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A képviselõk választása
Megválasztottuk hát Sárbogárd új képviselõit. Az újdonsült városatyák számára
azonban még csak most következik az igazi választás. Eddig csak szavakban beszél-
tek, most azonban legelsõ lépéseikkel, cselekedeteikkel a maguk és a város polgárai
jövõjének alapköveit fektetik le. S nem mindegy, hogyan.

A testület többségét az összefogást, válto-
zást hirdetõ Fidesz alkotja. Az emberek
pedig gyökeres változást várnak, s hogy
ennek az elvárásnak megfeleljenek a kép-
viselõk, olyan lépéseket kell megtenniük,
amiket eddig egy testület sem tett meg.

Az elsõ és legfontosabb a képviselõi tiszte-
letdíjakról való lemondás.

A korábbi testületek képviselõi közül töb-
ben is fogadkoztak már a választások
elõtt, hogy õk bizony nem fogadnak el egy
fityinget sem. Aztán nem nagyon tiltakoz-
tak, amikor a testület mégis a díjak mellett
szavazott. Volt, aki azzal magyarázta a díj
jogosságát, hogy megdolgozik a pénzért.
A tiszteletdíj mértéke azonban fölér egy
olyan ember fizetésével, aki napi négy,
nyolc, vagy több órát dolgozik. Egy képvi-
selõ viszont, akárhogy is nézzük, megkö-
zelítõleg sem dolgozik ennyit.

A képviselõség társadalmi megbízatás,
amelyre minden képviselõ önként vállal-
kozott, s amelyet az emberek bizalmából
nyert el. Az önként vállalt munka pedig
olyan, mint amit valaki egy civil szervezet
tagjaként végez ellenszolgáltatás nélkül –
sõt, még õ fizet tagdíj formájában. Ehhez
valódi tenni akarás szükséges, s nem utol-
só sorban elhivatottság a közösség iránt.

Ha valaki a képviselõségbõl akar megélni,
akkor az már nem a közösségért, hanem
magáért dolgozik elsõsorban, nem elhiva-
tottságból, hanem kötelességbõl. S ez más
viszonyokat teremt a közösség és a képvi-

selõ közt. Példa erre az összes eddigi vá-
rosatya.

Jó példaként említeném viszont a kör-
nyékbeli települések képviselõit, akik
mindenféle fizetség nélkül végzik a mun-
kájukat már évtizedek óta.

A megbecsültség minden forintnál többet
ér. Egy megbecsült képviselõ munkája
kétszeresen kamatozik: lelkileg és sok-sok
váratlan segítség formájában. Összefogás
csakis ezáltal várható.

Ha lemondana a tiszteletdíjról a testület,
nagyot nõnének az emberek szemében. S
nem utolsó sorban az így megmaradt
pénzt egyértelmûen a város javára lehetne
fordítani.

A másik nagy kihívás az új képviselõk szá-
mára az, hogy a játszmázásban igencsak
jártas Juhász Jánost, Ferencz Kornélt és
Nedoba Károlyt hogyan kezelik majd. Ha
belemennek az általuk esetleg kezdemé-
nyezett játszmákba, akkor a közügyekrõl
ismét a személyes harcokra, villongások-
ra, kicsinyes egyéni érdekekre kerül a
hangsúly. Ha nincs meg a valódi egység a
többséget alkotó képviselõk közt, vagy ha
bárki közülük zsarolható, akkor a játszmá-
zók fogást találnak rajtuk elõbb-utóbb, és
vége a változásnak, az összefogásnak, a
megbecsültségnek és az emberek bizalmá-
nak.

Kíváncsian várjuk, milyen jövõ alapjait
fekteti le az új képviselõ-testület.

Hargitai Kiss Virág

Új testület
Az október 3-ai önkormányzati választá-
son Sárbogárdon döntõ Fidesz-gyõzelem
született. A testületben hat fideszes és két
független képviselõ lesz. A három listás
helyre a FÜBE, a Mozdulj a Városért
Egyesület, illetve a Jobbik egy-egy képvi-
selõje kerül be.

Sárbogárd város megválasztott új polgár-
mestere dr. Sükösd Tamás, aki a Fidesz
színeiben nyerte meg a választást.

/H/

A 2010-es
önkormányzati választások
Sárbogárd és térségének

részletes eredményei
a 2-4. oldalon olvashatók.
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Választások
Viszonylag csendes volt Sárbogárdon a kampány. Legalábbis lát-
szólag. A felszín alatt azonban óriási feszültségek gyûltek. Külö-
nösen azok a jelöltek törték magukat, akiknek a Fidesz kosarat
adott. Mert hát sokan tolongtak a legnépszerûbb párt kegyeiért.
Hiába reméltek azonban képviselõséget, polgármesterséget a
törtetõk, s ezért cserébe hiába ígértek pénzt, paripát, fegyvert, be-
folyásolható szavazók tömegét, a személyük általi biztos gyõzel-
met, minden csábos ajánlatot, ígéretet elhárított a Fidesz. Azok
szemében, akik eddig is pusztán hatalmi céljaik kiszolgálóinak te-
kintették a választópolgárokat, akiket befolyásolni lehet egy tá-
nyér pörkölttel, egy korsó sörrel, ez a magatartás érthetetlennek
tûnt. Kiabáltak is kígyót, békát a Fidesz új jelöltjeire, s kétségbe-
esett erõfeszítéseket tettek, hogy ha másképp nem megy, függet-
lenként mégis bejussanak a képviselõ-testületbe.

Hová lett az MSZP?
Nem csodálkozom azon, hogy a népszerûségét elvesztõ MSZP
körül most nem tolongtak ezek a szerencselovagok, mint tették
ezt nyolc évvel korábban. Az MSZP vezetése is elveszíthette a re-
ményét, hogy a párt logójával sikert érhet el a választáson, ezért
inkább civil álruhát öltött magára, s ettõl csodát várva a Mozdulj a
Városért Egyesület színeiben küldte harcba jelöltjeit. Mint a vá-
lasztás eredménye mutatja, nem sok sikerrel. Sok csalódott balol-
dali szavazó azzal büntette õket, hogy inkább nem ment el szavaz-
ni, vagy más jelöltekre húzták be az X-et a szavazófülkében. Jel-
lemzõ, hogy a Mozdulj jelöltjei közül éppen az MSZP-folytonos-
ságot képviselõ Etelvári Zoltán szerepelt a legsikeresebben (151
szavazattal) a választáson. Õ a kampányában nyíltan vállalta az
MSZP-s hagyományokat. Óriási a kontraszt, ha összevetjük
Etelvári szereplését a polgármesterjelöltjük, Resch Gábor sze-
replésével, aki egyéni képviselõi körzetében mindössze 46 szava-
zatot tudott szerezni. A papírforma szerint mégis Resch Gábor
jutott be listáról a testületbe, mert õ szerepel a Mozdulj listájának
elsõ helyén. Habár jelenleg még folyik a vita arról, hogy Resch át-
adja-e a helyét Etelvárinak, mert volt egy egyezség arról, hogy a
választáson legjobban szereplõ jelölt megy be a testületbe. Vajon
az érdek, vagy az adott szó dönt kérdésben?

Ide nekem a város kulcsát!
A kampány során történtek mulatságos események is. Nem tudni,
hogy miféle elõválasztási közvélemény-kutatásból a kampánystáb
azt az eredményt hozta ki, hogy Resch Gábor fogja fölényesen
nyerni a választást, s õ lesz Sárbogárd polgármestere. Nos, erre az
elõválasztásra hivatkozva Resch Gábor az ismerõseinek, többek
között nekünk is küldött egy körlevelet. Mint kiderült, a levél fi-
gyelmes elolvasása után ez az egész elõválasztásosdi csak a Moz-
dulj direkt marketinges kampányfogása volt.
Íme a levél:
„Köszönöm, Sárbogárd! Egy internetes szavazás szerint Ti,
sárbogárdi fiatalok, sárbogárdi internethasználók a múlt héten még
vezetõ régi polgármester helyett az én kezembe adnátok a város kul-
csait!
Felnõtt emberként tisztában vagyunk azzal, hogy az internet még
nem az urna. A képernyõ mögött megnyomott billentyû még nem a
függöny mögötti „X”. Ez egy közvélemény-kutatás. Arra kérlek,
küldd tovább ezt a levelet a sárbogárdi választóknak!
Mondd el az internettel nem rendelkezõknek, szüleidnek, nagyszüle-
idnek, a szomszédoknak és munkatársaknak, hogy a sárbogárdi
internetfelhasználók hogyan vélekednek a polgármester-választás-
ról!
Október 3-án a nevem mellé tedd az X-et!
Resch Gábor”

KAPOCS
A választások elõtti napokban a Fidesz javára visszalépõ KA-
POCS Egyesület csapata erre válaszul valóban tartott egy közvé-
lemény-kutatást a nagyáruházak elõtt. Nekik olyan eredmény jött
ki, ami megegyezett a választási eredménnyel. Vagyis az a kulcs
nem a város kulcsa volt, csak a választók megtévesztését szolgáló
álkulcs. Érdekesség, hogy ismeretlenek feljelentették a közvéle-
mény-kutatást végzõ KAPOCS-aktivistákat. (Találgatni lehet,
hogy ugyan ki, vagy kik lehettek a feljelentõk.) Aztán különbözõ
ürüggyel rájuk küldték a rendõrséget háromszor is, hogy megaka-
dályozzák a közvélemény-kutatást. A rendõrök mindhárom alka-
lommal dolgavégezetlenül távoztak, mert a KAPOCS aktivistái
nem követték el a feljelentõ vádja szerint a kampánycsend-sér-
tést, mert nem volt kampánycsend, és nem végeztek jogosulatlan
adatgyûjtést sem, mivel senkinek a személyes adatait nem kérték
el. Kampányidõszakban pedig ilyen célból szabad a közterület. A
rendõri intézkedés arra azonban elég volt, hogy a Demokrácia
Központba már az a hír jusson el (nem direkt marketingfogás-
ként), hogy Sárbogárdon a rendõrök megbilincselték a fideszes
aktivistákat. De hát ez is álhír volt, mint Resch gyõzelme.

Jobbik
A Jobbiktól sokkal jobb eredményt várt mindenki. Meglepõ volt,
hogy még a Mozdulj-jelölteknél is kevesebb töredékszavazatot
hoztak, s listáról egy jelöltjük került a testületbe Macsim András
személyében.

FÜBE
Nedoba Károly magánpártja, a FÜBE szerezte a kompenzációs
listán a legtöbb szavazatot. A hajrában a csalódott MSZP-s szava-
zóbázisra hajtottak azzal a jelszóval, ami Karcsi plakátjain szere-
pelt: „Ne csak mozdulj, tegyél is!” Karcsi veszített egyéni jelölt-
ként, Tóth Béla fideszes jelölt csaknem kétszer annyi szavazattal
nyert elõtte. A kompenzációs listáról azonban mégis bekerült az
új testületbe. A FÜBE-jelöltek közül meglepõen jól szerepelt La-
katos Péter Gyõzõ, aki 90 szavazatot szerzett Pusztaegres–Sár-
hatvan körzetében.

Juhász János
Juhász János volt a nagy vesztese ennek a választásnak azzal, hogy
elbukta a polgármesterséget. Pedig számtalan olyan befolyásolási
eszközzel rendelkezett és élt is, ami kétségessé tette, hogy meg-
szabaduljon tõle a város. Mindent megpróbált, hogy a Fidesz
kénytelen legyen õt támogatni. Az utolsó szórólapján elképedve
olvastuk azt az állítását, hogy õ többet dolgozott a Fideszért, mint
a most induló nyolc jelölt együttvéve. Széles körben nagy felhábo-
rodást váltott ki az, hogy volt bátorsága egy olyan fényképpel
kampányolni, melyen a köztársasági elnökkel és Varga Gáborral
látható együtt, amikor még polgármesterként kísérte õket végig a
városon. „Hogy nem gyulladt meg a papír ettõl az arcátlanságtól!”
– kiáltott fel egy illetõ, aki ezt a szórólapot lobogtatva jött be a
szerkesztõségbe. A fideszesek erre úgy reagáltak, hogy ez az em-
ber egyszerûen nem érti, hogy mirõl szól a változás, hogy itt már
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az emberek többségének elege van abból,
hogy megélhetési politikusok, akiknek
csak a zsákmány a fontos, egymást sakkban
tartva, zsarolva, szolgálat helyett vérszí-
vókként üljenek a közösség nyakán.

A Fidesz tarolt
Pénteken és szombaton néhány független
jelölt mellett már csak a Fidesz indított
még egy utolsó kampányrohamot. A vil-
lanyoszlopokra végig kirakták a jelöltek
arcképét a szavazásra buzdítva, és minden
postaládába került szórólap, amelyen a he-
lyi fideszes jelöltek mellett szavazásra buz-
dított Varga Gábor országgyûlési képvise-
lõ, Kósa Lajos és Orbán Viktor is.
A sárbogárdi fordulat Varga Gábor nélkül
nem történhetett volna meg. Neki megvolt
a kellõ hatalmi súlya, hogy kirobbantsa a
Fideszbe magát befészkelõ, volt MSZP-s,
fizetett forradalmárt, Juhász Jánost, és
többlépcsõs manõverrel menessze az elõ-
zõ négy évben lejáratódott sárbogárdi
fideszes vezérkart, illetve aktivizálja a Len-
gyel Zoltán idejében háttérbe szorult régi
Fidesz-aktivistákat. Nem volt könnyû az új
jelölteket ismertté tenni. Nagyon sokat és
lelkesen dolgozott a fideszes csapat. Ren-
geteg fórumot tartottak minden városrész-
ben, s mindenhová ment mindenki, s velük
ott volt szinte mindig Varga Gábor is.

A választás éjszakája
A Túry Miklós utcai Hangulat presszóban
vert tanyát a Fidesz kampánystábja a vá-
lasztás napján. Itt gyülekeztek a jelöltek és
a szimpatizánsok estefelé, izgatottan várva
az urnazárás utáni elsõ eredményeket. Az-
tán sorra jöttek a hírek, s azok többnyire
elsöprõ Fidesz-gyõzelemrõl szóltak.
A választáson csak két jelöltjük vérzett el.
Töbörzsökön Juhász Jánossal szemben
„hõsi halált halt” Hérincs József, aki mind-
össze 49 szavazattal maradt alul, s Aranyos
Józsefet Ferencz Kornél verte meg 45 sza-
vazattal. Kornélnak bejött Kislók mellett
az Árpád-lakótelep azzal az ígérettel, hogy
rendbe teszi a társasház szénáját. Aztán
ahogy jöttek be az utolsó szavazóköri ered-
mények is, egyértelmû lett, hogy dr. Sü-
kösd Tamás lesz a következõ négy évben
Sárbogárd polgármestere, s biztos többsé-
get tudhat maga mögött. Óriási üdvrival-
gással köszöntötték Tamást, és felsorako-
zott mellette öt megválasztott képviselõ-
társa is. Ekkorra megérkezett Varga Gá-
bor Cecérõl köszönteni a választáson
gyõztes csapatot. Innen átment a társaság
a tinódi presszóba, ahol már várta õket a
tinódiak lelkes társasága. Itt mikrofon elé
hívták elõször Varga Gábort, majd dr.
Sükösd Tamást, s végül N. Kovács Zsoltot.
Mindhárman megköszönték a kampány-
csapatnak, a segítõknek és a választópol-
gároknak a sok munkát, biztató szót és
támogatást. Hangsúlyozták, hogy az igazi
változásokat közösen összefogva, együtt
tudják végigvinni a következõ években. Ez
a csapat úgy indult a választáson, hogy tisz-
teletdíj nélkül fogják a képviselõi munkát
végezni. Ezt a választási eredmények isme-

retében megerõsítették. Fontosabb nekik
a tisztelet, mint a díj. Hogy aztán ez tényleg
így lesz-e, az majd elválik.
Távozóban még hallottam, ahogy húzza a
zenekar: „Sej-haj, Rozi, vasárnap kirándu-
lunk”.

Mikor lesz átadás?
Hétfõ óta nem Juhász Jánosnak hívják
Sárbogárd polgármesterét. Az vet csak ár-
nyékot a jövõre, hogy képviselõként beke-
rült a testületbe. Vajon volt polgármester-
ként bent marad-e? Ezt találgatja minden-
ki, s kósza hírek keringenek a városban,
hogy esetleg visszalép a képviselõségtõl, és
ezért Töbörzsökön idõközi választást kell
majd kiírni. Azt hiszem, neki is ez lenne a
jobb megoldás. A jegyzõ egyelõre kínos
pontossággal tartja a végsõ határidõket.
Lapzártáig még nem érkezett hír arról,
hogy mikor lesz a hivatalos átadás, és mi-
kor lesz az új testület alakuló ülése. Felte-
hetõen erre legkésõbb október közepén
valamikor sor kerül. Errõl azonban már
csak következõ számunkban tudunk hírt
adni.

Választási eredmények
Sárbogárd

10.388 szavazópolgárból 4.837 fõ ment el
szavazni, ez 46,55%-or részvételi arány.
Polgármester: dr. Sükösd Tamás, Fidesz.
Képviselõk: 1. vk. Juhász János (függet-
len) 198 szavazat, 2. vk. Novák-Kovács Ist-
ván Zsolt (Fidesz) 301 szavazat, 3. vk.
Ferencz Kornél (független) 276 szavazat,
4. vk. Nagy Tibor (Fidesz) 223 szavazat, 5.
vk. Tóth Béla (Fidesz) 325 szavazat, 6 vk.
Erõs Ferenc (Fidesz) 255 szavazat, 7. dr.
Sükösd Tamás (Fidesz) 267 szavazat, 8. vk.
Érsek Enikõ (Fidesz) 111 szavazat.
Listán bejutott képviselõk: Nedoba Kár-
oly (FÜBE), Macsim András (Jobbik),
Resch Gábor (Mozdulj a Városért Egye-
sület).
A polgármesterjelöltek eredményei: Hu-
szár Lajos (Jobbik) 277szavazat, Juhász
János (független) 1.091 szavazat, Nyikos
Tamás (FÜBE) 272 szavazat, Resch Gá-
bor (Mozdulj a Városért Egyesület) 412
szavazat, dr. Sükösd Tamás (Fidesz) 2.673
szavazat.

Az egyéni képviselõjelöltek
eredményei:

1. választókörzet Töbörzsök
Alpek Zoltán (független) 83szavazat, Büki
Viktor (Jobbik) 75 szavazat, Csibrik Péter
(Mozdulj a Városért Egyesület) 24 szava-
zat, Hérincs József (Fidesz) 149 szavazat,
Juhász János (független) 198 szavazat,
Sárközi Antal (FÜBE) 44 szavazat.

2. vk. Tinód–Sbg. észak
Bognár József (FÜBE) 59 szavazat, Bog-
nár Józsefné (független) 20 szavazat,
Novák-Kovács István Zsolt (Fidesz) 301
szavazat, Pauscher Lajos (független) 9

szavazat, Schmidt Lóránd Lajos (függet-
len) 31 szavazat, Takács Pál (Jobbik) 55
szavazat, Varga Istvánné (Mozdulj a Vá-
rosért Egyesület) 76szavazat.

3. vk. Kislók–Sbg. Árpád utca
Aranyos József (Fidesz) 231 szavazat,
Ferencz Kornél (független) 276 szavazat,
Németh Pál (FÜBE) 17 szavazat, Resch
Gábor (Mozdulj a Városért Egyesület) 43
szavazat, Simon Balázs (Jobbik) 64 szava-
zat.

4. vk. Sbg. központi rész
Boros Zoltán János (Jobbik) 51 szavazat,
Etelvári Zoltán (Mozdulj a Városért Egye-
sület) 151, Nagy Tibor (Fidesz) 223 szava-
zat, Orova Károly (FÜBE) 22 szavazat,
Rehák Sándor (független) 108 szavazat,
Révészné Kertész Ildikó (független) 54
szavazat.

5. vk. Tinód–Sbg. dél
Hegedüsné Bereczk Erzsébet (Mozdulj a
Városért Egyesület) 59 szavazat, Huszár
Lajos (Jobbik) 48 szavazat, Nedoba Károly
(FÜBE) 184 szavazat, Szakács Benõné
(független) 81 szavazat, Tóth Béla (Fi-
desz) 325 szavazat.

6. vk. Sárszentmiklós
észak–Papföld

Erõs Ferenc (Fidesz) 255 szavazat, Fekete
László (Mozdulj a Városért Egyesület) 58
szavazat, Handa Gábor (független) 17 sza-
vazat, Konczné Huber Judit (Jobbik) 47
szavazat, Nyikos Tamás (FÜBE) 104 sza-
vazat, Rigó István (független) 97 szavazat.

7. vk. Sárszentmiklós
dél–Rétszilas

Bodó Zoltán (FÜBE) 37 szavazat, Fülöp
Gyõzõ (Mozdulj a Városért Egyesület) 70
szavazat, Macsim András (Jobbik) 48 sza-
vazat, Rigó László (független) 239 szava-
zat, dr. Sükösd Tamás (Fidesz) 267
szavazat.

8. vk. Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök

Bihar Ferenc (független) 21 szavazat,
Ellenbruck Imre (Jobbik) 68 szavazat, Ér-
sek Enikõ (Fidesz) 111 szavazat, Jencski
Zsolt (független) 4 szavazat, Lakatos Péter
Gyõzõ (FÜBE) 90 szavazat, Magyar Zol-
tán (független) 54 szavazat, Õri Gyula
(Mozdulj a Városért Egyesület) 34 szava-
zat, Sipos Attila László (független) 61 sza-
vazat.

Cigány kisebbségi
önkormányzatok:

Sárbogárd
Csányi Miklós, Lakatos Péter, Sztojka Ist-
ván, Zentai Béla (EURIFE).

Sárkeresztúr
Németh László, Nyári József, Rácz Antal
(LUNGO DROM), Németh István (MCF-
fórum).

Összeállította: Hargitai Lajos
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Választási eredmények a déli térség településein
Aba

A déli térségben Abán vettem részt a vá-
lasztás elõtti falugyûlésen. Több szem-
pontból is ezt tartottam a legjelentõsebb
eseménynek. Abán húsz éve nagyon át-
gondolt, nagyívû falu- és közösségfejlesz-
tés zajlik. Itt zajlik Magyarország egyik leg-
eredetibb és legizgalmasabb demokrácia-
kísérlete. Ez a falufórum ennek a húsz esz-
tendõnek a nagyon látványos bemutatása
is volt. A fórum megnyitójában elismerõ
szavakkal méltatta Kossa Lajos és csapatá-
nak munkáját Varga Gábor országgyûlési
képviselõ, és hangsúlyozta e demokrácia-
kísérlet jelentõségét, amely egybecseng a
kormány közösségi demokrácia megújítá-
sával kapcsolatos törekvéseivel. A közel
négyórás fórumon a falu életének esemé-
nyeirõl készült filmekbõl, személyes be-
számolókból megismerhettük a múltat.
Kossa Lajos drámai erejû önvallomásában
vallott az elmúlt évek küzdelmeirõl, s a
jövõrõl. E programra mondtak igent az
abaiak a választáson.
Kossa Lajost a szavazatok közel 80 %-ával
megerõsítették polgármesteri tisztségé-
ben.
A testület tagjai: Bor József Dezsõ, Kasó
László, Mercsek György, Põcze Ferenc,
Pukliné Tündik Tünde, Varga Istvánné.

Alap
Méhes Lajosnét a szavazatok 78 %-ával
választották újra polgármesternek.
A testület tagjai: Erõs Gábor (Fidesz), dr.
Gubik Zoltán (Fidesz), Suplicz Attila (Fi-
desz), Bölcskei Jenõné (független), Sala-
mon Lajos (független), Zuppon Andrea
(független).

Alsószentiván
Nagy Lajost a szavazatok 52,3 %-ával vá-
lasztották újra polgármesternek.
A testület tagjai: Boros István, Fehér Jó-
zsef, Husvéth Imre, Nagy János.

Cece
Varga Gábort a szavazatok több mint 80
%-ával megerõsítették polgármesteri
tisztségében.
A testület tagjai: Nemes László (Fidesz),
Csányi Kálmán (független), Fazekas Gá-
bor, Kacz Mária, Király László, dr. Leposa
Zoltán.

Dég
Gárdonyi Sándorné váltotta Szabadiné
Petróczki Mártát, s a szavazatok közel 49
%-ával lett polgármester.
A testület tagjai: Boda Csaba, Ember Kin-
ga, László Péter, Mészárosné Deres Tímea
Erzsébet, Szabadi Attila, Tatár Tiborné.

Hantos
Fischer József a rendszerváltás óta szolgá-
ló Virág Józsefet váltotta le, s õt a szavaza-
tok 51,7 %-ával választották polgármes-
ternek.
A testület tagjai: Fischerné Koncz Katalin,
Hangyál Csaba, Suhaj Józsefné, Zab Zsu-
zsanna.

Igar
Bognár Jánost a szavazatok 70,5 %-ával
választották újra polgármesternek.
A testület tagjai: Bali Gábor György, Csa-
bai János, Farkasné Tantics Jolán, Sülyi
János, dr. Vámos Julianna, Varga Zoltán-
né Varga Hajnalka.

Káloz
Weisengruber Imrét a szavazatok 76,4
%-ával választották újra.
A testület tagjai: Farkasné Nagy Csilla,
Gõbölösné Pénzes Mária, Gráczer Mik-
lósné, Horváth Györgyi, Hufnágel József,
Szeless András.

Mezõszilas
Magyar Józsefet a szavazatok 59,25 %-
ával választották újra polgármesternek.
A testület tagjai: Horváthné Gogán Jolán,
Kónya Vilmosné, Nagy Sándor, Nagy Ti-
bor, Pethes Pál, Pordán Attila.

Nagylók
Tóth Józsefet a szavazatok 93,95 %-ával
választották újra polgármesternek.
A testület tagjai: Arany Zsolt, Balogh Ág-
nes, Horgosi János, Takácsné Erdélyi Má-
ria, Viniczai Mária, Viniczai Ramóna.

Pálfa
Horváth Imrét a szavazatok 71 %-ával vá-
lasztották meg polgármesternek.
A testület tagjai: Berki Istvánné, Ferenc-
ziné Mérei Melinda, Kóbor József, Patkós
Gyuláné, Tóth Zoltán, Weisz György.

Sáregres
Tiringer Mária az eddigi polgármestert,
Mocsár Eleonórát váltotta. A szavazatok
55,9 %-ával választották meg polgármes-
ternek.
A testület tagjai: Bandi Istvánné, Gulyás
Tibor, Tomasek Tamás, Kasza József.

Sárkeresztúr
A korábbi polgármester nem indult újra.
Helyette Csutiné Turi Ibolyát a szavaza-
tok 52,2 %-ával választották polgármes-
ternek.
A testület tagjai: Egyed Tihamérné, Feke-
te Zsolt, Holl Péter, Keszthelyi Szabolcs,
László Istvánné, Nagy Lajos.

Sárosd
Lehotainé Kovács Klárát a szavazatok
50,2 %-ával választották újra polgármes-
ternek.
A testület tagjai: Pleizer Lajos (Fidesz),
Takács Istvánné (Fidesz), Göncz Zoltán
Imre (független), Mrázik Sándor (függet-
len), Telek László (független), Véninger-
né Bognár Krisztina (független).

Sárszentágota
Baranyák Istvánt a szavazatok 50,85 %-
ával választották újra polgármesternek.
A testület tagjai: Arany Tibor, Baranyai
László, Exner Tibor, Gõbölös Gábor,
Nagy Gyõzõné, Sebestyén Zoltán. Bara-
nyák Istvánnal szemben Sebestyén Zoltán
indult a polgármesterségért, s mindössze
11 szavazattal maradt le.

Vajta
Térmeg Györgyöt a szavazatok 65,2
%-ával választották újra polgármesternek.
A testület tagjai: Csonka Csaba Róbert,
Jákobné Szász Erika, dr. Jaskó Sándor,
Vinklár László.

Összeállította: Hargitai Lajos

Tisztelt Választópolgárok, kedves Sárbogárdiak!
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a leadott szavazatokat, melyekkel bizalmuk jeléül támo-
gatták csapatunkat az önkormányzati választásokon.
A sikert ezáltal érhettük el, de külön köszönettel tartozunk a sok biztatásért, az erõt adó jó szavakért, az
építõ javaslatokért, a segítõ kritikákért és a sok munkáért, melyekkel hónapok óta segítették választási
kampányunkat.
Ígérjük: mindent megteszünk azért, hogy megszolgáljuk a bizalmat, és méltó módon képviseljük Önöket!
Buzdítunk mindenkit arra, hogy vegyen részt a nemes feladatban, és a város fejlõdése érdekében valósít-
suk meg közösen a rég várt összefogást.
Hiszünk abban, hogy csapatunk az Önök segítségével valóban elindítja Sárbogárdot a felemelkedés út-
ján.
Köszönjük a gyõzelmet!

Tisztelettel: Varga Gábor országgyûlési képviselõ,
dr. Sükösd Tamás polgármester és a Fidesz csapata

VÁLTOZÁS–MUNKAHELY–ÖSSZEFOGÁS: FIDESZ
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Közös ének
a zene világnapján

A Sárszentmiklósi Általános Iskolában pénteken délelõtt az órák közti
szünetekben énekkel, zenével emlékeztek meg a zene világnapjáról. Az
iskola gyermekkórusa Horváth Ferencné igazgató asszony vezényletével
adott elõ a gyerekek által ismert dalokat, kórusmûveket, a zeneiskolások
pedig Jákob Zoltán irányításával adtak elõ ismert hangszeres darabokat.
A gyerekeknek ki kellett találni a zeneszerzõket. A jó válaszért csoki, cu-
korka járt. Volt közös éneklés is, majd a csengõszó után mindenki foly-
tatta a tanulást az osztálytermekben.

Hargitai Lajos

Hírek a miklósi iskolából
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk benne” (Tamási Áron)
Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
8. c osztályosai arról vallanak fogalmazá-
saikban, hogy mit jelent számukra a világ-
járás lehetõsége és az otthonuk. Magyarta-
náruk: Pribék Miklósné.

Ha elmehetnék
Londonba…

Ha elmehetnék Londonba, nagyon örül-
nék neki, csak honvágyam lenne. Ezért
megpróbálnék úgy pakolni, hogy otthonos
legyen a szállásom. Csak az a baj, hogy ne-
kem sok minden kell ehhez. Elsõsorban a
szeretteimet vinném magammal, mert nél-
külük nem utazás az utazás. Persze, a bará-
tok nélkül sem lehet elmenni. Megpróbál-
nék minél több barátot hozni. A személyes
tárgyak közül a kispárnámat, a telefono-
mat, a hajsimítómat és a családi képeket
vinném. Fontos lenne a fényképezõgép is a
sok szép és érdekes dolog miatt. Persze,
vinnék magammal egy olyan embert, aki
ismerõs Londonban, hogy ne tévedjünk el.
Magammal vinnék pár jó könyvet is, hogy
esténként tudjak olvasni. Azokat az embe-
reket, akik nem szeretnek, nem tudnám
elvinni, mert azt szeretném, hogy tökéletes
legyen minden.

Rafael Adrienn

Egy napon anyu bejelentette, hogy Lon-
donba költözünk. Örültem is neki meg
nem is. Azért nem örültem neki, mert én
Magyarországon születtem, nekem ez a
hazám. Meg azért sem, mert sok rokono-
mat és barátomat kell itt hagynom. Azért
örülök neki, mert egy más közösséget, em-
bereket ismerhetek meg. Elkezdtem pa-
kolni. Olyan tárgyakat raktam el inkább,
amelyek a barátaimra és a rokonaimra em-
lékeztettek. Azért elraktam olyan tárgya-
kat is, amik rosszra emlékeztetnek, mert ez
az én számomra fontos személyekhez fû-
zõdnek. Elvisszük a nyulaimat is, mert sze-
retek velük foglalkozni. Csak egyet sajná-
lok, hogy a méheimet nem tudom elvinni.
Remélem, jól fogom magam érezni egy új
közösségben, országban.

Árvai Balázs

Az igazi otthonomnak Magyarországot ér-
zem, hisz itt van minden, ami a mindenna-
pi életemhez kötõdik. Ha Londonba kelle-
ne költöznöm, nem tudnék mindent ma-
gammal vinni, hogy igazából otthon érez-
zem magam. Ha mégis költözésre kerülne
sor, a családom lenne a legfontosabb, hogy
ott legyenek mellettem. Az ottani csapa-
dékos, hûvös idõjáráshoz megfelelõen vin-
ném a ruháimat, fényképezõgépemet, lap-
topomat, telefonomat, személyes iratai-
mat. Elvinném magammal a sok magyar-
országi emléket õrzõ fényképalbumomat.
Mindennapi használati tárgyaimhoz tarto-
zik a görkorcsolyám és a barátaim, akikkel
együtt szoktam ezt a sportot ûzni. Rájuk
mindenképpen szükségem lenne egy isme-
retlen külföldi városban. A könnyebb tájé-
kozódáshoz beszereznék egy londoni tér-
képet. Vinnék magammal kéziszótárt,
vagy szótárgépet, hogy az ottani embere-
ket megértsem. Nagyon hiányoznának
azok a dolgok, amiket nem tudnék ma-
gammal vinni, mint például a házunk,
amelyben tizennégy éve élek, aminek min-
den zugát ismerem, s a kis szobám, ami a
nyugalmat jelenti nekem. Hiányozna az
imádott kis pincsikutyám, aki igényli tõlem
a mindennapi törõdést, akivel négy éve
együtt vagyok jóban-rosszban. Úgy gondo-
lom, minden megszokás kérdése. Meg-
szoknám a Londonban élõ embereket, az
ottani házunkat, az iskolát, szereznék ba-
rátokat, de az igazi otthonom akkor is Ma-
gyarország marad.

Kiss Georgina

Hogy otthon érezzem magam, elvinném a
számítógépemet, amin keresztül tudnám
tartani a kapcsolatot azokkal, akik fonto-
sak számomra. Elvinném az ágyamat, ru-
háimat, párnámat, fotókat, szótárat, úti-
könyvet, térképet, kamerát, a fényképezõ-
gépemet és az összes személyes holmimat,
amit csak el lehet szállítani. A kutyámat és
a cicámat sem felejteném itthon, mert imá-
dom az állatokat. Amit nem tudnék ma-
gammal vinni, azok a rossz emlékek, amik
a múltra emlékeztetnek. Nagyon fájna, ha
itthon kellene hagynom azt a sok jó bará-
tot, ismerõst, akiket az évek során megis-
merhettem és megszerettem.

Tusa Klaudia

Ha lehetõségem lenne rá, akkor szívesen
elmennék Londonba. Elõször is raknék
egy szótárat a táskámba, hogy ha nem ér-
tek valamit, abban meg tudjam nézni. Az
emlékek megörökítésére helyet kapna egy
fényképezõgép. A kispárnám is ott lenne a
csomagban, mert nélküle nem tudok el-
aludni. Természetesen kerülnének ruhák
is a bõröndbe. Fényképeket is vinnék ma-
gammal a rokonaimról, mert õk nem tud-
nának velem jönni. A testvérem elkísérne,
mert õ ott is tudná folytatni a tanulmánya-
it. A szüleim nem tudnának velem tartani,
mert õket ideköti a munkájuk. A nagyszü-
leim már túl idõsek, így nekik nehéz lenne
a költözés. A szobabútorom és a megszo-
kott ágyam is itthon maradna. Nagyon kí-
váncsi lennék, milyen az élet Londonban.
Biztos meg lehetne szokni, de szerintem a
szívem úgyis visszahúzna Magyarországra,
pontosabban Pusztaegresre a szüleimhez,
mert most még nélkülük nem tudom el-
képzelni az életemet.

Sebestyén Melinda

Bolyai csapatverseny
matematikából

http://www.bolyaiverseny.hu/

„Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót gya-
korolni kell.”

A Bolyai Matematika Csapatverseny kö-
zépiskolai tanárok kezdeményezésére elõ-
ször 2004 õszén került megrendezésre Bu-
dapest I-II-III. kerületében, 5–8. osztályos
diákok évfolyamonként szervezõdõ 4 fõs
csapatai számára. A következõ években a
fõváros további körzetei és vidéki megyék,
valamint a 3-4. osztályosok is csatlakoztak.
A 2010/2011. tanévben a verseny az egész
ország területén meghirdetésre került.

Az internetes felületen a nevezések 2010.
szeptember 20-án, hétfõn, 24 óráig lezá-
rultak. A négy megyei helyszín egyikeként
szertettel várjuk iskolánkba a 28 csapatot,
kísérõ tanáraikkal együtt 2010. október
15-én, pénteken, 14 óra 30 perces kezdet-
tel. Az országos döntõ idõpontja: 2010. no-
vember 27. (szombat).

Horváth Ferencné igazgató
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Idõsek világnapja Sárbogárdon
Október 1-je az idõsek világnapja 1991 óta. Sárbogárd Város Ön-
kormányzata szinte minden évben ezen a napon köszönti városa
idõs, nyugdíjas polgárait.
A rendezvény már koradélután elkezdõdött mérésekkel, szûré-
sekkel. Közel 150 fõ vette igénybe a vérnyomás-, koleszterin-, vér-
cukormérést, valamint a látásszûrést. Az idén elõször légzésmé-
résen is részt vehettek a 40 év feletti dohányos emberek.
17 óra után kezdõdött az ünnepi mûsor a József Attila Mûvelõdé-
si Központban. Elõször Juhász János polgármester köszöntötte a
szép számú közönséget, majd Hegedüs József és párja, Katalin
sárosdi amatõr elõadók derítették jókedvre a vendégeket.
A jó hangulatú délutánt tombola és vendéglátás zárta.
Az ünnepség támogatói voltak: Sárbogárd Város Önkormányza-
ta, Bodoki Györgyné, Braun Tiborné, Dobrovóczky Zsuzsanna,
Domján János, Eurest Kft., Fagyöngy Virágbolt, Fõtéri Cukrász-
da, Fruzsi Bizsu Ajándékbirodalom, Hartman Rico, Hegedüs Jó-
zsef és társa, Irka Papír- és Játékbolt, Juhász János, Killer Gábor
és felesége, Kínai áruház, Kissné Nagy Erika, Korona Gyógyszer-
tár, Kovács Béla, Lekner Nikolett, Medeco Kft., Nagy Tibor lát-
szerész, Orova Szabadidõ Bolt, 100 Ft-os bolt – Örkényi Zoltán-
né, 350 Ft-os bolt, Patkó Csárda, Rézkígyó Gyógyszertár, Sár-
szentmiklósi Gyógyszertár, Sárszentmiklósi Totózó, Schwarczné
Farkas Andrea, Tenke és Paksi Kft., Vianni, Weisz Gázmodul, dr.
Karlné Für Anna és Szalai Sándorné körzeti ápolónõvérek, vala-
mint az ESZI dolgozói.
Mindenkinek köszönjük a támogatást, melynek segítségével a
rendezvényrõl senki nem távozott üres kézzel.

A rendezvény szervezõi

Idõsek napja Sárbogárdon
Sikeres, összehangolt szervezés, figyelmes vendéglátás, nagyszá-
mú részvétel – az idén is ez jellemezte az október 1-jén megtartott
idõsek napja rendezvényét a mûvelõdési házban.
Nagyszerû gondolat és évek óta gyakorlat, hogy ezt az ünnepséget
összekapcsolják egészségügyi szûrésekkel. Az elmúlt években
volt rá példa, hogy több idõs ember így került még idõben szakor-
voshoz, ezzel elkerülve a súlyosabb szövõdményeket.
A szûrések után a színházteremben részesei lehettünk egy ze-
nész–énekes házaspár fergeteges, hangulatos, tangóharmoniká-
val kísért mûsorának. Öröm volt látni, hogy az elõttem ülõ sorban
egy 85 éves hölgy végigénekelte a pattogó ritmusú dalokat.
Sok jeles idõs ember is részt vett az ünnepségen. Lánya kíséreté-
ben eljött Sárbogárd egyik köztiszteletben álló szülész–nõgyógy-
ász fõorvosa, dr. Bakács Tamás, akit sokan üdvözöltek, s õ még
most is nevükön szólította meg az ott lévõ hölgyeket, akik ma már
nagymamák, dédnagymamák, s akik nála szültek 50 évvel ezelõtt.
Eljött az ünnepségre Vitéz Jobban János, aki már túl van a 90.
életévén. Jelenlétével megtisztelte az ünnepséget Schönborn Má-
ria, aki – mint mindig – elegánsan érkezett az eseményre. Õ idén
nyáron töltötte be a 90. életévét. Öröm volt látni a pusztaegresi
klubtagokat is.
A mûsort követõen tombolasorsolásra került sor. Minden részt-
vevõ kapott egy jegyet, így mindenki nyert valami szép és hasznos
ajándéktárgyat. A két szép tortának örülhettek a nyertesei, de a
legjobban a ponty halutalványnak örültek a szerencsések, amit
karácsonyra beválthatnak. Szakács Benõné Piroska nagy sikert
aratott és derültséget váltott ki hangulatos, kedves bemondásai-
val.
Búcsúzóul egy kis édességcsomaggal távoztak a résztvevõk.
A színvonalas rendezvényért minden idõs ember nevében köszö-
netemet fejezem ki a Tompa Mihály utcai gondozóintézet vezeté-
sének, gondozóinak, akik megszervezték ezt az ünnepséget.
Végül, de nem utolsósorban fontosnak tartom felhívni az idõs
emberek figyelmét arra, hogy legalább ezen a napon menjenek el

az egészségügyi szûrésekre, még azok is, akik nehezen járnak, s
nem szeretnek kimozdulni otthonról. Sok bajt elõzhetnek meg
ezzel.

8 évvel ezelõtt nálam is egy ilyen szûrés alkalmával észlelték a ma-
gas vérnyomást és vércukorszintet. A háziorvosom azonnal be-
utalt kardiológiai szakrendelésre, ahol ritmuszavart állapítottak
meg, és pacemakert kaptam. Azóta is ezzel élek, gyógyszerek mel-
lett, s ha nem lennének az utóbbi idõben ízületi fájdalmaim, azt is
mondhatnám, hogy 74 évesen jól érzem magam.

Idõs korban is érdemes odafigyelni az életvitelünkre, a dohány-
zás, a zsíros, sós ételek, a cukrozott üdítõitalok kerülésére. Sokat
tehetünk az egészségünkért rendszeres sétával a jó levegõn, még
hûvös idõben is.

Ha ügyelünk az életvitelünkre, egészségünkre és ápoltságunkra,
idõsen is jól érezhetjük magunkat a bõrünkben, és ez kihat a kör-
nyezetünkre is.

Dr. Gulyásné Menyhértné Rózsika

Közhírré tétetik!

SÁRSZENTÁGOTÁN SZÜRETI
FELVONULÁS TARTATIK,

melyre szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2010 október havának 9. napján!

A felvonulásra a gyülekezõ a tûzoltószertár melletti téren
12.30-kor! A citerás megnyitó után az indulás 13 órakor!

A résztvevõktõl szívesen fogadunk felajánlásképpen
egy tálca süteményt, amit a felvonulás után
egy kis mulatozás keretében elfogyasztunk!

Este bál 20 órai kezdettel, a tûzoltószertár melletti téren
felállított sátorban, ahol Kõrösi és társa szolgáltatja a zenét,

s melyre sok szeretettel várnak mindenkit a szervezõk!
Belépõ: 500 Ft. Büfé, tombola!
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Hírek Sárkeresztúrról
20 év után búcsúzott

Sárkeresztúr polgármestere

Elérkezett a 2010. évi önkormányzati választások ideje. Sárke-
resztúr község polgármesterváltásra készült, mivel Virág Miklós
polgármester úr 20 évi önkormányzati vezetõi munka után nem
kívánt indulni az idei választásokon.
Virág Miklós szeptember 27-én búcsúzott el a testülettõl és a hi-
vatal dolgozóitól, az intézmények vezetõitõl. A megható ünnep-
ségen Egyed Tihamérné alpolgármester, Nagy András Botond
jegyzõ, Rácskainé dr. Ács Beáta, az önkormányzat elsõ jegyzõje
(aki 13 évig töltötte be ezt a pozíciót) és Bódás Jánosné méltatta a
20 év eredményeit.
Virág Miklós a rendszerváltás óta volt polgármestere Sárke-
resztúr községnek. Valamennyi választáson meggyõzõ fölénnyel
nyert, ami mutatta azt, hogy közmegelégedésére, közbékét te-
remtve szolgálta a faluját. Nagy érdeme volt, hogy mindig reálisan
nézve mérte fel a község helyzetét. Ésszerûen gazdálkodott a ren-
delkezésre álló pénzeszközökkel, nem halmozott fel tartozást,
minden évben pozitív mérleggel zárt a költségvetés. Elsõ volt szá-
mára az önkormányzat és intézményeinek mûködése, a pályáza-
tok alapjainak megteremtése, a község nehéz helyzetben lévõ la-
kóinak segítése. Irányításával, vezetésével sok szép eredményt ért
el a község: ivóvíz-, földgáz-, telefon-, szennyvíz-, kábeltévé-,
internethálózat kiépítése, óvodabõvítés, tornaterem, védõ-ta-
nácsadó szolgálati lakás építése, iskola korszerûsítése, faluköz-
pont parkosítása, utak javítása stb. Ismerte a falu minden lakóját.
Jó kapcsolat kialakítására törekedett a cigány és a magyar lakos-
ság között. Emberséges, kompromisszumkész volt munkája so-
rán. A képviselõ-testülettel jó volt a kapcsolata, jó volt együtt dol-
gozni vele.
A 20 évi tisztességes, becsületes polgármesteri munka után kívá-
nunk neki hosszú, nyugodt, örömteli nyugdíjas éveket!

Idõseket köszöntöttünk

A 2006-ban megválasztott képviselõ-testület utolsó rendezvénye
volt október 1-jén az idõsek köszöntése és vendégül látása az idõ-
sek napja alkalmából. Már évek óta szép hagyomány Sárke-
resztúron, hogy a községben élõ 65 év feletti embereket ezen a
napon megvendégeljük.
Sajnos sokuk már betegsége miatt nem tudott részt venni az ün-
nepségen. Aki azonban eljött, örömmel üdvözölte régen látott
kortársait. Remek hangulatú, víg kedélyû beszélgetések kereked-
tek ki az asztalok mellett.

Az ünnepség elején Virág Miklós polgármester köszöntötte a
megjelenteket.
„A mai napon az elsõ szavam a köszöneté. Hiszen ha visszagondo-
lunk mindazokra az élményekre, közösségi eseményekre, rendez-
vényekre, amelyek az elmúlt esztendõk folyamán ünnepi hangu-
latot teremtettek a településünkön, és lélekemelõ percekkel aján-
dékoztak meg bennünket, szinte kivétel nélkül mindegyik emlé-
kezetes pillanatban ott találjuk a szervezõk és résztvevõk között a
lelkes nyugdíjasokat és szépkorúakat.”

A polgármester beszédében hangsúlyozta az idõskor szépségeit,
az idõs emberek bölcsességét, élettapasztalatát, ami lételeme az
utódok életének.
„A mi világunk az Önök, apáink, nagyapáink életével, munkássá-
gával kezdõdött. Önök építették számunkra a jelent, amelyben a
mi generációnk egy újabb nemzedék jövõjét alapozhatja meg.”
„Szeressétek az öregeket” – hangzott a vers, amit Sáriné Szabó
Gizella tolmácsolt, majd köszöntöttük a 90 év felettieket. Kardos
József és Molnár Andrásné részt vettek az ünnepségen, így nekik
a mûvelõdési házban adhatta át a polgármester a testület aján-
dékcsomagját. Gazsó Sándornénak pedig otthonába vittük el ezt
a figyelmességet. Sajnos a község legidõsebb lakója, Gráczer Já-
nos bácsi az ünnepség elõtt egy héttel hunyt el 102. életévében.
Neki már csak a sírjára vihettünk virágot.
Kovács Mária, a kisebbségi önkormányzat vezetõje a legidõsebb
cigány embert köszöntötte fel. Az idén a Székesfehérvári Magyar
Nóta Klub énekeseinek mûsorát láthatták és hallhatták az idõs
emberek. Népszerû nótákat és operettmelódiákat énekeltek az
énekesek, és velük a jelenlévõk. A vacsora mellett pedig folyta-
tódtak a jó hangulatú beszélgetések.

Kovács Györgyné

Köszönet egy figyelmes embernek
Súlyos betegséggel hosszabb ideig kórház-
ban voltam, csak két hete vagyok itthon.
21-én laborvizsgálatra kellett mennem, és
betegszállító jött értem. Kora reggel – 6
órakor – indultunk, és hosszas autózás
után – még Adonyból is vittünk beteget –
érkeztünk meg a székesfehérvári rendelõ-
intézetbe. Induláskor idegességemben ott-
hon felejtettem a pénztárcámat és az órá-
mat. A vizsgálat után még jó ideig ültem a
rendelõ elõtt, amikor egy mellettem ülõ
hölgy megkérdezte tõlem, hány óra van.
Én elmondtam neki, hogy otthon felejtet-
tem az órámat és a pénztárcámat. Cukor-
beteg vagyok, és még élelmet sem tudtam
venni. A hölgy önzetlenül felajánlotta,
hogy ad nekem pénzt, hogy tudjak zsemlét

venni. Mivel nagyon nehezemre esik a lép-
csõn való közlekedés, még azt is megtette,
hogy lement az emeletrõl, vett nekem en-
nivalót, és adott pénzt, hogy a mellettem
lévõ automatából vizet vehessek. Mivel
nem mutatkoztunk be egymásnak, azt sem
tudtam, hogy hívják. Figyeltem, hogy ami-
kor szólítják, milyen nevet mond az asz-
szisztens hölgy. Király Istvánnénak hívják.
Hogy hova valósi, nem tudom.
A jó Isten áldja meg az önzetlenségét! A
mai világban nem sok ilyen emberrel talál-
kozhatunk. Remélem, olvassa az újságot,
és így is megköszönhetem neki az irántam
tanúsított jóságát.

Gyõrfi Istvánné Sárkeresztúrról

Tisztelt
Választópolgárok!

Nagy tisztelettel megköszönöm bizalmu-
kat, amely a nevemre adott szavazatokban
tükrözõdött. Remélem, hogy közös mun-
kával és összefogással szülõföldemért,
Cecéért sokat tehetek. Ehhez köszönöm
alkotó segítségüket.

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

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

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

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.
CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,

Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

H Á Z I O R V O S I R E N D E L É S E K
DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

a Sárbogárd, József A. u. 17/A. sz. alatti orvosi rendelõben rendel (dr.
Somogyvári Katalin volt rendelõjében). Tel.: 06 (25) 462 641. H: 8-12, K:
12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, tel.: 06 (25) 470-011: Sze:
10.30-12.30.

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
12-16, P: 8-12.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS
a Sárbogárd, József A. u. 17/A. sz. alatti orvosi rendelõben rendel (dr.
Abdalla Roshdi volt rendelõjében), tel.: 06 (25) 461 742. H-P: 8-12.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-15.

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.:
Cs: 8.30-11.30.

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

A III. sz. gyermekorvosi körzet rendelési ideje megváltozott!
Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos az alábbi idõpontokban rendel:
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 9-12, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573 4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30, ta-
nácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

DR. KANCSÁR ANITA FOGORVOS
telefon: 06 (30) 363 1565 a Sárbogárd, József A. u. 17/A. fsz. 2. sz. alatti
fogorvosi rendelõben rendel.

KÖZPONTI ÜGYELET

Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

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

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

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

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

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

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

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

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

hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.

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

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

Kéményseprõk:
Russ Attila (külterület) 06(30)501-6970, Zádori Péter (belterület)
06(30)476-8552, Csvecsko Sándor (Sárszentmiklós) 06(20)520-2990

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

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

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

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

Tömegközlekedés

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

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

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

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

munkakör betöltésére

(a vezetõi munkakör mellett a szakkép-
zettségének megfelelõ szakrendelés
ellátására)
Szakképesítés: sebészet (traumatológi-
ai gyakorlattal), vagy belgyógyászat.
Elõny: vezetõi gyakorlat és legalább 10
éves szakmai gyakorlat.
Bér: megegyezés szerint.
Lakás: Sárbogárd önkormányzata la-
kást biztosít.
Határidõ: az Egészségügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított 30 nap.
Pályázat benyújtása: az intézet fõigaz-
gatójához.
Érdeklõdni: dr. Jachymczyk György or-
vos igazgatónál, telefon: 06 (22) 535
692.

vezetõ asszisztensi
munkakör betöltésére

(a vezetõi munkakör mellett a szakren-
delés asszisztensi feladatainak ellátásá-
ra)
Feltétel: egészségügyi fõiskolai végzett-
ség, vezetõi gyakorlat.
Érdeklõdni: Szabó Bakos Zoltánné
ápolási igazgatónál, telefon: 06 (22) 535
554.

Fejér Megyei Szent György Kórház

Szüreti bál és
felvonulás

Pusztaegresen
Sok szeretettel meghívunk mindenkit a

2010. október 9-én tartandó
szüreti felvonulásra,

mely 14.00 órakor indul a
temetõtõl, és az azt követõ bálra,
ami 20.00 órakor veszi kezdetét.

Útvonal: Rákóczi u., temetõ, Széchenyi
u., Kossuth u. (orvosi rendelõ), Kossuth
u. (presszó), Baross u., Ady E. u., Fe-
hérvári u., focipálya, Dózsa Gy. u.-Ba-
ross u. keresztezõdése, Petõfi u.
A bálban és a felvonulás alatt Takács
Gábor és Lestár Tibor húzza el a nótán-
kat.
Báli támogatói jegy: 500 Ft.
Helyszín: pusztaegresi mûvelõdési ház.
Nyitótánc: 21.00 órakor.
Tombolatárgyakat szívesen fogadunk!
„A bor nem vízbül van, szõlõ annak anyja,
Láthassa mindenki, ki a torkán csúsztassa.”

Az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért
Egyesület tagjai

Egészségnap
Pusztaegresen

Sok szeretettel várunk mindenkit 2010.
október 15-én a pusztaegresi mûvelõ-
dési házban megrendezendõ egészség-
napra, mely 9.00–13.00-ig várja az
érdeklõdõket.
Az egészségnapon lehetõség lesz: látás-
vizsgálatra, koleszterinszint-mérésre,
számítógépes talpvizsgálatra, vércukor-
mérésre, Schüssler-arcdiagnosztikára
stb.
A szakemberek és orvosok elõadásában
természetgyógyászati és egyéb bemuta-
tón is részt lehet venni.
Az egészségnap alatt ruhaosztásra is sor
kerül.

Az ÁNTSZ és az Összefogás Pusztaegres
Jövõjéért Egyesület tagjai

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2010. október hó

A belföldi szállítást is végzik.

Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagy-
hörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Al-
sószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sár-
szentágota, Szabadegyháza

2010. október 9-10.: dr. Pátzay István, Sár-
bogárd, Köztársaság út 156., 06-30-5208-877;

2010. október 16-17.: dr. Kellner Péter, Sár-
bogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629;

2010. október 23-24.: dr. Szénási Károly,
Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;

2010. október 30-31.: dr. Pátzay József, Sár-
bogárd, Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977.

A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06-30-9563-168 számú telefonon

érhetõ el.

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

ÁLLATORVOSI
RENDELÕ

Sárbogárd, Hõsök tere 14.

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

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

Szakrendelések

LABORATÓRIUM:

Tompa Mihály u. 2., hétfõtõl péntekig, 7.30-
14.30-ig. Bejelentkezés: 06 (25) 460 458.

BELGYÓGYÁSZAT:

dr. Lits Mária – hétfõ–csütörtök: 8–14-ig,
Szfvár, Szekfû Gy. úti rendelõ; dr. Oroszlány
László – hétfõ: 13–16-ig, péntek: 8–11-ig,
Sárbogárd, Ady E. út 79-83.

SEBÉSZET:

dr. Elsõ István – csütörtök-péntek: 14–18-ig,
Szfvár, Hunyadi úti rendelõintézet (más na-
pokon a sebészeti ambulancia fogadja a be-
tegeket).

NÕGYÓGYÁSZAT:

dr. Kecskés József – hétfõ–csütörtök: 8–11-
-ig, péntek: 8–10-ig, Szfvár, Távirda utcai
rendelõ.

GYERMEKGYÓGYÁSZAT:

dr. Mányoki Lídia – hétfõ: 12–13-ig, kedd:
7.30–9.30-ig, szerda: 12–14-ig, csütörtök:
14–16-ig, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.

FÜL-ORR-GÉGÉSZET:

dr. Bécsi Éva – kedd–csütörtök:
8.30–h14.30-ig, Szfvár, Hunyadi úti rendelõ-
intézet.

SZEMÉSZET:

dr. Horváth Lajos – szerda, péntek: 7–13-ig,
Szfvár, Távirda utcai rendelõ.

BÕRGYÓGYÁSZAT:

dr. Jaskó Sándor – kedd: 15–20-ig, Sárbo-
gárd, Ady E. út 79-83.

REUMATOLÓGIA:

dr. Abdul Wahab – csütörtök: 8–13-ig, Sár-
bogárd, Ady E. út 79-83.

TÜDÕGYÓGYÁSZAT:

dr. Lévai Katalin – változatlan, Szfvár, Szekfû
Gy. úti rendelõ.

RÖNTGEN:

H–P: 7–17-ig a Szent György Kórház központi
telephelyén, a diagnosztikai tömbben.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl



10 HÍREK, ESEMÉNYEK / SPORT 2010. október 7. Bogárd és Vidéke

Férfi kézilabda megyei I. o.

Gyõzelem itthon,
döntetlen idegenben

VAX Sárbogárd I.–Rácalmás
33-29 (16-15)

Vezette: Csöregi, Decsi.

Sárbogárd I.: Szabó J. 2, Balogh 11,
Bodoki 10, Suplicz 2, Takács 3, Németh II.
3. Csere: Borostyán, Pluhár 2, Hegedûs,
Rehák, Lakatos 2, Varga. Edzõ: Bodoki
György.

Talán az idei szezon legjobb mérkõzését
láthatták a nézõk. Két elszánt, jól felkészí-
tett csapat küzdött egymással. Az elején ki-
csit ránk ijesztettek a vendégek, hiszen az
elsõ félidõ 25. percéig õk vezettek. A má-
sodik félidõ elõtt jött egy jó sorozat, ahol 5
gólt lõttünk zsinórban. A vége felé ismét
feljöttek a vendégek egy gólra, de a végjá-
tékban bebiztosítottuk a gyõzelmet.

Elsõ csapatunk továbbra is pontveszteség
nélkül áll, ami nagyon szép teljesítmény.

Viszont még a másik két nagy ellenféllel
nem játszottunk. Persze, a bajnoknak ott-
hon mindenkit le kell gyõzni.

Ezen a mérkõzésen minden játékosunkat
csak dicsérni lehet. Az I-es csapatunk
10-én, vasárnap Martonvásárra látogat, a
mérkõzés 10 órakor lesz.

Minden szurkolót szeretettel várunk!

Mór II.–VAX Sárbogárd II.
28-28 (14-17)

Vezette: Dobos, Nagy.

Sárbogárd II: Borostyán–Lakatos 1,
Nacsa 8, Varga 1, Bodoki 4, Balogh 8,
Rehák 3. Csere: Németh I., Szilveszter 1,
Pluhár 2.

Elsõ alkalommal jártunk Móron. Azzal
szeretném kezdeni, amit már annyit emle-
gettünk: a körülményekkel. Itt olyan csar-
nok fogadott bennünket, hogy tátva ma-
radt a szánk! Uszoda, sportcsarnok, egyéb
kiegészítõ létesítmények egy fedél alatt.

Az elsõ félidõ úgy alakult, ahogy elképzel-
tük. A fiatalokkal teletûzdelt csapatunk
nagyon szépen játszott. A második félidõ
10. percében már öt góllal vezettünk. Az-
tán jött egy hosszú hullámvölgy, ami tar-
tott az 55. percig. A Mór fordított, elment
három góllal, de az utolsó három percben
csodával határos módon lõttünk hármat,
és kialakult a döntetlen. Két sárbogárdi
csapat volt a pályán. Egy küzdõ, harcos, fe-
gyelmezett, és egy kicsit megszeppent
brigád. Az eredmény azért nem rossz.

Szombaton 18 órakor a Mór I. csapatát fo-
gadjuk. Nem lesz könnyû. Várjuk szurko-
lóinkat!

Rehák Sándor

I. Nagylók Kupa
A verseny célja: a sakkozni szeretõ gye-
rekeknek versenyzési lehetõség biztosí-
tása, Fejér megye amatõr sakkéletének
népszerûsítése, új sakktehetségek felfe-
dezése.

Rendezõk: Nagylók önkormányzata,
Királysakk SE, Dunaújváros.

Ideje: 2010. október 17., 9.00 óra. Re-
gisztráció: 8.30–8.55 óráig.

Helyszín: Nagylóki Általános Iskola,
Nagylók, Kossuth L. u. 3.

Versenybírók: Katona Ferenc és Klim-
kó Csaba.

A verseny három csoportban kerül le-
bonyolításra: I. csoport – 2000. január
1-je után születettek (1–4. osztályosok);
II. csoport – 1996. január 1-je után szü-
letettek (5–8. osztályosok); III. csoport
– korhatár nélkül amatõr játékosok.

A fiúk és a lányok a korosztályuknak
megfelelõen egy csoportban játszanak.

Lebonyolítás: 6 fordulós, svájci rend-
szerû verseny, 20-20 perc gondolkodási
idõvel, órahasználattal, a FIDE rapid
szabályai szerint.

Díjazás: a verseny gyõztese mindegyik
csoportban elnyeri a Nagylók Kupát. A
fiúk és lányok külön lesznek értékelve.
Az 1–3. helyezettek éremdíjazásban ré-
szesülnek csoportonként, minimum 3
fõ indulása esetén.

Nevezés: a fkatona@hdsnet.hu címen,
legalább egy nappal a versenyt megelõ-
zõen, 20 óráig. A nevezésnek a résztve-
võ nevét, pontos születési dátumát, ha
van, egyesületét és értékszámát kell tar-
talmaznia. További információ a +36
(30) 868-0069-es telefonszámon, Kato-
na Ferenctõl kérhetõ.

Nevezési díj: 300 Ft /fõ.

A rendezõ iskola és az egyesület ver-
senyzõinek nem kell fizetniük nevezési
díjat.

Körözték õket
Egy eltûnés miatt körözött 16 éves lánnyal
szemben intézkedtek a sárbogárdi járõrök.
Az igazoltatás alá vont fiatalkorút – miu-
tán megállapítást nyert, hogy körözi a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányság – elõállítot-
ták, majd törvényes képviselõje jelenlét-
ében elszámoltatták, és annak átadták.
Szintén eltûnés miatt keresték a sárbogár-
di rendõrök azt a fiatalkorú lányt, aki ön-
ként jelentkezett a Sárbogárdi Rendõrka-
pitányságon. Miután elszámoltatták, tör-
vényes képviselõjének õt is átadták.
Ugyancsak törvényes képviselõjének ad-
ták át a rendõrök azt a 17 éves lányt, akit az
esti órákban vittek be a Sárbogárdi Rend-
õrkapitányságra elszámoltatni, miután ki-
derült, hogy eltûnés miatt õt is körözik.
Két abai férfi is õrizetbe került. Ellenük a
Székesfehérvári Rendõrkapitányság adott
ki körözést egy folyamatban lévõ bûnügy-
ben.
A dunaújvárosi rendõrök is elfogtak egy
körözött személyt csütörtökön délután a
Lebuki dûlõben. A férfi ellen a Gyõri Vá-
rosi Bíróság adott ki elfogatóparancsot
egyedi azonosító jel meghamisítása miatt.
A körözöttet elõállították a Dunaújvárosi
Rendõrkapitányságra, ahol bûnügyi õri-
zetbe vették.

Németh–Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREK

A 2010. október hónapban tervezett
sebességellenõrzések a Sárbogárdi

Rendõrkapitányság illetékességi területén
Október 7. 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
Október 11. 9.00–12.00 64-es fõút, Mezõszilas, Fõ út (50 km/h)
Október 14. 13.00–16.00 62-es fõút, Szabadegyháza területe (50 km/h)
Október 21. 13.00–16.00 63-as fõút, Rétszilas területe (50 km/h)
Október 24. 9.00–12.00 61-es fõút, Alsószentiván területe (50 km/h)
Október 25. 13.00–16.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
Október 29. 9.00–12.00 64-es fõút, Igar területe (50 km/h)
Október 30. 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)

FMRFK Sajtószolgálat

P O L G Á R Õ R -
V O N A L

Lakossági bejelentések és
segítségkérések a

polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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A Turul Macron csoport állása
1. Nagylók 8 7 - 1 26-9 21
2. Besnyõ 8 6 1 1 27-13 19
3. Zichyújfalu 8 5 2 1 20-8 17
4. Alap 8 5 1 2 25-12 16
5. Elõszállás 7 3 4 - 20-8 13
6. Perkáta 7 4 - 3 15-9 12
7. LMSK 7 4 - 3 15-9 12
8. Szabadegyháza II. 8 3 - 5 18-27 9
9. Dunapentele 8 2 2 4 17-22 8
10. Soponya 8 1 5 2 14-17 8
11. Nagyvenyim 6 1 1 4 4-10 4
12. Hankook 8 1 1 6 6-20 4
13. Mezõkomárom 7 - 3 4 6-20 3
14. Kisapostag 8 1 - 7 6-32 2
A Kisapostagtól 1 büntetõpont levonva.

A Femol csoport állása
1. Csákvár 8 8 - - 36-0 24
2. Pákozd 8 6 1 1 17-9 19
3. Velence 8 5 2 1 32-12 17
4. Kisláng 8 5 2 1 19-11 17
5. Martonvásár 8 4 2 2 16-9 14
6. Polgárdi 8 4 2 2 12-7 14
7. Szabadegyháza 8 4 1 3 17-14 13
8. Iváncsa 8 4 1 3 15-13 13
9. Kápolnásnyék 8 4 - 4 20-18 12
10. Maroshegy 8 3 - 5 10-24 9
11. Baracs 7 2 2 3 9-10 8
12. Sárszentmiklós 7 2 1 4 12-17 7
13. Bakonycsernye 8 2 - 6 6-22 6
14. Etyek 7 1 1 5 10-20 4
15. Káloz 8 - 1 7 7-29 1
16. Pusztavám 7 - - 7 7-30 -1
A Pusztavámtól 1 büntetõpont levonva.

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Adony 8 7 1 - 24-8 22
2. Seregélyes 8 7 - 1 30-9 21
3. Mezõfalva 7 7 - - 19-0 21
4. Sárosd 8 5 2 1 28-7 17
5. Aba-Sárvíz 8 5 2 1 26-11 17
6. Lajoskomárom 8 5 1 2 20-13 16
7. Sárbogárd 8 4 1 3 13-14 13
8. Pusztaszabolcs 7 3 1 3 15-12 10
9. Mezõszilas 8 2 2 4 17-27 8
10. Dég 8 2 1 5 13-22 7
11. Rácalmás 8 2 1 5 17-29 7
12. Kulcs 8 2 1 5 24-21 6
13. Enying 8 1 3 4 15-19 6
14. Vajta 8 1 2 5 7-26 5
15. Cece 8 - 2 6 6-27 2
16. Sárszentágota 8 - - 8 5-34 0
A Kulcstól 1 büntetõpont levonva.

Sárszentmiklós–Csákvár 0-4 (0-2)
Sárszentmiklós, 200 nézõ, vezette: Szûcs
László.
Sárszentmiklós: Sipõcz, Szabó L., Palotás
(Szabó G.), Szarka, Huszár, Tóth, Bakos
(Král), Gráczer B., Balogh (Májer),
Arany, Gráczer G. (Krajcsovics). Edzõ:
Masinka László.
Csákvár: Hegedûs, Ambrus (Sárosi),
Csordás, Györök, Domján, Földes (Kato-
na), Kamocsa (Molnár), Béres, Sötét, Ri-
gó (Kuhinkó), Tornyai. Edzõ: Nyigri Ric-
hárd.
A bajnokságot magabiztosan vezetõ és
még gólt sem kapó Csákvár látogatott hoz-
zánk. Egy tisztes eredményben bíztunk,
valamint abban, hogy megkapják elsõ gól-
jukat.
Számomra a mérkõzés a vártnak megfele-
lõen kezdõdött, mert már az elsõ percek-
ben magához ragadta a kezdeményezést a
vendégcsapat, melyet a lefújásig nem is en-
gedett ki a kezébõl. Mindettõl függetlenül
a 26. percig kitartottunk, de ekkor a védõk
között kilépõ Rigót Sipõcz a büntetõ terü-
letén belül lerántotta, melyért a játékveze-
tõ sárga lapot és büntetõt adott, melyet
Domján a kapu mellé helyezett.
Az elsõ gól a 35. percben született, amikor
egy mintaszerû jobb oldali akció után a kö-
zépen érkezõ Földes a hálóba pördített,
0-1.
39. perc: egy bal oldalról érkezõ beadásra
középen Rigó érkezett, aki nagy nyuga-
lommal a hálóba belsõzött, 0-2.
A hazai közönség egyöntetû véleménye az
volt, hogy a vendégcsapat nem érdemtele-
nül vezeti a tabellát, mert szemre tetszetõ-
sen, gólra törõen játszanak, szinte minden
megmozdulásukban látszik a tudatosság.
Ekkor még mindig bíztunk benne, hogy
szerzünk gólt.
A második játékrész ott kezdõdött, ahol az
elsõ abbamaradt. Néhány erõtlen próbál-
kozásunkat leszámítva nem jelentettünk
veszélyt a vendégkapura.
Ezzel szemben az 50. percben Földes 25
méterrõl hatalmas szabadrúgásgólt lõtt,
0-3 (erre szokták mondani: kipókhálózta a
felsõ sarkot).
73. perc: Földes egyéni akciója után hig-
gadtan a hálóba lõtt, 0-4.

Ezután a 77. percben volt egy ziccerhely-
zetünk, de Huszár lövését Hegedûs védte.
Túlzónak tûnik a különbség, de sajnos, ha
objektívek akarunk maradni, akkor kije-
lenthetõ, hogy egyáltalán nem az, mert a
vendégcsapat minden csapatrészében fe-
lülmúlta a mi csapatunkat.
Ami számomra a legnagyobb bosszúságot
okozta, hogy mindettõl függetlenül gyer-
meteg hibák elõzték meg bekapott góljain-
kat, mert azok szinte mindegyike általunk
elvégzett pontrúgás után jött, amikor a vé-
dõink felmentek fejelni, és kontratámadás
után volt.
Sajnos két olyan gólt is kaptunk, amikor a
középpályán egy kisebb szabálytalanság-
gal meg tudtuk volna állítani a támadást, és
visszazárhattunk volna, de ezeket nem haj-
tottuk végre. Erre szokták mondani, hogy
ezt már a serdülõben is tanítják.
Összegezve a látottakat: ilyen arányban is
megérdemelten nyert a vendégcsapat,
mely – ha ezt a formát tartósítani tudja – a
bajnoki cím egyértelmû esélyese. Csapa-
tunkból egyedüliként Gráczer Bencét tud-
nám kiemelni, akinek voltak jó ütemû sze-
relései, labdaszerzés után nem szabadult a
labdától, meg merte csinálni a cseleket a
középpályán, a szerzett labdákat pontos
passzokkal megjátszotta, és látszott rajta,
hogy önbizalommal játszik. Mindezeken
túl szembetûnõ volt, hogy szinte az egész
csapatból õ volt az a játékos, aki le tudta üt-
közni a vendégjátékosokat, pedig õ a legfi-
atalabb és szinte a legkisebb a csapatban.
Tudomásul kell venni: kishitûen, önbiza-
lom nélkül ez a játék nem megy.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós–Csákvár 0-3

Õszintén megvallva, ezen a mérkõzésen is
a tisztes helytállás volt a cél, amit a már
többször is emlegetett fiatal csapatunk
végre is hajtott, mert 0:1 után vezettünk
néhány ígéretes támadást, de ezek ered-
ményre nem vezettek. Ahogy lenni szo-
kott, ezután jöttek a bekapott gólok.
Hétvégén Baracsra látogatunk, majd jön-
nek a papíron könnyebb meccsek, és remé-
nyeink szerint elkezdjük gyûjtögetni a
pontokat.

Szabó Béla

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

Rácalmás–Seregélyes 2-4

Gólszerzõk: Antal, Szabó, illetve Kovács
N. (2), Rigó, Tömör.

Sárosd–Vajta 1-1 (0-0)

Gólszerzõk: Strommer, illetve Oláh.

Mezõfalva–Mezõszilas SE 3-0 (1-0)

Gólszerzõk: Papp, Tórizs, Szilva.

Enying–Sárszentágota 3-0 (0-0)

Gólszerzõk: Molnár, Csókás, Lacza.

Aba-Sárvíz–Kulcs 3-2 (2-1)

Gólszerzõk: Gyuricza K., Kuczi, Beren-
gyán, illetve Morva, Simon.

Adony–Cece 3-0 (1-0)

Gólszerzõk: Szántó, Králl, Szabó.

Lajoskomárom–Pusztaszabolcs 1-0 (0-0)

Gólszerzõ: Reichardt.

Sárbogárd–Dég 2-0 (1-0)

Gólszerzõk: Dudar (öngól), Böhm.

A Turul Macron
csoport eredményei

Zichyújfalu–Szabadegyháza II. 3-2 (2-1)
Gólszerzõk: Szaniszló Zs. (2), Winklár, il-
letve Horváth T. (2). Kiállítva: Berényi.

Dunapentele–Kisapostag 6-1 (2-1)
Gólszerzõk: Tóth (2), Pukánszky, Barkóc-
zi, Virág, Nagy, illetve Bugyló.

Besnyõ–LMSK 4-1 (1-1)
Gólszerzõk: Becséri, Lepsényi, Matkovics
Zs., Farkas, illetve Csóka R.

Mezõkomárom–Elõszállás 1-1 (1-0)
Gólszerzõk: Horváth I., illetve Nagy G.

Nagyvenyim–Hankook 2-0 (1-0)
Gólszerzõk: Szabó Zs., Pap. Kiállítva: Sza-
bó Zs.

Alap–Perkáta 4-1 (0-1)
Gólszerzõk: Major, Szabó, Kisari, Gilicze,
illetve Kovács.

Soponya–Nagylók SE 1-2 (0-1)
Gólszerzõk: Babai, illetve Bakos, Simon.
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Ünnep az evangélikus gyülekezetben
A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség ünnepi
programsorozattal készült a gyülekezet fennállásának 140 éves
évfordulójára. Ennek elsõ alkalmán, vasárnap délután a sárszent-
miklósi evangélikus templomban a sárbogárdi református gyüle-
kezet énekkara adott hangversenyt.

Az evangélikusok és a reformátusok között korábban is nagyon jó
volt a kapcsolat. Már Pálffy Mihály és Szabó Imre tiszteletes urak
idejében is voltak közös alkalmak.
Bõjtös Attila evangélikus lelkész köszöntötte az ünnepi alkalom-
ra egybegyûlteket, s a vendégeket. A sárbogárdi református kórus
részérõl Jákob Erzsébet köszöntötte a gyülekezetet. A sárbogárdi
református idõsek otthonának lakója, Nedelkó Szilárdné Baja
Mihály egyik versét olvasta fel, Mészáros Ferencné pedig bizony-
ságot tett.
Az énekkar mûsorát egy spirituáléval nyitotta meg. Hallhattuk tõ-
lük a Taizié protestáns közösség énekét, egy angolszász ébredési
éneket, magyar dicséret-feldolgozásokat, Nagy Olivér és Rezessy
László evangélikus zeneszerzõk feldolgozásait, Jan Sibelius és
Johan Crüger kórusmûveit. Egy korálfeldolgozáshoz csatlakoz-
tak hangszereikkel a zeneiskolások is. Mészáros Edit és Mészáros
Kata furulyával, Kasza Máté triangulummal kísérte az elhangzó
kórusmûvet. A kórust vezényelte: Jákob Zoltán. Orgonán közre-
mûködött: Stefán Judit.
Bõjtös Attila evangélikus lelkész záró szavai után a gyülekezet és
a kórus közös éneke zárta a mûsort.

Hargitai Lajos

140 éves a sárszentmiklósi
evangélikus templom

Meghívó

Jubileumi ünnepségsoro-
zatunk keretében

D. Kiss Ildikó és
az Éirí együttes

ad koncertet
keresztyén ír énekekbõl

2010. október 10-én
16 órakor a

sárszentmiklósi
evangélikus templomban.

A belépés ingyenes,
adományokat elfogadunk.

Szeretettel várunk
mindenkit!

ÚJ DÉKÁN A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK ÉLÉN

A 2010. július 15-én megjelent Oktatási és Kulturális Közlöny II.
évfolyamának 19. számában a Károli Gáspár Református Egye-
tem (a továbbiakban KRE) pályázatot hirdetett a Bölcsészettu-
dományi Kar dékáni tisztségének betöltésére.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy dr. Sepsi Enikõ fõtitkár asz-
szony 2010. július 30-án benyújtott pályázatát a fentebb említett
vezetõi álláshely betöltésére a kar összoktatói értekezletén az ér-
vényesen szavazók 81 %-a, a kari tanács kétharmados többséggel,
a prof. dr. Balla Péter rektori feladatokkal megbízott rektorhe-

lyettes által felkért ad hoc bizottság egyhangúlag, valamint a sze-
nátus kétharmados többséggel támogatta, ezért 2010. október
1-jei hatállyal a KRE Bölcsészettudományi Karán a dékáni fel-
adatok ellátásával dr. Sepsi Enikõt bízta meg a rektori feladatok-
kal megbízott rektorhelyettes.
Gratulálunk dr. Sepsi Enikõ dékán asszonynak, és egyúttal kö-
szönjük prof. dr. Szabó András prodékán úr elmúlt idõszakban
végzett tevékenységét.

Halász Krisztina PR-munkatárs

140 éves a sárszentmiklósi evangélikus templom

Jubileumi rajz-, fotó- és írásmûpályázat
A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség pályázatot hirdet olyan alkotások elkészítésére, amelyek a
sárszentmiklósi evangélikus templom 140 éves múltjához vagy jelenéhez kapcsolódnak. A pályázaton rajzzal, fény-
képpel és írásmûvel is részt lehet venni. A legjobbnak ítélt alkotásokat díjazzuk, és kiállításon bemutatjuk. Az elbírálás
kategóriánként, ill. korosztályonként történik.
A rajzpályázatra minden résztvevõtõl egy darab A/3-as, vagy A/4-es méretû, szabadon választott technikával (vízfes-
ték, tempera, filctoll, zsírkréta, montázs, kollázs, vegyes technika stb.), kifejezetten erre a pályázatra készített mun-
kát várunk.
A fotópályázatra is egy darab, kifejezetten erre a pályázatra készült, papíralapúpályázati anyaggal lehet nevezni. A pá-
lyamûveket minimum 13x18 cm-es méretben kell elkészíteni. Fekete-fehér és színes papírképek egyaránt beküldhe-
tõk.
Az írásmûpályázatra elsõsorban az evangélikus templomhoz kötõdõ régi, személyes visszaemlékezések, élmények
géppel, vagy kézzel írt megfogalmazását várjuk maximum két A/4-es oldal terjedelemben.
Kérjük, hogy a pályamunkák hátulján jól olvashatóan tüntessék fel az alkotás címét, a pályázó nevét, pontos postai cí-
mét, telefonszámát (illetve a szülõ, gondviselõ, vagy felkészítõ pedagógus telefonszámát), osztályát, születési adata-
it (év, hónap, nap), az iskola/óvoda nevét és címét, valamint a felkészítõ pedagógus nevét, e-mail címét.
A díjazott pályamunkák készítõit telefonon és e-mailben értesítjük.

A pályázati anyagokat az alábbi címre kérjük küldeni:
Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség

7000 Sárbogárd, Posta u. 5. Személyes benyújtás: Baross u. 2.
A pályázatok beérkezési határideje: 2010. október 25. (hétfõ).

Pályázati anyagot csak külön kérésre, a kiállítás után, elõre egyeztetett idõpontban tudunk visszaadni.
További információ: Bõjtös Attila (06 /20/ 824 6760, sarbogard@lutheran.hu).

Szeretettel biztatunk minden gyermeket, fiatalt és idõset a pályázaton való részvételre.



Bogárd és Vidéke 2010. október 7. KÖZÖSSÉG 13

GIMISAROK
Szerkesztette: Dombi Zoltánné és Kiszlné Simon Andrea

A gimnázium épületének felújításának elhúzódása miatt az idei
tanévet is a kollégium épületében kényszerültünk elkezdeni, de a
munka és a tanulók versenyzési kedve nem változott, örömmel
adjuk ezt most közre.

Nyelvvizsgák (2009-2010)

A tavalyi tanévben összesen 47 darab nyelvvizsga született. A
gimnáziumi képzés 14. életévét betöltött (vagyis nyelvvizsgára
küldhetõ) diákjainak száma 259 fõ volt. A nyelvvizsgát szerzett di-
ákok aránya tehát 18 %.
A 76 végzõs diák középiskolai tanulmányai alatt összesen 58 da-
rab nyelvvizsga-bizonyítványt szerzett. Ebbõl 24 alapfokú, 33 kö-
zépfokú és egy felsõfokú vizsga volt. A végzõsök 54 %-a tett sike-
res nyelvvizsgát a tanulmányai végéig. A következõ diákok a leg-
utóbbi számunk óta tettek sikeres nyelvvizsgát:
angol alapfok A (szóbeli) nyelvvizsga: Simon Alexandra 9. d;
angol alapfok B (írásbeli) nyelvvizsga: Rigó Fanni Helga 9. d, Sza-
bó Bettina Márta 9. d, Zsebõk Attila 9. d, Márkus Klára 9. b,
Kozáry Péter 9. b, Lajtos Petra 9. b;
angol alapfok C (komplex) nyelvvizsga: Kék Otília Márta 9. d,
Kreutz Benjámin Zsolt 9. d, Nagy Georgina 9. d, Rigó Léna
Nadim 9. d, Télessy Petra Dzsulietta 9. d, Kálmán Kristóf 10. c;
angol középfok C (komplex) nyelvvizsga: Várady-Szabó Bence 11.
c, Goldberger Kitti 11. b, Pálinkás Dániel 11. b, Szabó Ágnes 11. b,
Baki Szabina 11. b, Zsigmond Dóra 12. c;
francia középfok B (írásbeli) nyelvvizsga: Tiringer Melinda 11. c.

Versenyeredmények

Márton Anett Roxána 8. c az Ábel Jenõ Latinverseny Minores ka-
tegóriájában dicséretet kapott.
Simon Barbara 10. c II. helyezést ért el, Nagy Petra 10. b dicsére-
tet kapott a Víz környezetvédelmi versenyen.
Bartók Kinga 6. c I. helyezést, Huszár Fruzsina 6. c II. helyezést
kapott beküldött alkotásáért a Rétimajorban meghirdetett rajz-
pályázaton, a helyszínen készült munkájáért Huszár Boróka 5. c I.
helyezést ért el.
A Dunaújvárosban megrendezett Bolyai matematikaversenyen a
9. d és 9. c osztály vegyes csapata 2. helyezést ért el: Farkas Anna,
Gebhardt Éva, Szõnyegi Dóra és Takács Anna.

Nyári táborozás

„A nyári tábor idei helyszíne a Cserhátban lévõ kicsi falu,
Szandavár volt. A táborban a nyolcadik évfolyamig minden fiatal
részt vehetett, akit érdekelt Magyarország északi része, vagy csak
jól akart szórakozni osztálytársaival, barátaival. Az egy hét alatt

rengeteg programra került sor. A fárasztó tanösvénytõl a szandai
várig, a pihentetõ strandolásig sok izgalmas program várt ránk.
Ellátogattunk Ipolytarnócra, ahol a geológiai tanösvényt jártuk
végig. Bebarangoltuk Hollókõt és a közeli falvakat, városokat.
Jártunk Balassagyarmaton, de lovaglásban és esti vadlesben is
volt részünk. A szállásunk udvarában még az íjászkodást is kipró-
bálhattuk. Falukutatási vetélkedõn is bizonyítanunk kellett, ami

elõször nem tûnt egyszerûnek a kevés járókelõ miatt, de végül
minden csoport megcsinálta a kiosztott feladatlapot. A lapra a fa-
luról szerzett információkat írtuk, amiket a lakosoktól kellett
gyûjtenünk. A feladatok során mindenki jól szórakozott, és a szál-
láson is remek volt a hangulat. Az estéket sportolással, énekszóval
zártuk. Úgy gondolom, mindenki szép emlékekkel tért haza a
közös hetünk után” – írta Kovács Anna Zsófia 9. c osztályos
tanuló.

Továbbtanulás számokban

A gimnáziumi képzésben 53 fõ végzett.
A felsõoktatásba felvettek száma: 38 fõ (71,6 %).
OKJ-s képzést választók száma: 6 fõ (11,3 %).
Az évfolyamon 76 végzõs diák volt a 2009-2010-es tanévben.
A felsõoktatásba felvettek száma: 42 fõ (55,2 %).
OKJ-s képzést választók száma: 24 fõ (31,5 %), ebbõl 10 fõ ipari
informatikát tanul az iskolánkban.
A számokból látszik, hogy magas az egyetemre, vagy fõiskolára
bejutott tanulóink száma.

Külföldi vendégeink voltak

A nyelvtanárok mindig megragadják azt a lehetõséget, hogy ide-
gen nyelven beszélõ vendégeket hívjanak meg nyelvóráikra. Fon-
tos, hogy a diákok megérezzék, milyen nagyszerû érzés szót érteni
egy külföldivel, és a nyelvtanulásuknak igen sok gyakorlati haszna
van. Elmondhatjuk, hogy tavaly óta állandó vendége a német-
óráknak Ruthilde Bachal, akinek jóvoltából két dél-afrikai roko-
na látogatott meg néhány angolórát. A diákok kapva az alkalmon
a futball-világbajnokságról is kérdezgették õket.

A NÉPMESE NAPJA
Óriási mesekincset hagyott ránk a múlt. A
népmesék nem egy letûnt világ nyomai,
hanem elõdeink ránk örökített bölcsessé-
gének gyöngyszemei.
Benedek Elek születéséhez kapcsolódóan
minden év szeptember 30-án ünnepeljük a
népmese napját.
A Zengõ Óvodában már harmadik éve ha-
gyomány, hogy az óvó nénik a népmese
napján báboznak, vagy dramatizálnak egy
népmesét. Az idei évben A kiskakas gyé-
mánt félkrajcárja címû mesére esett a vá-
lasztásunk. Öröm volt látni a gyermekek

csillogó, ámuló szemét, amint megeleve-
nedtek elõttük a mese szereplõi. Az elõ-
adás után boldogan szaladtak be a csoport-
jukba lerajzolni, melyik szereplõ tetszett
nekik a legjobban.

Boros Mihályné óvodapedagógus

Utólagos köszönet
Köszönetet mondunk még a szüreti felvo-
nuláson résztvevõ Vámosi Istvánnak, Né-
meth Mihálynak és Kovács Imrének.

Zengõ Óvoda
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Kínai receptek+egy magyar süti
Illatos omlós csirkemell

Hozzávalók 4 fõre: 60 dkg csirkemellfilé, 3 tojásfehérje, só, õrölt
bors, 5 ek étkezési keményítõ, olaj a sütéshez. A mártáshoz: 2 dl
ketchup, 0,5 dl balzsamecet, 0,5 dl méz, 3 ek szójaszósz, 1 mk friss
reszelt gyömbér, 1 gerezd fokhagyma, 1 kicsi vöröshagyma, vagy
póréhagyma, só.
A tojásfehérjéket villával elkeverjük. Beleszórjuk a keményítõt,
és kézi habverõvel jól eldolgozzuk. Sóval, õrölt borssal ízesítjük.
A csirkemellet vékony darabokra szeleteljük, a tojásfehérjében
megforgatjuk és forró olajban aranybarnára sütjük. A szószhoz a
hagymákat nagyon apró kockára vágjuk, a gyömbért lereszeljük,
és az összes hozzávalót egy tálban összekeverjük. Ízlés és igény
szerint sóval, borssal ízesítjük. A csirke mellé egy kis tálkában
kínáljuk. Rizst fõzzünk hozzá.

Serpenyõs rizs tüzes csirkecombbal

Hozzávalók 2 fõre: 2 db csirkecomb, 150 g rizs, 200 g brokkoli, 2
köteg zöldhagyma, 2 piros húsú paprika, 3 ananász (vagy egy fél
kis doboz konzerv), 25 g földimogyoró, 60 ml zöldségleves, 3 ek
szójaszósz, koriander-, vagy petrezselyemzöld. A pácléhez: 1
chilipaprika, 1 gerezd fokhagyma, 1 tk balzsamecet, 3 tk szója-
szósz, 1 tk folyékony méz, 1 ek paradicsomketchup, 1 ek olaj.
A csirkecombokat teljesen kicsontozzuk, és mindegyiket 3-3 rész-
re vágjuk. A pácléhez az apróra vágott chilipaprikát és fokhagy-
mát összekeverjük az ecettel, szójaszósszal, mézzel, ketchuppal és
olajjal. A csirkedarabokat bekenjük a páclével. A rizst megfõz-
zük. A brokkolit rózsáira osztjuk, a paprikát csíkokra, a zöldhagy-
mát pedig karikákra vágjuk. A húst egy tûzálló tálba tesszük, és
220 fokra elõmelegített sütõben kb. 35 percig sütjük. Közben a
maradék páclével kenegetjük. Egy serpenyõben felforrósítjuk az
olajat és a zöldségeket állandóan kavarva 5 percig sütjük. A koc-
kára vágott ananászt és a földimogyorót hozzáadjuk. A kész rizst
belekeverjük, felöntjük a levessel, és szójaszósszal ízesítjük. Ösz-
szemelegítjük. A sült csirkét a rizzsel tálaljuk. Apróra vágott kori-
anderrel vagy petrezselyemmel díszítjük.

Szecsuáni sertés kaliforniai paprikával

Hozzávalók 4 fõre: 50 dkg sertés szûzpecsenye, 2 ek kukorica-
keményítõ, 5 ek szójaszósz, 1 ek fehérborecet, só, 2,8 dl víz, 4 ek
mogyoróolaj, 2 póréhagyma, 1 piros kaliforniai paprika, 1 cuk-
kini, 1 sárgarépa, 1 csipet chilipehely (chilipaprika).
A húst felkockázzuk és összekeverjük 2 evõkanálnyi szójaszósszal
és a chilipehellyel. Fél órára hûtõbe tesszük. Azalatt összevágjuk
a zöldségeket: a cukkinit, a sárgarépát és a kaliforniai paprikát vé-
kony csíkokra szeleteljük; a póréhagymát vékony szeletekre kari-
kázzuk. Egy tálban simára keverjük a vizet, fehérborecetet, 3 evõ-
kanál szójaszószt és a keményítõt. Állni hagyjuk. Egy wokban,
vagy egy nagyobb serpenyõben 2 evõkanál mogyoróolajat felheví-
tünk. Beletesszük a húst, és keverve, rázva megsütjük benne (10
perc). Ha kész, kiszedjük a húst és félretesszük. Ismét olajat heví-
tünk, belerakjuk a póréhagymát és a kaliforniai paprikát. 2-3 per-
cig rázogatva sütjük. Beletesszük a cukkinit, a sárgarépát, a sót, és
további 2 percig sütjük. Hozzárakjuk a húst és a keményítõs lét.
Addig fõzzük, amíg a mártás besûrûsödik. Rizzsel azonnal tálal-
juk.

Almás piskótatorta

1 kg almát lereszelünk, 2 dl vízben megpároljuk. 2,5 dl vízben 2 cs
vaníliás pudingport megfõzünk, majd az almához adjuk. Cukor-
ral, fahéjjal, citromlével ízesítjük. Egy tortaformát kibélelünk ba-
bapiskótával, majd felváltva babapiskótát és almás krémet réte-
gezünk bele. Hûtõben érleljük egy napig.

NAGYMAMA RECEPTJEI Hej, ha engem is
megválasztottak volna!

Mit csináltam volna? Azt hiszem, nem mertem volna kimenni az
utcára, mert minden szembejövõrõl azt kérdeztem volna magam-
ban, hogy rám szavazott-e, vagy nem. És féltem volna, hogy akik
rám mosolyognak, azok akarnak tõlem valamit. És tudtam volna,
hogy itt most tényleg mindenki akar tõlem valamit. Azt, hogy eb-
ben a körzetben ezentúl minden menjen rendben, tûnjenek el a
kátyúk az utakról, minden házhoz aszfaltozott út vezessen, itt a
kertek alatt rövid idõ múlva négysávos sztráda épüljön, mindenki
kapjon kamatmentes hitelt, legyen kedvezõ az idõjárás stb. És ha
rászánnám magam arra, hogy mégis kitegyem a lábam a házból,
mindenkinek, aki hozzám fordul, mindent elhinnék. Az ellent-
mondásosan egymás ellen panaszkodó szervezetek és egyének si-
rámainak dzsungelébõl nem tudnám kiverekedni magam. Éjsza-
kánként álmatlanul forgolódnék az ágyban, mert nem tudnám,
hogy mit kell csinálni. Félnék, hogy semmit nem tehetek senkinek
az érdekében. Ezt személyes tragédiaként élném át, mert hiszen
azért vállaltam volna a jelöltséget, hogy tegyek valamit az embe-
rek érdekében. Pironkodva, lesütött szemmel hallgatnám az el-
lenzékiek interpellációit, akik azt hánynák a szememre, hogy nem
teljesítem a választási hadjáratban tett ígéreteimet, mert azt érez-
ném, hogy talán igazuk van. Némely újságok cikkeket jelentetné-
nek meg ellenem. Összecsapnának a hullámok a fejem fölött. Né-
ha titokban dörzsölném a mellemet, úgy érezném, hogy szívin-
farktus fenyeget.
A testületi üléseken borzasztóan unatkoznék, mert ott is minden-
ki számomra homályos dolgokról beszélne, és olyan régi és új ren-
deleteket lobogtatna a szemem elõtt, amelyekrõl nekem sejtel-
mem sem volna. És a jelenlevõk olyan dolgokról vitatkoznának,
amelyekrõl én semmit nem tudnék. És mivel én békés ember va-
gyok, szenvednék a körülöttem kavargó vitáktól, személyeskedé-
sektõl. Rájönnék, hogy ez az egész zûrzavar engem nem nagyon
érdekel, mert ez nem az én világom. Nem tudnám, hogyan visel-
kedjek. Tegyek úgy, mintha lenyûgözve figyelném a körülöttem
hullámzó szóáradatot, holott azt sem értem, mirõl van tulajdon-
képpen szó? Vagy esetleg próbáljak valami jó regényt olvasni a
pad alatt? Rémülten venném észre, hogy akiket eddig bizalmas
barátaimnak tekintettem, azok most acsarognak ellenem. Kemé-
nyen fölvetõdne bennem a kérdés, hogy továbbra is mosolyog-
jak-e rájuk, szorongassam találkozáskor a kezüket, vagy köpjem
szembe õket. Esetleg vegyek föl egy általános pléhpofát? Amikor
szavazásra kerülne a sor, néha nekem is fel kellene tennem a ke-
zemet, de volna bennem egy olyan titkos félelem, hogy hiba volt
feltennem. Néha alá kellene írnom valami határozatot, amelyet
nem volna mód rendesen elolvasnom, vagy ha végigolvasnám is, a
felét sem érteném. Miután pedig határozott betûkkel alákanya-
rintanám a nevemet, mardosna a kétség, hogy hátha rossz dolgot
írattak alá velem, és majd meg fogom bánni.
Ha jelöltettem volna magamat, és megválasztottak volna, valószí-
nûleg hónapokon belül kórházba kerültem volna, ahol megkér-
deztem volna magamtól, miért is mentem én bele ebbe a játékba.
Egy éven belül meghaltam volna. A hivatal nem tekintett volna a
saját halottjának. Vagy tekintett volna, ami akkor nekem már
mindegy volna.

(L. A.)

Heti idõjárás

A következõ napokban az Európa északkeleti részén elhelyezkedõ hatalmas
anticiklon és a Déli-Kárpátok központtal örvénylõ ciklon közös áramlási
rendszerében hideg, többnyire száraz léghullámok érkeznek a kontinens kö-
zépsõ részei fölé. A sok napsütés ellenére az átlagostól több fokkal hûvö-
sebb idõre van kilátás. Az éjszakai órákban megjelennek a fagyok, és he-
lyenként párássá válik a levegõ. Az idõszak során nem valószínû csapadék.

www.metnet.hu
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Hírek a cecei iskolából
Emléknapok

A Cecei Általános Iskola hagyományainak megfelelõen a diákok
idén is megemlékeztek a magyar népmese napjáról, amely a nagy
meseíró, Benedek Elek születésnapjához, vagyis szeptember
30-ához kötõdik. Színvonalas és élvezetes mûsort adtak az iskola
7. osztályos tanulói, akik elõadásukat egy hatalmas, képregényt
utánzó transzparenssel tették még érdekesebbé.

Október 1-jén, a zenei világnap alkalmából az 5. évfolyamosok
készültek megemlékezéssel, melynek során tisztelegtek a ko-
molyzene két nagysága, a magyar Erkel Ferenc és a lengyel Fre-
deric Chopin munkássága elõtt.

Pályaorientációs rendezvény

Október 1-jén a székesfehérvári József Attila Kollégium két mun-
katársa tartott pályaorientációs elõadást a Cecei Általános Isko-
lában. Az alkalomra a 7-8. évfolyamos diákokat és szüleiket vár-
ták a szervezõk. A nagy érdeklõdéssel várt elõadáson rövid tájé-
koztatást kaptak a résztvevõk az idei felvételi eljárás kritériumai-
ról, fontos dátumairól, szabályairól. A megjelent szülõk és diákok
képet kaphattak a székesfehérvári középiskolai kínálat palettájá-
ról, amely nagy segítség lehet az iskolaválasztás tekintetében. Szó
esett keresett szakmákról, szakközépiskolai, gimnáziumi lehetõ-
ségekrõl. Részletes információk hangzottak el az Arany János
Tehetséggondozó Programról, amely a hátrányos helyzetû, tehet-
séges gyermekek középiskolai oktatását hivatott segíteni.

Papírgyûjtés

Az elmúlt héten kedd-szerda-csütörtökön papírgyûjtést szervez-
tek a cecei iskolában. A diákok elõször a háztartásukban felhal-
mozódott papírhulladékkal, majd a falvakat nyakukba véve, a
többi lakót is megkeresve igen aktívan tettek környezetük védel-
méért és az iskoláért. A három nap alatt 8,5 tonna papírt sikerült
gyûjteniük, amit a Vertikál Zrt. segítségével el is szállítottak. A di-

ákönkormányzat által
szervezett gyûjtés egyben
verseny is volt; díjazták a
legügyesebb osztályokat
és tanulókat az iskolá-
ban, így is környezettu-
datos magatartásra ösz-
tönözve és nevelve a ne-
bulókat.

Cecei iskola

Meseünnep

A magyar népmese napját az idén is megünnepeltük Cecén. E ne-
mes kezdeményezésnek a mûvelõdési ház és vállalkozói központ
adott otthont.

A cecei Kincskeresõ Óvoda és a Cecei Általános Iskola közös
szervezésének köszönhetõen ezen a napon 3–12 éves korig min-
den óvodás és iskolás kapott ajándékba egy mesét. Mert a mese is
lehet ajándék, fõleg, ha idõs pedagógusok mesélik, egy képzelet-
beli álomvilág ajtaját nyitogatva. A hála és köszönet legjobb fok-
mérõje a sok kíváncsi gyerekarc, csillagszemû gyerekeink elisme-
rõ tekintete, mosolya. Nagy tisztelettel köszönjük dr. Kovács
Józsefné, Csõgör Katalin, Albert Károlyné, Kiss Attiláné, Szõ-
nyegi Jánosné, Varga Jánosné, Kovács Györgyné és Szabados Já-
nos nyugdíjas cecei pedagógusok segítõ közremûködését. E gyö-
nyörû meseünnepen fontos üzeneteket hallottunk, amelyek a
nyiladozó gyermeki fantáziára jótékony hatással voltak.

Sárvári Ilona könyvtáros

Iskolai alapítványi bál Cecén
Nagy szeretettel meghívjuk Önöket

a Cecei Általános Iskola alapítványt támogató báljára

2010. október 9-én 19 órától
a cecei mûvelõdési házba.

A tavalyi évhez hasonlóan a vendégeket
az iskola pedagógusai szórakoztatják mûsorukkal,

amit zenés, táncos mulatság követ.
Zenél: Szabó László.

Büfével, tombolával várjuk a szórakozni vágyó támogatókat!
Várják Önöket az iskola diákjai és pedagógusai!
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Október 9., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Hírek 8.05 Sporthírek 8.10
Európa Magyarországon 8.40 Sam, a tûzoltó 9.00 A kis királylány 9.20 Thomas,
a gõzmozdony 9.40 Amika 10.05 Sarah Jane kalandjai 10.35 Sötét jóslat 11.05
Sztársáv 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv 12.30 Autóvízió 13.00 Delta 13.30
EgészségABC 14.00 Kincskeresõ 14.30 Pécsi keringõ 15.00 Múlt-kor 15.30
Biszku és a többiek 16.55 Hogy volt!? 18.10 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sport-
hírek 20.05 Szerencseszombat – a luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 21.00
Miss Marple történetei: Szemfényvesztõk 22.45 Hírek 22.50 Sporthírek 23.00
Váradi Roma Café: Espresso 0.50 Magyar bulizenék 1.45 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 6.05 Top Shop 6.40 Forma-1 8.20 Kölyökklub 10.05 A fantasztikus
négyes 10.25 Asztro show 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia
12.45 Nász-nap 13.40 Forma-1 15.20 Pasifaló 15.45 Traveller – Az utolsó vaká-
ció 16.35 Merlin kalandjai 17.35 Glee – Sztárok leszünk 18.30 Híradó 19.00 Fó-
kusz Plusz 19.30 X-faktor 21.05 A hatodik napon 23.30 Copland 1.30 Fókusz
Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2-matiné 10.20 414-es küldetés 10.50 TV2
matiné 11.50 Kath és Kim 12.15 Babavilág 12.45 A láthatatlan ember 13.40 Az
ügynökség 14.35 Shark – Törvényszéki ragadozó 16.30 Duval és Moretti 17.30
Luxusdoki 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.30 Megasztár 5 22.30 A küklopsz
szövetsége 0.15 Hunter visszatér 1.40 Ezo.tv 2.35 Kalandjárat 3.00 Teleshop
4.00 Animációs filmek
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 Kaba-
réklub 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metro Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvészeti
figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58
Zene 20.05 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.44 Zene 21.04 Rádiószín-
ház 21.47 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 10., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Hírek 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 Ta-
núságtevõk 10.05 Katolikus válaszok 10.30 A sokszínû vallás 10.45 Baptista
magazin 11.10 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.15 Evangélikus templomok 11.30
A mûvésztanár: A. Tóth Sándor 12.00 Hírek 12.05 TS – Sport 7 13.00 Hogy volt!?
14.25 Szellem a palackból… 14.55 Körhinta – Fesztiválkalauz 15.25 Gerolsteini
kaland 17.05 Panoráma 17.35 Magyarország története 18.05 Életképek 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szempont 21.00 Csináljuk a fesztivált! 21.55
Aranymetszés 22.50 Hírek 22.55 Sporthírek 23.05 A MÁV Szimfonikus Zenekar
hangversenye a Budapesti Operettszínházban 0.50 Magyar pop 1.45 Magyar
válogatott
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 7.30 Forma-1 10.00 Trendmánia
10.35 Asztro show 11.40 MeneTrend 12.00 Híradó 12.15 Tuti gimi 13.10 Ma-
gyar autósport-magazin 13.30 Forma-1 16.05 Míg a halál el nem választ 16.30
Duma: A vadon hívó szava 18.30 Híradó 19.00 Tökéletes célpont 20.00 X-Faktor
21.20 Heti hetes 22.40 Sikoly 0.45 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 10.00
414-es küldetés 10.30 TV2-matiné 10.55 Világszám 11.20 Stahl konyhája 11.50
Kalandjárat 12.20 Sliders 13.15 A parti õrség 14.10 Monk – Flúgos nyomozó
15.05 Sheena, a dzsungel királynõje 16.00 Crusoe 17.00 Megasztár 5 18.30 Té-
nyek 19.00 Napló 20.05 Transformers 22.45 Frizbi Hajdú Péterrel 23.45 The
Cleaner – A független 0.50 Renaissance 2.25 Ezo.tv 3.20 Napló 4.10 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 „Az én ügyem” 9.05 Kabarématiné 10.04 Metodista istentiszte-
let közv. 11.05 Gondolat-jel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangal-
bum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti
séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából

Október 11., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Arany-
metszés 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Összhang 13.30 Roma Magazin 14.00 Domovina
14.30 Átjáró 15.00 Fejezetek a magyar vasutak történetébõl 15.20 MC – Magya-
rok cselekedetei 15.30 Szülõföldjeim 16.15 MC – Magyarok cselekedetei 16.25
Híradó 16.35 Körzeti híradók 16.50 Teadélután 17.50 Mindig zöldebb 18.40
McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.05 Hétfõ este
21.35 Montalbano felügyelõ 23.30 Pécsi keringõ 0.00 Prizma 0.10 Hírek 0.15
Sporthírek 0.25 TS – Motorsport 0.55 Ma reggel

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.40 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták
18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Dr.
Csont 22.15 A rejtély 23.20 Face the Pro póker 0.30 Reflektor 0.45 Váltságdíj
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.45 A titkos háború
13.25 Kvízió 14.55 Dokik 15.30 Rex felügyelõ 16.25 Marina 17.30 Árva angyal
18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20
NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.25 Megamánia 23.55 Elit egység 0.50 Tények
este 1.20 Ezo.tv 2.15 A fény völgye 3.50 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaré-
klub 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történe-
tei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Október 12., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kék-
fény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Összhang 13.30 Srpski Ekran 14.00 Unser Bildschirm 14.30 Átjáró 15.00 Tudás-
tár 2010 15.30 Értékek akadémiája 16.25 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.50 Tea-
délután 17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthí-
rek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.35 Párizs, szeretlek! 23.35 Szellem a
palackból… 0.05 Prizma 0.15 Hírek 0.20 Sporthírek 0.30 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.40 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták
18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Castle
22.15 Döglött akták 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Hét év
házasság 1.40 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.25 Az oltári nagy la-
kás 13.25 Kvízió 14.55 Dokik 15.30 Rex felügyelõ 16.25 Marina 17.30 Árva an-
gyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20
Hiába futsz 23.05 Megamánia 23.35 A médium 0.35 Tények este 1.05 Ezo.tv
2.00 Az ember, aki nappal aludt 3.45 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvo-
nások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 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 be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Október 13., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Összhang 13.30 Hrvatska krónika 14.00 Ecranul nostru 14.30 Átjáró 15.00 Opti-
ka 15.30 Elrabolt mûkincsek 16.25 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.50 Teadélután
17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05
Két zsaru egy pár 21.05 Szerda este 21.35 Idegen közöttünk 23.15 Múlt-kor
23.40 Prizma 23.55 Hírek 0.00 Sporthírek 0.10 Ma reggel 1.55 Összhang
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.40 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták
18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Szikla-
öklû szerzetes 23.30 Jézus Krisztus Szupersztár – Egy színházi elõadás kulissza-
titkai 0.10 Soha ne mondd, hogy soha! 2.00 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.50 A hölgy, aki túl
sokat tudott 13.25 Kvízió 14.55 Dokik 15.30 Rex felügyelõ 16.25 Marina 17.30
Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.10 Aktív 20.45 Jóban-
Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.25 Megamánia
23.55 Szellemekkel suttogó 0.45 Tények este 1.15 Ezo.tv 2.10 Az elveszett
forgatókönyv 3.30 Két testõr
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonás-
ok 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gye-
reksáv 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 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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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, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN,
SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a
93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Október 9., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Kézilabda 13.00 Lapszemle
15.00 Amerikaiak Cecén (ism. 80’) 19.00 Lapszemle 20.00 Zakopane –
Lengyelország (ism. 45’), Természeti értékeink

Október 10., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Amerikaiak Cecén (ism. 80’)
13.00 Heti híradó 15.00 Szüret a Zengõ Óvodában (10’), Alapon (10’) és Ti-
nódon (31’), Anyatejes világnap (60’), Vasné Tóth Kornélia: Élõ diáknyelv
(33’) 19.00 Heti híradó 20.00 Hitélet

Október 11., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Zakopane – Lengyelország
(ism. 45’), Természeti értékeink 13.00 Heti híradó 15.00 Kézilabda 19.00
Heti híradó 20.00 Dr. Lukács László elõadása (76’)

Október 12., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 Heti híradó
15.00 Dr. Lukács László elõadása (76’) 19.00 Heti híradó 20.00 Választás
2010 õsze (55’), Zöld kommandó (30’), A zene világnapja Miklóson (15’)

Október 13., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Választás 2010 õsze (55’),
Zöld kommandó (30’), A zene világnapja Miklóson (15’) 13.00 Heti híradó
15.00 140 éves a miklósi evangélikus templom I. (46’), Görögország (45’)
19.30 Lapszemle 20.00 Kézilabda: S.bogárd–Mór, Foci

Október 14., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Kézilabda: S.bogárd–Mór,
Foci 13.00 Lapszemle 15.00 Választás 2010 õsze (55’), Zöld kommandó
(30’), A zene világnapja Miklóson (15’) 19.00 Lapszemle 20.00 Hitélet

Október 15. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 140 éves a miklósi evangéli-
kus templom I. (46’), Görögország (45’) 13.00 Lapszemle 15.00 Hitélet
19.00 Lapszemle 20.00 Választás 2010 õsze (55’), Zöld kommandó (30’),
A zene világnapja Miklóson (15’)

***

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõ-
sök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06
(40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

Október 14., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Össz-
hang 13.30 Slovenski utrinki 14.00 Roma Fórum 14.30 Átjáró 15.00 Majd a DNS
15.30 A zseniális Darwin 16.25 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.50 Teadélután
17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05
Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.35 Ápolónõk Mexikóban 23.10 Barangolások öt
kontinensen 23.35 Prizma 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.05 Ma reggel 1.50
Összhang

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Itthon 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy az
életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ 14.35
Celeb vagyok, ments ki innen! 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták 18.30
Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Gálvöl-
gyi-show 22.00 Kész átverés! 23.05 Házon kívül 23.35 Ments meg! 0.35
Reflektor 0.50 Infománia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.45 Az égbõl
pottyant család 13.25 Kvízió 14.55 Dokik 15.30 Rex felügyelõ 16.25 Marina
17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 Szemtelen szemtanúk 23.15 Megamánia 23.45 Divatk-
reátor 0.15 Bostoni halottkémek 1.10 Tények este 1.40 Ezo.tv 2.35 A láthatatlan
kolónia 4.00 Segíts magadon! 4.25 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvo-
nások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 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 be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 15., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfogó
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Sors-
társak 13.30 Körzeti magazinok 14.25 Átjáró 14.55 Nemzet és védelem 15.25
Sírjaik hol domborulnak? 15.55 Bárka 16.25 Híradó 16.35 Körzeti híradók 16.50
Teadélután 17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.05 Üdítõ 21.00 Péntek este 21.35 A mennyország színe 23.10 Vil-
lanófényben: Müller Péter beszélget Erdei Zsolttal 23.35 Prizma 23.50 Hírek
23.55 Sporthírek 0.05 Ma reggel 1.50 Szemétfilm

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Menetrend 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.25 Jópofa kofa 14.55 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.20 A szerelem rabjai
17.25 Döglött akták 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Bará-
tok közt 21.20 CSI: A helyszínelõk 22.15 Vámpírnaplók 23.20 Smith 0.15 Reflek-
tor 0.30 Itthon 0.50 Odaát 1.40 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.35 Mennyei
prófécia 13.25 Kvízió 14.55 Dokik 15.30 Rex felügyelõ 16.25 Marina 17.30 Árva
angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban
21.20 NCIS 23.20 Megamánia 0.20 A férjem védelmében 1.15 Tények este 1.45
Ezo.tv 2.40 Bajnokok Ligája magazin 3.10 Hõsök 3.55 Smallville 4.40 Alexandra
pódium

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Kró-
nika 18.03 Ütközõ 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 be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869.
(0897580)

Segédmunkára rakodókat felveszünk. 06 (30)
382 4133.
Táp árusítására C kategóriás jogosítvánnyal
rendelkezõ mozgóbolti eladókat felveszünk. 06
(30) 382 4133.
Lakás eladó 06 (20) 515 5922.
Árpád- és Ady-lakótelepen lakás kiadó. 06 (20)
515 5922.
Az abai szeszfõzde szeptember 27-tõl pálinkafõ-
zést vállal rövid határidõvel, kedvezõ áron (600
Ft/l). Érdeklõdni: 06 (30) 927 5627. (0897536)

Nõi, gyermekruhák készítése, nadrágfelvarrás,
cipzárcsere, függönyvarrás rövid határidõvel.
Somogyiné, Alap, Fõ u. 99. (897665)

Háromszobás családi ház Alap, Fõ u. 89/a. el-
adó. 06 (30) 554 9195. (897665)

Ady-lakótelepen I. emeleti kétszobás egyedi fû-
téses, tehermentes lakás eladó. Telefon: 06 (20)
957 6613.
Háromszobás, 80 m2-es, elsõ emeleti lakás el-
adó. Érdeklõdni: 06 (30) 994 1332, 06 (20) 419
4940.
Redõnyök 06 (30) 507 3344. (2314846)

Alapon családi ház eladó. Irányár: 2500000 Ft.
Érdeklõdni: 06 (30) 371 5343.
10 db 25-28 kg-os malacok eladók. Sárbogárd,
Köztársaság út 91.

Extra méretû ruhák XL-5XL-ig a Baby Mamiban.

Sárbogárdi vendéglátóegységbe fiatal, megbíz-
ható pultost keresek. 06 (30) 634 0465. (0897796)

Fajtatiszta németjuhász kiskutyák eladók. Ér-
deklõdni 4 óra után: 06 (30) 870 1384. (0897794)

Kaukázusi juhász kiskutyát keresek megvétel-
re. 06 (70) 771 6532. (0897792)

Szoba kiadó egy fõ részére Sárbogárdon. 06
(20) 983 7778.

Felújításból megmaradt 2 db kétszárnyú
thermo ablak (155x140 cm-es) eladó. 06 (70)
330 8698. (0897364)

Családi ház eladó: 75 m2-es, Miklós utcában, új
tetõ, új ablakok, parkosított udvar, két garázs.
Ár: 8 millió forint. 06 (30) 332 7072. (0897788)

Eladó 1 db V-tárcsa, 1 db IH 3 fejes eke. 06 (20)
217 7525. (0897785)

Kézi hajtású használt rokkantkocsit vennék. 06
(20) 242 3712.

Kulcsot találtak a Köztársaság út 50/b számú
ház járdája elõtt szeptember 27-én, hétfõn. Át-
vehetõ a szerkesztõségben.

Megnyitottam fodrászüzletemet Ady Endre út
168. szám alatt. Mindenkit sok szeretettel várok.
Varga Nikolett, 06 (30) 560 5874. (0897778)

Sárbogárdon kis házat vagy félházat keresek
idõs néni részére 3 millió forint körül. 06 (30) 822
3844. (0897639)

A Csendes használtruhaboltba bébiruhák és
meleg felsõk érkeztek.

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

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

06 30 444 1602

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA! 06 30 440 5790

www.glance1.mukorom.hu

Sárosdon 2 szobás összkomfortos
PARASZTHÁZ, újépítésû pincével,

felette nagy konyhával, gázzal, telefonnal,
szennyvízrákötéssel reális áron ELADÓ.

(Vasút, buszmegálló 5 percre).
Érdeklõdni: 06 20 974 7381

LAMBÉRIA 998/m2-tõl,
HAJÓPADLÓ 1598/m2-tõl.

06 74 675 530

KAZÁNOK 98000 FT-TÓL,
RADIÁTOROK féláron 10 év garanciával.

06 20 947 5970

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

S Z E M É L Y - É S
V A G Y O N Õ R

T A N F O L Y A M

indul Sárbogárdon a
Légió 2000 Security,

szervezésében

2010. szeptember 25-tõl.
Részletfizetés, munkalehetõség!

Jelentkezés folyamatos!
Érdeklõdni telefonon (25/508-980)

vagy személyesen az irodában
(Sárbogárd, Ady E. út 29.)

TALPMASSZÁZS
Anna-módszer

Egy lépéssel közelebb az egészséghez!
A talpmasszázs elõnyei:

* diagnosztizálás * betegségek súlyosabbá válá-
sának megakadályozása * serkenti a vérkeringést
* serkenti a nyirokmûködést * erõsíti az immun-
rendszert * szabályozza a hormontermelõ mirigyek
mûködését * fájdalomcsillapító hatása van * lazí-
tó, testi-lelki feszültségoldó

Elõzetes idõpontegyeztetés
minden nap

8-8 óráig, Sárbogárd, 06 (30) 361 1210
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Nyílt
tér

A fürge postás
A sárbogárdi Király László nyerte el egyé-
niben, nagy teher kategóriában az országos
második helyezést a Magyar Posta gépko-
csivezetõi részére szeptember 17-18-án
megrendezett versenyen.
Az indulók három kategóriában (nagy te-
her, kis teher, mobilposta) mérték össze el-
méleti és gyakorlati tudásukat. A selejtezõ-
ket követõen minden régióból érkeztek
csapatok a megmérettetésre. Laciék kate-
góriájában 6 háromfõs csapat küzdött meg
egymással. Laci két fehérvári kollégájával
vállvetve igyekezett leküzdeni az akadályo-
kat. Csapatukat Fehérvári Fürge Ürgék
névre keresztelték.
Országos második helyezését Laci annak
köszönheti, hogy nemcsak a csapatokat
pontozták, hanem az egyéni teljesítményt
is. Kiemelkedõ elméleti és gyakorlati tudá-
sát kupával, oklevéllel és anyagi elismerés-
sel jutalmazták.
Már csak azért is büszke erre az eredmény-
re, mivel neki ez volt az elsõ ilyen versenye.
Gratulálunk!

Hargitai Kiss Virág

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

ID. CSIZMADIA
JÁNOS

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Közmunka
értelem nélkül

Az értelmetlenül elvégeztetett (köz)munka
nagyon jó példáját láthatjuk az Attila utcá-
ban. Két „jó munkásemberrel” – miután
négynapi fáradságos munkával kiástak, ki-
lapátoltak a Dobó és Attila utcák sarkán lé-
võ árokból mintegy fél köbméter földet –,
kupacokba rakatták az Attila úton az út szé-
lén megült földet. Történt mindez két hét-
tel ezelõtt. A földkupacok még most is ott
vannak, bár egyre laposabbak, mivel az út
szélére húzódó autók lenyomják azokat. A
vissza-visszatérõ esõ is gondoskodik arról,
hogy hamarosan ismét legyen munkája két
közfoglalkoztatottnak.

Ha csak a foglalkoztatás a cél minden érte-
lem és cél nélkül, akkor le kell borítani egy
teherautó földet az önkormányzat udvará-
nak egyik sarkába, s oda vissza kell pakol-
tatni a „foglalkoztatottakkal”. Láttam ilyet
évekkel ezelõtt – egy börtön udvarában.

Kegye(le)tlenül
A múlt pénteken megdöbbentõ „élmény-
ben” volt részem a Huszár-temetõben. Épp
temetés zajlott, amikor behajtott egy autós,
nem éppen hangtompított Trabantjával.
Szinte tolta a temetési menetet maga elõtt.

Azóta sem bírok napirendre térni a látottak
fölött. Ennyi a másik ember iránti kegyelet?
Ha már mindenáron autóval akar bemenni
a sírok közé is, nem lehetne megvárni a te-
metési szertartás végét?

Türelmetlen tolakodás helyett nem lehetne
egy néma fõhajtással elbúcsúzni elhunyt
embertársunktól?

(GS)

Össztársadalmi gyûjtés
A Bogárd és Vidéke szerkesztõsége támogatja a társadalmi gyûjtést, amely a Nemzeti
Segélyvonalon keresztül folyik a vörösiszap-katasztrófa károsultjai és az áldozatok
családja számára. Olvasóink a 1752-es telefonszám felhívásával egyszeri 250 forintnyi
pénzadományt juttathatnak el számukra az öt legnagyobb magyar karitatív szerveze-
ten keresztül. Kérjük, hívják a 1752-es Nemzeti Segélyvonalat!
A már rendelkezésre álló, áthidaló forgóeszköz-hitel segítségével az összegyûlõ pénz-
adományokat az öt segélyszervezet napokon belül elkezdi kijuttatni a károsultakhoz.
A gyûjtõszámláló állása, a telefonhívások számának alakulása folyamatosan ellen-
õrizhetõ a www.nsv.hu honlapon, ahol figyelemmel követhetõk az OTP számára köz-
vetlenül érkezõ befizetések is.

MEGHÍVÓ
Hangversenyt rendezünk

Huszics Vendel
karnagy emlékére

2010. október 17-én
17 órakor

a sárbogárdi
József Attila Mûvelõdési Központban.

Közremûködnek: Várdai István gordonka-
mûvész, Bali Gabriella – gordonka, Bali Dá-
vid – zongora, Sárbogárdi Városi Vegyes Kar,
vezényel: Huszics Vendelné, zongorán kísér:
Huszics Ibolya.

Szeretettel várunk mindenkit!

Bogárd-Dal Egyesület

STAFÉTA-
FUTÁS

A Honvéd Bajtársi Egyesület

2010. október 9-én
(szombaton)

szervezi a hagyományos
stafétafutást.

Gyülekezés 10 órakor
a HEMO elõtt.

13 fõs csapatok jelentkezését
várjuk!

Jelentkezni Sárközi Imrénél
lehet a 06 (25) 460 675-ös

telefonszámon.

Szervezõk


