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Nagy rendõri készültség mellett kettõs keresztet állítottak Cece
központjában. Utána Vona Gábor, a Jobbik elnöke tartott lakos-
sági fórumot. Másnap Vajtán volt gazdafórum, este pedig Sárbo-
gárdon rendeztek gyûlést a kultúrházban.

Írásunk a 2. oldalon olvasható.

Sárbogárd Város Önkormányzata
meghívja a lakosságot

az 1956. október 23-ai forradalom
alkalmából tartandó

MEGEMLÉKEZÉSRE
a Hõsök terére

2009. október 23-án 18 órakor.

A Jobbik és a gárda
Cecén, Vajtán,
Sárbogárdon

Fegyveres rablás Igaron
Térségünkben eddig még nem történt fegyveres boltrablás. Hát
ezt is megértük!

Kirabolta ismeretlen tettes az igari Fõ úton található élelmiszer-
boltot. A maszkot viselõ férfi fegyverrel a kezében ment be az üz-
letbe, ahol a hölgy alkalmazottat a belsõ helyiségbe lökte, majd a
pénztárgéphez lépett. Az eladónak sikerült kimenekülnie az üz-
letbõl és segítségért kiabálni, de a férfi ennek ellenére magához
vette a kasszában lévõ, nem nagy mennyiségû pénzt, és gyalogo-
san távozott a helyszínrõl. Igar külterületén egy erdõvel határos
kukoricásba menekült be. A rendõrök nagy erõkkel, polgárõrök
bevonásával keresték az elkövetõt, még a készenléti rendõrség
helikopterét is bevetették, de a tettest nem találták. A férfi kb.
180-190 cm magas, vékony testalkatú. Az eladó szerint vékony
hangon beszélt. Fekete nadrág, bõrcipõ és zöldes, terepszínû
mellény volt rajta. Aki bármilyen érdemleges információval tud
szolgálni a tettessel kapcsolatban, az jelentkezzen a rendõrségen.

Húsz éve mentek ki az oroszok
Húsz évvel ezelõtt, 1989-ben kezdõdött meg Magyarországról a szovjet
csapatok kivonása. Ezzel elindult az a folyamat, ami az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc fõ követelése volt, s tömegek kiáltották akkor:
„Ruszkik, haza!”
A sárbogárdi szovjet harckocsiezredre még emlékezhetnek a sárbogár-
diak, hiszen nemcsak november 7-én, hanem szinte minden nemzeti
ünnepünkön kivonult az orosz laktanyából egy díszszázad a Hõsök te-
rén lévõ orosz katonai temetõhöz, ott koszorúztak, s díszsortûzzel tisz-
telegtek a hõsök emléke elõtt. Utána a katonai rezesbanda zenei kísé-
rete mellett masíroztak végig Sárbogárd fõutcáján.
A Sárbogárdról búcsúzó szovjet parancsnoknak Szõnyegi József virág-
kertész adott át egy koszorút 1989. május 19-én, az utolsó szovjet kato-
na azonban csak 1990 októberében hagyta el Sárbogárdot.

Hargitai Lajos
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A Jobbik és a gárda Cecén,
Vajtán, Sárbogárdon

Csütörtökön Cecén tartott kampánygyû-
lést a Jobbik Magyarországért Mozgalom.
Erre illusztris vendégeket is vártak: Vona
Gábort, a Jobbik elnökét, valamint Szi-
lágyi György elnöki kabinetvezetõt. A ren-
dezvény a nyilas hatalomátvétel 65. évfor-
dulójával esett egybe.
A kora esti órákban a megyei választmány
zárt ajtók mögött ülésezett a mûvelõdési
ház nagytermében, amelyen részt vett
Vona Gábor is. Az ülés után — az udvaron
várakozó több száz fõvel együtt — a Jobbik
és a Magyar Gárda által állított Apostoli
Kettõs Kereszthez vonultak, annak felava-
tására. Mivel a cecei képviselõ-testület
nem járult hozzá, hogy a jelképet közterü-
leten állítsák fel, azt a település központjá-
ban, a V8 Kóbor Kutyák Nemzeti Vendég-
lõ elõtti magánterületen állították fel. Az
avatás vezérszónoka ifj. Hegedûs Loránt
református lelkész volt. Az avatásra a Ma-
gyar Gárda egyenruhás alakzatban, dísz-
menetben vonult fel, s ott voltak a gárda
rendfenntartói is „Csendõrség” felirattal a
hátukon, fekete kakastollas kalapban. Így
álltak díszsorfalat a kettõs kereszt körül. A
kereszt mellett egy motoros jelképet is fel-
állítottak Árpád-sávos zászlóval letakarva.
Az ünnepségre a rendõrség nagy erõkkel
vonult fel a rendezvény biztosítására. In-
formációim szerint a rendõrség a kálozi
gárdistaverésre hivatkozva így akarta meg-
elõzni az esetleges atrocitásokat, amelyek
a cigányság részérõl érhették volna a Ma-
gyar Gárda egyenruhásait. Cigányok a
rendezvény környékén sehol nem voltak
láthatók, így a rendõröknek velük dolguk
nem akadt, ezért inkább az egyenruhás
gárdistákkal foglalkoztak. Míg folyt az ün-
nepség, a díszsorfalat álló gárdistákat iga-
zoltatták egymás után. Ezt beszédében ifj.
Hegedûs Loránt szóvá tette, s Vona Gábor
is vitába keveredett az igazoltatást végzõ
rendõrökkel. Azt kifogásolta, hogy az iga-
zoltatásokkal megzavarták az ünnepséget.
Ezzel kapcsolatos véleményét késõbb a
kultúrházban rendezett kampánygyûlésen
is kifejtette. Elmondta: ha a Jobbik a vá-
lasztásokon olyan eredményt ér el, nem
maradhat el a rendõrségi vezetõk felelõs-
ségre vonása. Az ünnepség végén a Jobbik
jogásza bejelentette, hogy feljelentést tesz-
nek az intézkedõ rendõrök ellen „jogtalan
rendõri intézkedés miatt”.

A kettõs kereszt megáldása és megszente-
lése után a kultúrház nagytermében folyta-
tódott a program, ahol Árgyelán János
megyei elnök és Szilágyi György elnöki ka-
binetvezetõ hozzászólása után Vona Gá-
bor elnök tartott Magyarország jelenérõl,
jövõjérõl lakossági fórumot.
A cecei kultúrház nagyterme megtelt a fó-
rumra, amelyre sok más településrõl is ér-
keztek érdeklõdõk. Helyiek elmondása
szerint a közönség jelentõs része nem cecei
illetõségû volt, s ezért nem helyi, hanem
sokkal inkább térségi jellegû volt a fórum,
amelynek a cecei és a vajtai Jobbik és a he-
lyi Magyar Gárda voltak a házi-
gazdái. A gyûlés forró hangulatá-
ban Vona Gábort többször is
megtapsolták. A fórum több
mint két órán át tartott.
Vona Gábor hangsúlyozta, hogy
a Jobbik az elsõ olyan párt, amely
alulról szervezõdött és követke-
zetesen képviseli a nemzeti, ma-
gyar érdekeket. Nem a város, ha-
nem a vidék pártja, s ez az egyet-
len olyan párt, amely még nem
piszkolódott be. Bizonyára pró-
bálják majd õket is bemocskolni,
de ne higgyenek senkinek, róla is
állították már azt, hogy cigány, zsidó,
Moszad-ügynök. Õ nem akart politikus
lenni, történelemtanárnak készült, ám õt
erre hívta el a Jobbik Magyarországért
Mozgalom, amelyet az embereknek egy
igazságosabb, jobb társadalom iránti vágya
hozott létre. Az EP-választáson ezért is ér-
tek el olyan sikert, hogy két képviselõjük is
az Európai Parlamentbe került.
Elmondta, hogy ha a Fidesz gyõz a válasz-
tásokon, csak akkor lépnek velük koalíció-
ra, ha a Jobbik programját maradéktalanul
vállalják. Õk mindenképpen meg akarják
szervezni a csendõrséget, amelynek füg-
getlennek kell lennie az országos irányítás
alatt álló rendõrségtõl, s annak helyi, illet-
ve regionális irányítás alatt kell állnia. Fe-
lelõsségre vonást ígért, s annak a reményé-
nek adott hangot, hogy „a mai elvtársak
rövidesen cellatársak lesznek”.

A lakossági fórum után a helyi szervezõk
halászlére invitálták vendégeiket.
Másnap Vajtán folytatódott a program
gazdafórummal. A vajtaiak még szántóföl-
di bemutatóra is kivitték Vona Gábort,
majd disznótoros ebédet adtak a vendég
tiszteletére. Mint mondták, oda is nagy
erõkkel vonultak ki a rendõrök. Õket is kí-
nálták finom sült kolbásszal, de nem fo-
gadták el.

Péntek este
Sárbogárdon

A sárbogárdi mûvelõdési központ színház-
terme nagynak bizonyult a péntek esti la-
kossági fórum számára. A cecei teltházas
est után Sárbogárdon nagyon kevés érdek-
lõdõ volt. Mintegy 50-60 fõ lehetett a te-
remben. Úgy tûnik, a sárbogárdiakat nem
sikerült igazán mozgósítani a fórumra, pe-
dig a hírverésbe az is „besegített”, hogy
Kálozon összetûzésbe keveredett a helyi
cigányok és az oda baráti vacsorára látoga-
tó gárdisták egy csoportja.
A sárbogárdi lakossági fórumon az egyen-
ruhás gárdisták is csak néhányan jelentek

meg. Ennek ellenére a rendõrség ide is
nagy erõkkel vonult ki, s „megszállták” a
fórumnak helyet adó József Attila Mûve-
lõdési Központ környékét. Rohamkocsik-
kal, rabszállítókkal álltak a hátsó kis utcá-
ban, s akkora volt a készültség, hogy a
rendõrök száma jóval meghaladta a fórum
résztvevõinek számát.
Vona Gábor Sárbogárdon ugyanazt
mondta el, amit már Cecén is hallottunk, s
itt is több hozzá intézett kérdésre vála-
szolt.
Környékbeli lakók kifogásolták, hogy a ki-
vonult rendõrök — akárcsak a korábbi al-
kalmakkor — most is sok szemetet hagy-
tak maguk után (cigarettacsikkek, zseb-
kendõk, csokoládépapírok stb.), pedig
vannak a Hõsök terén kihelyezett szeme-
teskukák.

Hargitai Lajos

Boros János: Mégis
Nézz rám! Ember vagyok!

Tán Isten, tükörkép,

Bár néha leköpték,

mégis visszaragyog!
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Szüreti mulatság Sárbogárdon
Még az Ultrák is felvonultak

Az év utolsó szüreti felvonulása tette fel a koronát az idei õszi ren-
dezvényekre. Sárbogárdon már évek óta nem volt szüreti felvonu-
lás. Ennek szerepét a tinódi szüreti vette át, de hát az mégse volt
egész Sárbogárd összefogása. Az idén sikerült végre: lett Sárbo-
gárdon szüreti felvonulás, ifj. Bognár Józsefné óriási szervezõ-
munkájának köszönhetõen, s abban részt vettek a rétszilasiak,
sárszentmiklósiak, sárbogárdiak, tinódiak, töbörzsökiek egy-
aránt.

Kétszáznál többen ültek kocsikra, s vonultak végig Sárbogárd és
Töbörzsök utcáin. Tinódon volt a gyülekezõ, a vasúti sportpályán,
onnan indultak keresztül-kasul a városon. A menet élén most is
Farkas István (Piktor) haladt, utána a koronát id. Farkas István
vitte kocsiján. A bíró és bíróné szerepét Rigó László és felesége
vállalták. A csaposkocsin most is ott ült Juhász János polgármes-
ter, aki már az idén negyedik alkalommal tette föl a fejére a
nemzeti pántlikás kalapot.

Több családban szinte mindenki beöltözött szüreti díszruhába,
még a legkisebb kétéves is fönt ült a kocsin anyu ölében. A sárbo-
gárdi nyugdíjasklub
nótás kedvû asszo-
nyai is ott voltak a
menetben. Egy kocsi
megtelt velük, s
énekszóval, tánccal
tették hangulatossá
az eseményt.
A Hõsök terén, a mû-
velõdési központ
elõtt fölállított sátor-
ban Nagy Dezsõ, Tar
Jani és a mestersza-

kács, Farkas István készítették az esti vacsorát. Természetesen
Nagy Dezsõ idei õrlésû, kitûnõ paprikáját használták.
A mûvelõdési központ elõtt a gyerekek örömére diótörõt és lo-
vaglós ügyességi játékokat állítottak fel. Bent az egyik teremben
Halasiné Kriszti terményekbõl készített a gyerekekkel játékokat.
Az elõtérben a borbarát kör tagjai kínálták a vendégeknek borai-
kat.

Délben indult a menet, s bizony, majdnem este lett, mire a mûve-
lõdési központ elé érkeztek. S a hosszú út ellenére nem látszottak
fáradtnak. Leszállva a kocsikról úgy ropták a táncot, hogy majd-
nem beszakadt az aszfalt.

Egy lány a nagy
hangulatban fel-
állt egy ló hátá-
ra, és ott táncolt.
A többiek kör-
betáncolták a
kocsit, és közben
tapsoltak, biz-
tatták a táncos
kedvû leányzót.
Ahogy jobban
körülnéztem, a
bogárdi focipá-
lyáról ismerõs
arcokat láttam a

tömegben. Nemzeti szalagos kalapban ott csattogtatták a csizma-
szárat az Ultrák. Rájuk irányítva a kamerát elkiáltották magukat:
„Hajrá, Sárbogárd!” Most a szüreti hagyományokat tisztelték
meg, s õk is felvonultak a bogárdi szüreti menetben.

A vacsora után este szüreti mulatságon szórakoztak a felvonulók
és a bálra belépõjegyet váltó vendégek.

Hargitai Lajos

Köszönet mindazoknak, akik támogatták közös
sárbogárdi szüreti rendezvényünket, akár anyagi, tárgyi,

szellemi vagy kétkezi munkájukkal! Szervezõk
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A Dunaújvárosi Fõiskoláról jöttem
A Bogárd és Vidéke hetilap gyakornoki szemmel

Hogyan is kerültem ide? Ha az ember fel-
nõttként tanulásra adja a fejét, kötelezõen,
ajánlottan, vagy önszorgalomból, de biz-
tos, hogy olvassa a szakirodalmat. Így ke-
rült a kezembe Pikó András–Wisinger Ist-
ván–Zöldi László „Általános médiaisme-
ret” címû könyve.
A Sajtóismeret címû fejezetben Zöldi
László a kistérségi lap témájánál foglalko-
zik a Bogárd és Vidéke lap munkájával.
Fotó is készült a családi vállalkozásról. A
könyv 2007-es kiadása után megváltoztak
ugyan a vállalkozás körülményei — gon-
dolok itt arra, hogy a rádiózásból televízió-
zás lett —, egy azonban biztos, hogy a szer-
zõ mintapéldaként értékelte a hetilapot.
Néhány héttel ezelõtt eszembe sem jutott
volna, hogy érdekelhet az újságírás. Az
írást kóstolgattam ugyan, de hiányzott az
elhivatottság. Az olvasott történet azon-
ban elgondolkodtatott. A kistérségi sajtó
— mint a közösségi újságírás színtere —
sokat rejtõ lehetõség. Az emberek köré-
ben nagy érdeklõdésre tart számot, hogy
mi történik közvetlen környezetükben. Hí-
reket, információkat, tájékoztatást várnak
a helyi újságoktól. Mivel a vállalkozás fel-
keltette érdeklõdésemet, így nem volt két-
séges, hogy szakmai gyakorlatom egy ré-
szét a Bogárd és Vidékénél szeretném le-
tölteni. Érkezésemet az elsõ pillanattól na-
gyon segítõkészen fogadta Hargitai Lajos
laptulajdonos–fõszerkesztõ és csapata.
A Bogárd és Vidéke volt — 1990-ben — az
elsõ magánalapítású helyi lap Magyaror-
szágon. A függetlenség megõrzését tartja

ma is a fõszerkesztõ a legfontosabbnak.
Ahogy mondja, a lap tulajdonosai maguk
az olvasók, minden szám megvásárlása ál-
tal egy-egy részvényt vesznek a lap kiadá-
sához. Az újság írásában helyi, vállalkozó
szellemû, amatõr újságírók is részt vesz-
nek. A lakosság jelzéseivel, kérdéseire tör-
tént válaszadásokkal külön oldal, a Nyílt
Tér foglalkozik. Ez egy közönségkapcso-
lat, mint ahogyan az is, hogy a szerkesztõ-
ségbe folyamatosan hozzák a híreket, akár
egy-egy beszélgetés, vagy meghívó átadása
formájában. A szerkesztõség munkája és
az ügyfélforgalom egy légtérben mûködik.
A kis tárgyalóasztal négy székkel a betérõ-
nek jelzi, hogy itt bizony nincsenek titkok,

sõt, bárki megpihenhet ügyintézés közben.
Nemcsak szerkesztõi, hanem nyomdai, ki-
adói tevékenységgel is foglalkoznak. A
Bogárd és Vidékén kívül további 9 kistér-
ségi lapot tördelnek és nyomtatnak. A
helyi szerzõk által írt könyvek kiadását
elõszeretettel támogatják.
A hirdetéseket a szerkesztõségben veszik
fel, hirdetésszervezõket nem alkalmaznak.
A hirdetések hatékonyságát növeli, hogy
kérésre nemcsak a hetilapba, hanem a
Bogárdi TV képújságjába is bekerülnek. A
lap terjesztését a családtagok és a munka-
társak végzik, így a Bogárd és Vidékét a lap
készítõi viszik házhoz.
Hasznos szakmai tapasztalatokat szerez-
tem mind a hetilapnál, mind pedig a tévé-
nél, hiszen folyamatában követhettem a
munkát az anyaggyûjtéstõl a szerkesztésen
keresztül a végeredményig. A legérdeke-
sebb tevékenységek számomra az újság
szerkesztési munkálatai, illetve a filmek
helyszíni felvétele és vágása voltak, sõt ta-
núja lehettem a frissen nyomtatott hetilap-
ból készült Lapszemle felvételének.
Nagyon fontos, hogy a Bogárd és Vidéke
hetilap és a Bogárdi TV megtekinthetõk a
neten is.
Innen hova? Szakmai gyakorlatom követ-
kezõ állomása a Dunaújvárosi Hírlap szer-
kesztõsége, a Pannon Lapok Társasága vá-
rosi lapja. Remek lehetõség arra, hogy
összehasonlíthassam a két médium tevé-
kenységét.

Sörösné Kolonics Erzsébet fõiskolai hallgató

Ihász János sáregresi olvasó veszi át
a Bogárd és Vidéke legfrissebb számát

A kézmosás világnapja a Mészölyben
A kézmosás világnapját, október 15-ét tavaly elsõ alkalommal
rendezte meg több nemzetközi szervezet, köztük az UNICEF. A
nap célja, hogy eseményeivel felhívja a figyelmet a szappannal
történõ kézmosás fontosságára. 70 országban összesen 120 millió
iskolás mosott kezet: például Indiában 80 millió gyerek, Etiópiá-
ban 500 ezer. A magyar iskolák idén kapcsolódtak be elõször a
programba.
Az UNICEF a világ legnagyobb gyermekvédelmi szervezete.
Több mint 60 éve tevékenykedik annak érdekében, hogy minden
gyermek életben maradhasson.
Iskolánkban szeptember
elején hirdettük meg a
versenyt rajzpályázatra,
majd a legjobbakból kiál-
lítást készítettünk az au-
lában. A világnapot meg-
elõzõ héten különbözõ
felkészülések voltak az
osztályokban: megismer-
kedtek a szappannal, a
kézmosás öt lépésével,
azokkal az esetekkel,
amikor mindenképpen
meg kell mosni a kezet.

E napon ellátogatott hozzánk Farkas Attila, aki az AMWAY
Hungária Kft. igazgatója és az UNICEF területi képviselõje.
Megtekintette a kiállítást, majd a gyerekektõl érdeklõdött arról,
hogy mit tanultak a kézmosás fontosságáról. Hozott magával
ajándékba szappant is, amit hosszú ideig használhatunk. Kisebb
ajándékokat is kaptunk, és ígéretet arra, hogy vissza fog jönni
hozzánk átadni a rajzverseny helyezettjeinek a díjakat.
Hasznos volt ez a nap kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A mi isko-
lánk jövõre is részt vesz ezen a világnapon!

Nagy Ferencné
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Tökfesztivál a Zengõ Óvodában
Már harmadik éve kerül megrendezésre
óvodánkban a Tökfesztivál. Felnõttek és
gyermekek egyaránt nagy lelkesedéssel
készültek az eseményre. Alkalomhoz illõ-
en feldíszítettük óvodánkat és a csoport-
szobákat.

A hét folyamán folyamatosan „érkeztek” a
különleges formájú és nagyságú tökcso-
dák. Volt, akinek a kertjében több mint 20
kilogrammosra növekedett a sütõtök.

Nagy volt az érdeklõdés; szülõk, nagyszü-
lõk, testvérek és volt óvodások is részt vet-
tek a töklámpások faragásában. Jó hangu-
latban telt el az idõ.

Az ötletes, kreatív munkák készítése köz-
ben szép számban fogyott a zsíros kenyér
hagymával, jólesett mellé a forró tea, és
megkóstolhattuk a sült tököt is. A kivilágí-
tott töklámpásokat felsorakoztattuk a cso-
portszobák ablakaiban, és megcsodálhat-
tuk egymás „alkotásait”.

Nagyon ügyes remekmûvek készültek; volt
tökházikó Mazsolával és Manócskával, vi-
dám és szomorú figurák, „tökéhes”, „tök-
vagány”, macska, kakas, ördög, menyasz-
szony, lila kalapos hölgy, üstökös és vihar-
lámpa stb.

Köszönjük a szülõk aktivitását, lelkesedé-
sét! Reméljük, a következõ évben is folyta-
tódik ez a hagyomány óvodánkban.

Tálai Zoltánné óvodapedagógus

Aranydiplomás
óvó néni

Nem mindennapi ünnepségre került sor
szombaton délután az óvodapedagógusok
körében. Egy kellemes hangulatú beszél-
getés keretében Várhelyi Lászlóné Kati
óvó nénit köszöntötték kollégái abból az
alkalomból, hogy október 2-án aranydip-
lomát vehetett át Pécsett.

Becsülettel végezte munkáját, nevelte a
gyerekeket, és ezek mellett még olyan fel-
adatokat is vállalt, amelyek segítették az
óvoda mûködését.

Közben 50 esztendõ eltelt, és a meglévõ
diploma mellé egy új diplomára is jogosult
lett.

Megtiszteltetés volt vele együtt dolgozni!
Sok kollégát indított segítõ kezekkel a pá-
lyán, de tapasztalt kollégák is gyakran kap-
tak tõle útmutatót.

Az aranydiplomához elismeréssel gratulá-
lunk, és jó egészséget kívánunk!

„Immár 50 éve, hogy a pályára léptél,

Immár 50 éve, hogy óvónõ lettél.

Az aranydiplomát most vehetted át,

Mert most ünnepelted pedagógusléted
50. jubileumát.

Kérdelek Téged: mi az aranydiploma?

Pusztán egy jelkép. — De ami mögötte van!

Elbûvölõen, csodálatosan szép,

Mit szíved, lelked árasztott.

A tudást, sok törõdést, szeretetet,

Ezer meg ezer ember hálálja meg Neked.

Mindig látszott rajtad, hogy hivatástudatból
lettél óvónõ,

A pedagógusnak ez az a tulajdonsága,
mi legjobban becsülendõ.”

Etelvári Zoltánné Ica óvó néni
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Bált az alapítványért
A cecei iskola alapítványt szeretne létre-
hozni az iskolai oktatás segítésére. Szom-
baton rendezték óriási érdeklõdés mellett
azt a mûsoros táncestet, amelynek bevéte-
lébõl helyezik letétbe az iskolai alapítvány
indulótõkéjét.

A pedagógusok vidám mûsorral lepték
meg a rendezvény közönségét. Iskolások-
nak beöltözve adtak hangulatos képet az
mindennapi életrõl. Beöltöztek nebulók-
nak a tanító nénik, tanár nénik, s még az
igazgató bácsi is.
A bálra rengeteg tombolatárgyat ajánlot-
tak fel, s az alapítvány indulótõkéjéhez
Menyhárt Ferenc 50.000 Ft-ot ajánlott fel.
A mulatságon a zenét Szabó László ingyen
szolgáltatta.
A mûsor után a bál is telt házas volt, s a
200.000 Ft összegû bevétel bõven fedezte
az alapítótõkét.

Az iskola új vezetése lendületesen építi az
iskolaközösséget és az iskolát segítõ szülõi,
támogatói összefogást. Nagy örömükre a
mûsorra és a bálra eljöttek a nyugdíjas pe-
dagógusok és az óvodapedagógusok is. A

családias hangulatot jellemezte, hogy sok
szülõ elhozta a gyerekeket is otthonról.
A szervezõk ezúton is köszönik a sok segít-
séget, és örülnek a rendezvényt övezõ me-
leg fogadtatásnak.

Hargitai Lajos

Érik a paprika

A cecei utcákon járva szinte minden háznál piros paprikafüzérek
lógnak az eresz alatt. Itt szárítják, utóérlelik e táj aranyát. Az idei
paprikatermés mennyiségben és minõségben is jó volt. Lesz tehát
jó minõségû õrölt paprika a téli disznótorokhoz! /H/

SAK-hírek
Hazai asztaloknál folytatta a játékot az elmúlt héten, október
17-én a megyei I. osztályban játszó SAK II-es csapata, ahol a
csákváriakat fogadták.
A vendégcsapat összeállításán látszott, hogy nem lesz könnyû
mérkõzés, mivel volt a csapatban egy NB I-ben is játszott játékos
és egy olimpiai bajnok is, azaz Katona Kitti, illetve Csada Zsuzsa.
A hazai csapatban viszont ott volt Németh Jani, Lajtos Józsi, Szõ-
nyegi Tibi, Csizi, Böczy és nem utolsó sorban Vincellér István
utánpótláskorú játékosunk.
A párosok mérkõzésén a Németh Jani–Lajtos József páros nagy
csatában, 3-2-re elveszítette a mérkõzést. A Csizi–Böczy páros vi-
szont nagy csata nélkül, simán veszített. Az egyéni mérkõzések so-
rán Németh Jani és Csizi egy-egy mérkõzést nyert, Szõnyegi Tibi
kettõt, Vincellér István pedig egy mérkõzést — de azt az olimpiai
bajnok Csada Zsuzsa ellen — nagyon szép és jó játékkal. Katona
Kittivel is nagy csatát vívtak, de ott sajnos nem sikerült gyõzni. A
végeredmény így 13-5 a vendégek javára.
A következõ mérkõzésre október 24-én kerül sor, amikor is
Abára látogat a csapat, míg az NB III-as csapathoz szintén a
csákváriak jönnek október 28-án 18 órakor.

Minden érdeklõdõt és nézõt vár a SAK csapata!
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Sószoba az óvodában
A légszennyezés és az ízesítõszerekkel te-
letömött mûételek miatt egyre több az
asztmás, allergiás gyerek.
Pataki István vállalkozó és felesége úgy
gondolták, saját lehetõségeikkel próbál-
nak segíteni ezen a gondon, s fölkeresték a
sárszentmiklósi óvodában Burunczné Far-
kas Márti óvó nénit. Fölajánlották, hogy
létrehoznak az óvodában egy sószobát,
ahol rendszeresen eltölthetnek az óvó né-
nik a gyerekekkel néhány órát.

Az óvoda örült az ötletnek, és erre a célra
felajánlotta a bejárat melletti raktárhelyi-
séget, amit szépen átalakított a vállalkozó
és felesége. Parajdról hoztak 800 darab
sótéglát. Pataki István mellett mások is se-
gítettek a sószoba megépítésében. A só-
tégla-burkolatot Megyeri Gyõzõ készítet-
te. A padlólapokat Szajkó István rakta le,
Pálinkás Ferenc festette ki a helyiséget,
Handa Csaba készítette az ülõpárnákat,
Csapó Istvánné dajka néni hangulatos fi- gurákkal, díszekkel tette barátságossá, ott-

honossá a helyiséget.
A sószoba ünnepélyes felavatására múlt
pénteken került sor. Empergerné Gizike
óvó néni köszöntõjében elmondta, hogy a
sószoba nagy jelentõségû a gyerekek
egészségmegõrzésében: megszünteti az
orrdugulást, csillapítja a köhögést, enyhíti
az asztma, allergia és egyes bõrbetegségek
tüneteit, az egészséges embereknél pedig
immunrendszer-erõsítõ hatású.
Az avatón a nemzeti színû szalagot Juhász
János polgármester vágta át, majd az óvo-
dás gyerekek mûsora után Bíró Kriszti
énekelt.
Erre az alkalomra az óvoda udvarát õszi
terményekbõl készült hangulatos kompo-
zíciókkal díszítették.

Hargitai Lajos

Szorobános nyílt tanóra
A 2003-ban „A XXI. század taneszköze”
elismerésben részesült szorobánnal ismer-
kedhettek az ÁMK Sárszentmiklósi Álta-
lános Iskola 2. a osztályos tanulói október
7-én. Tóth Lászlóné és tanítványai már
második éve számolnak ezzel a szemléle-
tes, a mûveletek elsajátítását, begyakorlá-
sát megkönnyítõ segédeszközzel. A nyílt
tanórát Vajdáné Bárdi Magdolna tanító-
nõ, számos kiváló matematikai munkafü-
zet társszerzõje tartotta, melyet mezõszi-
lasi, cecei és helyi pedagógusok részvételé-
vel szakmai tapasztalatcsere követett. A
szorobán a korszerû kompetencia alapú
oktatás matematikai programtantervének
egyik taneszközeként nagyszerûen hasz-
nálható fejlesztéshez, tehetséggondozás-
hoz, de otthoni gyakorlásra is.

Miklósi iskola

KÖZLEMÉNY
A Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány
tisztelettel megköszöni támogatóinak
az adójukból felajánlott 1 %-ot.

A beérkezett 876.957 Ft-ot az ÁMK
Sárszentmiklós iskolájában és óvodái-
ban óvodai játékok és könyvek, jutal-
mazáshoz könyvek, versenynevezés,
projektor, vetítõvászon, informatikai
eszközök, tanulói székek vásárlására
fordítottuk.

Az alapítvány kuratóriuma

KÖSZÖNET
Köszönjük Bíró Krisztinek, hogy mûso-
rával szórakoztatta a gyerekeket és a
felnõtteket, Domján Jánosnak a finom
pogácsát, az iskolának a hangosító be-
rendezést.

Köszönjük a szülõk (Gábris Istvánné,
Horváthné Bernát Tímea, Mádi István,
Szabóné Jencski Renáta) segítségét,
melyet a vendégség lebonyolításánál
nyújtottak.

A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
nevelõtestülete

Köszönet
Köszönetet szeretnék mondani azoknak a sár-
bogárdi tûzoltóknak, akik október 16-án, pén-
teken, a Semmelweis és a Köztársaság út sar-
kán keletkezett tûzesethez gyorsan kiérkeztek
és maximálisan helytálltak.

Tisztelettel: Boros László szomszéd

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók
szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06 (25) 508 900.
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A tulajdon elleni
szabálysértésekrõl

157. § (5) Aki a húszezer forintot meg nem haladó lopást mezõ-, illetõleg erdõgaz-
daságilag hasznosított földön lévõ terményre, termékre, illetve haszonállatra,
vagy az ott elhelyezett felszerelésre, eszközre követi el, elzárással, vagy százötven-
ezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság ha-
táskörébe tartozik.
Az elzárással is sújtható szabálysértések (tiltott kéjelgés, garázdaság, veszélyes fe-
nyegetés, önkényes beköltözés és társai) között szerepel a lopás egy speciális alak-
zata, a terménylopás is, mellyel szemben egyre hatékonyabban lépnek fel Fejér
megye rendõrei. Az elmúlt héten krumpli-, szõlõ- és fatolvajokkal szemben intéz-
kedtek. A megmûvelt területek fosztogatóit zömében szabálysértési õrizetbe
vették.
Joggal bosszankodik a gazda, amikor hosszú hetek munkájának gyümölcsét más
aratja le, vagy dézsmálja meg. Joggal várja el a hatóságtól, hogy eredményesen
lépjenek fel az amúgy „szabályos” bûncselekmények enyhébb (bagatell) alakzata-
it megvalósítókkal szemben is.
Fejér megyében bevett gyakorlat a szabálysértési õrizet intézménye ezekben az
esetekben. A tetten ért, vagy felderített, elfogott elkövetõt 72 óra idõtartamra sza-
bálysértési õrizetbe veszik.
Október hetedikén délelõtt apát és fiát érték tetten burgonyalopás közben Káloz
külterületén. Személygépkocsival akarták a felszedett krumplit elszállítani, ami-
kor a mezõõr észrevette õket, és értesítette a rendõrséget. A fiatalkorú fiút nem,
de apját õrizetbe vették a sárbogárdi rendõrök.
A szabálysértési õrizet a bíró elé állításig, maximum 72 óráig alkalmazható. Az el-
járó bírónak elzárással, vagy maximum százötvenezer forintig terjedõ pénzbírság-
gal van lehetõsége szankcionálni az elkövetett szabálysértést. A 60 napban maxi-
mált elzárás (halmazatban történt elkövetés esetén) akár 90 nap is lehet.
A Fejér megyében immár gyakorlattá vált szabálysértési õrizet alkalmazása vél-
hetõen visszatartó erõvel bír a jövõbeni, potenciális jogsértõk körében.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Tyúktolvajok lakodalomra
készültek?

Október 12-én egy tucat tyúkot vitt el ismeretlen
tettes egy sárbogárdi családi ház hátsó udvarából.
A lopási kár 7.200 Ft.

Megfogták a fatolvajt

Október 14-én elfogták, majd elõállították a
rendõrök azt az alapi férfit, aki azzal gyanúsítha-
tó, hogy október 11-én egy Cece külterületén lévõ
erdõterületrõl kivágott és eltulajdonított 3 köb-
méter (12 szál) akácfát, melynek értéke kb.
50.000 Ft. A férfinél tartott házkutatás során a fa
nagy része megkerült, azt a rendõrök lefoglalták,
így a kár részben megtérült.

Anyja neve?

Október 15-én adat-megállapítás miatt lett elõál-
lítva a kapitányságra három személy Kálozról,
mivel nem tudták magukat hitelt érdemlõen iga-
zolni a járõröknek. Miután adataik a kapitánysá-
gon ellenõrzésre kerültek, szabadon engedték
õket.

Szentképet, kukát,
gázpalackot vittek

Október 18-án Sárkeresztúron betörtek a Dózsa
György utcában egy házba, ahonnan egy szentké-
pet vittek el, amin Szûz Mária látható a gyermek-
kel és három galambbal. Ezen kívül az elkövetõk
magukhoz vettek egy gázpalackot és még két da-
rab kukát is. A lopási kár kb. 231.000 Ft. A rongá-
lással az elkövetõk további 20.000 Ft-os kárt
okoztak.

Jogsi nélkül

Október 20-án szabálysértési õrizetbe vették a
rendõrök azt a kálozi férfit, aki egy Opel Vect-
rával közlekedett délelõtt Káloz belterületén,
amikor ellenõrzés alá vonták, és kiderült, hogy a
Sárbogárdi Városi Bíróság a jármûvezetéstõl el-
tiltotta.

Hamis a baba

A járõrök egy Ford típusú gépkocsit vontak ellen-
õrzés alá hétfõn délután Cecén. A rendõri intéz-
kedés során kiderült, hogy a jármûvön elhelyezett
rendszám egy Lada Samarára lett kiadva, míg a
Fordot átírási kötelezettség hiánya miatt a sárbo-
gárdi okmányiroda kitiltotta a forgalomból, ezért
annak a hatósági jelzéseit a tulajdonos le is adta
az okmányirodában a forgalmi engedéllyel együtt
a múlt héten. A Lada rendszámtábláit ekkor tette
fel a Fordra. A férfivel szemben megindult a bün-
tetõeljárás. Egyedi azonosító jel meghamisítása
miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Összeállította: (az FMRFK tájékoztatása alapján)
Hargitai Lajos

KÉK HÍREK

Tej, kenyér, óvszer
Egy fiatal pár lépett be az áruház ajta-
ján. Szótlanul, közönyös arccal ballag-
tak végig egymás mellett, a sorokat ma-
guk mögött hagyva. Nem idõztek el az
akciós standok és a dugig megrakott
polcok között. Egyenesen a kasszához
vették az irányt. Elõttük egy házaspár
várt a sorban, mögöttük egy nagymama
két unokájával.
Egy doboz óvszert vettek le a polcról, és
a futószalagra tették.
A vasárnapi álmos nyugalomba egy
csöpp hökkent izgalom vegyült. A piros
kis dobozka felkiáltójelként virított a
futószalag feketéjén. Nem vegyült egy
doboz tej, felvágott és kenyér közé,
nem lapult újság alatt. Nem. Hívogató-
an magára vonta a tekinteteket.
A házaspár összenézett, elnyomva egy
sanda mosolyt. A nagymama szemér-
mesen a csokoládékat kezdte nézni. Az
unokák mit sem törõdtek a hétköznapi

közjátékkal. Õket jobban érdekelte,
hogy ki tolja a kocsit.
A pénztáros a lehetõ legrezzenéstele-
nebb arccal fogta a dobozkát és áthúzta
a vonalkódolvasó fölött. Fizetés, blokk,
visszajáró, doboz a zsebbe — a legter-
mészetesebben zajlott le az árucsere
szertartása.
A fiú és a lány változatlan közönnyel
mentek ki a boltból. Fölültek a bicikli-
re, hazatekertek.
Otthon aztán megvacsoráztak, megfü-
rödtek, jóéjtpuszit nyomtak csemetéik
kobakjára, aztán a saját szobájukba tér-
ve összebújtak, majd mély álomba me-
rültek, ki-ki a maga oldalára fordulva.
Nem cifrázták túl a dolgot.
Olyanok voltak egymás számára, mint
a mindennapi kenyér … aminek ková-
sza a testi, lelki szeretet, s ha nincs,
éhen veszünk.

Hargitai Kiss Virág
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DÖK-vetélkedõ a Mészölyben

Október 14-én iskolánk diákönkormány-
zata vetélkedõt rendezett a 4., 5. és 6. osz-
tályos tanulók számára a tornateremben.
A délutánt Varsányi Erzsi néni és a DÖK
elnöke, Kolonics Gábor nyitotta meg. A 4
fõs csapatokból egy tanuló két tájkép közül
választhatott, majd le kellett rajzolni azt a
kifüggesztett kép alapján. Eközben két ta-
nuló egy kis idõre szintén kivált a csapat-
ból, mert a második feladat memóriajáték
volt, festmények neveivel. Az addig leta-
kart tábláról lekerült a lepel, s a kiválasz-
tott két-két gyerek nekilátott emlékezeté-
be vésni a festõket és mûveik címét. Mi-
közben az elért pontszámokat a szorgos
DÖK-tagok összeszámolták és felírták a
pontszámokat jelzõ táblára, addig az izgal-
mas verseny folytatódott: a csapatok meg-
kapták 2. feladatukat, a 13+1-es totót. A
válogatott kérdések után érkezett is a 3.

feladat. Minden csapat kapott egy boríté-
kot, ami városok és híres építmények nevét
rejtette. Ezek összepárosítása volt a fel-
adat, miközben a rajzosok lassan visszatér-
tek csapatukhoz. A 4. feladat már jócskán
megdolgoztatta az agytekervényeket: is-
kolánk apró-cseprõ dísztárgyairól, a tár-
gyak darabszámáról szólt a 6 kérdés. Az 5.
feladat egy sajátos játék, a suttogó volt. A
csapattagoknak egymás között kellett sú-
gással eljuttatni egy mondatot. Mivel most
ismertük meg ezt a játékot, sokaknak nem
ment még egészen, ezért végül ez a felad-
vány nem számított bele a végeredménybe.
Errõl a délutánról, azt hiszem, mindenki
nevében kijelenthetjük, hogy nagyszerû
volt. Ki cukorkát, ki tortát, ki tapasztalatot
szerzett. Köszönjük a diákönkormányzat-
nak!

Rácz Ramóna 6. a osztályos tanuló

PÁLYÁZAT

„Betlehemi csillagunk” címmel
kiállítást tervezünk Sárbogárdon

a Helytörténeti Múzeumban.

A jelentkezéshez nevezési lapot kell kitölteni, és
a fenti határidõre visszaküldeni az alábbi címre:
Szabóné Czuczai Katalin, 7000 Sárbogárd, Nagy
Lajos u. 19. További információ ugyanitt, vala-
mint a 06 (25) 460 501-es, vagy a 06 (30) 298
6107-es telefonszámon.

TÁJÉKOZTATÓ

A VERTIKÁL Zrt. — mint a települési szilárd hul-
ladékkal kapcsolatos közszolgáltatás végzõje
— értesítése alapján ezúton tájékoztatjuk a la-
kosságot, hogy

a 2009. október 23-ai
ünnepnapon (pénteken)

esedékes lakossági hulladékszállítási szolgálta-
tást, Sárbogárd közigazgatási területét érintõ-
en, a szolgáltató változatlan idõpontban fogja
elvégezni.

Városi polgármesteri hivatal, Sárbogárd

Hirdetmény
Ezúton adok tájékoztatást arról, hogy a SPAR
Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske,
Spar út) kérelmére a Sárbogárd, Ady E. út
212-214. szám alatti, 491. hrsz-ú ingatlanon lé-
võ környezeti zajt elõidézõ 263-as számú SPAR
áruház részére a D-8/8/2009. számú határoza-
tommal a zajkibocsátási határértékeket megál-
lapítottam a védendõ építményekre vonatkozó-
an.
A vélelmezett hatásterületen lévõ építmények,
ingatlanok ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
tulajdonosaival, jogszerû használóival — mint
ügyfelekkel — a határozatom egy példányának
postai úton történõ megküldésével közöltem
döntésemet, amely ügyfelek részére a jogor-
voslati lehetõség a határozat kézhezvételétõl
számított 15 napig áll fenn.
A D-8/8/2009. számú határozat a Sárbogárd vá-
rosi polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd, Hõ-
sök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján tájékozta-
tás és a nyilvánosság elõtt való megismerés
céljából kifüggesztésre került 2009. október
15-én, mely teljes terjedelmében megismerhe-
tõ.
Az üggyel kapcsolatban igény esetén bõvebb
tájékoztatást a polgármesteri hivatal mûszaki
osztályán (hivatali épület, emelet 4. számú iro-
da), illetve a 06 (25) 520 200-as telefonon
Bencze István fõelõadótól lehet kérni a kifüg-
gesztés idõtartama alatt.
A kifüggesztés utolsó napja az az idõpont,
amely napon az ügyfelek részére postai úton kö-
zölt határozat jogerõre emelkedik.

A távollévõ dr. Krupa Rozália jegyzõ
helyett és nevében eljárva:

Szenci György aljegyzõ–osztályvezetõ

N O S Z T A L G I A D I S Z K Ó
2009. október 24-én, szombaton, este 8 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.

Érdeklõdni lehet
a 06 (30) 384 2294-es telefonszámon.

Az est bevételét alapítványunk
a gyermekek sporttevékenységeinek

támogatására ajánlja fel.

Mindenkit szeretettel várunk!

Az MGÁI szülõi munkaközössége, iskolaszék
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor városi teremlabdarúgó-bajnokság
A II. forduló eredményei

Extrém–Twister Galaxy 3:0 (0:0)
Vezette: Szakács I. Extrém: Nedoba, Dévényi, Haj-
nal, Horváth D., Major. Csere: Horváth T. Twister:
Bognár I., Szántó, Killer I., Paudics, Bognár T. Cse-
re: Balogh, Gyöpös. A legenda visszatért az Extrém
kapujába. Inkább Bognár kapuját tették próbára
Majorék. Kontrára épített a Twister. Ez volt az elsõ
félidõ eseménye. Korán van a kezdés? A huszon-
harmadik percben megszületett az elsõ gól. Major
lövésébe még beleért Bognár I., de a labda a kapu-
ba vánszorgott. Nedoba bizonyított a másik olda-
lon, Paudics nagy erejû lövését hárította. A refle-
xekkel nincs baj! Dévényi kihagyta a ziccerhely-
zetet. Horváth T. az alapvonalról lõtte a második
gólt. Szép, formás támadás kontrából, Hajnal–Ma-
jor–Dévényi volt a labda útja, utóbbi nem hibázott.
Még Nedobának kellett bizonyítani két esetben.
Megérdemelt három pont. Sárga lap: Balogh T.
Góllövõk: Major, Horváth T., Dévényi.

Horváth Ker.–Reál Margit 6:4 (4:2)
Vezette: Szakács I. Horváth Ker.: Horváth József,
Oláh, Kovács, Horváth János, Horváth Á. Csere:
Horváth D., Pankus. Reál Margit: Géczi, Márton,
Rozgonyi J., Horváth, Fövenyi. Csere: Rozgonyi G.
Horváth Á. futott el a bal oldalon a harmadik perc-
ben. Lövése után a labda a kapuban kötött ki, meg-
adva az alaphangot. Márton a felsõ lécet találta teli-
be. Horváth Z. egyenlített. Rá egy percre Fövenyi
megszerezte a vezetést. Horváth J. jól eltalált, erõs
lövése után egyenlõ az állás. Fövenyi kézzel ért a
labdához a büntetõ területén belül — 7 m-es. A
büntetõt Horváth J. nagy erõvel rúgta a kapu jobb
oldalába. Támadt a Reál és bánta, mert kontrából
Horváth J. lõtt újabb gólt. A második félidõ elején
Oláh, majd Horváth Á. is kihagyta az adódó helyze-
tet. Fordult a kocka! A 29. percben Fövenyi másod-
szorra talált a kapuba, majd Rozgonyi G. védhetet-

len lövéssel egyenlített. Kétszer 2 perces elõnyhöz
a Horváth Ker. csapata, ezzel nem tudtak élni a jó
védekezõ Reál ellen. Jött az újabb 2 perces elõny,
melyet a nem figyelõ védõk mellett Horváth Á.
használt ki. Egy gyorsan elvégzett szabadrúgás
után, újra Horváth Á. volt eredményes. A mérkõzés
krónikájához még az is hozzátartozik, hogy Fövenyi
két kínálkozó helyzetbõl sem tudta bevenni az ellen-
fél kapuját. Sárga lap: Rozgonyi J. Piros lap:
Márton, Fövenyi, Horváth Z. (mind Reál). Góllövõk:
Horváth Á. 3, Horváth J. 3, illetve Horváth Z., Föve-
nyi 2, Rozgonyi G.

Alba Autósbolt Cece–
Sárkeresztúr KIKE 1:3 (1:1)

Vezette: Kristóf G. Cece: Fülöp Gy., Klazer, Pintér,
Fülöp T., Kiss. Csere: Danicsek, Démuth, dr. Er-
délyi, Takács. KIKE: Tóth, Szauervein, Hajdinger J.,
Geiger, Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Madár. Egymás
hibáiból éltek a csapatok az elsõ kilenc percben. Ez-
után Hajdinger J. kétszer is veszélyeztetett, Fülöp-
nek akadt dolga a kapuban. Tóth védte Démuth ka-
páslövését. Küzdöttek a csapatok a tizenkilencedik
percig, amikor is meglepetésre szöglet után bólin-
totta kapuba a labdát. Nem tartott sokáig az öröm,
mert Hajdinger Z. harminc másodperc múlva
egyenlített. A második félidõben tovább folyt a tak-
tikai csata, egy kis keménységgel tarkítva. Jó pár-
harcok alakultak ki. Szauervein nagy helyzetben hi-
bázott a 33. percben. Majd Fülöp T. hibázott.
Hajdinger Z. pedig büntetett. A 36. percben Sütõ
távolról lövésre szánta el magát, a labda az addig jól
védõ Fülöp Gy. lába alatt került a hálóba. Mindkét
csapat gyõzelemre játszott, melybõl a KIKE került ki
gyõztesen. Góllövõk: Démuth, illetve Hajdinger Z.
2, Sütõ.

Toledo 2005–Nyiki FC 4:4 (2:2)
Vezette: Szakács I. Toledo: Horváth I., Csuti, Dom-
bi, Barabás R., Kiss. Csere: Barabás B., Fûrész,
Gazsó, Horváth Zs., Orbán. Nyiki: Huszti L., Oláh,
Felker, Huszti R., Keresztyén. Csere: Huszti P.,
Németh, Boros. Nem bírt egymással a két csapat,
bár a Nyiki FC a harminchatodik percben még két
góllal vezetett. Tûz alá vették a Toledo kapuját, de
Horváth jól védett. Az utolsó két percben ember-
elõnyben játszott a Nyiki FC csapata, ekkor még
egy góllal vezettek, de Barabás B. jól eltalált lövés-
sel egyenlített. Nagy gól volt. Piros lap: Csuti.
Góllövõk: Barabás R., Orbán, Horváth Zs., Barabás
B., illetve Boros, Huszti R. 2, Keresztyén.

Bad Boys–Hörpintõ 5:0
Elmaradt, mert a Hörpintõ csapata a mérkõzésen
nem jelent meg. Ezért a versenykiírás XI/2. pontja
értelmében a 3 pontot a Bad Boys csapata kapja
5:0-s gólkülönbséggel. A versenybizottság a vét-
kes csapatot 3 pontos pontlevonással sújtja.

Sárbogarak–OMV 4:8 (2:4)
Vezette: Szakács István. Sárbogarak: Csuti, Gaz-
dag, Gászler, Kiss, Dizseri P. Csere: Deák, Németh
T. OMV: Plézer, Halasi, Nagy, Simon, Gráczer. Cse-
re: Derecskei, Herczeg, Lukács. A mérkõzést a
Bogárdi TV adásában a Bad Boys–Hörpintõ helyett
tekinthetik meg. Góllövõk: Gazdag 2, Dizseri,
Gászler, illetve Simon, Gráczer 3, Herczeg, Nagy,
Lukács, Halasi.

Légió 2000, Fair Bútor–
Pentagri Kft. 0:2 (0:1)

Vezette: Tóth A. Légió: Megyesi, Lakatos Gy., Né-
meth, Verbóczki, Mondovics. Csere: Baki, Banda,
Berta, Lakatos T., Szilágyi Cs. Pentagri: Györök,
Palotás, Tóth, Kelemen, Bor. Csere: Csendes, Dom-

ján, Sebestyén. A mérkõzés 1 perces gyászszünet-
tel kezdõdött, Verbóczki Tamás édesanyja tisztele-
tére. Kelemen két lövéssel vetette magát észre.
Verbóczki lõtt kapu mellé. Verbóczki lövését védte
Györök. Szabadrúgásból Tóth lõtt mellé. Kemény,
sportszerû mérkõzést vívott a két csapat. Felváltva
forogtak veszélyben a kapuk. Nagyon nagy iram
jellemezte a mérkõzést. Baki lövését védte Györök.
A 14. perben Domján kapott jó indítást a jobb olda-
lon, éles szögbõl kilõtte a hosszú sarkot. Lakatos T.
lõtt kapu mellé. Banda mentett az utolsó pillanat-
ban Palotás elöl, majd Lakatos Gy. ismételt. Laka-
tos T. lövését védi szögletre Györök. Csak úgy kap-
ják vissza a mérkõzés iramát, ha bemutatom a tá-
madásokat. Palotás lövését Megyesi szögletre te-
nyereli. Lakatos T. lõtt kapu fölé tiszta helyzetben.
Bor erõs lövését védi Megyesi, Verbóczki alig fejelt
kapu fölé. Domján lövését Megyesi lábbal hárítja.
Mondovics egymás után kétszer is sarokkal akarja
bevenni Györök kapuját, de ez nem sikerült. Há-
romszor találták el a kapufát egy támadás alatt a
Légió játékosai. Kelemen lövése centiméterekkel
ment a kapu mellé. A 37. percben emberelõnybe
került a Légió, Tóth a gólvonalról mentett. Kontrá-
ból Csendes vette be Megyesi kapuját, beállítva a
végeredményt. Piros lap: Verbóczki, illetve Sebes-
tyén. Góllövõk: Domján, Csendes.

BB. Truck–Spuri 4:3 (2:1)

Vezette: Kristóf G. BB. Truck: Meilinger, Molnár,
Gilicze, Zobák, Pálinkás. Csere: Dravecz, Gábris,
Horváth, Strausz. Spuri: Kiszl, Rohonczi, Deli,
Papp, Huszár. Csere: Kovács, Lendvai. Meggondol-
ta magát a BB. Truck, mégis nevezett, mindjárt
gyõzelemmel mutatkozott be. A sok gól ellenére
elég alacsony színvonalú játékot hozott a két csa-
pat találkozója. Egymás hibáiból éltek. Góllövõk:
Pálinkás 2, Zobák, Dravecz, illetve Papp 2, Huszár.

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport
1. OMV 2 - - 13:8 6
2. Sárkeresztúr KIKE 2 - - 9:2 6
3. Toledo 2005 1 1 - 8:6 4
4. Extrém 1 1 - 6:3 4
5. Pentagri Kft. 1 1 - 5:3 4
6. Alba Autósbolt Cece 1 - 1 5:3 3
7. Nyiki FC - 1 1 5:10 1
8. Légió 2000, Fair Bútor - - 2 4:7 0
9. Sárbogarak - - 2 4:12 0
10. Twister Galaxy - - 2 2:7 0

Góllövõlista:
1. Hajdinger Zoltán KIKE 4 gól

Deák Géza OMV 4 gól
3. Gráczer László OMV 3 gól

Fair Bútor-csoport
1. Bad Boys 2 - - 8:2 6
2. Horváth Ker. 1 - - 6:4 3
3. BB. Truck 1 - - 4:3 3
4. Hörpintõ 1 - 1 8:9 0
5. Spuri - - 2 7:12 0
6. Reál Margit - - 2 6:9 0
A Hörpintõ csapatától 3 pont levonva.

Góllövõlista:
1. Bácsi Hörpintõ 3 gól

Fövenyi Imre Reál Margit 3 gól
Horváth János Horváth Ker. 3 gól
Horváth Ádám Horváth Ker. 3 gól

III. FORDULÓ

2009. 10. 25., VASÁRNAP
8.30 NYIKI FC–Extrém
9.15 Sárkeresztúr KIKE–Toledo 2005

10.00 Alba Autósbolt Cece–
Légió 2000-Fair Bútor

10.45 Hörpintõ–Horváth Ker.

2009. 10. 26., HÉTFÕ
18.00 Reál Margit–BB. Truck
18.45 Spuri–Bad Boys
19.30 Pentagri Kft.–OMV
20.15 Twister Galaxy–Sárbogarak

IV. FORDULÓ

2009. 11. 08., VASÁRNAP
8.30 Horváth Ker.–Spuri
9.15 Alba Autósbolt Cece–Pentagri Kft.

10.00 Extrém–Sárkeresztúr KIKE
10.45 Sárbogarak–NYIKI FC

2009. 11. 09., HÉTFÕ
18.00 BB. Truck–Bad Boys
18.45 Reál Margit–Hörpintõ
19.30 Légió 2000-Fair Bútor–Toledo 2005
20.15 OMV–Twister Galaxy
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A Femol-csoport állása:
1. Szabadegyháza 10 9 - 1 44-12 27
2. Iváncsa 10 8 1 1 37-6 25
3. Pusztaszabolcs 10 6 2 2 27-18 20
Adony 10 6 2 2 23-14 20
5. Mezõfalva 10 6 1 3 32-15 19
6. Sárbogárd 10 4 5 1 21-14 17
7. Cece 10 4 3 3 19-29 15
8. Aba-Sárvíz 10 4 2 4 26-14 14
9. Seregélyes 10 4 1 5 20-18 13
10. Mezõszilas 10 4 1 5 15-32 13
11. Dég 10 4 - 6 14-21 12
12. Rácalmás 10 3 2 5 11-30 11
13. Enying 10 1 3 6 16-30 6
14. Lajoskomárom 10 1 2 7 20-31 5
15. LMSK 10 1 2 7 11-34 5
16. Nagyvenyim 10 1 1 8 16-34 4

A Roneko-csoport állása:
1. Pálhalma 10 10 - - 38-6 30
2. Velence 10 6 1 3 24-10 19
3. Csákvár-Publo 10 6 1 3 18-8 19
4. Bicske 10 5 3 2 17-12 18
5. Sárszentmiklós 10 5 2 3 18-16 17
6. Dunafém-M. 10 5 1 4 19-20 16
7. Martonvásár 10 4 3 3 18-10 15
8. Kápolnásnyék 10 3 5 2 13-15 14
9. Pusztavám 10 4 1 5 13-12 13
10. Baracs 10 3 4 3 12-12 13
11. Kisláng 10 4 1 5 15-16 13
12. Bakonycsernye 10 4 1 5 10-16 13
13. Sárosd 10 4 - 6 10-13 12
14. Polgárdi 10 1 3 6 10-21 6
15. Káloz 10 2 - 8 11-34 6
16. Pákozd 10 1 - 9 7-32 3

A Déli-csoport állása:
1. Perkáta 9 8 1 - 26-6 25
2. Sárszentágota 10 7 1 2 34-16 22
3. Vajta 10 7 1 2 28-13 22
4. Zichyújfalu 9 6 1 2 24—10 19
5. Kulcs 10 5 2 3 28-19 17
6. Alap 10 4 2 3 20-13 15
7. Tác-Csõsz 10 4 2 4 16-22 14
8. Dunapentele 10 4 1 5 23-26 13
9. Nagylók 10 3 3 4 12-15 12
10. Elõszállás 10 3 2 5 22-22 11
11. Mezõkomárom 10 3 2 5 13-20 11
12. Besnyõ 10 2 2 6 19-23 8
13. Soponya 10 - 4 6 8-22 4
14. Kisapostag 10 - 1 9 9-55 1

Sárszentmiklós–Dunafém-Maroshegy 3:2 /1:1/
Sárszentmiklós, 150 nézõ, vezette: Szabó
János.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szarka,
Szabó G., Szabó L., Csanaki, Markovics
/Bakos/, Salga /Emperger/, Huber, Král,
Berényi. Edzõ: Masinka László.
Dunafém-Maroshegy: Szmilek M., Mezõ-
vári, Bánfi, Gerencsér, Dénes, Juhász,
Szabó /Vass/, Jámbor, Szmilek D., Kiss,
Balogh /Patócs/. Edzõ: Mezõvári József.
A mérkõzésnek nagy volt tétje, mert gyõ-
zelmünk esetén helyet cserélünk a hoz-
zánk látogató vendégcsapattal. Ennek
megfelelõen kezdtünk, mert már az 5.
percben Csanaki jól eltalált szabadrúgása
a jobb alsó sarokban kötött ki, 1:0.
Továbbra is támadásban maradtunk, de
igazi ziccerhelyzetet nem tudtunk kidol-
gozni.
17. perc: egy kontratámadás után szögletet
harcolt ki a vendégcsapat, melyet Szmilek

D. a földre fejelt, így a labda a vetõdõ
Pappon átpattanva a hálóba kötött ki, 1:1.
Bosszantó volt a kapott gól, mert a Du-
nafém elsõ kapunk elõtti lehetõségét ki-
használta, amiben két belsõ védõnk na-
gyon benne volt.
A továbbiak során is erõltettük a támadá-
sokat, eredmény nélkül.
A második játékrész elején Csanaki aj-
tó-ablak helyzetben oldalhálót lõtt, majd
az 54. percben Szmilek védése után a labda
Král elé került, aki 5 méterrõl fejjel nem
hibázott, 2:1.
61. perc: szemre tetszetõs kényszerítõzés
után Jámbor lépett ki védõink között, és
nagy erõvel a hosszú sarokba lõtt, 2:2.
Mindent egy lapra feltéve támadtunk,
mely eredményre a 85. percben vezetett,
ekkor Berényi jól eltalált lövése a felsõ léc-
rõl Szarkához pattant, aki fejjel volt ered-
ményes, 3:2.

Jó iramú mérkõzésen két gyõzelemre éhes
csapat feszült egymásnak, melybõl mi jöt-
tünk ki jobban, igaz, a vendégcsapat a
2:2-es eredménnyel szemmel láthatóan
megelégedett volna.
Sok hiba tarkította a játékot, de végre fel-
fedeztem olyan momentumokat csapa-
tunk játékában és a játékosok hozzáállásá-
ban, melyek a jövõre nézve bizakodásra
adnak alapot. Taktikailag átszervezett já-
tékunk eredményre vezetett, lendülete-
sebbek lettünk, de én még mindig hiányo-
lom az átlövéseket — ez különösen erre a
mérkõzésre volt igaz, mert köztudott, hogy
a már közel 50 éves Szmilek kapus a messzi
lövéseket jó arányban be szokta védeni.
Mivel az elõttünk lévõ csapatok is botlot-
tak, így a dobogó nem elérhetetlen cél, de
ehhez hozni kell a hátralévõ meccsek dön-
tõ hányadát, így a hétvégi Káloz elleni
szomszédvárak rangadóját is.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós–

Dunafém-Maroshegy 1:1
Erre az eredményre mondják: lehetett vol-
na fordítva is, de az igazsághoz hozzátarto-
zik, hogy egy teljes mértékben igazságos
eredmény született.

Szabó Béla

A Femol-csoport eredményei:
Iváncsa–Adony 0-1 (0-1)

Gólszerzõk: Müller M. Kiállítva: Tokai
(Adony).

Rácalmás–Enyingi VSE 2-2 (1-1)
Gólszerzõk: Szabó, Munkácsi, illetve
Krizsán, Molnár.

Szabadegyháza–Cece 6-0
Gólszerzõk: Bozai, Kiss P., Vida (2).
Pavlicsek, Németh.

Aba-Sárvíz–Lajoskomárom 5-1 (2-0)
Gólszerzõk: Kuczi, Ilyés, Fülöp, Gyuricza
V., Szalai, illetve Reichardt.

Nagyvenyim–Sárbogárd 1-5 (0-0)
Gólszerzõk: Pukánszky, illetve Pálinkás
(2), Bõhm (2), Halasi. Kiállítva. Pap,
Pukánszky, Sárai.

Dég–Mezõszilas SE 1-2 (1-2)
Gólszerzõk: Gulyás, illetve Nagy A., Sülyi
Z.

Seregélyes–Mezõfalva SE 1-3 (1-1)
Gólszerzõk: Polányi J., illetve Ivács (2),
Sherbauer.

LMSK–Pusztaszabolcs 3-3 (1-1)
Gólszerzõk: Csóka (2), Hornyák, illetve
Székely, Gábor, Györök.

A Déli-csoport eredményei:

Vajta–Kisapostag SE 7-0

Gólszerzõk: Szalai (4), Fekete (2), Tóth.
Kiállítva: Bognár (Kisapostag).

Alap–Soponya 1-1 (1-0)

Gólszerzõ: Szabó, illetve Simon.

Zichyújfalu–Besnyõ 1-0 (0-0)

Gólszerzõ: Újfalusi. Kiállítva: Kulacs
(Zichyújfalu).

Perkáta–Sárszentágota 2-1 (1-0)

Gólszerzõk: Klein, Szaniszló, illetve
Krajcsovics.

Mezõkomárom–Dunapentele 0-3 (0-1)

Gólszerzõk: Beretka (2), Matkovics. Kiál-
lítva: Horváth (Mezõkomárom).

Tác-Csõsz SE–Kulcs 2-1 (2-1)

Gólszerzõk: Mukrányi, Gergõ, illetve Fe-
hér.

Nagylók–Elõszállás 1-3 (0-1)

Gólszerzõk: Horváth, illetve Felföldi (2),
Kiss. Kiállítva: Roszkopf (Nagylók).
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Egy tudós prédikátor emlékére
A sárbogárdi református gyülekezet lelkészei mindig meghatáro-
zó szerepet töltöttek be a település lelki és szellemi életében.
Mindegyikük hûséggel próbálta végezni szolgálatát a gyülekezet
körében, ami nem volt könnyû dolog. Mégsem adták fel munkáju-
kat még annak ellenére sem, hogy terveik, álmaik nem minden
esetben úgy valósultak meg, ahogyan szerették volna. Éppen
ezért többségük, talán megszeretve az itt élõket, ezt a vidéket, év-
tizedeket töltött Bogárdon. Közülük hadd emeljünk ki egyet, a
250 esztendeje született Somody Istvánt. Az általa leírtak és a róla
szóló dokumentumok tükrében rajzolódik ki elõttünk hol éle-
sebb, hol elnagyoltabb portréja.
A Veszprém megyei Szentkirályszabadján keresztelték meg októ-
ber 24-én (tehát vagy aznap, vagy az elõtte lévõ napok valamelyi-
kén született). Somogyi név alatt anyakönyvezték, õ maga viszont
inkább a Somody, vagy Somodi alakban használta. Szülõfaluja
elemi iskolájában kezdte tanulását, majd a távoli miskolci gimná-
ziumban folytatta, ahonnan útja a Bodrog menti Athén híres os-
kolájába, a Sárospataki Collegiumba vezetett. Ezután következ-
tek külföldi tanulmányai 1789-90-ben, a magyar peregrinusok ál-
tal szívesen látogatott hollandiai Utrechtben, valamint a német-
honi Erlangenben. Hazafelé vezetõ útján tért be egykori pataki
diáktársa, Mészöly Gergely meglátogatására Bogárdra. Kapóra
jött ez a gyülekezetnek, hiszen éppen akkor hunyt el elsõ lelkésze,
Komáromi József tiszteletes, így lelki tanító nélkül maradt a kö-
zösség. Forgács Endre „Papválasztás száz év elõtt” c. novellájá-
ban romantikusan festi le a temetési búcsúztatón váratlanul meg-
jelenõ fiatalember alakját: „Mikor (…) tisztelendõ Mésszel Ist-
ván sárkeresztúri prédikátor egyet kettõt köhintett és indult a szó-
székbe, ugyanakkor lépett a templomba egy körszakállú, magas
homlokú, meleg szemû fiatal ember s a nyugati kar alatt levõ osz-
lophoz támaszkodva megállt. Mint mikor gyenge szellõ suhan el a
buzakalászok felett, ugy hajtogatták a lányok fejüket egymáshoz
és a kiváncsiság halk suttogásban terjedt padról padra…”. A jegy-
zõkönyv prózaibb feljegyzése szerint a december 31-ei temetésen
„épen itt lévén Somody István, ugy mint aki akkortájban érkezett
le a Hollandiai Akadémiákrul s még Hivatalban nem volt, mind-
járt 1791-ik Eszt. Januáriusának elsõ napján, az Eklésia Elöljárói
által Prédikátornak hivatott, igérte is magát, de oly feltétellel, ha a
Papi Szent Társaság Tiszt. Elõljárói megengedik.” Az egyházme-
gye azonban — élén Veszprémi János esperessel — ellenezte a
dolgot, mert a népes gyülekezet adományaival ezután a pápai he-
lyett a pataki kollégiumot támogatta volna. Hiába küldtek ki két
jelöltet, a bogárdiak mindenáron Somodyhoz ragaszkodtak. Így
májusban az Ócsai Egyházkerületi Gyûlés kénytelen volt a tényt
megerõsíteni. Június 23-án Fülöpszálláson a püspökválasztás al-
kalmával 33 fiatalembert, köztük Somodyt is felszentelték, így el-
foglalhatta bogárdi hivatalát. Még ugyanabban az esztendõben
október 31-én meg is házasodott, a bogárdi lányszívek bánatára
„S.-patakról néhai b.e. Látzai Pál úr árva hajadon leányát, Mári-
át” vette nõül. A násznagyaik Vátzi Sámuel, a pataki kollégium
könyvtárosa és nemzetes Németh József urak voltak. Hét gyer-
mekük született: Klára, Eszter, Ábrahám, Katalin, Károly, István
és Lajos.
A gyülekezetszervezés nehéz, de szép munkáját végezte. A hívek
buzgón adakoztak, úrasztali terítõkkel, szõnyegekkel, kelyhekkel
szépítik templomukat. Somody feleségével együtt egy királykék
selyem keszkenõt adományoznak aranycsipkével 1792-ben (elsõ
gyermekük születését sejthetjük a háttérben). Ugyanebben az év-
ben az új helyre települt iskolában pataki tanítókkal, módszerek-
kel és tankönyvekkel indult az oktatás. Külön gondja volt So-
modynak az iskolára, minden két hétben vagy õ, vagy a visitátorai
ellenõrizték az ott folyó munkát. Ennek is köszönhetõ, hogy a
környék iskoláinál magasabb szinten folyt az oktatás, s a gyerme-
kek nem maradoztak el, hanem télen-nyáron egyformán jártak.
Az iskola mellett vasárnap délelõttönként prédikációs, délutá-

nonként kátémagyarázatos istentiszteletet, köznapokon imádsá-
got tartott. Ugyanakkor sokáig nem sikerült a konfirmációt meg-
gyökereztetnie, így szigorúan felügyelte az úrvacsorai felkészü-
lést, különösen az iskolába járóknál. Szolgálata az anyagyülekeze-
ten kívül 14 szórványt ölelt fel: Miklóst, Rét Szilast, Felsõ Alapot,
Körtvélyes pusztát, Sismándot, Kis és Nagy Lókot, Töbörzsököt,
Karátson Szállást, Kis és Öreg Venyénget, Hertzeg Falvát, Elõ-
szállást, Uj major pusztát.
Nagy nehézséget jelentett az is, hogy évekig nem állt fel szervezett
presbitérium. A „Közbirtokosok rangjoknál fogva a Presbi-
teryális Gyûlés tagjainak tartják magokat”. Tõlük veszi a példát a
parasztság, akik „akkor teljesítik a végzést amikor nekik tettszik”
— szól az egykori tudósítás 1816-ból az egyházlátogatást végzõ
Báthory Gábor tollából. De az is kiderül belõle, hogy „A
Predikatornak Búza és Árpabeli fizetése ritkán adódik be annak
idejében Bogárdon, akkor is gazosan. Az Alsó Bogárdi Paroc-
hiális Szántóföld ritkán szántódik annak idejébe, akkor is rosszul,
mivel sokan sok izbe szántják, akkor mikor ki ki a maga dolga mi-
att rea ér. Kivált mikor vetés alá kell szántani, rend szerint Boro-
nát senki sem visz ki, hanem magának kell a Predikatornak elbo-
ronáltatni.”
Nem csoda, ha a püspök ezt jegyzi fel Somodyról: „néha vidám,
néha szomorú napok közt Isten kegyelmébül folytatja Papi Hiva-
talát.” De tõle tudjuk meg azt is, hogy a tudós prédikátor a magyar
mellett beszél „ Deák nyelven, Németen is olvashat haszonnal, ha
meg szorul, beszélhet is még.” A szerteágazó szolgálat mellett ju-
tott idõ a tudományra is. Õ kezdte írni 1791-ben az anyakönyve-
ket és a protocollumot. Valószínûleg ekkortájt vetette papírra a
külföldi utazásáról szóló beszámolót: „Somody István Sár
Bogárdi Ref. Prédikátornak Tanulo korában tett Utazása 1789 és
1790 Esztendõkben Austria, Morva Cseh- és Németországokon
keresztül Hollandiába, ki a Texeli kikötõig, s innen vissza” (A kéz-
iratot az OSZK õrzi). 1797-ben jelent meg Gyõrben kétkötetes
munkája „Falusi Prédikátor azaz Együgyû elmékhez alkalmazta-
tott egynéhány tanítások” címmel. Írásai jelentek meg a Prédiká-
tori Tárház c. sorozat III. kötetében, melyet a rokon és barát,
Láczai Szabó József szerkesztett. Ezen gyûjtemények a prédikáci-
ókon kívül a lelkészi gyakorlatban jól felhasználható dolgozato-
kat is közöltek pl. hazafiságról, társasági életrõl, lányok nevelésé-
rõl, fényûzésrõl, himlõoltásról. Ez utóbbi kapcsán megjegyzendõ,
hogy Somody is oltotta a lakosságot himlõ ellen.
A tudomány és a helyiek iránti szeretete mutatkozik meg abban a
mindössze egy ívnyi értékes írásában a protocollum végén, ame-
lyet 1820. január 15-én írt, nem tudni, mi okból, milyen megkere-
sésre. Érdekes adalékokat kaphatunk belõle Bogárd történetérõl
és az akkori viszonyokról. Néhány részlet erejéig érdemes felvil-
lantanunk. „Miért neveztetik Bogárdnak és Tinódnak, nem
tudatik. Régi traditióból bizonyos, hogy hajdan Tinód olyan kövér
marhalegelõ hely volt, melynek, a mint tartották, a Tiszáig nem
volt párja, ez okon a hol sok a marha, ott sok a bogár, hihetõ, hogy
Tinód a tinókról, Bogárd a bogaraktól vette nevezetét. A Tinódi
Sárrétjében 1819-ben vitetett keresztül a canalis, mely a Sárrétet
máris úgy kiszárította, hogy marhalegelõnek lehet használni, az-
elõtt haszontalan bozótnál egyebet nem termett. Most Bogárdot
és Tinódot lakja 1348 református lélek, egynehány lutheránusok,
többecskén pápisták és sok zsidók. A keresztyének földmí-
velésbõl és marhatartásból élnek, a zsidók bormérésbõl. Mint-
hogy a Birtokosok Nemesi Szabadsággal élnek, semmi jó Rend-
tartás köztük nints, az uttzák egyenetlenek, sáros idõbe tsak nem
járhatatlanok a honnan neveztetett Sár Bogárdnak. Nem hogy
nappali de éjjeli vigyázók sintsenek az egy nagy Komondor kutyá-
kon kívûl, mellyeket felesleg is tart még ollyan szegény ember is a ’
kinek úgy szolván kenyere sints.”

Folytatás a következõ oldalon.



Bogárd és Vidéke 2009. október 22. HITÉLET / KÖZÖSSÉG 13

Foltvarrók találkozása
Sárszentmiklóson

A sárszentmiklósi Sárfoltok Foltvarró Kör tagjai — kiállítással
egybekötött — közös varrást rendeztek szombaton a Sárszent-
miklósi Klubkönyvtárban.
Közös varrást már harmadik alkalommal rendeztek a miklósiak.
Az elõzõ találkozók sikerét is bizonyítja, hogy a találkozóra már
tíz településrõl érkeztek az egyre népszerûbb foltvarrás szerelme-
sei: Baracsról, Bonyhádról, Dunaföldvárról, Dunaújvárosból,
Iváncsáról, Mázáról, Mezõfalváról, Nagyvenyimrõl, Paksról, de
még Hódmezõvásárhelyrõl is. A résztvevõket ajándékokkal és
finom falatokkal várták a házigazdák.

A találkozót Varga László, a Közép-dunántúli Regionális Civil
Szövetség elnökségi tagja, a Sárszentmiklós Egyesület elnöke nyi-
totta meg, kérve a résztvevõket, hogy a gyönyörû foltmunkák al-
kotása mellett az egymás iránti figyelmet, szeretetet és a világ
iránti nyitottságukat õrizzék meg.

A rendkívül jó hangulatú, családias találkozón — az új motívum
megtanulása mellett — volt idõ a vendéglátásra, receptcserékre,
családi képek megmutatására is.

A miklósi foltvarrók figyelmes, kitûnõ házigazdának bizonyultak.

A több mint hetven részvevõ a következõ közös varráson való ta-
lálkozás reményében búcsúzott egymástól.

A találkozót a Somogy Mega 2000 Kft. támogatta. Köszönet érte!

Tudósítónktól

A hatvanon is túl van már a lelkész, mikor e sorokat írta, s még
mindig foglalkoztatta egy nagyobb terv: egy magasabb szintû
centrális iskola, tulajdonképpeni középiskola megszervezése. Az
összegyûlt pénzbõl azonban a templom épületét bõvítik az utcai
részre a toronnyal. Javítják, szépítik a templommal együtt az isko-
lát. Közben viszont lazul az egyházfegyelem, idõrõl idõre fellán-
gol a bogárdiak és a tinódiak civódása. Az egyre gyengülõ Somody
már nehezen tud úrrá lenni a helyzeten. Egyre több tennivaló há-
rul a segédlelkészekre. 81 éves, mikor 1840 januárjában felmenté-
sét kéri a lelkészi szolgálat alól, amit a gyülekezet nehéz szívvel,
de elfogad. Zoványi Jenõ egyháztörténeti lexikonja szerint 1845.
május 1-jén végezte be földi pályafutását, hogy hol, azt nem tud-
juk. 49 esztendeig maradt hû pásztorként bogárdi nyája mellett.

Befejezésül álljon itt néhány sor a fent említett prédikációs köte-
tébõl, mely a keresztyén szeretet és elfogadás szép példáját fogal-
mazza meg: „…mindeneket, akár pápista, akár orosz, akár zsidó,
sõt, ha pogány is úgy nézzük, mint akik velünk az isteni kegyelem-
nek részesei lehetnek, mert az Isten elõtt nincsen személyváloga-
tás, hanem minden nemzetségbõl minden vallásból az, aki Istent
féli és igazságot cselekszik, kedves Õ elõtte a Jézusért. Ámen”

(-b -n)

Folytatás az elõzõ oldalról.
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Pékleves
Hozzávalók: 25 dkg kenyér (száraz is
lehet), 1,5 liter húsleves (leveskockából
is készülhet), 1 fej hagyma, csipetnyi
köménymag, 3 babérlevél, 5 dkg reszelt
füstölt sajt, 1 dl tejföl, 5 dkg vaj, 4 szelet
pirítós.
Elkészítés: a kenyeret beáztatjuk, majd
a húslevesben feltesszük fõni. Kömény-
maggal, reszelt hagymával, babérlevél-
lel és sajttal ízesítjük. 10 perc fõzés után
szitával áttörjük a levével együtt, majd 1
dl tejföllel és a vajjal elkeverjük és fel-
forraljuk. Forrón csészében, 1-1 szelet
pirítóssal tálaljuk.

Patisszonfasírt
Hozzávalók: 1 db kb. 50 dkg-os pa-
tisszon, 2 db tojás, 1 szelet rozskenyér,
kevéske apróra vágott petrezselyem,
kb. 2 dkg vöröshagyma, szintén apróra
vágva, só, bors, ételízesítõ ízlés szerint,
zsemlemorzsa.
Elkészítés: a patisszont meghámozzuk,
belsejét kikaparjuk, majd nagy lyukú re-
szelõn lereszeljük. Lesózzuk, állni hagy-
juk negyed óráig. Kinyomkodjuk a levé-
tõl, beleütjük a tojásokat, hozzáadjuk a
petrezselyem zöldjét, a reszelt vörös-
hagymát, belemorzsoljuk a kenyér be-
lét, s még teszünk hozzá kevés zsemle-
morzsát, de ne legyen kemény! Sóval,
borssal ízesítjük, s evõkanállal forró
olajba szaggatjuk, kicsit lelapítjuk, hogy
könnyebben átsüljön, majd megfordít-
juk, hogy a másik oldala is szép piros
legyen.

Mandulakenyér
Hozzávalók: 8 dkg vaj, 10 tojás, só, 10
dkg õrölt mandula.
Elkészítés: a vajat megsózzuk, kikever-
jük, hozzáadjuk a tojások sárgáját, si-
mára dolgozzuk. Óvatosan hozzáadjuk
a fehérjékbõl felvert habot és a mandu-
lát, s összekeverjük. Tortasütõ aljára sü-
tõpapírt teszünk, beleöntjük a masszát.
Elõmelegített sütõbe tesszük, és 220 fo-
kon 10 percig sütjük. Ekkor a hõfokot
levesszük 180 fokra, és készre sütjük.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

AGGODALMAK
De tényleg! Romlott a világ az utóbbi évti-
zedekben, vagy maradt, amilyen volt? Ré-
gen is öltek! Hajaj! Már Káin elkezdte. És
Shakespeare tragédiáinak hullahegyei
nem igazi hullahegyek másolatai? Tybald
megöli Mercutiot. Romeo megöli Ty-
baldot, Párist, végül saját magát. Pedig jó
fiú. Hol van ettõl a veszprémi kézilabdás
meggyilkolása? És régen talán nem volt
emberrablás, emberkereskedelem?

Tehát amint egy friss hírbõl megtudjuk, a
tizenöt éves magyar kislányt elcsalták
Olaszországba, és ott egy városban „pros-
titúcióra kényszerítették”. A rendõrségi
szakértõ szerint igen sok fiatal lány jár ha-
sonlóképpen nálunk is meg a szomszéd or-
szágokban is. Azt mondja õ, hogy ez a lány-
kereskedelem nagyobb hasznot hoz, mint
a drog. Az említett kislány csak nagy nehe-
zen tudta felhívni az anyukáját, aki aztán
mozgósította a magyar rendõrséget, on-
nan meg átszóltak az olasz kollégáknak,
így sikerült kimenteni a lányt a rabságból.
A rendõrségi szakértõt megkérdezte a rá-
diós, hogy nem lehetne-e hatósági eszkö-
zökkel megszüntetni lányok és családok
életének ilyesfajta tönkretételét. A meg-
kérdezett elgondolkodtató választ adott.
Azt mondta, hogy ez az egy eset hozzájá-
rulhat egyetlen bûnbanda leleplezéséhez,
de a többi hasonló maffia továbbra is vígan
mûködhet, nem lehet ezt megszüntetni.

Én meg itt a szobámban most azon gondol-
kodom, hogy miért vannak ezek a gonosz
emberek, és miért nem lehet megszüntetni
ezeket a gonoszságokat. Élünk itt a Földön
jó páran, akik megpróbálunk rendesek
lenni, befizetjük az adót, betartjuk a
KRESZ szabályait, egyáltalán nem ölünk,
nem rabolunk fiatal lányokat, s bizonyos
embertársaink meg one zsanir kijátsszák az
adóhatóságot, fütyülnek a közlekedési
szabályokra, sõt ölnek és lányokat foszta-

nak meg a szabadságuktól, hogy aztán
tényleg felháborító módon áruba bocsás-
sák õket az utcán, mint a krumplit. Élõ, ér-
zõ emberkéket, akiknek minden törvény
szerint ugyanannyi joguk volna az életben,
mint azoknak, akik elrabolták õket, és eb-
bõl nagy pénzeket vágnak zsebre. Hogyan
lehetséges ez? Nem szégyellik magukat
egy picikét ezek a bûnözõk?
Röhejes már a feltételezés is, ugye? Hogy
õk szégyellnék magukat? Hát õk abból él-
nek, hogy mi, rendesebbek követjük a nor-
mákat, sõt néha szégyelljük magunkat. Ezt
használják ki! Ha az a kislány nem hitt vol-
na azoknak, akik szédületes karrier ígére-
tével bepalizták, nem történt volna meg
vele ez a szörnyûség. Hát a rendesek szé-
gyellnek kételkedni mások szavában, ne-
hogy azok megbántódjanak. Dehogy bán-
tódnak! Simán kirámolják a mamóka szek-
rényét, miután õt megfojtották. És a ható-
sági eszközök? Borzalmas kimondani, de
olykor épp a hatóság emberei a legna-
gyobb gazfickók.
S ha ma azt mondjuk, régen is öltek, az is a
normaszegõk malmára hajtja a vizet. Mert
a rabszolgatartó társadalom és a jogállam
között különbség van. Akkor egy rabszol-
gát megölni törvényben biztosított joga
volt a gazdájának. És a rabszolgahajcsárok
úgy megrakták a hajóikat „fekete áruval”,
azaz néger rabokkal, hogy mire a végcélba
értek, a rabok felét a tengerbe kellett hají-
tani, mert meghaltak. Semmiféle törvény
nem tiltotta ezt. Hitlerék is törvényt hoz-
tak a zsidók megölésére. Ma azért más a
helyzet.
Lehet, hogy van valami változás, és napja-
inkban kevesebbet ölnek, rabolnak, mint
régen. De ez a „fejlõdés” a megfojtott néni
hozzátartozóit egyáltalán nem vigasztalja.

(L. A.)

„...csilló véletlen szálaiból
törvényt szõtt a múlt szövõszéke...”

József Attila: Eszmélet

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

SZENTKIRÁLYI ATTILA
festõmûvész kiállítására.

Megnyitó:

2009. október 22-én 18 órakor

a régi községháza kiállítótermeiben.

A kiállítást megnyitja: Tóth Gyula tanár úr.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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C S A L I M E S E
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, meg az üveg-
hegyeken is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy sze-
gény ember. Ez a szegény ember kiment a fiával a földre szántani,
s amint egyet fordul, egyszerre csak elkiáltja magát a fiú:
— Nézze, apámuram, nézze, egy kulcsot találtam!
— Az ám, egy kulcs — mondja a szegény ember. — Ejnye, de jó
volna, ha egy ládát is találnál hozzá!
Na, ez annyiban maradt.
Tovább szántanak, kettõt-hármat térülnek-fordulnak. Megint el-
kiáltja magát a fiú:
— Nézze, édesapám, megtaláltam a ládát is!
Próbálják a kulcsot, hát jól belétalál a zárba. Kinyitják a ládát, fel-
emelik a fedelét, nézik, mi van benne, hát abban bizony nem volt
egyéb, csak egy kurta farkú egerecske.
Ha az egérnek hosszú farka lett volna, az én mesém is tovább tar-
tott volna.
Hát jól van, na, mondok mégis hozzá egy versecskét:

Mese, mese, fakakas,
Bújj a lyukba, ott hallgass,
Kata, Kata, fagaras,
Neked adom, csak hallgass.

Benedek Elek

MLSZ-NUSI-UPI Cecén
Október 17-én 10 órakor a cecei pályán Alap, Cece, Sárbogárd, Sárszentmiklós csapatai
mérkõztek az MLSZ-NUSI-UPI 2009/2010 program 2. õszi tornáján. A 7-9-11 éves kor-
osztályban 90 gyermek sportszerû, izgalmas meccseket játszott, ahol nem az eredmény
volt a legfontosabb. A csapatoknál nem is hirdettünk végeredményt, csak az egyéneket
emeltük ki. A legjobb labdarúgókat oklevéllel és csokival díjaztuk.

Köszönet a cecei klubnak a jó szervezésért!
Következõ torna: 2009. november 7. 14.00, Sárbogárd.

Pajor László, Sárszentmiklós SE

U13 KIEMELT
BAJNOKSÁG

A Fejér megyei kiemelt bajnokság U13-as
korosztályában az 1997-1998-as születésû
vagy ennél fiatalabb labdarúgók szerepel-
hetnek.
Fiatal játékosoknál gyakran tapasztaljuk a
hullámzó teljesítményt. Csapatunkat ezen
az õszön ez egyáltalán nem jellemzi.
Október 18-án 10 órakor Mezõfalván ját-
szottunk, ahol a nagyon jó helyi csapatnak
esélyt sem adtunk. Végig fegyelmezetten,
nagyon koncentrálva játszott az egész csa-
pat. Különbözõ taktikai variációkat töké-
letesen oldottak meg a srácok. Dobogóra
esélyes csapatot gyõztünk le magabizto-
san. Eddig 6 mérkõzésbõl 6-ot nyertünk.
Gólkülönbségünk is tekintélyt parancsoló:
63-5.
Mezõfalva–Sárszentmiklós SE I. 0-4
Csapatunk: Simon Csaba, Szúnyogh Ri-
chárd, Léhmann Balázs, Németh Kristóf,
Szente Márkó, Demeter Dávid, Freschli
Barnabás, Luczek Roland, Kovács Ro-
land, Fekete Patrik, Lakatos Renátó,
Csendes Ádám, Kiss Roland, Farkas Jó-
zsef, Sallai Attila, Molnár Tamás, Kovács
Kornél.
Következõ mérkõzésünk 2009. október
25-én 10 órakor hazai pályán a DVSI ellen
lesz. Leendõ ellenfelünk is 100 %-os. A
bajnokság végsõ sorrendjérõl is dönthet ez
a mérkõzés.
Szeretettel várjuk szurkolóinkat, számí-
tunk a támogatásukra!

Pajor László, Sárszentmiklós SE

A Madarász József Városi
Könyvtár közleménye

Az Országos Nagyi Könyvtári Napok alkalmából kiadott
KÖNYVTÁRI TOTÓRA 26 helyes megfejtés érkezett.
Ajándékaink és sorsolás utáni nyerteseink:
— 2 toll, 1 kulcstartó: Kern József, Zocskárné Bartal Zsuzsanna;
— 2 toll, 2 kulcstartó: Vágvölgyiné Filó Elvira, Gazdag Béláné,

Tóth Sándorné, Arany Gáborné;
— fakanál, toll, kulcstartó: Schvarcz Istvánné, Bruzsa Ágnes,

Szabóné Czuczai Katalin;
— textil táska, toll, kulcstartó: Sárközi Imre, Kiss Lászlóné,

Géró A. Péterné, Csányi Lászlóné;
— kötény, fakanál, kulcstartó: Bereczk Lászlóné, Szemesi

Istvánné, Tóth Zoltánné, Varga Csaba, Szép Béla, Csóri
Antalné, Sári Andorné;

— kalap, táska, kulcstartó: Ágota Józsefné, Schõnborn Józsefné,
Németh Ferencné;

— mappa, póló: Kõkuti Istvánné, Körmendi Józsefné, Forster
Ferenc.

Minden kedves résztvevõnek gratulálunk!
Az ajándékok átvehetõk a Madarász József Városi Könyvtárban
(Ady E. út 105.), a könyvtár nyitvatartási idejében.
Köszönjük a játékot!
Találkozunk a könyvtárban!

„Ne üljön otthon, ha a könyvtárában otthon lehet!”
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Október 24., SZOMBAT
MTV: 5.53 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.10 6 órai
tea 7.05 Fõtér 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10 A
Mézga család különös kalandjai 8.35 Spuri 9.05 A
Black Rose vár titka 9.25 Ókori kalandok 10.00 Design
10.30 Feszti körkép 11.00 Autóguru 11.30 Stílus
12.00 Hírek 12.10 Készüljünk együtt… Labdarúgó-vb
2010 12.40 Egészség ABC 13.10 Orient expressz
14.30 Királyi ígéret 16.05 Nyugat 100 – A Nyugat sze-
relmes asszonyai 16.35 Extra – Kultúrháttér 17.05
Visszajátszás 17.40 TS – Sport 7 18.35 A vadon bûvö-
letében 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek
20.05 Szerencseszombat – a Luxor, az ötöslottó és a
Joker sorsolása 21.05 Kálmán Imre: Csárdáskirálynõ
23.55 Hírek 0.00 Sporthírek 0.10 Irány Nyugat! 1.55
125 éves a Magyar Állami Operaház
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infománia 6.25 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 6.50 Kölyökklub 9.10
Disney-rajzfilmek 10.25 Játék 11.30 Házon kívül
12.00 Híradó 12.15 Autómánia 12.50 Doki 13.50 A da-
dus 14.10 Pasifaló 14.40 Cobra 11 15.35 Rejtélyek vá-
rosa 16.30 Ûrdeszkások 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
Plusz 19.30 Csillag születik 21.00 Csali 23.35 Cerbe-
rus – A végzet kardja 1.10 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 8.40 414-es küldetés 9.15 Di-
noszauruszok – A föld urai 9.50 Így készült A
szuperbojz címû film 10.20 Babavilág 10.55 Kalandjá-
rat 11.30 Charlie – Majom a családban 12.30 Hegyla-
kó 13.30 Bajnokok Ligája magazin 14.05 A kiválasz-
tott – Az amerikai látnok 15.05 90210 16.05 Jackie
Chan: Rob-B-Hood 18.30 Tények 19.05 Magellán
19.35 Sztárral szemben 21.45 Bûntény a támaszpon-
ton 23.40 Kvízió 1.55 Drága testek 2.45 Kalandjárat
3.15 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 Rá-
diókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági ma-
gazin 15.05 Zöldövezet 15.35 Magyarországról jövök
16.04 Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után
18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50
Mese 19.58 Zene 20.04 A Rádiószínház Dokumen-
tummûhelye 20.52 Zene 21.04 Rádiószínház 21.45
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 25., VASÁRNAP
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.10 TS –
Moto GP 7.10 Híradó 7.15 TS – Moto GP 9.00 „Így szól
az Úr!” 9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus kró-
nika 9.40 Katolikus válaszok 10.05 Egyházi naptár
10.15 Evangélikus magazin 10.45 Evangélikus ifjúsági
mûsor 10.50 Az utódok reménysége 11.15 Reformá-
tus egység 11.45 Cigány pasztoráció 12.00 Hírek
12.10 TS – Moto GP 14.00 Orvos leszek Kínában?
14.30 Légfrissítõ 15.00 Unokáink sem fogják látni
15.30 Múlt-kor 16.00 Jobb velünk a világ – A
Nemadomfel Együttes jótékonysági koncertje 16.55
Panoráma 17.25 Magyarország története 17.55
Maupassant történeteibõl 18.30 Yorkshire-i szív-
ügyek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.00 Miller 2009 21.05 A szólás szabadsága 22.10
Kultúrház 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.20 Mosoly
a háborús övezetben 0.25 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 9.40 Így készült – Csiribiri 10.05 Re-
ceptklub 10.25 Játék 11.35 Menetrend 12.00 Híradó
12.10 Doki 13.10 Magyar Autósport-magazin 13.25
Forma 1-magazin 13.55 Tuti gimi 14.45 Szívek szállo-
dája 15.40 Pasifaló 16.10 Nevem: Senki 18.30 Híradó
19.00 Cobra 11 20.00 Verdák 22.20 Heti hetes 23.40
Maffiózók 0.50 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében
6.45 TV2-matiné 9.45 Nagy vagy! 10.15 Joey 10.40
Világszám 11.10 Két testõr 11.45 Stahl konyhája
12.20 Borkultusz – Borkultúra magazin 12.35 Szágul-
dó vipera 13.50 Psych – Dilis detektívek 14.50
Smallville 15.50 Rex felügyelõ 16.50 A vizesnyolcas

18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 King Kong 23.30 Tö-
kéletes katona 1.30 Raboljuk el Sinatrát! 3.10 Napló
3.40 Nincs információ
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 „Tetszettek
volna…” – A rendszerváltozás évei 9.05 Kabarémati-
né 10.04 Metodista istentisztelet közv. 11.05 Gondo-
latjel 11.32 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Har-
minc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04
Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Dispu-
ta 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.44
Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Október 26., HÉTFÕ
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 9.00
Bûvölet 10.00 Nappali 10.55 Parlamenti napló 11.45
A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30
Kárpát Expressz 13.00 Roma Magazin 13.30
Domovina 14.00 Záróra 14.55 Átjáró 15.25 Panoráma
15.55 Autóguru 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 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.10 Kékfény 21.10 Sztársáv
21.40 Hétfõ este 22.10 Memento 22.20 Sliver 0.10 Hí-
rek 0.20 TS – Motorsport 0.50 Visszajátszás 1.20
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 14.20 Szabadság, szere-
lem 16.15 Második esély 17.20 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Bará-
tok közt 21.20 Benkõ feleséget keres 22.30 Showder
Klub 23.45 Vörös vihar 1.45 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek
9.20 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.40 Sülve-fõve 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 Áll az alku 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 Tévúton 2.35 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 kul-
túráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.23 Október 13.30 Az evangélikus egy-
ház félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Közelrõl 15.45
Hétköznapi tudomány 16.15 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nél-
kül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószín-
ház 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 27., KEDD
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 9.00 Af-
rika gyöngyszeme 10.00 Nappali 10.50 Szomszédok
12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát Expressz
13.00 Srpski Ekran 13.30 Unser Bildschirm 14.00 Zár-
óra 14.55 Átjáró 15.25 Unokáink sem fogják látni
15.55 Múlt-kor 16.25 A fagyos folyó lovasa 17.10 Priz-
ma 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 Üdítõ 21.10 Sztársáv 21.40
Kedd este 22.10 Memento 22.20 A vágy hálójában
23.55 Hírek 0.05 Az utókor ítélete 0.35 Üdítõ
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 szórakozott pro-
fesszor 16.15 Második esély 17.20 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 Vészhelyzet 22.20 A Grace klinika
23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.00 Ref-
lektor 0.20 Fulltiltpoker.com Million Dollar Chas Game
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reg-
gel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek
9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.25 Pénzeszsák 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 Áll az alku 20.15 Jóban Rosszban 20.50
Hal a tortán 21.25 Különvélemény 0.10 A médium
1.05 100 csoda 1.10 Tények este 1.40 Egy ház
emlékei – Hetediziglen
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kul-
túráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A
hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ma-
gánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.22 Október 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudo-
mány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.10 Sportvilág 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangalbum 0.10 Éjszaka

Október 28., SZERDA
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 9.00 Af-
rika gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok
12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát Expressz
13.00 Hrvatska krónika 13.30 Ecranul nostru 14.00
Záróra 14.55 Kormányváró 15.25 Stílus 15.55 Légfris-
sítõ 16.25 A fagyos folyó lovasa 17.10 Prizma 17.30
Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.50 6 órai tea 19.00 Pári-
zsi jó barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sport-
hírek 20.10 Maupassant történeteibõl 21.20 Sztársáv
21.50 Szerda este 22.20 Memento 22.30 Argo 0.20
Hírek 0.30 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 14.30 Muppet-show New
Yorkban 16.15 Második esély 17.20 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 Az 57-es utas 23.05 Sharpe – Indi-
ai küldetés 1.15 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reg-
gel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek
9.20 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.40 Az utolsó telefon-
hívás 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 Áll az alku 20.15 Jóban
Rosszban 20.50 Hal a tortán 21.25 Doktor House
22.25 Született feleségek 23.25 A Harper-sziget 0.25
100 csoda 0.30 Tények este 1.00 Az idõzített bomba
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kul-
túráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.23 Október 13.30 A református egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közel-
rõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04
A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Október 29., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 9.00 Af-
rika gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok
12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát Expressz
13.00 Slovenski utrinki 13.30 Együtt 14.00 Záróra
14.55 Átjáró 15.25 Sorstársak 15.55 Extra –
Kultúrháttér 16.25 A fagyos folyó lovasa 17.10 Prizma
17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.50 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 22.25 Gyilkos lányok
0.05 Hírek 0.15 Szempont
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó
12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 Andre, a fóka 16.15
Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Gálvölgyi-show 22.00 Kész átverés! 23.05 Há-
zon kívül 23.40 Európai idõ 0.00 Alias 0.50 Reflektor
1.05 Infománia
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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
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén
a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es frek-
vencián, valamint az EMW-hálózatán, a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Október 24., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Foci: S.miklós–Dunafém-Maroshegy (95’),
Kézi: S.bogárd–Soponya (60’), Teremfoci: Bad
Boys–Hörpintõ (40’), Hírek Halországból (29’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Schaffer Erzsébet
a könyvtárban 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Idõ-
sek napja Alapon (90’), Móri bornapok (80’)
Október 25., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Schaffer Erzsébet a könyvtárban 13.00 Heti
híradó 15.00 Beszélgetés Horváth Nándorné Eti né-
nivel (35’), Szüret Vajtán (20’) és Töbörzsökön
19.00 Heti híradó 20.00 Berkes Sándor teológus
elõadása 2.
Október 26., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Idõ-
sek napja Alapon (90’), Móri bornapok (80’) 13.00
Heti híradó 15.00 Foci: S.miklós–Dunafém-Maros-
hegy (95’), Kézi: S.bogárd–Soponya (60’), Terem-
foci: Bad Boys–Hörpintõ (40’), Hírek Halországból
(29’) 19.00 Heti híradó 20.00 A Jobbik Cecén
Október 27., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Ber-
kes Sándor teológus elõadása 2. 13.00 Heti híradó
15.00 A Jobbik Cecén 19.00 Heti híradó 20.00
Filmszemle (35’), FM Közgyûlés (35’), Iskolabál
Cecén (25’), Szüret Sárbogárdon (40’)
Október 28., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00
Filmszemle (35’), FM Közgyûlés (35’), Iskolabál

Cecén (25’), Szüret Sárbogárdon (40’) 13.00 Heti
híradó 15.00 Ffi kézi (60’), Teremfoci: Reál Mar-
git–BB. Truck, Spuri–Bad Boys (2x40’), Pingpong
19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Foci:
S.bogárd–Iváncsa (95’), Cece–Dég (95’)
Október 29., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Foci: S.bogárd–Iváncsa (95’), Cece–Dég (95’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Filmszemle (35’),
FM Közgyûlés (35’), Iskolabál Cecén (25’), Szüret
Sárbogárdon (40’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
Berkes Sándor teológus elõadása 2.
Október 30. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Ffi kézi (60’), Teremfoci: Reál Margit–BB.
Truck, Spuri–Bad Boys (2x40’), Pingpong 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Berkes Sándor teológus
elõadása 2. 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Film-
szemle (35’), FM Közgyûlés (35’), Iskolabál Cecén
(25’), Szüret Sárbogárdon (40’)

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó meg-
tekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli események-
rõl és mûsorváltozásról a képújságban adunk tájé-
koztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körül-
belül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntart-
juk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesz-
tõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõ-
dési 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!

VÁLTOZÁS A CECEI MÛSORBAN!
Kedves Nézõink! A kábelszolgáltató legfrissebb tájékoztatása szerint a Bogárdi TV
sárbogárdi és cecei stúdiója napokon belül összekapcsolódik. Ezután egységes mûsor
lesz a TARR Kft. hálózatán belül mindenütt (O 05-ös csatorna, 93,25 Mhz). Az átállás
miatt néhány napra szünetelni fog az adás. Az összekapcsolódás után Alap, Al-
sószentiván, Cece, Pálfa, Sáregres és Vajta településeken is elérhetõk lesznek élõadá-
saink és a képújság bõvített, interaktív oldalai. Az átállás az EMW-hálózat elõfizetõit
nem érinti, számukra zavartalan lesz a mûsor a C7-es, 189,25 Mhz-es csatornán.

A Bogárdi TV szerkesztõsége

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Té-
nyek reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Ba-
bapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.35 Lucy
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 Áll az alku 20.15 Jóban Rosszban
20.50 Hal a tortán 21.25 A bájkeverõ 23.10 Jericho
0.10 100 csoda 0.15 Tények este 0.45 Csillagkapu
2.25 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 kul-
túráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A
hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ma-
gánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.21 Október 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudo-
mány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éj-
szaka

Október 30., PÉNTEK
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 9.00 Af-
rika gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok
12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát Expressz
13.00 Körzeti magazin 13.50 Közlekedõ 14.00 Záróra
14.55 Átjáró 15.25 Sírjaik hol domborulnak? 15.55
Ablak 16.25 A fagyos folyó lovasa 17.10 Prizma 17.30
Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.50 6 órai tea 19.00 Pári-
zsi jóbarátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sport-
hírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Sztársáv 21.40 Péntek
este 22.10 Memento 22.20 Harold és Maude 23.55
Hírek 0.05 Egy ember tragédiája 1.00 Önök kérték!
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó
12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 Békavári uraság
16.15 Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Hír-
adó 19.05 Vacsoracsata 19.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.20 A szö-
kés 23.35 A fõnök 0.25 Reflektor 0.40 Itthon 1.40 Au-
tómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Té-
nyek reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Ba-
bapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.35 Lányok
a szomszédból 13.25 Kvízió 14.20 Partinyomozók
15.20 Amy-nek ítélve 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Jó-
ban Rosszban 20.50 Hal a tortán 21.20 Sztárral szem-
ben 23.25 Macsolabor 0.05 100 csoda 0.10 Tények
este 0.40 Költözés 2.10 A Donnelly klán 2.55 Borkul-
tusz
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal - Táj 6.00 180 perc 8.35 8 és fél perc a kul-
túráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.23 Október 13.30 Az unitárius egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közel-
rõl 15.45 Hétköznapi tudomány 16.15 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04
A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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Redõnyrendszerek! 06 (30) 507 3344. (323100)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q,
cser aprított 1900 Ft/q, cser aprított akáccal
1900 Ft/q, akác tûzifa kugliban 2110 Ft/q, akác
tûzifa aprítva 2140 Ft/q. Füstölésre alkalmas fû-
részpor kapható. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Szántóföldet bérelnék Pusztaegresen. 06 (20)
411 6669, 06 (70) 337 6669. (323045)

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 774 0143.
Sárbogárdon, Kígyó utcában összközmûves
vályogház telekárban, irányár: 2 millió 300 ezer
Ft-ért eladó. 06 (30) 296 3375. (323099)

Németjuhász kölykök eladók. 06 (30) 916
5891. (323425)

Kukoricát, takarmánybúzát és tritikálét vásáro-
lok! Telefon: 06 (30) 382 4133. (323224)

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

Lakás eladó! 06 (30) 209 9371.
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 el-
adó. 06 (30) 648 8824.
Családi ház olcsón eladó. 06 (70) 410 4917.

Sertéstelepre állatgondozót felveszek. 06 (30)
474 1423. (203405)

Lakás eladó József A. utcában. 06 (30) 536
1384.

Lakás eladó 4.900 ezer Ft-ért 06 (70) 244 4983.

Családi ház kiadó 20.000 Ft-ért a központban.
06 (30) 989 5861.

Eladó kétfunkciós babakocsi, 1 hónapig hasz-
nált (NUK) kézi mellszívó, új nem használt utazó
ágy. Telefon: 06 (30) 632 7249, 06 (25)
461 116.

Eladó Árpád-lakótelepen háromszobás, erké-
lyes, szép állapotú, földszinti lakás. Irányár: 7 M
500 ezer Ft. 06 (30) 645 7124, 06 (70) 940
8024. (323228)

Malacok eladók. Telefon: 06 (20) 621 0113.

Nagyvirágú vágott krizantém termelõtõl eladó.
Tósoki, Nagyhörcsök. Telefon: 06 (30) 4640
345. (323485)

Húsdarálót meghajtó motor, 380 V-os eladó.
06 (30) 406 3214. (323494)

Lakás kiadó. 06 (30) 989 5861.

Kiskutyák ajándékba elvihetõk. 06 (20) 824
6760.

Csirkevásár! Tinódi u. 52. Tisztítva is elõje-
gyeztethetõ. 06 (30) 384 2294.

Egyszobás családi ház eladó. 06 (30) 989 5861.

Újszerû állapotban 9 kW-os kandalló eladó. Te-
lefon: 06 (30) 601 0554. (323492)

Családi ház eladó. Sárbogárd, Salamon u. 13.
06 (20) 429 4482. (323200)

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

TELEK eladó Sárbogárdon 2400 m2.
06 22 369 598

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

KÉZMÛVES ÉKSZEREK,
TIFFANY DÍSZTÁRGYAK

www.zsuzsikamdolgai.hu.
Rendelésfelvétel: 06 20 412 4559

TÛZIFA ELADÓ!
APRÍTOTT CSER, TÖLGY, AKÁC,

INGYENES házhoz szállítással.
06 30 720 9100,

Horváth Sándor, Tamási.

KAZÁNOK 98.000 Ft-tól,
lemez, öntvény kivitelben,

GARANCIÁVAL. 06 70 341 9532

LAMBÉRIA 998 Ft-tól,
HAJÓPADLÓ 1598 Ft-tól,

FA PARKETTA 2490 Ft-tól,
DESZKA 29.900 Ft-tól.

06 74 570 064

HÕSZIGETELÕ RENDSZEREK vására
TERRANOVA VAKOLATTAL!

5 cm-es 1299.-, 7 cm-es 1499.-,
10 cm-es 1899.- 06 74 570 064

SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
szombaton a sárbogárdi vásárban.

Fiatal PULTOST felveszünk.
Érdeklõdni az ENDRE KOCSMÁBAN

vagy 06 30 332 7072

KUKORICA-FELVÁSÁRLÁS!
TOB-KER Kft.-nél napi KIEMELT árral.

06 30 2178 320

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2009. október 24-én, szombaton.

A KVJ Mûvek Zrt.
felvételre keres

könnyû fizikai munkára és

(folyékony angol nyelvtudás)

megváltozott munkaképességû dolgozót
(min. 50 %)

Jelentkezni:
horvathne@kvjmuvek.hu
Nagyvenyim, KVJ Mûvek út 2.

vagy a 25/259-450/102-es
telefonszámon lehet.

MINÕSÉGI HASZNÁLT-
RUHABOLT

nyílt a Csendes fagyizó mellett
(Sárbogárd, Ady E. út 204.)

Nyitva tartás: H-P: 8-17-ig, Szo: 8-12-ig.
AKCIÓS FARMERVÁSÁR 1000 Ft alatt!
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SÍREMLÉK-KIÁLLÍTÁS SÁRBOGÁRDON
Szeptember 24-étõl 26-áig, három napon át Síremlék-kiállítást
láthattak a járókelõk Sárbogárdon, az Ady Endre úton, a Légió
2000 Security Kft. udvarában.
Az arra járók meglepõdve láthatták az út szélére kihelyezett táb-
lát, amely a kiállításra invitálta az érdeklõdõket. Erre lapunk fi-
gyelmét is felhívták, ezért mi is megtekintettük ezt a szokatlan
kiállítást, és megkérdeztük az illetékest, aki a látogatókat fogad-
ta, hogy mi a célja ennek a különös tárlatnak.

— A Dél-Dunántúlon több városban voltunk már a Sírem-
lék-kiállítással. Sárbogárdra azért jöttünk, mert itt még nem
voltuk. Az elõzõ kiállításunk Solton volt, a következõ pedig
Érden kerül megrendezésre.

— Mi ennek a kiállításnak a célja? Bizonyára árusítanak is.

— Az ország egyik legnagyobb síremlékkészítõ cégérõl beszél-
hetünk, s a ságvári állandó bemutatókertjükben több mint 120
síremlék tekinthetõ meg, körülbelül 40 fajta színárnyalatú grá-
nitból, amiket a világ minden tájáról származó kõbõl készíte-
nek. A kiállítás célja az emberek tájékoztatása, a különbözõ
megmunkált gránitanyagok bemutatása. Az érdeklõdõk a ki-
állított, bemutató jellegû síremlékeket akár kedvezményes
áron meg is vásárolhatják. Persze, nemcsak ezzel foglalko-
zunk, hanem épületdekorációt, belsõépítészeti elemeket is ké-
szítünk.

Sárbogárdon és környékén több sírköves is dolgozik, akik szin-
tén készítenek épületdíszítõ elemeket is. Számukra bizonyára
nem öröm, hogy egy vándorló árusító cég is megjelenik a pia-
con, hiszen a gazdasági válság rájuk is hatással van.

Bizonyára sokan vannak, akik ha megtekintették is a kiállítást,
mégis inkább a jól ismert helyi szakembereket keresik megren-
delésükkel, hogy ezzel is a helyi piacot erõsítsék. A megvalósí-
tásnál persze az itt látottak ötletet is adhatnak a megrendelõk-
nek.

Németh László
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Nyílt
tér

Gondolkodjunk!
Megnéztem a testületi ülés felvételét. Ka-
jánkodva nyugodtan mondhatja mindenki:
úgy kell nekem! Összefoglalva: két óra
„tömör gyönyör”.
Ami nagyon feltûnõ volt, az a tornacsar-
nok ügye. Finom vagyok és nõies, amikor
úgy fogalmazok, hogy kissé letargikus han-
gulatban döntöttek a képviselõk az ügy-
ben. Elõször az egyik képviselõ, majd a
polgármester véletlenül ugyanazt az elszó-
lást használták: „nekem már mindegy”.
Úgy legyen!
Nekünk viszont egyáltalán nem mindegy!
Kezdem tudatosan felfogni, hogy az ember
legnagyobb kihívója az idõ! Úgy mennek
az évek, hogy az már elképesztõ!
Régebben Churchill mondásával értettem
egyet: „no sport”. Olyan szinten tudtam
vele azonosulni, hogy kucorogtam a fote-
lomban, és abba is belefáradtam, ha csak
néztem, hogy valaki sportol. Aztán — ta-
lán négy évvel ezelõtt — találkoztam egy
természetgyógyásszal, aki felhívta a figyel-
memet a jógára. Ettõl az idõponttól va-
gyok jógahívõ.
Ehhez ugyan nem kell tornacsarnok, de én
felfogom, hogy mások a kézilabda, foci,
kosárlabda, tenisz, asztalitenisz vagy más
sportok hívõi, amihez nagyobb hely kell.
Azt is felfogom, hogy vannak olyanok, aki-
ket a versenyszellem éltet, nekik más csa-
patokat, nekem minden nap csak saját ma-
gamat kell legyõzni, hogy tegyek az egész-
ségem érdekében.
Itt rögtön elõjön a szabályos versenypálya
és a jógaszõnyeg területi összehasonlításá-
nak kérdése: tisztázni kell, tisztázni kelle-
ne, mi a cél! De mintha pontosan ez nem
derült volna ki…
Tizenöt évvel ezelõtt épültek a környékün-
kön tornacsarnokok. Az egyik polgármes-
ter elkezdte, a másik befejezte és átadta.
Akkor volt arra lehetõség, hogy a községek
tornacsarnok-építéshez kapjanak támoga-
tást. Most van ilyen lehetõség? Lehet, hogy
jobban járnánk egy új építésével? Vagy
egyszerûen arról van csak szó, hogy egye-
sek ígérgettek felelõtlenül, a lakosság egy
része ezt komolyan vette, most meg gyor-
san „csinálni” kell valamit?

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Sötétség
Szerdán, napnyugta után sötétség leple
borult Töbörzsök déli fertályára. Az utcai
lámpák nem világítottak, csönd honolt
mindenütt. Csak egy-egy autó zaja törte
meg ezt a különös éjszakai nyugalmat.
S ez így maradt hajnalhasadásig.
Mivel az ember nem éjszakai élõlény, sö-
tétben nehezen tájékozódik, nem csoda,
hogy egy óvatosan közlekedõ, kivilágított
biciklis — aki munkába igyekezett éppen
— áldozata lett a nagy feketeségnek. Sze-
rencsére az eséstõl nem lett komolyabb ba-
ja, ám máig sem érti, miért nem világítot-
tak aznap éjjel a lámpák…

Az óra is aluszik
Habár az új üzletközpont éjjel-nappal
fényárban úszik, az ott álló óra „bealudt”, s
már hosszú ideje ugyanazt az idõt mutatja.
Bizonyára nagyon elfáradt a folyamatos
szolgálatban. Nem kéne mégis fölébresz-
teni? A nyári pihenõ után újult erõvel
kezdhetne járni!

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

TÓTH GÁBOR
temetésén megjelentek,

sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

gyászunkban osztoztak.
Külön köszönet

az AVAR-T Temetkezés
dolgozóinak lelkiismeretes

munkájukért.
Gyászoló család

Kérdezték
Ki az erdész:

maga, vagy én?
Az Ady Endre úti lakótelepen lakok már
tavaly október óta, és szomorúan tapaszta-
lom nap mint nap, hogy a járdát szegélyezõ
fasor igen gondozatlan, ezért folyamato-
san száraz ágak törnek le, veszélyeztetve a
lakók testi épségét. Ez, gondolom, nem
csak nekem szúrt szemet.
Tavasszal láttam egy delegációt, akik —
feltehetõleg az önkormányzat megfelelõ
osztályáról — szemügyre vették a fákat, le-
fényképezték azokat, majd eltûntek.
Most, hogy elrepült a nyár, és itt az ideje a
viharos, borongós õsznek, egy szép napon
megkaptuk az elsõ ízelítõt az õszi széltõl.
Hazafele tartva munkahelyemrõl láttam,
hogy a Mikes közi lakótelep elõtt egy fûzfa
lombkoronája leszakadt és teljes egészé-
ben elzárja a járdát, s mindenfelé ágak
hevertek.
Ebbõl is sejtettem, hogy a „tavaszi fotópá-
lyázat” máig se került a zsûri elé, mert a
szemlét máig nem követték tettek. A fákon
továbbra is ott meredeznek a száraz, bár-
mikor letörõ ágak. Ezért nem csoda, ha az
autókkal senki nem mer a fák alatt parkol-
ni, hiszen ha leszakad egy ág és összetöri az
autót, a tulaj magára marad a kárával.
Egyik lakótársam mesélte, hogy a tavaszi
fotózáson résztvevõ egyik önkormányzati
munkatársat megkérdezte: „Talán nem
kellene levágni az elkorhadt ágakat?” A
válasz rövid és egyszerû volt: „Ki az er-
dész? Én, vagy maga?” Ezzel abba is ma-
radt a beszélgetés.

Név és cím a szerkesztõségben

Gyógyszertári éjjeli
ügyelet (kiegészítés)
Lapunk elõzõ számában írtam a gyógy-
szertárak éjszakai ügyeletének megszün-
tetésével kapcsolatban.

Dobos Ferenc gyógyszerész az alábbiakkal
egészíti ki az ott leírtakat: amennyiben a
lakosság részérõl az éjszakai ügyeletre
igény van, azt nem teljes egészében, csak a
rá esõ részben vállalja a Rézkígyó gyógy-
szertár. Továbbá hangsúlyozza, hogy az éj-
szakai ügyelet megszüntetését nem õ kez-
deményezte, hanem a Korona gyógyszer-
tár vezetõje.

Hargitai Lajos

Babák az éhezõ
gyermekekért

Az UNICEF felhívására a sárbogárdi
nyugdíjasklub tagjai is készítettek rongy-
babákat, melyeket a nemzetközi szervezet
jótékony célú rendezvényeken az éhezõ
harmadik világbeli gyermekek megsegíté-
sére fog árusítani, illetve önkéntes adomá-
nyokért ajándékozni.

/H/

Heti idõjárás
Változékony, csapadé-
kos idõjárás várható a
hét végén és a jövõ hét
elején. Péntektõl elérik
a Kárpát-medencét a
Nyugat-Európa felõl ér-
kezõ frontrendszerek
felhõ- és csapadékmezõi, így napról napra biz-
tosított a csapadék utánpótlása. Csak kedden
nyugodhat meg kissé az idõjárás, akkor már ke-
vesebb felhõ lehet felettünk. A hõmérsékletben
lényeges változás nem lesz, enyhe idõre számít-
hatunk. Az éjszakák fagymentesen alakulnak, a
nappali felmelegedés maximuma pedig egyen-
letesen 15 fok közelében alakul.

www.metnet.hu


