékosok és az
edzõ is tanult a vereségbõl!
U11-es csapatunk október 4-én Sárbogárdon
Pálhalma csapatát fogadta. A mérkõzés ötödik per-
cében Hári remek labdát kapott, egy csel után
nagyszerû gólt rúgott, 1-0. A 15. percben Killer indí-
totta Hárit, aki a jobb felsõ sarokba lõtte a labdát,
2-0. A 25. percben Horváth Zsombi nagyszerû csel-
sorozat után középre gurított labdáját az érkezõ
Sükösd értékesítette, 3-0. A 28. percben Horváth
Isti 15 m-es szabadrúgásgólja állította be a 4-0-s
félidei eredményt.
A második félidõben csapatunk pontatlansága és
gyengébb játéka miatt nem született újabb gól. A
mérkõzés összképe alapján azonban a fiúkat megil-
leti a dicséret!
A következõ mérkõzés október 11-én Sárbogárdon
lesz, a felnõtt mérkõzés után, 17 órakor, Sárszent-
miklós csapata ellen.

Szakács István

SAK-hírek
Pénteken Enyingre látogatott a megyei I. osztály-
ban játszó csapat a következõ mérkõzésre. A Né-
meth Jani, Lajtos József, Böczy (kékvérû), Csizi
összeállítású csapat nem bírt a rutinosabb enyingi
játékosokkal, és 13-5-ös vereséget szenvedtek.
Majd legközelebb, és itthon!
Október 3-án az NB III-as csapat a DASE csapatát
fogadta a hazai asztaloknál.
Szokás szerint a párosok mérkõzésével kezdõdött
az összecsapás, a Lovász–ifj. Papp páros 3-2
arányban verte a dunaújvárosiak párosát, míg a
Dörögdi–id. Papp hasonló arányban szenvedett ve-
reséget. Szóval nem dõlt el semmi.
Az egyéni mérkõzéseken a múlt héten remekül ját-
szó ifj. Papp most csak egy mérkõzést tudott nyer-
ni. Szerencsére Dörögdi Gabi nem a múlt heti for-
mában volt, remekül játszott, és mind a négy mér-
kõzését nyerte. Lovász Lajos is három mérkõzését
nyerte, a negyediket majdnem, id. Papp ugyancsak
majdnem nyert. Így alakult ki a 9-9-es döntetlen,
ami a hazai csapatnak nem rossz eredmény; már
három pontot sikerült begyûjteni.
Most rövid szünet következik, legközelebb október
24-én játszik itthon az NB III-as csapat. Minden ér-
deklõdõt várunk a mérkõzésre!

Vezetõség

NUSI-tornán
szerepeltek csapataink
Nagyon sokan aggódtak csapatainkért, mivel a
nyáron nagy változások történtek utánpótláskorú
csapatainknál. Sokan úgy vélték, hogy az egyesü-
let nem tud minden korosztályban (U7, U9, U11)
csapatot kiállítani. Kérdésükre a válaszom: ha elol-
vassák az eredményeket, megbizonyosodhatnak
arról, hogy nem is akármilyen utánpótláscsapata-
ink vannak!
Szeptember 26-án került megrendezésre az elsõ
õszi NUSI-torna a sárszentmiklósi sportpályán,
ahol csapataink kiváló teljesítménnyel kitûnõ ered-
ményeket értek el az U7, U9, U11-es korosztályok-
ban.

U7
Sárbogárd SE–Cece PSE 1-3
Sárbogárd SE–Sárszentmiklós SE 3-2
Sárbogárd SE–Alap 5-0
Sárbogárd SE–Cece PSE 0-2

U9
Sárbogárd SE–Cece PSE 5-0
Sárbogárd SE–Sárszentmiklós SE 3-0
Sárbogárd SE–Alap 2-0
Sárbogárd SE–Cece PSE 3-2

U11
Sárbogárd SE–Cece PSE 2-2
Sárbogárd SE–Sárszentmiklós SE 2-0
Sárbogárd SE–Alap 6-0
Sárbogárd SE–Cece 2-1
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy itt mu-
tassam be az U9-es korosztály új edzõjét: Win-
kelmann Zsoltit, aki sikeres vizsgát tett a D tanfo-
lyamon, és jelenleg a B tanfolyam hallgatója. Jövõ-
beli munkájához sok sikert kívánunk!
Az elnökség nevében megköszönöm a játékosok
és az edzõk: Tóth Zoltán, Mondovics Zoltán és
Winkelmann Zsolt munkáját, valamint a szülõk ma-
ximális támogatását!

Szakács István, az LSC elnöke

TEREMFOCI-
SORSOLÁS

I. FORDULÓ
2009. 10. 11., VASÁRNAP

8.00–8.50 HORVÁTH KER.–
BB. TRUCK

9.00–9.50 ALBA AUTÓBOLT–
SÁRBOGARAK

10.00–10.50 TWISTER GALAXY–
TOLEDO 2005

11.00–11.50 NYIKI FC–
S.KERESZTÚR KIKE

12.00–12.50 REÁL MARGIT–
BAD BOYS

2009. 10. 12., HÉTFÕ

18.00–18.50 HÖRPINTÕ–SPURI
19.00–19.50 OMV–LÉGIÓ 2000-

FAIR BÚTOR
20.00–20.50 PENTAGRI KFT.–

EXTRÉM

DUNA-MOUNT U11
Október 3-án 15.00-kor a sárszentmiklósi pályán a
DVSI 1999 B ellen játszott korosztályos csapatunk.
Fiatal labdarúgóink javuló játékkal értékes pontot
szereztek. Kis szerencsével a gyõzelmet is megsze-
rezhettük volna a sportszerû, jól felkészített ellenfél
ellen.
A mérkõzésen kiemelkedõ teljesítményt nyújtott
kapusunk, Ratalits Dávid. Bravúrjai után a dunaúj-
városi szurkolók is elismerõen tapsoltak.

Sárszentmiklós SE–DVSI 1999 B 2-2
Csapatunk: Ratalits Dávid, Bartók Zoltán, Gyökér
Kristóf, Juhász György, Márkovics Dániel, Va-
gyóczki Patrik, Rohonczi Gergõ, Kovács Dominik,
Molnár Márk, Buzás Ádám, Szabó Dominik,
Wessely Adrián.
A következõ mérkõzés Sárbogárdon október 11-én
17.00-kor lesz.

Pajor László, Sárszentmiklós SE

U13 kiemelt bajnokság
Október 4-én 17.00-kor negyedik mérkõzését ját-
szotta csapatunk. Labdarúgóink Baracs vendége-
ként is gyõzelmi eséllyel léptek pályára. A nagysze-
rû kezdést tovább tudtuk fokozni, és fegyelmezett
játékkal magabiztos gyõzelmet arattunk.
Kiváló csapatjáték mellett Lakatos Renátó 11 gólja
érdemel elismerést.

Baracs–Sárszentmiklós SE I. 1-15 (0-7)
Csapatunk: Simon Csaba, Szunyogh Richárd, Né-
meth Kristóf, Léhmann Balázs, Szente Márkó, De-
meter Dávid, Freschli Barnabás, Kovács Roland,
Csendes Ádám, Luczek Roland, Lakatos Renátó,
Kiss Roland, Kovács Kornél, Molnár Tamás, Farkas
József, Fekete Patrik.
A következõ mérkõzés 2009. október 11-én
10.00-kor lesz Sárszentmiklóson a Dunafém-Ma-
roshegy ellen.

U13 „F” csoport
Október 5-én a Sárszentmiklós SE II. U13-as csapa-
ta hazai pályán Dég és Enying korosztályos csapa-
tai ellen játszott.
Az I. csapatban a kevesebb játéklehetõséghez jutó
és a korosztályuknál fiatalabb játékosok csapattá
formálása, az egyéni képességek fejlesztése a cél.
Helyenként apró fejlõdés figyelhetõ meg, de durva
egyéni hibák miatt rapszodikus a teljesítmény. Di-
cséretet érdemel Husvéth Tamás, Vagyóczki Pat-
rik, Gyökér Kristóf, fegyelmezett játékuk miatt.

Sárszentmiklós SE II.–Dég 1-7
Sárszentmiklós SE II.–Enying 2-1

Csapatunk: Bús László Márton, Husvéth Tamás,
Molnár Péter, Kiss Roland Bence, Vagyóczki Patrik,
Molnár Tamás, Kovács Kornél, Farkas József, Si-
mon Csaba, Lakatos Renátó Tibor, Sallai Attila,
Bartók Zoltán Renátó, Gyökér Kristóf, Farkas Dáni-
el, Márkovics Dániel.
A következõ torna Dégen lesz 2009. október 12-én
14.30-kor.

Pajor László, Sárszentmiklós SE

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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A Déli-csoport állása:
1. Perkáta 7 6 1 - 22-4 19
2. Sárszentágota 8 6 1 1 25-14 19
3. Kulcs 8 5 2 1 25-12 17
4. Vajta 8 5 1 2 20-13 16
5. Alap 8 4 2 2 20-12 14
6. Zichyújfalu 7 4 1 2 18-8 13
7. Tác-Csõsz 8 3 2 3 14-13 11
8. Mezõkomárom 8 3 2 3 12-15 11
9. Nagylók 8 2 3 3 9-11 9
10. Elõszállás 8 2 2 4 18-19 8
11. Besnyõ 8 2 1 5 18-21 7
12. Dunapentele 8 2 1 5 15-23 7
13. Soponya 8 - 2 6 6-20 2
14. Kisapostag 8 - 1 7 6-43 1

A Roneko-csoport állása:

1. Pálhalma 8 8 - - 32-5 24

2. Bicske 8 5 2 1 15-6 17

3. Velence 8 5 1 2 16-7 16

4. Dunafém-M. 8 5 1 2 17-13 16

5. Sárszentmiklós 8 4 2 2 15-12 14

6. Pusztavám 8 4 1 3 12-7 13

7. Csákvár 8 4 1 3 12-10 13

8. Kápolnásnyék 8 3 4 1 12-12 13

9. Martonvásár 8 3 2 3 15-10 11

10. Kisláng 8 3 1 4 13-14 10

11. Bakonycsernye 8 3 1 4 9-14 10

12. Sárosd 8 3 - 5 7-10 9

13. Baracs 8 2 3 3 10-12 9

14. Polgárdi 8 1 1 6 10-21 4

15. Káloz 8 1 - 7 9-26 3

16. Pákozd 8 - - 8 5-30 0

A Femol-csoport állása:

1. Iváncsa 8 7 1 - 34-3 22

2. Szabadegyháza 8 7 - 1 34-11 21

3. Pusztaszabolcs 8 5 1 2 21-15 16

4. Cece 8 4 3 1 18-19 15

5. Adony 8 4 2 2 19-13 14

6. Mezõfalva 8 4 1 3 18-14 13

7. Sárbogárd 8 3 4 1 16-13 13

8. Dég 8 4 - 4 12-15 12

9. Aba-Sárvíz 8 3 1 4 21-13 10

10. Seregélyes 8 3 1 4 15-14 10

11. Mezõszilas 8 3 1 4 12-22 10

12. Rácalmás 8 3 1 4 9-25 10

13. Enying 8 1 2 5 12-25 5

14. Nagyvenyim 8 1 1 6 14-26 4

15. LMSK 8 1 1 6 8-20 4

16. Lajoskomárom 8 - 2 6 10-25 2

A Femol-csoport eredményei:
Iváncsa–Pusztaszabolcs 6-0 (2-0)

Gólszerzõk: Kovács Z. (4), Simon,
Szilvási. Ifjúsági mérkõzés: 2-10.

Rácalmás–Mezõfalva SE 0-4 (0-1)
Gólszerzõk: Ivacs (2), Móricz, Tórizs. Ifjú-
sági mérkõzés: 1-2.

Lajoskomárom–Sárbogárd 3-3 (1-1)
Gólszerzõk: Molnár, Kleiber (2), illetve
Bognár (2), Bõhm. Ifjúsági mérkõzés: 4-0.

Aba-Sárvíz–Adony 0-0
Ifjúsági mérkõzés: 0-1.

LMSK–Cece 1-1 (1-0)
Gólszerzõk: Sütõ, illetve Király. Ifjúsági
mérkõzés: 2-1.

Seregélyes–Dég 4-0 (2-0)
Gólszerzõk: Takács (2), Falvai, Tömör. If-
júsági mérkõzés: 4-0.

Mezõszilas–Szabadegyháza 3-8 (2-5)
Gólszerzõk: Nagy (2), Bata, illetve Vida
(2), Kiss P. (3), Tóth, Rapai (2). Ifjúsági
mérkõzés: 3-3.

Nagyvenyim–Enying 1-5 (0-1)
Gólszerzõk: Pukánszky, illetve Molnár
(3), Müller, Nagy. Ifjúsági mérkõzés: 1-2.

A Déli-csoport eredményei:
Vajta–Besnyõ 5-0 (1-0)

Gólszerzõk: Márta (2), Fekete (2), Simon.
Tác-Csõsz–Elõszállás 4-1 (2-0)

Gólszerzõk: Mukrányi (2), Kovács, Ge-
rencsér, illetve Kiss.
Perkáta SE–Mezõkomárom SE 3-1 (2-1)
Gólszerzõk: Mazán, Palóka (2), illetve
Fejérpataky. Kiállítva: Borsányi (Mezõ-
komárom).

Zichyújfalu–Sárszentágota 4-1 (3-0)
Gólszerzõk: Szegi (3), Horváth, illetve
Kuczi.

Kisapostag SE–Alap 0-6 (0-3)
Gólszerzõk: Molnár (2), Varjas (2), Kisari,
Szabó.

Nagylók SE–Dunapentele 1-1 (0-0)
Gólszerzõk: Nagy, illetve Beretka.

Soponya–Kulcs 2-3 (2-1)
Gólszerzõk: Miklós, Sárempek, illetve Fe-
hér, Morva (2).

Sárszentmiklós–Polgárdi 2:2 /1:0/
Sárszentmiklós, 150 nézõ, vezette: Szabó
János.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szarka,
Szabó G., Szabó L., Csanaki, Huber,
Markovics /Szabó Z./, Salga /Emperger/,
Bakos /Král/, Berényi. Edzõ: Masinka
László.
Polgárdi: Mitring, Cziczinger, Totsche,
Komlós, Takács, Boda, Csizmadia, Tiber
/Kiss/, Hollósi /Néma/, Kalapács, Szalai
/Kovács J./. Edzõ: Balogh Zoltán.
Számomra meglepõen nagyszámú vendég-
szurkoló kísérte el csapatát, akikrõl el-
mondható, hogy kulturált szurkolással
biztatták csapatukat.
Csapatunk a várakozásnak megfelelõen
lépett fel, de megállapítható volt: amíg gólt
nem szerzünk, nehéz percek várnak ránk,
mert a vendégjátékosok beálltak védekez-
ni, és szinte át sem lépték a felezõvonalat.
A 24. percben megtört a jég, amikor is egy
rosszul elvégzett hazai szöglet elszállt a ka-
pu elõtt a hosszú oldalra, ahol Csanaki
egyet igazított a labdán, majd azt középre
lõtte. A labda Berényihez érkezett, aki a

félmagas labdát kapásból védhetetlenül a
hálóba lõtte, 1:0.
Félidõben a szurkolók egyöntetû vélemé-
nye az volt, hogy most már megvan a mér-
kõzés, mert egy szerényen szólva gyenge
játékerõt képviselõ ellenfél ellen megsze-
reztük az elsõ gólt, melynek folyamodvá-
nyaként valószínûleg ki fognak támadni, és
további gólokat szerzünk.
A második játékrész álomszerûen kezdõ-
dött, mert a 47. percben Berényi szabadrú-
gását Csanaki — Mitringet megelõzve — a
hálóba fejelte, 2:0.
52. perc: Salga betört a büntetõ területére,
ahol csak szabálytalanul tudták szerelni,
amiért a jogosan megítélt büntetõt a sér-
tett végezte el, de lövését Mitring védte.
74. perc: egy egyéni hiba után a szerzett
labdával Szalai lépett ki, és a (szerintem
fölöslegesen) kifutó Papp mellett a hálóba
lõtt, 2:1.
75. perc: a bal oldalról elvégzett nagy be-
dobás után Komlósi szemfüles volt, és a lá-
bak között a hálóba pofozta a labdát, 2:2.

A mérkõzésnek számomra sok tanulsága
volt: 1. cseréink már meccsek óta rontanak
a csapat teljesítményén; 2. egy olyan csa-
pattal játszottunk döntetlent, mellyel
szemben gólarányt kellett volna javíta-
nunk; 3. több játékosunk kritikán aluli tel-
jesítményt nyújt már mérkõzések óta,
melynek miértjét az edzõnek kell kideríte-
nie.

Az öltözõben nem tartom kizártnak, hogy
néhány játékost magamra haragítottam ki-
jelentéseimmel, de azokért most is válla-
lom a felelõsséget.

A mérkõzés egészét jellemzi az a mondat,
mely mellettem hangzott el a meccs köz-
ben: „Olyan csönd van, mintha temetésen
lennénk”.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós–Polgárdi 1:2

Ennek a meccsnek egy tanulságát vettem
le: a helyzeteket be kell rúgni!

Szabó Béla

ADÓ 1 %
A Cece Polgári Sportegyesület tisztelettel kö-
szönetet mond mindazoknak, akik 2008. évi
adójuk 1 %-át, 275.720 Ft-ot sportegyesüle-
tünknek adományozták.
Ezt az összeget labdarúgócsapataink verse-
nyeztetésére, a felszerelések pótlására, a játék-
engedélyek kiváltására és a játékvezetõi díjakra
fordítottuk.

Adószámunk: 19820105-1-07.

Vezetõség
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Régibõl az újba
Gyülekezeti ház szentelése a Sárbogárd–

Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközségben

Az elõzõ néhány lapszámban a kedves Ol-
vasók megismerkedhettek a sárbogárdi
evangélikusok hatvan évvel ezelõtti, pél-
damutató áldozatvállalást igénylõ és me-
rész álmot megvalósító templomépítésé-
vel. Ahogyan a sorozattal elbúcsúztattuk a
régi, Posta utcai templomot, most köszönt-
sük és ismerjük meg a gyülekezet Baross
utcai új otthonát, melyet múlt szombaton
szentelt fel Ittzés János, a Dunántúli (Nyu-
gati) Evangélikus Egyházkerület püspöke.
A lelkészlakás átadásának indult, ám a
gyülekezeti ház felszentelése lett belõle.
Bár teljesen csak az épület tetõtéri szintjén
elhelyezkedõ, igényesen kialakított, ízlése-
sen berendezett, világos lelkészlakás ké-
szült el — hogy felváltsa a régi, leromlott
állagú, a lakhatásban napi nehézségeket
jelentõ, szûkös lakást —, ám az építkezés
elõrehaladtával az alsó, közösségi szint is
közel került a befejezéshez.
Az ünnepi istentisztelet a leendõ templom
elkészüléséig egybenyitott, a késõbbi ga-
rázs és bibliaóra-terem helyén kialakított
gyülekezeti teremben zajlott le. Itt adott
hálát a gyülekezet Istennek különös ke-
gyelméért, hogy éppen a gazdasági válság

kellõs közepén épülhetett fel a gyülekezeti
ház.
A terem zsúfolásig megtelt, még a refor-
mátus testvérektõl kölcsönkért székek sem
maradtak üresen — mintegy 130 ember
szívébõl és szájából harsantak fel az éne-
kek. Még a gyülekezeti vendéglátásokra
kialakított, a közösségi életet kávé- és tea-
fõzéssel meghittebbé tévõ konyhában is
ünneplõk ültek.
A hamarosan elkészülõ iroda is az ünnep-
lésnek rendelõdött alá: a gyülekezet asszo-
nyai itt halmozták fel, majd innen szolgál-
ták fel az alapanyagokon kívül szeretetbõl
is készült rengeteg süteményt.
A modern, egyszerre több látogatót is ki-
szolgáló mellékhelyiségek ajtói helyén füg-
gönyök jelezték: az ajtók berakása a na-
pokban történik meg. Külön meg kell em-
lítenünk a mozgássérültek részére kialakí-
tott, speciális eszközökkel felszerelt, szín-
vonalas mellékhelyiséget is, amely nem-
csak a mai hatósági elvárások miatt lett
ennyire modern, hanem azért is, hogy
ezentúl a kerekes széken közlekedõk is el-
látogathassanak a gyülekezet alkalmaira.
Az istentiszteletet díszközgyûlés követte,
ahol hozzászólók méltatták az eddigi ered-

ményeket, a kivitelezõ gondos munkáját,
és kívánták Isten további sok áldását a gyü-
lekezetnek. Ezután alkalom nyílt az eme-
leti lelkészlakás — illetve annak három ap-
ró lakójának és szüleinek — megtekintésé-
re.
Az építkezési terület ellenére is barátságos
környezetté átvarázsolt kertben várták az
ünneplõket a terített asztalok. Ízes pör-
költ, friss kenyér, savanyúság és megannyi
sütemény volt a menü — mindezek a gyü-
lekezet tagjainak odaadó munkáját dicsé-
rik.
E mintegy háromórás együttlét volt a nyi-
tánya annak, hogy a gyülekezet új otthoná-
ban folytassa életét. A másnapi istentiszte-
letnek már az új terem adott otthont.
S miközben a billentyûk puhán kopognak a
cikkíró ujjai alatt, a munka most is folyik.
Mert épül az elõtér, amely majd a temp-
lomba vezet át; addig is az istentisztelettel
párhuzamosan folyó gyermek-istentiszte-
let színhelyéül fog szolgálni. Emelkedik a
torony, hogy hamarosan hirdesse: embe-
rek, az erõs várban az ég felé mozdul a lel-
ketek! Jövõre lehetõség nyílhat a kertren-
dezésre, gyermekjátszótér kialakítására, a
kerítés megépítésére is. Így válhat valóra
— lépésrõl lépésre — a gyülekezet álma.
Reménységünk, hogy a sárbogárdi evan-
gélikus gyülekezeti központ minden helyi-
ségét a rendeltetésének megfelelõen, Is-
tent keresõ és benne megtaláló lelkek erõ-
södésére, Isten dicsõségére használhatjuk.
Isten segítsen minket erre!

(Gyülekezetünk honlapján nyomon követhetõk a
fejlemények: http://sarbogard.lutheran.hu.)

Bõjtös Attila

VUK Székesfehérváron
Október 4-én 10.00-kor a Sóstói Stadion-
ban volt Fejér megye 12 körzetválogatott-
jának tornája. 360 gyermek élvezettel rúg-
ta a labdát. A sárbogárdi körzetet (Alap,
Cece, Sárbogárd, Sárszentmiklós) 24 játé-
kos képviselte.
U7: Demeter Dániel, Husvéth Ádám,
Gyökér Zsombor, Klazer Balázs, Deák So-
ma, Szabó Kristóf.
U9: Mészáros Zoltán, Németh Roland,
Kranauer Gergõ, Kiss Balázs, Deák Soma,
Móré Gergõ, Huszár András.
U11: Bende Patrik, Márkovics Dániel,
Rohonczi Gergõ, Molnár Márk, Husvéth
Tamás, Bosnyák János, Vagyóczki Patrik,

Klazer Ferenc, Barabás József, Ratalits
Dávid, Buzás Ádám.

Korosztályos csapataink Fehérvár I., Fe-
hérvár II., Gárdony és Adony csapatai el-
len játszottak.

A játékos-megfigyelõk elismerõen beszél-
tek fiainkról.

A következõ válogató október 11-én Szé-
kesfehérváron lesz. Oda csak 180 gyerme-
ket hívnak meg. Jogosan bízunk benne,
hogy körzetünkbõl is beválogatnak több
labdarúgót.

Pajor László, Sárszentmikós SE
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Kapcsolatgömb
Bácskai Júlia pszichológus, vagy ahogyan
magát nevezi: szabadszómûves tartott
szenzációs elõadást a városi könyvtárban
hétfõn este. Számos könyv szerzõjeként és
a neves színészeket is felvonultató pszicho-
színház „mûködtetõjeként” másfél órában
beszélt népes hallgatóságának arról, ami-
rõl jóval többet lehetne beszélgetni: a
párkapcsolatok rejtett bombáiról és aknái-
ról.
Nehéz röviden összefoglalni ennek a rend-
kívül érdekes elõadásnak a lényegét, mégis
egy-egy gondolat felidézésével megpróbá-
lom.
Két ember közötti kapcsolat, ahogy Bács-
kai Júlia látja, olyan, mint egy jin–jang
gömb, ami úgy teljes, ahogy van. Ám nem
mindegy, hogy egyik a másiknak mekkora
teret ad. A kapcsolatok egy hatalmi, illetve
egy érzelmi koordinátán mozognak, és a
harmónia csak akkor jöhet létre, ha való-
ban beszélget, mer egyenesen beszélni
egymással két ember, és kellõképpen tole-

rálják egymás másságát. Azt emberisme-
ret hiánya azonban kommunikációs félre-
értésekhez vezethet, és ez visszafelé is igaz.
„Engedd szabadon, és a rabod lesz” — fo-
galmazta meg a kapcsolatok legfõbb alap-
elvét összefoglalásképpen Bácskai Júlia.
A jelenlévõket egy kis „érzelmi kötelék”
játékba is bevonta az est folyamán az elõ-
adó.

Hargitai Kiss Virág

N O S Z T A L G I A D I S Z K Ó
2009. október 24-én, szombaton, este 7 órától

újra várjuk a Mészöly Géza Általános Iskola
aulájában azokat a 25 év felettieket,

akik szívesen elevenítenék fel a 80-as évek
diszkóinak hangulatát.

Jegyek elõvételben az iskola portáján 8–15 óráig
kaphatók, 700 Ft-os áron.

Az est bevételét alapítványunk a gyermekek
sporttevékenységeinek támogatására ajánlja fel.

Mindenkit szeretettel várunk!

Az MGÁI szülõi munkaközössége, iskolaszék

Meghívó

Október 17-én 12 órától

SZÜRETI
FELVONULÁST

rendezünk Sárbogárdon.

„Indulásunk Tinód lelke,
érkezésünk Bogárd szíve...”
15 órától a Hõsök terén

színes programokkal várjuk
az érdeklõdõket.

Este 20 órától a József Attila
Mûvelõdési Központban

SZÜRETI BÁL!
Belépõdíj: 500 Ft.

Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Szervezõk

Köszönet
Sáregresen 2009. október 3-án tartottuk a
szüreti felvonulást, aminek megvalósításá-
hoz sok segítséget, támogatást, az égiektõl
pedig verõfényes napsütést kaptunk.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani an-
nak a kilenc vállalkozónak, akik anyagilag,
vagy más módon segítették rendezvényün-
ket; azoknak a szülõknek, akik az elõkészüle-
tekben és a felvonulásban segédkeztek;
azoknak, akik a fáradt felvonulóknak finom
gulyáslevest fõztek; azoknak a lakosoknak,
akik a leveshez pogácsát sütöttek. Köszönet
az asztalok terítéséért, a tálalásért, a finom
süteményekért, lángosért, palacsintáért! Kö-
szönet azoknak, akik a felvonulókat Sáregres
utcáin megvendégelték; a pazar tarnóca-
pusztai és rétimajori vendéglátásért; a pol-
gárõröknek az útvonal biztosításáért! Külön
köszönet a felvonulóknak (a település apra-
ja-nagyja, a sáregresi népdalkör, Szabó Lász-
ló zenekara stb.), a 3 csikósnak, a 16 cecei,
mezõszilasi, sáregresi fogatosnak! Köszönet
azoknak, akik a megállóknál, vagy a felvonu-
lási útvonalon jelenlétükkel megtisztelték a
szüreti menetet!

Valamint köszönet azoknak is, akik a telthá-
zas bálban velünk együtt átmulatták az éjsza-
kát, a fáradtságot nem ismerõ Szabó László
fergeteges zenéjére.

Hermann Mária szervezõ

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

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

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

Üvegház: Gondosan vizsgáljuk át a növénye-
ket, a gombákkal fertõzött leveleket távolítsuk
el és semmisítsük meg. Vessük el a téli, rövid
tenyésztésû salátákat. Éjszakánként — ha
szükséges — fûtsünk kicsit.
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Egyik kedves olvasónk küldte ezt a sütõtökle-
ves-receptet szerkesztõségünkbe.

Sütõtökleves
Hozzávalók: 1 db kisebb sütõtök (meghá-
mozva, felaprítva kb. 0,8-1 kg), 1 db terme-
tes sárgarépa hámozva, kockára vágva,
szintúgy egy darabka zellergyökér (kb. 5-8
dkg), 1 fej hagyma kockára vágva, só,
õrölt bors, biovegeta, 2 evõkanál teljes ki-
õrlésû liszt, 1 dl fõzõtejszín ,4 evõkanál olí-
va-, vagy más fõzõolaj, 1 db húsleveskoc-
ka, vagy 1 liter húsleves.
Elkészítés: a felkockázott hagymát megfut-
tatjuk olajon, hozzáadjuk a répát, zellert, pá-
roljuk, majd a sütõtököt kevés vízzel még pá-
roljuk, belemorzsoljuk a húsleveskockát
(vagy hozzáadjuk a húslevest), felengedjük
annyi vízzel, hogy megpuhuljanak a hozzáva-
lók, sózzuk, borsozzuk és megszórjuk egy te-
áskanál biovegetával (natúr vegamix). Aki
szereti, ha kicsit pikáns, vághat bele apróra
egy pici darab tisztított gyömbért is.
Turmixoljuk az egészet simára, és engedjük
fel annyi vízzel, hogy kb. 1,5 liter legyen (a sû-
rûségtõl függ a víz mennyisége). Ha elég sû-
rû, csak tisztán habarjuk be a tejszínnel, ha
nem, akkor a lisztet keverjük el a tejszínnel,
és ezzel sûrítsük a levest. Pirítsunk natúr tök-
magot tiszta teflonserpenyõben, olaj nélkül,
és ezzel tálaljuk, ha langyosra hûlt. Cukor
nem kell hozzá, mivel a sütõtök elég édes! Jó
étvágyat!

Sütõtökös-rizses lepény
Hozzávalók 4 személyre: 1 tasak rizs (de
lehet sima is), 30 dkg sütõtök, 1 kis fej vö-
röshagyma, 1/2 csokor petrezselyem, 3
evõkanál reszelt parmezán sajt, 1 tojás, 1
evõkanál ételízesítõ, 1 csipet zsálya, olaj a
sütéshez.
Elõkészítés: a rizst a tasakon leírt utasítás
szerint megfõzzük, majd lecsepegtetjük, ki-
bontjuk és lehûtjük. A sütõtököt meghámoz-
zuk, magjait kikaparjuk, húsát nyersen lere-
szeljük. A hagymát megtisztítjuk és nagyon
apróra összevágjuk. A petrezselymet meg-
mossuk és felaprítjuk.
A kihûlt rizshez hozzáadjuk a reszelt sütõtö-
köt, a reszelt parmezán sajtot, a tojást, a
hagymát, az ételízesítõt, a zsályát, a petre-
zselymet, csipet sót és 1/2 kávéskanál õrölt
borsot. Alaposan összedolgozzuk. Serpenyõ-
ben kb. 1 ujjnyi olajat forrósítunk. Evõkanállal
halmokat rakunk bele a sütõtökös masszá-
ból, a kanál hátával kissé ellapítjuk, és mind-
két oldalukat kb. 5-6 perc alatt piros ropogós-
ra sütjük. Szalvétára szedjük, hogy a felesle-
ges olajat felitassuk. Azonnal, forrón tálaljuk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

BESZÁMOLÓ — avagy
a kisördög fel lép

Olyan világban élünk, uram, hogy már an-
nak is lelkiismeret-furdalása van, aki na-
ponta háromszor étkezni tud, mert hiszen
élnek körülötte olyanok, akik jó, ha egy-
szer tudnak enni egy nap. Biztos maga is
hallott arról a nõrõl, aki szinte a munkatár-
sai szeme láttára halt éhen, mert négy nap-
ja nem evett, és szégyellt kérni. „Nekem
miért jár, ha neki nem jár?” — kérdezzük
magunktól. És ha elmegyünk Pesten az
aluljáróban a hajléktalanok szörnyû, meg-
szokhatatlan nyoszolyái mellett, talán nem
gyorsítjuk meg a lépteinket, nem fordítjuk
el a lehetséges mértékben a tekintetünket
a rongyok, a kócos szakállak, elnyomorí-
tott arcok látványától? Fürdõszobánk van,
tiszta ágynemûnk, õk meg ott vacognak a
vizeletszagban. Kitalálunk mindenfélét ar-
ról, hogy maguknak köszönhetik a helyze-
tüket, elisszák a pénzüket, nem dolgoznak,
de higgye el, mindez csak kísérlet a lelkiis-
meret elcsitítására. És érezzük, hogy ha
botra támaszkodva, szánalmasan vánszo-
rog valaki az utcán, mi meg elsuhanunk
mellette az autónkkal, ott nincs rendben
valami a világban. És bizony furdal ben-
nünket az a valami.

Megrendültem arra a gondolatra, hogy
mekkora lelkiismeret-furdalása lehet an-
nak, aki tízmilliókat visz haza, miközben az
országban gyerekek százezrei alultáplál-
tak. Talán még aludni sem tud az illetõ,
csak forgolódik az ágyban, újra és újra el-
mondja például a Miatyánkot, könyörög
az Istenhez az éhezõkért, másnap karikás
szemmel, nyámmogva eszi megszokott
osztrigáját, kaviárját, esetleg egyszerû va-
jas pirítósát, s még ebédkor is alig tudja le-
nyelni ötfogásos ebédjét, amelyet három
pincér szolgál fel a luxusétteremben, s
amelynek árából egy hónapig rendesen
táplálkozni tudott volna az éhen halt
asszony, ha a volna ott nem lett volna.

Gyötrõ tud ám lenni a lelkiismeret-furda-
lás!
Megkérdeztem magamtól, uram, hogy mi
a fene az a lelkiismeret, és nem tudtam vá-
laszolni. Talán valamiféle buta vágyakozás
a nyomor, az éhezés után? Az ember, ha
normális, nem lehet önmaga ellensége,
nem kívánhat rosszat saját magának. Meg-
néztem az értelmezõ szótárban, mi a csuda
hát ez az érthetetlen jelenség. No és azt ta-
láltam, hogy „a lelkiismeret az az erkölcsi
érzék, amellyel valaki a saját tetteit, gon-
dolatait megítéli.” Itt aztán volt ám gon-
dolkozni való! Tehát az ember „megítéli”
a saját tetteit? Na de miért ítélné meg?
Hisz õ tette õket! Ha nem tartotta volna
helyesnek, nem tette volna meg. Azám, de
itt lép be a folyamatba a lelkiismeret, vala-
mi belsõ, egyéni alkotmánybíróság, amely
nem törvénykönyvek, paragrafusok alap-
ján, hanem erkölcsi alapon véleményt
mond a páciens viselt dolgairól. S ha nem
talál valamit rendben, furdalni kezd.
Itt tartottam a gondolatmenetben, uram,
amikor hirtelen megremegett a kezemben
az értelmezõ szótár. „Mi van — vetõdött
fel bennem élesen —, mi van, ha valakiben
nincs erkölcsi érzék?” Lehet születési hi-
ba, végül is van, aki fél lábbal születik; de
lehet fejlõdési rendellenesség is. Ezekben
az emberekben aztán nincsen ám lelkiis-
meret, ami furdalhatna! Jól nézne ki a vi-
lág, ha elszaporodnának az ilyen egyének,
akik simán, gátlás nélkül kitépnék az éhes
kisgyerek kezébõl a falat kenyeret, kilök-
nék a családokat a kis házukból, ha ebbõl
hasznot remélnek.
Ott ült mellettem a kisördög a szobában.
Meglökött a könyökével, és ezt kérdezte,
uram:
— Hát nem ez van?

(L. A.)

Ismét szépültünk!
Arról már beszámoltunk,
hogy júniusban minden osz-
tályt kifestettek a szülõk,
majd nyáron megszépültek
az ajtók és az aula fala is.
Most még szebbek lettünk,
ugyanis iskolánk nyugdíjas
pedagógusa, Imre Lászlóné,
és Rozmann Gábor, akinek
gyermekei a mi falaink kö-
zött cseperedtek fel, gyö-
nyörû zöld növényekkel
ajándékoztak meg bennün-
ket!
Köszönjük, hogy még ottho-
nosabb lett iskolánk általuk!

A Mészöly Géza Általános
Iskola tanulói, nevelõi
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Miklósi hírek
A cikket az iskola újságíró szakkörösei: Boros Dóra, Zobák Do-
minika, Szõke Fanni, Tõke Ferenc, Hegedüs János, Kis Erika,
Szabó Tünde és Varga Júlia készítették Zelmanné Varga Zsu-
zsanna tanárnõ vezetésével.

A mese ünnepe

Benedek Elek a székelyföldi Kisbaconban született 1859. szep-
tember 30-án, ezért ezen a napon ünnepeljük a mese napját.
Iskolánk többféle módon hozta közel ezen a napon szinte minden
tanulóhoz a mese mûfaját. Magyartanáraink mesetotóval indítot-
ták ezt a szép õszi napot, amely elgondolkodtatta a tanulókat. A
feladatok között volt meseszereplõk összepárosítása, mesecímek
megtalálása, és egy olyan feladat is, melyhez az iskolai könyvtár-
ban kellett anyagot gyûjteni.
Az egyik feladat igazi versenyhelyzetet teremtett az osztályok kö-
zött, ugyanis a Csipkerózsika címû mesét kellett leírni eszperente
nyelven. Igazán érdekes megoldások születtek, melyek közül né-
hányat az alábbiakban olvashatnak.
Szeptember elsõ hetében felhívást kaptunk mi, tanulók, mese-,
vers- és novellaírásra. Az elkészült pályamûveket is a mese napján
kellett benyújtanunk. A legjobban sikerült alkotásokat az újság
hasábjain fogjuk közzétenni.
A mesenap délután is folytatódott, ugyanis Csatáriné Erzsi néni
várt bennünket sok szeretettel a könyvtárban meseolvasásra. Ide-
gen nyelvet oktató tanáraink felkészítõ munkájának köszönhetõ-
en a nézõközönség eredetiben (angolul, franciául és németül)
hallgathatta meg a következõ mûveket a felsorolt tanulók elõadá-
sában: Grimm: Piroska és a farkas — Fuferenda László Bence 8.
c; La Fontaine: A róka és a szõlõ — Szõke Fanni, Boros Dóra 7. b;
A róka és a holló — Fett Tibor 8. a, Salamon Attila és Pajor Kár-
oly 8. a; Barry Moser: A három kismalac — Varga Júlia 8. b és
Szõke Fanni 7. b. A sort magyar népmesék felolvasása zárta.
Derût és mosolyt csalt mindenki arcára az együtt töltött néhány
óra. Reméljük, hogy a következõ sorok is ezt fogják kiváltani olva-

sóinkból. Jöjjön akkor néhány igazán jól sikerült megoldás Csip-
kerózsika történetére a gyerekek tollából!
Egy felcseperedett gyermek elszenderedett, de egy kedves, helyes
herceg megmentette lehelettel, mert szerette e helyes embert. (6.
b)
Egyszer egy gyermekbe egy hegyes szerkezet belement, lehevere-
dett, egy herceg felkeltette, egybekeltek. (7. a)
Elszenderedett gyermeket kedvese szerelme felkeltette. (8. a)
Végezetül íme néhány kép a felolvasásról.

Október 1., a zene világnapja

Iskolánk a zene világnapján hangszeres, illetve kórusmuzsikától
volt hangos. A szünetekben Horváth Ferencné Erzsi néni, illetve
Jákob Zoli bácsi vezetésével hallgathattunk meg magyar népda-
lokat egy egész csokorral. Természetesen alkalom nyílt együtt-
éneklésre is.
Zeneiskolásaink is megmutathatták tudásukat. Elsõként a New
York, New York címû musicalbõl adtak elõ részletet klarinéton
Varga Júlia (8. b), Hegedüs Judit (6. b) és Hegedüs János (8. a),
majd Szummer Ádám volt tanítvány mutatott be trombitán 17.
századi magyar táncokat. Folytatásként Stefán Judit (6. a) adta
elõ zongorán Kabalevszkij etûdjét, illetve szintén zongorán Boros
Bianka (6. b) Clementi C-dúr szonatináját.

Országos NAGYI Könyvtári Napok 2009.
KÖNYVTÁRI TOTÓ minden játékos kedvû Nagyinak!

1. Mi a szlogenje az idei Országos Könyvtári Na-
poknak?
a) „A neten már megtaláltad volna!”
b) „Ne üljön otthon, ha könyvtárában otthon lehet!”
c) „A könyvtár a tudás temploma.”
2. Melyik hónapban rendezik meg az Országos
Könyvtári Napokat?
a) július
b) február
c) október
3. Könyvtárunk névadója Madarász József. Ki
volt õ?
a) zenész
b) politikus
c) trubadúr
4. Kinek a nevéhez fûzõdik a „Kétgarasos olva-
sókört a népnek” felhívás?
a) Sallay Pál
b) Sallai Zoltán
c) Sallay András
5. Hogy hívják könyvtárunk online katalógusát?
a) Textlib
b) Szerénke
c) Amoretto
6. Hogyan van nyitva a könyvtár?
a) szerda–vasárnap
b) kedd–szombat

c) hétfõ–vasárnap
7. Mely dokumentumtípusokat lehet könyvtá-
runkban kölcsönözni?
a) kotta, könyv, periodika
b) mikrofilm, elektronikus dokumentum, könyv
c) könyv, video- és diafilm, DVD
8. A könyvtári szabályzat szerint mennyi idõ a
könyvek kölcsönzési ideje?
a) 4 hét
b) 7 munkanap
c) 7 hét
9. Könyvtárunkból folyóiratokat is lehet köl-
csönözni. Hány darabból lehet választani?
a) nem járatunk folyóiratokat
b) 53 db
c) több mint száz
10. Könyvtárunkban hány gép áll az internete-
zõk rendelkezésére?
a) 13 db
b) 6 db
c) nem lehet internetezni
11. Melyik gasztronómiai folyóirat található
meg és kölcsönözhetõ könyvtárunkból?
a) Vidék íze
b) Gusto
c) Gourmet

12. ODR — sokszor hallani a könyvtárban. Mit
jelent ez a mozaikszó?
a) Online Dokumentumok Rendszerezve
b) Online Dokumentumellátó Rendszabályok Gyûj-
teménye
c) Országos Dokumentumellátó Rendszer
13. Mi a NAVA?
a) Nemzeti Audiovizuális Archívum
b) Nemzetközi Audiovizuális Archívum
c) Nemzetközi Automatizálási és Videózási Alköz-
pont
+1. Ki volt a 2009. évi Ünnepi Könyvhéten
könyvtárunk vendége?
a) Kodály Zoltán
b) Konrád György
c) Ulickaja Ljudmilla
A rejtvény beküldési határideje: 2009. október
17.
A rejtvény beküldõjének neve és elérhetõsége.
A helyes megfejtések beküldõi között sorsolunk, a
nyertesek tárgyjutalomban részesülnek.
A kitöltött TOTÓ beküldhetõ: e-mailben —
konyvtar@mjvkonyvtar.hu, levélben, ill. szemé-
lyesen a Madarász József Városi Könyvtár, 7000
Sárbogárd, Ady E. út 105. címre. Rejtvényünk
megfejtéséhez segítség található weblapunkon:
www.mjvkonyvtar.hu.
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Október 10., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kézfogás 5.50 Kul-
turális és ismeretterjesztõ mûsorok 9.00 Autóguru 9.25
Chaplin a zálogházban 9.50 Caillou 10.00 Paddington
medve kalandjai 10.30 Stílus 11.00 Szüret 12.00 Hírek
12.10 Design 12.40 Egészség ABC 13.10 Húdecz László
építész 13.40 Szüret 14.25 Göre Gábor visszatér 15.45
Szüret 16.35 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 Szeren-
cseszombat – a Luxor, az ötöslottó és a Joker sorsolása
21.05 Hamis a baba 22.20 Hírek 22.30 Sporthírek 22.40
Férfititkok
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infománia 6.25 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 6.45 Kölyökklub 8.40 Dis-
ney-rajzfilmek 9.55 Így készült – Fel! 10.20 Játék 11.30
Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Doki
13.40 A dadus 14.05 Míg a halál el nem választ 14.35
Cobra 11 15.30 Viharok vihara 18.30 Híradó 19.00 Fó-
kusz Plusz 19.30 Csillag születik 21.00 Tûzfal 23.00 Go-
nosz szándékkal 0.45 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 8.35 414-es küldetés 9.05 Dino-
szauruszok – A föld urai 9.35 Babavilág 10.10 Kalandjá-
rat 10.40 Tennis Classics 2009. 11.15 Charlie – Majom
a családban 12.15 Hegylakó 13.15 Bajnokok Ligája ma-
gazin 13.50 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.50
90210: Szeress vagy hagyj el! 15.45 Lesz ez még így
se! 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 Sztárral szem-
ben 21.40 Vörös zsaru 23.40 Még mindig lakótársat ke-
resünk 1.50 Drága testek 2.40 Kalandjárat 3.10
Teleshop
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókaba-
ré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.35 Magyarországról jövök 16.04 Idõt ké-
rek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés
másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25
Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene
20.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.52
Zene 21.04 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 11., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Kulturális és isme-
retterjesztõ mûsorok 9.00 „Így szól az Úr!” 9.05 Enged-
jétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.45 Egyházi
naptár 10.00 Metodista magazin 10.25 Evangélikus if-
júsági mûsor 10.30 Mai hitvallások 11.00 Katolikus
mise 12.00 Hírek 12.10 Paddington medve kalandjai
12.35 Özönvíz 14.10 Sao Paulo 14.55 Légfrissítõ 15.25
Múlt-kor 15.55 Fõtér 16.50 Panoráma 17.20 Magyaror-
szág története 17.50 Kós Károly nyomában 18.25
Yorkshire-i szívügyek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.00 Zorán-koncert 21.05 A szólás szabad-
sága 22.15 Kultúrház 23.10 Hírek 23.15 Sporthírek
23.25 Az erõszakos zsaru 1.15 A szólás szabadsága
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jackie Chan legújabb
kalandjai 6.20 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 6.40
Kölyökklub 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.35 Me-
netrend 12.00 Híradó 12.10 Doki 13.10 Magyar Autó-
sport-magazin 13.25 Forma-1 magazin 13.55 Red Bull
Air Race – Barcelona 14.30 Tuti gimi 15.25 Szívek szál-
lodája 16.25 Marslakó a mostohám 18.30 Híradó 19.00
Cobra 11 20.00 Star Wars III. rész – A Sith-ek bosszúja
22.50 Heti hetes 0.10 Portré 0.45 Maffiózók 1.40
Reflektor
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében
6.45 TV2-matiné 10.05 Nagy vagy! 10.35 Joey 11.00
Két testõr 11.35 Stahl konyhája 12.10 Borkultusz – Bor-
kultúra magazin 12.45 Száguldó vipera 13.45 Psych –
Dilis detektívek 14.45 Smallville 15.45 Rex felügyelõ
16.45 Hubert és a kutya 18.30 Tények 19.00 Napló
20.05 Szemtelen szemtanúk 22.05 A keresztapa 2 1.40
Buborék 3.10 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 „Tetszettek vol-
na…” – A rendszerváltozás évei 9.05 Kabarématiné
10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel
11.32 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35
Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét

17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.46 Zene 21.00 Rádiószín-
ház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélge-
tés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Október 12., HÉTFÕ
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.54 Hírek 6.01 Körzeti
híradó 6.15 Kárpát Expressz 6.40 Ma reggel 9.00 Bûvö-
let 10.00 Nappali 10.55 Parlamenti napló 11.45 A sok-
színû vallás 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30 Kár-
pát Expressz 13.00 Roma Magazin 13.30 Domovina
14.00 Fõtér 14.55 Átjáró 15.25 A Tokhal-háború 16.25
A fagyos folyó lovasa 17.10 Prizma 17.30 Hírek 17.35
Körzeti híradó 17.50 6 órai tea 19.00 Párizsi jó barátok
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Kék-
fény 21.10 Sztársáv 21.40 Hétfõ este 22.10 Memento
22.20 A Grönholm-módszer 0.20 Hírek 0.30 TS –
Motorsport 1.00 Visszajátszás 1.30 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 Én és a kölyök 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsora-
csata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: New
York-i helyszínelõk 22.20 A szökés 23.25 Sztár a lelke
mindennek 1.10 Reflektor 1.25 Jópofa kofa
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20
Telekvíz 10.40 Teleshop 11.45 Old Shatterhand 13.25
Kvízió 14.20 Parti nyomozók 15.20 Amy-nek ítélve
16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Té-
nyek 19.05 Párbaj: Játssz agyban, játssz nagyban!
20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal a tortán 21.25 NCIS
22.25 Gyilkos számok 23.25 Különleges ügyosztály
0.25 100 csoda 0.30 Tények este 1.00 Ha eljönnek a
bomberek 2.30 Holló – Út a mennyországba
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádió-
színház 13.23 Október 13.30 Az evangélikus egyház fél-
órája 14.05 Kabaréklub 15.15 Közelrõl 15.45 Hétközna-
pi tudomány 16.15 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Üt-
közõ 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 13., KEDD
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.54 Híradó 6.01 Körzeti
híradó 6.15 Kárpát Expressz 6.40 Ma reggel 9.00 Bûvö-
let 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17
Sporthírek 12.30 Kárpát Expressz 13.00 Srpski Ekran
13.30 Unser Bildschirm 14.00 Záróra 14.55 Átjáró
15.25 Szent Pál nyomain Máltán 15.55 Múlt-kor 16.25
A fagyos folyó lovasa 17.10 Prizma 17.30 Hírek 17.35
Körzeti híradó 17.50 6 órai tea 19.00 Párizsi jóbarátok
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Montalbano felügyelõ 21.10 Sztársáv 21.40 Kedd este
22.10 Memento 22.20 Szívet cserélni 23.55 Hírek 0.05
Az utókor ítélete 0.30 Õrangyalház
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 Költõi szerelem 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsora-
csata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Durr, durr
és csók 23.30 XXI. század – A legendák velünk élnek
0.20 Fulltiltpoker.com Million Dollar Chas Game 1.30
Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20
Telekvíz 10.45 Teleshop 11.50 Pénzcsinálók 13.25
Kvízió 14.20 Parti nyomozók 15.20 Amy-nek ítélve
16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Té-
nyek 19.05 Párbaj: Játssz agyban, játssz nagyban!
20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal a tortán 21.25
Daylight – Alagút a halálba 23.30 20 év – Beszélgeté-
sek Bárdos Andrással 0.05 100 csoda 0.10 Tények este
0.40 Kisvilma – Az utolsó napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely

11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Október 13.30 A ró-
mai 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 Kul-
túrkör 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 14., SZERDA
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.54 Híradó 6.01 Körzeti
híradó 6.15 Kárpát Expressz 6.40 Ma reggel 9.00 Bûvö-
let 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17
Sporthírek 12.30 Kárpát Expressz 13.00 Hrvatska króni-
ka 13.30 Ecranul nostru 14.00 Záróra 14.55 Kormány-
váró 15.25 Stílus 15.55 A Niagaránál 16.25 A fagyos fo-
lyó lovasa 17.10 Prizma 17.30 Hírek 17.35 Körzeti hír-
adó 17.50 6 órai tea 19.00 Párizsi jó barátok 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Montalbano
felügyelõ 21.10 Sztársáv 21.45 Szerda este 22.10
Memento 22.20 Végzetes video 23.55 Hírek 0.05
Beszélõ fejek 0.35 Magyarország története
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 Pucoljunk, fater! 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsora-
csata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 V mint
vérbosszú 0.10 Robbanás a tengeren 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 10.40 Teleshop 11.45 Winnetou bosszúja Drá-
gaságom 13.25 Kvízió 14.20 Parti nyomozók 15.20
Amy-nek 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 Hal a tor-
tán 21.25 Doktor House 22.25 A Harper-sziget 23.25 A
médium 0.25 100 csoda 0.30 Tények este 1.00
Halálbiztos állás
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádió-
színház 13.22 Október 13.30 A református egyház fél-
órája 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 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádió-
színház 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap törté-
netei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszél-
getés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Október 15., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.54 Híradó 6.00 Körzeti
híradó 6.15 Kárpát expressz 6.40 Ma reggel 9.00 Bûvö-
let 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17
Sporthírek 12.30 Kárpát Expressz 13.00 Slovenski
utrinki 13.30 Roma Fórum 14.00 Záróra 14.55 Átjáró
15.25 Sorstársak 15.55 Extra – Kultúrháttér 16.25 A fa-
gyos folyó lovasa 17.10 Prizma 17.30 Hírek 17.35 Kör-
zeti híradó 17.50 6 órai tea 19.00 Párizsi jó barátok
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Szempont 21.10 Sztársáv 21.40 Csütörtök este 22.10
Memento 22.20 Gyilkosság az Ördög-szorosnál 23.55
Hírek 0.05 Évszakok – Zenés beszélgetés Balázs
Fecóval 1.00 Szempont
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.20 A misztikus kard kalandorai 16.15
Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05
Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Legyen Ön is milliomos Fábry Sándorral és híres vendé-
geivel! Kvízshow 23.10 Házon kívül 23.45 Európai idõ
0.05 Alias 1.00 Reflektor 1.15 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények
reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babaper-
cek 9.20 Telekvíz 10.45 Teleshop 11.50 Elvis – A kezdet
kezdete 13.25 Kvízió 14.20 Parti nyomozók 15.20
Amy-nek 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 Hal a tor-



Bogárd és Vidéke 2009. október 8. TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ 17

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Hepp Zsuzsanna,
Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné,
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
felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig,
apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.

http://www.observer.hu

A BOGÁRDI TV MÛSORA SÁRBOGÁRDON
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON,
ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rend-
szerén a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es frek-
vencián, valamint az EMW-hálózatán, a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM!
Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor alatt ol-
vasható!
Október 10., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Foci: S.miklós–Polgárdi (95’), Utánpótlásmeccsek
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Dr. Makkos Norbert elõ-
adása 2009. 09. 28. (100’), A változókorról (70’), Bok-
szolók 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Fazekasok (ism.
65’), Fogathajtás Nagylókon (ism. 60’)
Október 11., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Dr. Makkos Norbert elõadása 2009. 09. 28. (100’), A vál-
tozókorról (70’), Bokszolók 13.00 Heti híradó 15.00 Szü-
ret Rétszilason, a Zengõ Óvodában, Alapon és Vajtán, A
mese napja Cecén 19.00 Heti híradó 20.00 Új evangéli-
kus imaház avatása (90’), Dr. Makkos Norbert elõadása
2009. 10. 05. (90’)
Október 12., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Fazekasok
(ism. 65’), Fogathajtás Nagylókon (ism. 60’) 13.00 Heti
híradó 15.00 Foci: S.miklós–Polgárdi (95’), Utánpótlás-
meccsek 19.00 Heti híradó 20.00 Vajtai buszátadás
(20’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’), Szüret Sáregresen
(15’), Bácskai Júlia a párkapcsolatokról (80’), Zenei vi-
lágnap 2009 (90’)
Október 13., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Új evangé-
likus imaház avatása (90’), Dr. Makkos Norbert elõadása
2009. 10. 05. (90’) 13.00 Heti híradó 15.00 Vajtai buszát-
adás (20’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’), Szüret
Sáregresen (15’), Bácskai Júlia a párkapcsolatokról

(80’), Zenei világnap 2009 (90’) 19.00 Heti híradó 20.00
Testület ülés
Október 14., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testület
ülés 13.00 Heti híradó 15.00 Kóruskoncert Vajtán (90’),
Kézi: S.bogárd–Sz.egyháza (60’), Teremfoci: OMV–Légió,
Pentagri–Extrém (2x40’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle
20.00 Foci: S.bogárd–Aba-Sárvíz (95’), Cece–Seregélyes
(95’)
Október 15., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Foci: S.bogárd–Aba-Sárvíz (95’), Cece–Seregélyes (95’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Testület ülés 19.00 Lap-
szemle, Sziréna 20.00 Új evangélikus imaház avatása
(90’), Dr. Makkos Norbert elõadása 2009. 10. 05. (90’)
Október 16. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Kó-
ruskoncert Vajtán (90’), Kézi: S.bogárd–Sz.egyháza (60’),
Teremfoci: OMV–Légió, Pentagri–Extrém (2x40’) 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Új evangélikus imaház avatása
(90’), Dr. Makkos Norbert elõadása 2009. 10. 05. (90’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Testület ülés

***
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 képújság-
ban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtar-
tam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõ-
ségében: 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 8., Cs: (7-14 óra között mûsorfrissítés) 14.00
Pusztaszabolcs–Sárszentmiklós U13 foci (70’),
Sárszentmiklós–Polgárdi foci (95’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Dr. Makkos Norbert: Szüzek
és prostituáltak a sárkánnyal (97’), Kórusének a Nemzeti
Galériában (ism. 35’)
Október 9., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Mesemondás Cecén (15’), Bokszolók (22’), Sárbogárdi
Napok (ism. 60’), Halászbúcsú Rétimajorban (ism. 24’)
13.00 Heti híradó 14.00 Dr. Makkos Norbert: Szüzek és
prostituáltak a sárkánnyal (97’), Kórusének a Nemzeti
Galériában (ism. 35’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Szi-
réna 20.00 Szüreti hagyományok: Alapon (12’), Vajtán
(22’), Rétszilason (30’) és a Zengõ Óvodában (19’), Út-
vesztõk – van kiút a hajléktalanságból? (ism. 37’)
Október 10., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Pusztaszabolcs–Sárszentmiklós U13 foci (70’),
Sárszentmiklós–Polgárdi foci (95’) 13.00 Heti híradó
14.00 Alexander Klára a változókorról (63’), Az anyatej
világnapja (ism. 40’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Szi-
réna 20.00 Mesemondás Cecén (15’), Bokszolók (22’),
Sárbogárdi Napok (ism. 60’), Halászbúcsú Rétimajorban
(ism. 24’)
Október 11., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Alexander Klára a változókorról (63’), Az anyatej vi-
lágnapja (ism. 40’) 13.00 Heti híradó 14.00 Szüreti ha-

gyományok: Alapon (12’), Vajtán (22’), Rétszilason (30’)
és a Zengõ Óvodában (19’), Útvesztõk – van kiút a hajlék-
talanságból? (ism. 37’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Szi-
réna 20.00 Dr. Makkos Norbert: Szüzek és prostituáltak a
sárkánnyal (97’), Kórusének a Nemzeti Galériában (ism.
35’)
Október 12., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Mesemondás Cecén (15’), Bokszolók (22’), Sárbogárdi
Napok (ism. 60’), Halászbúcsú Rétimajorban (ism. 24’)
13.00 Heti híradó 14.00 Pusztaszabolcs–Sárszentmiklós
U13 foci (70’), Sárszentmiklós–Polgárdi foci (95’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Alexander Klára a
változókorról (63’), Az anyatej világnapja (ism. 40’)
Október 13., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Dr. Makkos Norbert: Szüzek és prostituáltak a sárkánnyal
(97’), Kórusének a Nemzeti Galériában (ism. 35’) 13.00
Heti híradó 14.00 Alexander Klára a változókorról (63’), Az
anyatej világnapja (ism. 40’) 18.00 Lapszemle, Heti hír-
adó, Sziréna 20.00 Szüreti hagyományok: Alapon (12’),
Vajtán (22’), Rétszilason (30’) és a Zengõ Óvodában (19’),
Útvesztõk – van kiút a hajléktalanságból? (ism. 37’)
Október 14., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Szüreti hagyományok: Alapon (12’), Vajtán (22’),
Rétszilason (30’) és a Zengõ Óvodában (19’), Útvesztõk –
van kiút a hajléktalanságból? (ism. 37’) 13.00 Heti híradó
14.00 Mesemondás Cecén (15’), Bokszolók (22’), Sárbo-
gárdi Napok (ism. 60’), Halászbúcsú Rétimajorban (ism.
24’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Puszta-
szabolcs–Sárszentmiklós U13 foci (70’), Sárszent-
miklós–Polgárdi foci (95’)

tán 21.25 40 éves szûz 23.35 Jericho 0.35 100
csoda 0.40 Tények este 1.10 Csillagkapu
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ vi-
lág 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.23 Október 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15
Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöld-
övezet 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Október 16., PÉNTEK

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.54 Híradó 6.01
Körzeti híradó 6.15 Kárpát Expressz 6.40 Ma reg-
gel 9.00 Bûvölet 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok
12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát Exp-
ressz 13.00 Körzeti magazin 13.50 Közlekedõ
14.00 Záróra 14.55 Átjáró 15.25 Sírjaik hol dom-
borulnak? 15.55 Ablak 16.25 A fagyos folyó lova-
sa 17.10 Prizma 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó
17.50 6 órai 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 Narancsvidék 23.45 Hírek
23.55 Kalef – A Moszkva téri galeri 0.50 Önök
kérték!
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05
Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Hír-
adó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 Sürgetõ
ügetõ 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 Ref-
lektor 0.45 Itthon 1.05 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25
Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.45 Teleshop
11.50 Elvis – A kezdet kezdete 13.25 Kvízió 14.20
Parti nyomozók 15.20 Amy-nek ítélve 16.20 Bû-
bájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Té-
nyek 19.05 Párbaj: Játssz agyban, játssz nagy-
ban! 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal a tortán
21.25 Született feleségek 22.25 Szellemekkel
suttogó 23.25 100 csoda 23.30 Tények este 0.00
Zavar 1.40 A Donnelly klán 2.45 Drága testek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ma-
gánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Október
13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arc-
vonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hét-
köznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Króni-
ka 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért sza-
vak 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



18 HIRDETÉSEK 2009. október 8. Bogárd és Vidéke

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

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 TÉG-
LAÉPÍTÉSÛ LAKÁS ELADÓ. Irányár: 10.150.000 Ft.
Telefon: 06 (30) 288 7239.
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.
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)

Sárbogárdon régi típusú, felújított, egyszo-
ba-konyhás ház 100 négyszögöl területen eladó
(1.5 millió). Telefon: 06 (46) 351 309. (323084)

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

30 ha szántót 2 darabban Nagylókon bérbe ad-
nánk. Érdeklõdni: 06 (30) 247 3757.
Sárbogárdon, Kígyó utcában összközmûves vá-
lyogház telekárban, irányár: 2 millió 300 ezer Ft-ért
eladó. 06 (30) 296 3375. (323099)

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

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

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 el-
adó. 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)
Kukoricát, takarmánybúzát és tritikálét vásárolok!
Telefon: 06 (30) 382 4133. (323224)

Sürgõsen eladó Árpád-lakótelepen negyedik eme-
leti felújított lakás. 06 (20) 451 1128. (323223)

Lakás eladó! 06 (30) 209 9371.
Nagylókon ház eladó-kiadó részletfizetési lehetõ-
séggel. 06 (30) 434 1917. (323222)

Hízott, konyhakész májkacsák folyamatosan el-
adók. Telefon: 06 (25) 234 303 az esti órákban.
(323219)

Tamásiban zártkerti ingatlan, fürdõhöz közel kis
épülettel eladó. Ár: 1.599.999 Ft 06 (30) 682 1210.
(323218)

MORA (vezetékes) 4 fejes gáztûzhely jó állapotban
eladó. 06 (70) 628 4879. (323150)

Szépségszalonban fodrászszék kiadó. 06 (20) 619
0935.
Sárkeresztúron kétgenerációs családi ház áron
alul sürgõsen eladó. 06 (20) 445 1882. (323444)

Kislókon 100 m2-es gázfûtéses, cserépkályhás
közmûvesített tégla családi ház eladó. Telefon: 06
(30) 175 0690, 06 (25) 464 737. (323443)

Ady-lakótelepen 4. emeleti lakás garázzsal eladó.
06 (30) 648 8824.
Családi ház olcsón eladó. 06 (70) 410 4917.
Startkártyával rendelkezõ regisztrált munkanélkü-
liek jelentkezését várom fizikai munkára, valamint
mozgóbolti eladói munkakörbe. B vagy C kategóri-
ás jogosítvány szükséges. 06 (30) 382 4133. (323227)

Startkártyával rendelkezõ regisztrált munkanélkü-
liek jelentkezését várom tápboltba, bolti eladó
munkakörbe. 06 (30) 382 4133. (323227)

Egyszobás, földszinti lakás eladó-kiadó Ady-lakó-
telepen. 06 (30) 8192 563. (323226)

Eladó Árpád-lakótelepen háromszobás, erkélyes,
szép állapotú, földszinti lakás. Irányár: 7.500.000
Ft. 06 (30) 645 7124, 06 (70) 940 8024. (323228)

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

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

06 30 444 1602

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

Eladó FÉG gyártmányú Siesta Pingvin
falra szerelhetõ infraégõs gáz hõsugárzó,

valamint térdeplõs szék.
Érdeklõdni: 06 30 993 3395

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

Helyi képviselõket KERESÜNK
FELVÉTELRE a Generali-Providencia

Biztosító Zrt.-hez!
Mások bezárnak, mi nyitunk!

Telefon: 06 20 450 4655

KÉZMÛVES ÉKSZEREK,
TIFFANY DÍSZTÁRGYAK

www.zsuzsikamdolgai.hu
Rendelésfelvétel: 06 20 412 4559

Sárbogárdon és környékén
CSALÁDI HÁZAT, LAKÁST, INGATLANT
KERESEK. Érdeklõdni: 06 30 719 9988,

06 20 956 7167, Bedecs.

JOGOSÍTVÁNY! Tanfolyam indul
október 9-én 18 órakor

a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Fûrész József 06 30 290 3744

TÛZIFA ELADÓ! Aprított cser,
tölgy, akác, ingyenes házhoz szállítással.

06 30 720 9100
Horváth Sándor, Tamási.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

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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Huszonegy síremléket
rongáltak meg gyerekek

Október elsején temetõben okozott rongálásról értesítették a
rendõrség ügyeletét. A Mezõszilasról érkezett jelzés alapján
haladéktalanul megkezdték az adatgyûjtést. Délutánra kide-
rült: gyerekek voltak a tettesek.

A bejelentés alapján végzett adatgyûjtés során megállapítást
nyert, hogy szeptember 26-án délután történt a rongálás. A
Rákóczi út, Vásár u. keresztezõdésénél lévõ katolikus teme-
tõben 21 síremléket rongáltak meg ismeretlenek, azokról név-
táblákat, fejfarészeket, virágtartókat törtek le, síremlék nél-
küli sírhelyekrõl ledöntötték a kereszteket, mécseseket törtek
össze.

A felkutatott szemtanú elmondta, hogy délután három óra
körül gyerekeket látott a temetõben, akik bent futkároztak.

Még a bejelentés napján megállapítást nyert az egyik gyermek
személye, akit édesanyja jelenlétében hallgattak meg. A kisfiú
elmondta, hogy két társával mentek a temetõbe, majd közö-
sen kitalálták, hogy sírokat fognak döntögetni, hogy megmu-
tassák, ki milyen erõs. A másik két gyermek hasonlóan
nyilatkozott a meghallgatás során.

A három gyermekkorú által elkövetett rongálások és kegye-
letsértések rendbeliségének megállapítására a hozzátartozói
kör megállapítását követõen kerülhet sor. Tekintettel arra,
hogy az elkövetõk gyermekkorúak, és velük szemben büntetõ-
eljárás nem folytatható le, ezért az ügyben gyámhatósági
eljárásnak van helye.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ
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Nyílt
tér

ÉLETVESZÉLYES BUSZOK
Vajta és Sárbogárd közt nagyon rossz álla-
potú buszok közlekednek. Emiatt gyakori a
késés.
Gyakran járok busszal, hiszen más közle-
kedési lehetõségünk nincs, így saját bõrö-
mön tapasztalom meg a Volán állapotát.
Múlt kedden Cecén az iskola elõtt robbant
le a busz. Két és fél óra késéssel érkezett a
mentesítõ járat. Akkor kapott a sofõr egy
másik buszt, ami ugyanolyan rossz állapot-
ban volt. A pótbusz csütörtökön Bogárd és
Cece közt robbant le. Mire jött a mentesí-
tés, már mindenki a körmét rágta, hiszen
sokaknak az állása múlik azon, hogy idõ-
ben beérnek-e a munkahelyükre.

Sajnos ez nem egyedi eset. Szinte hetente
cserélik a rossz buszt még rosszabbra. Két
hét alatt ezen a járaton négyszer cseréltek
buszt, és most az ötödik se biztonságosabb.
Szegény sofõrök már alig mernek beülni
ezekbe a rozoga járgányokba a volán mögé,
hiszen rájuk sok ember életét bízták. S mi
lesz, ha menet közben felmondja a fék,
vagy a kormánymû a szolgálatot?
Miért nem állítanak be olyan buszt, amivel
biztonságosan lehet utazni? Utas van, hi-
szen sokszor alig férünk fel a buszra. A me-
netdíjból van elegendõ bevétel. Akkor
hova lesz a sok pénz?

Név és cím a szerkesztõségben

Megmetszett
mályvák

Egyik nap két kirendelt közmunkás meg-
metszette a szerkesztõség elõtti mályvá-
kat. Állítólag ezt a feladatot kapták, bár az
is elképzelhetõ, hogy a „szerkesztõség
elõtti bokrokon” a munkát kiadó vezetõ a
kultúrház mögötti bokrokat értette. Ezt én
nem tudhatom, csak a tényt, hogy a mi
mályváinkat metszették meg — fölöslege-
sen.
Mert azokat a mályvákat a családunk ül-
tette, és a férjemmel együtt szoktuk meg-
metszeni rendszeresen. A füvet és az árkot
is mi tartjuk rendben. Az önkormányzat,
tudomásom szerint, el is várja a lakóktól,
hogy a portájuk elõtti részt tartsák rend-
ben. Ennek fényében kérdezem nyomaté-
kosan: Minek kellett akkor a mi mályváin-
kat megmetszeni? Más bokrokhoz az utcá-
ban miért nem nyúltak hozzá? Ha hirtelen
ennyire fontos lett nekik ez a terület, akkor
ezentúl ne pazaroljuk a saját fûnyírónkat,
benzinünket és kezünk munkáját rá? Va-
jon máskor is jönnek majd? Ugyanakkor
más helyeket, ahol szükség lenne segítõ
kézre, miért nem vesznek észre? Példának
okáért ott a lakótelep pályája, ahol már rég
nem vágták le a füvet, vagy az Ifjúsági park,
ahol a Bogárdi Napokról származó sze-
métbõl még mindig akad, és hoszszan so-
rolhatnám még, szerintem hol lenne tenni-
való.

Hargitai Kiss Virág

Heti idõjárás

Csütörtökön még szép, napos, nyárias
hõmérsékletû idõre van kilátás, az or-
szág nagy részén 25 fok fölé melegszik
fel a levegõ. Pénteken egy markáns hi-
degfront hatására lehûlés kezdõdik esõ-
vel, záporral. A hétvégén egy ciklon ha-
tározza meg hazánk idõjárását, szeles és
csapadékos idõt okozva. A csapadék
mennyisége és térbeli eloszlása még bi-
zonytalan, de jó esély van többfelé je-
lentõsebb mennyiségû esõ lehullására.
A jövõ hét elsõ napjaiban helyenként
még a 15 fokot sem éri el a csúcshõmér-
séklet.

www.metnet.hu

Lesz-e környezettudatosság?
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környe-
zettudatosság — Tudatos Környezeti Ma-
gatartásra Nevelés címmel országos prog-
ramot indított, s ennek keretében a prog-
rammal negyven várost kerestek fel. Az
egyik állomás október 6-án Sárbogárd volt.
A program keretében elhangzott elõadá-
sok helyi, térségi szinten próbálnak segít-
séget nyújtani a környezetvédelem és
fenntarthatóság gyakorlatban történõ al-
kalmazásához helyi döntéshozók és peda-
gógusok számára.
A program szakemberei elmondták, hogy
ezzel a kampánnyal a fenntartható életmó-
dot, és az ehhez kapcsolódó viselkedés-
mintákat ösztönzõ megoldásokat ismer-
tetnek meg. Ennek érdekében környezet-
nevelésben és kommunikációban jártas
szakemberekkel járják a térségeket, hogy
friss tudással lássák el a helyi társadalmi és
politikai érdekek képviselõit, a gazdaság
felelõs szereplõit és a felnövekvõ nemze-
dék nevelésben kiemelkedõ szerepet válla-

ló pedagógusokat. A program célja, hogy
az elõadások révén a résztvevõk képessé
váljanak a fenntarthatóság elméletének
biztonságos megfogalmazására, képvisele-
tére, módszertanának alkalmazására és
továbbadására.

Délelõtt a helyi döntéshozók számára, dél-
után pedig pedagógusoknak tartottak elõ-
adást.

Sajnos nagyon kevesen jöttek el a progra-
mot meghallgatni. Lehet, hogy az ezekre a
pályázatokra szánt pénz nem a legjobban
hasznosul ezzel a módszerrel?

/H/

Lázár Ervinre emlékezve
Felavatták Lázár Ervin síremlékét a budapesti
Farkasréti temetõ mûvészparcellájában. A fe-
hér márványból készült alkotás Csíkszentmi-
hályi Róbert szobrászmûvész munkája.
A családtagok, barátok, írótársak és a tisztelõk
részvételével zajló megemlékezésen Vasy Géza
irodalomtörténész, a Magyar Írószövetség elnö-
ke mondott avató beszédet.
Ezt követõen az író „A bolond kútásó” címû no-
velláját Kézdy György színmûvész mondta el,
József Attila Harmatocska címû megzenésített
versét pedig Sebõ Ferenc adta elõ.
Az emlékezés virágait az író családja, tisztelõi,
barátai helyezték el a síremléknél. A szülõföld
képviseletében többek között Sándor Pál simon-
tornyai gyógyszerész is jelen volt. A síremlékrõl
lapunk számára õ készített fotót.

Hargitai Lajos


