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Az aradi vértanúk emlékére

A miklósi gyerekek évek óta tudják már:
ha szeptember 30-át mutat a naptár, feltétlenül elérkezett a mese megünneplésének
napja. Idén sem történt ez másként.
Természetesen, mint minden ünnepnapra, erre is készülni kellett. A tanulóifjúságot rögtön az õsz beköszöntével felhívás
fogadta a faliújságon, miszerint szabadon
szárnyaló fantáziával bármilyen típusú
mesét alkothatnak, és az elkészült alkotás
benevezhetõ a meseíróversenyre.
Írás az 5. oldalon.

Október 6-án este Sárbogárdon a Hõsök terén megemlékezés volt az aradi vértanúk emlékére. A megemlékezést a Sárbogárdi Múzeum Egyesület szervezte. A rendezvényen az
érdeklõdõ lakosság körében a Honvéd Bajtársi Egyesület tagsága testületileg jelent meg.
Az ünnepségen tiszteletét tette Varga Gábor országgyûlési képviselõ és dr. Sükösd Tamás, a város újonnan megválasztott polgármestere is.
Az emlékmûsor végén a résztvevõk gyertyát gyújtottak és virágot helyeztek el az 1848-as
emlékkõnél.
Hargitai Lajos

Szüreti mulatság
Vajtán
Az idei szüreti felvonulásra az égiek is áldásukat adták, mivel egész nap kellemes
napsütésben szorgoskodott, készülõdött a
falu népe.
Írás a 13. oldalon.®
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete meghívja Önt

2010. október 15-én
(pénteken) 16.00 órakor
tartandó alakuló ülésére.
Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend
1. Választási eredmények ismertetése, a
polgármesteri és képviselõi megbízólevelek átadása. Elõadó: dr. Krencz Ferencné, a Helyi Választási Bizottság elnöke.
2. A polgármester eskütétele. Elõadó:
korelnök.
3. Sárbogárd város polgármesterének
köszöntõje, programismertetése. Elõadó: polgármester.
4. A képviselõk eskütétele. Elõadó: polgármester.
5. A polgármester illetményének megállapítása. Elõadó: jegyzõ.
6. A polgármester költségtérítésének
megállapítása. Elõadó: jegyzõ.
7. Az ügyrendi és jogi bizottság megválasztása. Elõadó: polgármester.
8. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosítása. Elõadó: jegyzõ.
9. Az alpolgármester megválasztása, illetményének megállapítása. Elõadó:
polgármester.
10. Az alpolgármester költségátalányának megállapítása. Elõadó: polgármester.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

MEGHÍVÓ
A Sárbogárdi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat alakuló ülését
2010. október 14-én (csütörtökön)
16.00 órára hívom össze.
Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. A választás eredményének ismertetése, a megbízólevelek átadása.
Elõadó: dr. Krencz Ferencné, a HVB
elnöke.
2. A képviselõk eskütétele (korelnök).
3. A Sárbogárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének megválasztása
(korelnök).
4. Az SCKÖ elnökhelyettesének megválasztása.
Dr. Krencz Ferencné,
a Helyi Választási Bizottság elnöke

2010. október 14. Bogárd és Vidéke

Resch Gábor visszalépett
A választások után nem akart véget érni a
kampány. Sorra jöttek a telefonok a szerkesztõségbe, és azután érdeklõdtek, ki lesz
a Mozdulj a Városért Egyesület listás képviselõje a testületben: Resch Gábor, vagy
Etelvári Zoltán? Az egyik tábor Etelvárinak szurkolt, a másik Reschnek.
Csütörtökön este jött össze megbeszélésre
az egyesület tagsága, hogy megvitassák a
kérdést.
Ezt követõen felhívtam Fodor Jánost, az
egyesület elnökét, aki elmondta, hogy a
helyzet egyértelmû. Augusztusban született egy határozat az egyesületben arról,
hogy az kerül be listáról a testületbe, aki a
legtöbb szavazatot kapja egyéni képviselõ-jelöltként a választásokon. Mivel Etelvári Zoltán kapta a legtöbb szavazatot, a
listás hely õt illeti. Resch Gábort polgármesterjelöltként erõsítették azzal, hogy a
lista elsõ helyére tették a nevét, s ha a választáson jól szerepelt volna polgármester-jelöltként, vagy képviselõ-jelöltként,
akkor a testületben lett volna a helye. A jelölt azonban gyenge szereplésével nem

váltotta be a hozzá fûzött reményeket. A
tagság emlékeztette Resch Gábort a határozatra, s felszólították, hogy ennek eleget
téve lépjen vissza Etelvári Zoltán javára.
Ezt a következõ napon Resch Gábor megtette, így Etelvári Zoltán jutott be a testületbe listás képviselõként.
Október 15-én 16 órakor a díszteremben
az alábbi képviselõk tesznek majd esküt az
ünnepélyes beiktatáson:
Polgármester: dr. Sükösd Tamás, Fidesz.
Egyéni körzetben mandátumot nyert képviselõk: 1. vk. Juhász János (független) 198
szavazat, 2. vk. Novák-Kovács István 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. vk. dr.
Sükösd Tamás (Fidesz) 267 szavazat, 8. vk.
Érsek Enikõ (Fidesz) 111 szavazat.
Listán mandátumot nyert képviselõk: Nedoba Károly (FÜBE), Macsim András
(Jobbik), Etelvári Zoltán (Mozdulj a Városért Egyesület).

A visszatért országrész
Nagy sikerû könyvbemutató volt Budapesten a Polgárok Házában. Az „Erdélyi bevonulás 1940” címû kötetet, melynek szerzõi Illésfalvi Péter és a sárbogárdi származású Szabó Péter történészek, Szakály
Sándor ismertette. Az eseményrõl a Magyar Nemzet október 7-ei számában Megyeri Dávid tudósított.
Az õ írásából idézek néhány sort:
„...aki bepillantott a gazdagon illusztrált
kiadványba, képet alkothatott az egzakt kutató- és gyûjtõmunka volumenérõl. Szabó
Péter elmondta: a személyes iratok, dokumentumok bemutatásán volt a hangsúly, de
szerepelnek a kötetben a fontosabb honvédvezérkari rendelkezések is, mint például hogyan viszonyuljon a hadsereg a lakossághoz... Minden nosztalgikus hangütés ellenére
olyan mûvet kap az olvasó, amely nem
ellentéteket szít – emelte ki Szakály Sándor.
Épp ellenkezõleg: tudományos alapossággal, élvezetes stílusban megírt munka a félreértések tisztázásával feloldhatja a maradék
feszültségeket.”
Dr. Szabó Péter hadtörténész a második
világháború hadtörténeti eseményeit kutatja. Mondhatnánk, az egész életét ennek
szenteli, s e kutatómunkát kitartóan és
szenvedéllyel végzi. Sokáig a keleti hadszíntér volt érdeklõdése középpontjában.
Errõl született nagysikerû könyve, a
„Don-kanyar” (1994). Könyvei lassan már
megtöltenek egy kis könyvtárat. Kutatásait nem egyedül végzi, mindig van szerzõtársa is.
Szabó Péter–Bene János: Nyíri bakák a
Donnál (1992)

Szabó Péter–Bene János: Huszonnégyes
honvédek a Kárpátokban (1997)
Szabó Péter–Bene János: A magyar királyi
honvéd huszár tisztikar 1938–1945
Szabó Péter–ifj. Sarkady Sándor: Soproniak a Don-kanyarban (2001)
Szabó Péter–Ságvári György-Somogyi
Gyõzõ: Honvédhuszárok (2001)
Szabó Péter–Számvéber Norbert: A keleti
hadszíntér és Magyarország 1941–1943, illetve 1943-1945
Szabó Péter–Bús János: Béke poraikra
(1999, 2001)
Szabó Péter–Szilágyi Mihály: Tolnai honvédek a Donnál (2001)
Szabó Péter–Horváth Miklós: Pihenj te
néma hadsereg (1991)
Szabó Péter–Bene János: Huszár almanach I-II.
A sor nem teljes, hiszen nagyon termékeny
szerzõrõl van szó.
Sárbogárd és a környezõ települések is hálásak lehetnek Szabó Péternek, aki sokat
segített abban, hogy Sárbogárd és a környékbeli települések második világháborús hõsi emlékmûveire felkerülhessen
mindazok neve, akik e háborúban hõsi halált haltak, illetve munkaszolgálatosként a
harci eseményeknek áldozatául estek. A
Bogárd és Vidékében korábban hónapokon keresztül közzétettük az általa rendelkezésünkre bocsátott hivatalos honvédségi veszteséglistákat, amelyeket a lapot olvasók kiegészíthettek.
Hargitai Lajos
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A HBE Sárbogárd hírei

Kegyeleti stafétafutás
2010. október 9-én 10.00 órakor a Honvéd
Bajtársi Egyesület rendezésében került
sor az aradi vértanúk tiszteletére rendezett kegyeleti stafétafutásra. Sárközi Imre
köszöntötte a pedagógusokat, csapatokat,
megköszönve, hogy elfogadták meghívásunkat. A felsorakozott csapatok és a jelenlévõk közösen elénekelték a Himnuszt.
Ezután Gróf Ferenc nyá. százados, elnökhelyettes rövid beszédében megemlékezett az aradi vértanúkról. Beszédében kiemelte a hõsök Magyarország szabadságáért folytatott elkötelezettségét az eskü
szellemében, példát állítva a fiatalok elé.
Autóbusszal kiszállítottuk a váltási helyekre a csapatok tagjait, majd elkezdõdött a
kitartó küzdelem, megfelelõ biztosítás
mellett.
Eredmények:
Alsósok: I. a Sárszentmiklósi ÁMK csapata, II. a sárbogárdi Mészöly Géza Ált. Isk.
csapata.

Felsõsök: I. a mezõszilasi Németh László
Ált. Isk. csapata, II. a Sárszentmiklósi
ÁMK csapata, III. a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium csapata, IV. a sárbogárdi
Mészöly Géza Ált. Isk. csapata.
Köszönjük a rajzokat az alsósoknak! Köszönetet mondunk a rendõrségnek, a polgárõrségnek, a KAPOCS Egyesület aktivistáinak az útvonal biztosításáért, a helyi
nyugdíjasklub elnökének az áldozatkész
munkájáért. Külön köszönetet mondunk
dr. Sükösd Tamás polgármester úrnak az
autóbusz biztosításáért, a helyezettek részére a megérdemelt érmek, az elsõ helyezettek részére a vándorserlegek átadásá-

ért, hogy személyes jelenlétével megtisztelte rendezvényünket. Köszönet a városi
önkormányzatnak az anyagi támogatásért.
Záróakkordként a HBE Sárbogárd meghívta a pedagógusokat és a csapatok tagjait
egy kis vendéglátásra, melyhez az ásványvizet Bereczk Imre ajánlotta fel.
Jövõre ismét találkozunk!
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Hadkiegészítõ Parancsnokság TÉK-Székesfehérvár érdekvédelmi beosztottját.
Az összejövetelt Gróf Ferenc nyugállományú századosnak, az egyesület alelnökének köszöntõje nyitotta meg. Az alelnöki
köszöntõ után Lakatos Gábor nyugállományú százados olvasta fel Huszár Péter
alezredesnek, az MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság megbízott parancsnokának az idõsek világnapja alkalmából küldött köszöntõ levelét. Ezt
követõen városunk polgármestere, dr. Sükösd Tamás elismerõen szólt arról az
összefogásról, amelyet az egyesület munkájában tapasztalt mind a délelõtti futóverseny, mind az idõsek napi megemlékezés kapcsán.
Ezután szerény ajándéktárgyak átadására
került sor az ünnepeltek részére. A Hadkiegészítõ Parancsnokság részérõl Bíróné

A Honvéd Bajtársi Egyesület
Sárbogárd vezetõsége, Gróf Ferenc

Idõsek napja

Alig szusszanásnyi ideje maradt a szervezõknek arra, hogy a mozgalmas délelõtti
futóverseny utáni rendcsinálást követõen
a délutáni rendezvényre elõkészítsék a
„terepet”.
Egyesületünknél régi hagyomány, hogy
kapcsolódva az idõsek világnapjához,
egyesületi rendezvény keretében köszöntjük az adott évben kerek születésnapjukat
ünneplõ, valamint a 80 év fölötti tagtársainkat. Idén négy tagtársunkhoz intézhettük köszöntõ szavainkat: Havasi Jenõ (83),
Katona Zoltán nyugállományú õrnagy
(81), Örsi Emil Márton nyugállományú
kpa. (80), Utassy Alajos László nyugállományú fõhadnagy (60).
Az ünnepségre meghívott vendégeink között üdvözölhettük dr. Sükösd Tamás polgármester urat, valamint Bíróné Májer Rita zászlóst, az MH Nyugat-magyarországi

Májer Rita zls., az egyesület részérõl pedig
Gróf Ferenc nyá. szds. adta át az ajándékokat.
Az ünnepeltek nevében Örsi Emil Márton
tagtársunk kért szót, és – megköszönve a
megemlékezést és az ajándékokat – a szépasszonyoknak a „Szeptember végén”, a
csúnya férfiaknak pedig az „Õrült ember”
címû verset szavalta el. (A jelzõkkel az
elõadó illette a jelenlévõket.)
Az összejövetel protokolláris részét követõen a szorgos szervezõi kezek által elkészített szendvicseket falatozva, jófajta borokkal egymás egészségére koccintva megindultak a kötetlen beszélgetések, a szinte
vég nélküli adomázások.
A HBE Sárbogárd vezetõsége

Fotók: Szente Ferenc nyá. mk. õrnagy
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Sárfõtõl a Mezõföldig
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület vendége volt dr. Lukács László
néprajzkutató október 5-én este.
Dr. Lukács Lászlónak a közelmúltban jelent meg a mi térségünket sok szálon érintõ kötete, a „Sárfõtõl a Mezõföldig – Táj és
népkutatás Fejér megyében” címmel.
Dr. Lukács László sok évtizeden át végzett tudományos kutatómunkájának színtere jelentõs részben Fejér megye volt, s ezen belül is sokat foglalkozott Sárbogárd környékével.
A nagy érdeklõdéssel kísért könyvbemutatóra elhozta a sárbogárdi vonatkozású kutatási anyagait, beszámolóit, amelyeket a hallgatóság megtekinthetett. Személyes hangvételû, ízes elõadásában rengeteg itt szerzett élményrõl, benyomásról adott számot.
A kötetet lapozva megismerkedhetünk a falusi élet számtalan színes jelenségével, a helyi építési szokásokkal, a paraszti munkafolyamatokkal, mint például a libaneveléssel, paprikatermeléssel,
piacozással, vásározással kapcsolatos szokásokkal, az állattartás
módjaival, s azzal, hogy zajlott régen a disznóvágás, hogy készült a
hurka, kolbász, milyen szokások kapcsolódtak a libatenyésztéshez, juhászathoz. Megtudhatjuk, hogy milyen élet volt a Sárbogárd környéki tanyákon, hogy mûködtek a szõlõhegyek, a hegyközségek.
Egyik jeles sárbogárdi adatközlõje, Kiss Józsefné beszámolói a
Bogárd és Vidéke újságban folytatásokban is megjelentek.
A könyvbõl azt is megtudhatjuk, hogy milyen ételeket készítettek
a falusi asszonyok, hogyan zajlott egy lakodalom, milyen volt egy
vásár, piac. Engem különösen megragadott a népi gyógyászat sok
érdekes eljárása. Ezek közül többet ma is használunk. Például a
kövirózsa minden kisgyermekes háznál fontos gyógynövény máig
is, amelyet fülfájásnál alkalmazunk. A kövirózsa levét a kisgyermek fájós fülébe csepegtetjük, s bekötjük. Másnapra elmúlik a
baj. Persze, ónyát már nem öntünk, legfeljebb érdekességként, a

gyerekek szórakoztatására, de érdemes jó néhány hasznos tanácsot megfogadni, hiszen ezek hátterében sok száz éves népi tapasztalat, bölcsesség van.
A szerzõ szentel egy fejezetet a jeles napi szokásoknak is.
A könyvben közölt leírásokat sok fényképpel, ábrával illusztrálták, ami segíti az egyébként tudományos igényû leírások megértését.
Az elõadást videóra rögzítettük, s az felkerült a Bogárdi TV mûsorára is.
Hargitai Lajos

Makovecz Imre
épített világa
A mezõszilasi megújult általános iskola
aulájában fotókiállítást rendeztek Makovecz Imre Kossuth- és Ybl-díjas építész
munkáiból.
Így együtt látva az épületeket döbbent csodálattal áll a látogató e hatalmas életmû
elõtt. Méltán lehet büszke az a település
Magyarországon és bárhol a világban, ahol
Makovecz Imre által tervezett templom,
közösségi ház, iskola, kiállítási csarnok,
vagy egyéb áll.
A kiállítás fotómontázsokon, grafikákon,
fényképeken és tervrajzokon keresztül enged bepillantást Makovecz Imre épített világába. A tárlat területileg és tematikailag
is sokszínû válogatást ad a világhírû építész
alkotásaiból, akinek munkái nem csupán
funkciójuknak megfelelõ épületek, hanem
mûvészi alkotások. Építészetében nem kevesebbet jelenít meg, mint az ég és a föld
találkozását, a fény és a sötétség harcát.
Hozzánk legközelebb a Pakson épült katolikus templom, a szekszárdi Sió csárda, és a
kakasdi közösségi ház és templom gyönyörû épületegyüttese található.

Építészként Makovecz fõ mûve az 1992-es
sevillai világkiállítás magyar pavilonja.
Máig száznál több, különbözõ funkciójú,
jellegzetes stílusjegyeket hordozó épület
jelzi munkásságának eredményét. A hagyományos alapanyagok, s fõleg a fa felA paksi templom

használásával készült épületeknek hagyományõrzõ hatása van, így a fát nem díszítõelemként, hanem szerkezetként használja.
Szerinte az épületnek úgy kell kinéznie,
mintha az alja a földbõl nõtt volna ki, a teteje pedig az égbõl esett volna le rá. Építészete organikus, mivel szándéka az, hogy
egylényegûvé váljon az épület a környezettel, szervesen illeszkedjen a tájba.
1981-tõl a BME, az Iparmûvészeti Fõiskola és a MÉSZ Mesteriskola, 1987-tõl a
Nemzetközi Építészeti Akadémia tanára
lett, 1989-ben a Kós Károly Egyesülés
egyik alapítója, késõbb a szervezet örökös
tagjává választották. 1992-ben a Magyar
Mûvészeti Akadémia egyik alapítója volt,
késõbb elnöke lett, és soraiban tudhatja a
Nemzetközi Építészeti Akadémia is.
Makovecz Imre igaz magyar hazafiként
minden erejével a magyar épített kultúra
gyarapításán dolgozott, s építészeti hagyományaink megõrzésén munkálkodott.
Hargitai Lajos
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Miklósi hírek
Az alábbiakban az iskola újságíró szakköröseinek feldolgozásában olvashatnak az
õszi iskolai kirándulásokról és a zene világnapjának iskolai megünneplésérõl.

Budapestre kirándult
a 7. évfolyam
Egy esõs pénteki napon indultunk Budapestre tele tervekkel azt illetõen, hogy mit
fogunk megnézni.
Az elsõ megállónk a Csodák palotája volt,
ahol sok érdekes dolog várt ránk. Három
órán keresztül próbálhattuk ki bátorságunkat, ügyességünket, fantáziánkat. Légbiciklizhettünk a magasban, bemehettünk
egy tükrökkel teli terembe, ahol pár perc
után azt sem tudtuk, hol a kijárat. Kipróbálhattuk, milyen lehet kocka kerekû autón utazni, tépõzárral a ragacsos falhoz tapadni, lábbal muzsikálni. A rejtélyes árnyék még fényképet is készített a vállalkozó szellemû osztálytársainkról.
Szakadó esõben érkeztünk meg a következõ állomásunkhoz: a budai várhoz. Elsétáltunk az összes nevezetesség elõtt; a Mátyás-templom, a Halászbástya, a Magyar
Nemzeti Galéria, a Budavári Sikló kísértek végig utunkon. Kissé elázva érkeztünk
meg a Hadtörténeti Múzeumba, ahol régi
katonai öltözékeket, fegyvereket, érméket
néztünk meg. A fiúknak legjobban a harckocsi tetszett.
Kovács Réka, Juhász Fanni, Kranauer Bence,
Hegedüs Judit, Kern Beatrix 7. b,
Vargyas Angéla 7. a

A Feszty-körkép elõtt, avagy
kirándult a nyolcadik évfolyam
Egy szép pénteki napon indultunk Ópusztaszerre. Azt tudtuk, hogy mit fogunk ott
látni – az osztály szorgos munkája révén –,
de azt nem tudtuk elképzelni, hogyan fog
kinézni pontosan.
Induláskor még csepergett az esõ, de késõbb szerencsére elállt.
A festményt Feszty Árpád tervezte párizsi
látogatása hatására, ott ugyanis látott egy
körképet, és elhatározta, hogy õ is készít
egyet az özönvízrõl. Majd apósa, Jókai
Mór javaslatára a honfoglalás lett a festmény témája tekintettel a közelgõ jubileumi évfordulóra.
A képet közel 2 évig festették több neves
festõ társaságában. Azért Ópusztaszeren
helyezték el, mert III. Béla történetírója,
Anonymus szerint a magyarok megérkezése után itt volt az elsõ országos gyûlés.
Ezen az említett pénteki napon megérkezésünk után várakoznunk kellett, míg
megvettük a jegyeket. Ezután egy járda vezetett a Rotundának nevezett épületig. Az
épület elõtt gyülekeztünk, majd sorakozás
után végre bemehettünk.
A nagy feljáró „megmászása” után elõször
az égbolt tûnt fel a fejünk felett, majd fokozatosan rajzolódott ki a festmény többi ré-

sze. Végül, amikor felértünk, Árpád és a
többi 6 vezér állt elõttünk. Egy fény segítségével bemutatták a panoráma jeleneteit,
majd szabadon körbesétálhattunk a kiépített hidakon. Minden jelenetnél hallhattuk az éppen ahhoz kapcsolódó hangokat,
például a nõk elrablásánál az ijedt nõk
sikoltozását és a férfiak kiáltozását.
A dioráma nagyon jól összeolvadt a panorámával, néhol nem is láttuk a határokat.
Hosszas nézelõdés után, mivel az idõnk is
véges volt, elhagytuk a termet a feljárón
keresztül.
Az épületen belül még volt több kiállítás is.
Az egyik az õsmagyarok életét szemléltette, ahol bemehettünk mi is egy jurtába.
Több ékszert és használati tárgyat is megszemlélhettünk. Az emeleten egy utcajelenetet láthattunk.
Mikor kijöttünk az épületbõl, azt a feladatot kaptuk, hogy nézzük meg a kisebb épületekben lévõ kiállításokat is. Kisebb csoportokban indultunk el a felfedezõútra,
melynek során láthattuk egy közel 2000
éves mamutfenyõ törzsét, amelyet a Kanadában élõ magyarok ajándékoztak nekünk. Volt még erdei életet szemléltetõ kiállítás, egy bányaszerû lyuk, és ráadásul
ólomkatona-kiállítás is, ami nekem nagyon tetszett. Láttunk még szélmalmot,
kecskéket és zsúptetõs házakat is. Volt
lehetõség több helyen is vásárlásra. Eltelt
az idõ, és hazaindultunk.
Ekkor már szakadt az esõ. Útközben megálltunk a soltvadkerti fagyizónál. Nagyon
változatos és ízletes volt a választék, degeszre ehettük magunkat.
Nekem személy szerint nagyon tetszett ez
a nap. Másoknak is ajánlani fogom ezt az
úti célt.
Rapolder Richárd 8. b

A zene világnapja

5
Danicsek Fruzsina és Nyikos Nóra gitárjátékkal színesítették a délelõttöt. Hegedüs
Judit Jákob Zoltán tanár úr kísérete mellett adta elõ Fischer Menüettjét. Végezetül Csöndes Judit és Stefán Judit a „Szent
örök Isten” címû evangélikus dalt énekelték el duettben.
A nap érdekessége volt – azon túl, hogy
igyekezett minden eszközzel közelebb vinni a gyerekekhez a zenét –, hogy játékra is
hívta a fiatalságot jutalom ellenében.
Igazán örvendetes lenne, ha nem csak
ezen a napon hallgatnánk ilyen sokan komolyzenét.
Csöndes Judit, Stefán Judit Afrodité 7. a

Meséltünk
A miklósi gyerekek évek óta tudják már:
ha szeptember 30-át mutat a naptár, feltétlenül elérkezett a mese megünneplésének
napja. Idén sem történt ez másként.
Természetesen, mint minden ünnepnapra, erre is készülni kellett. A tanulóifjúságot rögtön az õsz beköszöntével felhívás
fogadta a faliújságon, miszerint szabadon
szárnyaló fantáziával bármilyen típusú
mesét alkothatnak, és az elkészült alkotás
benevezhetõ a meseíróversenyre. Érkezett is számtalan jobbnál jobb történet,
melyek jelenleg a zsûri értékelésére várnak. A legjobbak szokás szerint az újságban is megjelennek majd.
Mesevetélkedõvel is készült az iskola,
melynek feladatait az osztályok elõre megkapták, és a megoldásokat szeptember 30án az ünnepség végéig kellett leadni. A feladványok között szerepeltek titkos levelek, eszperente nyelven megjelenített mesehõsök, sõt apróhirdetések is. A megoldásokhoz illusztrációt is lehetett készíteni.
Remek megoldások születtek, az eredményhirdetésre azonban csak az október
23-ai ünnepségen kerül majd sor.
A vetélkedõ és a meseírás mellett 28-án
délután néhány órára az iskola könyvtára
látta vendégül a mese szerelmeseit. A gyerekek magyarul, angolul és franciául meséltek egymásnak és az õket örömmel hallgató tanároknak. Nádasdi Fanni egy többoldalas magyar népmesét adott elõ kívülrõl hatalmas átéléssel, Reiter Csenge 2. b
osztályos tanuló pedig saját meséjét mutatta be.
Évrõl évre több tanuló kapcsolódik be a
mese napjának megünneplésébe. Mindez
azt mutatja, hogy mesére minden korban
szükség van.
Zelmanné Varga Zsuzsanna magyartanár

2010. október 1-jén ünnepelte iskolánk a
zene világnapját. Az ünnepség során fellépett iskolánk énekkara Horváth Ferencné
vezetésével, valamint számos hangszert
megszólaltatni tudó tanuló.
Boros Bianka, Stefán Judit Afrodité és
Ihász Attila zongoráztak, Brahms 5. magyar táncából adtak elõ részleteket, illetve
Csajkovszkij „Német dal” c. mûvébõl.
Strasszer Virág Bach Parasztkantátáját,
Varga Petra Kodály „Gyere, jó pajtás” címû mûvét furulyázta, Horváth Zsombor
pedig „Az erõs vakond” címû zenemûvet
zongorázta el.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítségükkel hozzájárultak a
2010. október 9-én megrendezett retro diszkó
lebonyolításához. Külön köszönet Balázs Sándorné Katikának, Csutiné Paulik Máriának, Ács
Erikának, Klár Andrásnak és Horog Attilának. A
jó hangulatért dj. Space volt a felelõs. Köszönet
érte!
Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
szülõi munkaközössége
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A cecei iskola hírei
Esélyegyenlõségi kerekasztal
Október 5-én, kedden, 14 órától esélyegyenlõségi megbeszélésre
várták Cece, Sáregres és Vajta községek családgondozóit, a gyermekjóléti szolgálat munkatársait és a védõnõket az iskola pedagógusai. A megbeszélés célja az volt, hogy a családokkal, gyermekekkel kapcsolatos információkat megbeszéljék, a szükséges lépéseket együtt fogalmazzák meg. A megbeszélés baráti hangulatban zajlott, és azzal az ígérettel zárult, hogy havi rendszerességgel
megismétlésre kerül. A megbeszéléseket azzal a nem titkolt szándékkal szervezték, hogy a segítõ szolgálat és a pedagógusok között minél szorosabb szakmai kapcsolat alakuljon ki.

Nemzeti gyásznap
Október 6-a nemzeti gyásznap Magyarországon. Ekkor emlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira, áldozataira. Cecén a hagyományokhoz híven idén is megemlékezõ

kolánk a 2009-2010-es tanévben részt vett a szövetség által meghirdetett, iskolák közötti bajnokságban. Az ifjú labdarúgóknak
maradandó élményt nyújtott az esemény, hiszen Magyarország
nemzeti stadionjában láthatták, ahogy a magyar válogatott fölényesen legyõzi ellenfelét. Ezúton szeretné az intézmény köszönetét kifejezni Cece Nagyközség Önkormányzatának, illetve Bende
Zsolt és Klazer Balázs szülõknek a gyermekek utaztatásában
nyújtott segítségégért.

Magyar vagyok…
Október 6-án elkezdõdött a Cecei Általános Iskola 3 hetet meghaladó projektje, melynek címe: Magyar vagyok...
A célkitûzés az, hogy az iskola tanulói minél sokrétûbb ismereteket szerezzenek hazánkról, nemzeti értékeinkrõl, az itt élõ népcsoportok sajátosságairól, néphagyományainkról stb.

ünnepségeken elevenítették fel az évfordulóhoz kötõdõ szomorú
eseményeket. Délelõtt a Cecei Általános Iskola 5. évfolyamos diákjai mutatták be tematikus emlékmûsorukat az intézmény tanulóinak, majd délután a Szabadság téri mûvelõdési ház udvarán az
önkormányzat tartott megemlékezést. Az ünnepség elsõ részében Varga Gábor polgármester, országgyûlési képviselõ mondott
beszédet, emlékezett meg az áldozatokról. Ezután az általános iskola diákjainak mûsora következett, amelyben verssel, prózával,
dallal idézték fel az évforduló hangulatát. Köszönetet szeretnénk
mondani Tornócziné Bondor Csilla és Balázsné Aranyos Judit tanárnõknek a színvonalas mûsor megszervezéséért. Az ünnepség
zárásaként a megjelent települési vezetõk, a helyi oktatási és
kulturális intézmények képviselõi 14 mécsest gyújtottak kegyeletük kifejezéseként.

A Puskás Stadionban
Október 8-án, pénteken a Cecei Általános Iskola diákjai közül
15-en tekinthették meg a Magyarország–San Marino labdarúgó
Európa-bajnoksági selejtezõt a Puskás Ferenc Stadionban. A
gyermekeknek és kísérõiknek a Magyar Gyermek Labdarúgó
Szövetség biztosította a belépõket, köszönhetõen annak, hogy is-

A program a nemzeti gyásznapi ünnepséggel kezdõdött, majd a
tanórai foglalkozásokkal folytatódott, hiszen a projekt sajátossága, hogy a bevont tanulócsoportok a tanórákon is célirányosan
foglalkozzanak a magyarsággal. A tanórákon túl, a délutáni foglalkozások keretében üvegfestéssel és mozaikos technikákkal készítik el nemzeti jelképeinket a diákok, népmeséket néznek
DVD-n, versmondóversennyel, mesemondással, néptánccal,
népdalénekléssel elevenítik fel a magyar nép értékeit. De lesz tájegységek bemutatója, korabeli ruhák festése, romológiai elõadás
és bemutató is a 3 hét folyamán.
Cecei Általános Iskola
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Alapítványi bál Cecén
Cecén a tavalyi évben fogalmazódott meg,
hogy szükség lenne egy, a cecei gyermekeket, diákokat támogató alapítvány létrehozására. Meg is született az elhatározás a
Cecei Iskolásokért Közalapítvány megszervezésére. Mivel egy alapítvány létrehozásához bizonyos alaptõkére van szükség, ezért a tantestülettel összefogva elhatároztuk, hogy egy jótékonysági bált szervezünk, amelynek célja ennek az összegnek az összegyûjtése lesz.
Több héten át tartó próbák után állt össze
a mûsor, amelyet a tantestület tagjai adtak
elõ, és amely nagy sikert aratott az akkori
alkalmon. A vidám elõadás és az azt követõ bál egy kicsit közelebb hozta a pedagógusokat, szülõket és gyermekeket is, hiszen egy teljesen új szerepben láthatták a
vendégek a tanárokat. Nem beszélve arról,
hogy a rendezvény elérte célját, és sikerült
összegyûjteni az alapítvány alaptõkéjét. A
siker elõrevetítette azt, hogy az idei tanévben folytassuk ezt a folyamatot, hagyományt teremtve az alapítványi bálból.
A tavalyi rendezvény során összegyûlt
alaptõkét az alapítók elhelyezték egy, a helyi Takarékszövetkezetnél megnyitott
számlán. Erre a cégbírósági bejegyzés elindítása miatt volt szükség. Mivel a bejegyzési procedúra igen hosszadalmas és bonyolult, ezért az alapítvány a 2009-2010-es tanévben nem tudott kifizetést eszközölni

semmilyen célra, amely a feladatai közé
bekerült. Reméljük, hogy ez a jogi akadály
hamarosan elhárul, és megvalósulhat a támogatás megindítása. Támogatásért fordulhat az alapítványhoz minden olyan helyi civil szervezet, vállalkozás, magánszemély vagy akár intézmény, amely megfelelõen alá tudja támasztani azt a célt, hogy az
igényelt támogatást olyan módon használja fel, amivel a Cecei Általános Iskolát
vagy diákjait támogatja, segíti, vagy számukra nyújt szolgáltatást. A támogatás
odaítélésérõl egy 3 tagú kuratórium jogosult dönteni, amelyben Szabóné Várady
Katalin képviseli az általános iskolát, Baliné Bakó Krisztina a szülõket, illetve Fazekas Gábor képviselõ az iskolát fenntartó
önkormányzatot.

Az idei rendezvényre október 9-én, szombaton, 19 órai kezdettel került sor a Cecei
Mûvelõdési Ház nagytermében. Az általános iskola pedagógusai idén is vidám, önfeledt mûsorral készültek, amelynek témája egy nyári tábor paródiája volt, ami a
Cece–Sárrét Nomád Kaland- és Túlélõtábor nevet viselte. A mûsor csúcspontja a
táncverseny volt, ahol a két csapat bemutatóján szórakozhatott a közönség. A nézõk
a Hair címû musicalbõl láthattak egy kis
ízelítõt, illetve a kánkánozó pedagógusokon derülhettek. Az elõadást jó hangulatú
bál követte, tombolahúzással fûszerezve.
A szervezõk a rendezvény bevételének egy
részét szeretnék felajánlani egy, az ajkai
timföldgyár zagytározójának kiömlése miatt szerencsétlenül járt település oktatási
intézményének megsegítésére.
A bál szervezõi külön köszönetet mondanak az iskola pedagógusainak a fergeteges
bemutatóért, a szülõknek és támogatóknak az adományokért, tombolatárgyakért,
a mûvelõdési ház dolgozóinak a szervezésben nyújtott segítségért, illetve Szabó
Lászlónak, aki ingyen muzsikált ezen a vidám alkalmon, ezzel támogatva az alapítványt.
Cecei Általános Iskola
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KÉK HÍREK
Körözték õket
Egy eltûnés miatt körözött 16 éves lánnyal szemben intézkedtek a sárbogárdi járõrök. Az igazoltatás alá vont fiatalkorút – miután megállapítást
nyert, hogy körözi a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
– elõállították, majd törvényes képviselõje jelenlétében elszámoltatták, és annak átadták.
Szintén eltûnés miatt keresték a sárbogárdi rendõrök azt a fiatalkorú lányt, aki önként jelentkezett a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságon. Miután elszámoltatták, törvényes képviselõjének õt is átadták.
Ugyancsak törvényes képviselõjének adták át a
rendõrök azt a 17 éves lányt, akit az esti órákban
vittek be a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elszámoltatni, miután kiderült, hogy eltûnés miatt õt is
körözik.
Két abai férfi is õrizetbe került. Ellenük a Székesfehérvári Rendõrkapitányság adott ki körözést egy
folyamatban lévõ bûnügyben.
A dunaújvárosi rendõrök is elfogtak egy körözött
személyt csütörtökön délután a Lebuki dûlõben. A
férfi ellen a Gyõri Városi Bíróság adott ki elfogatóparancsot egyedi azonosító jel meghamisítása miatt. A körözöttet elõállították a Dunaújvárosi Rendõrkapitányságra, ahol bûnügyi õrizetbe vették.
Németh–Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ

2010. október 14. Bogárd és Vidéke

Pályázat cigány fiataloknak
A Belügyminisztérium pályázatot hirdetett 18 és 34 év közötti érettségizettek számára 2011. február
1-jétõl kezdõdõ munkavállalásra, a rendõrség állományába történõ felvételre. Az érdeklõdõk
2010. október 22-éig nyújthatják be jelentkezésüket az erre szolgáló nyomtatványok kitöltésével a budapesti/megyei rendõr-fõkapitányságok humánigazgatási szolgálataihoz címezve. Ezt követõen kerül sor a pályázatok elbírálására és a felvételi eljárás megindítására.
A felvételt nyert pályázókat várhatóan 2011. február 1-jei hatállyal próbaidõs rendõrnek nevezik ki
12 hónap próbaidõ kikötésével. A próbaidõ elsõ
felében felnõttképzés keretében kerülnek beiskolázásra a rendészeti szakközépiskolákba, ahol
5+1 hónapos felkészülést követõen objektumõr-kísérõ részszakképesítést szerezhetnek. Ennek birtokában a próbaidõ további 6 hónapjában a
szakképesítésük jellegének megfelelõ szolgálati
feladatokat látnak el a rendõrség által meghatározott rendõri szerv állományában.
A felvételt nyert pályázók már a képzés során,
a próbaidõ alatt is pályakezdõ besorolású
illetményre jogosultak.
Azok, akik sikeresen teljesítik a követelményeket, további lehetõséget kaphatnak a rendõr
szakképesítés megszerzésére.
Olyan érettségivel rendelkezõk jelentkezését várják, akik egészségesek, megfelelnek a kifogástalan életvitel körülményeinek, vállalják az erre vonatkozó ellenõrzések végrehajtását, valamint a
késõbbiekben a hivatásos állománnyal járó elvárások, követelmények maradéktalan teljesítését,
illetve tudomásul veszik alkotmányos jogaiknak –

a leendõ hivatásos állományviszonnyal összefüggésben lévõ – törvény szerinti korlátozását.
Azok jelentkezését is várják, akik 2010-ben már
részt vettek a rendészeti szakközépiskolákban
felvételi eljáráson, de az akkor elért pontszámuk
nem volt elegendõ a tanulmányok megkezdéséhez.
A pályázatról további részletes felvilágosítás a
www.police.hu, vagy a www.bm.gov.hu honlapon található, valamint a budapesti/megyei rendõr-fõkapitányságok humánigazgatási szolgálatai
adnak.

Itt van az õsz, itt van újra – csak óvatosan az utakon!
Az õszi idõszakban a közlekedési balesetek legfõbb oka, hogy a gépjármûvezetõk nem az idõjárási, látási és útviszonyoknak megfelelõen vezetik
jármûveiket. Õsszel a legtöbb problémát a csúszós út és a romló látási viszonyok okozzák, ezért
lényeges, hogy minden jármûvezetõ megfelelõen
felkészítse jármûvét – és természetesen saját
magát – ezekre a körülményekre.
Az õszi idõszakban a látási viszonyok gyakran
rosszak, korán sötétedik, hosszabb ideig kell
használni a gépjármû világítóberendezéseit –
ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelõen
mûködjenek. A fényszórókat és a többi lámpát
ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. A gépjármûveket – fõleg hosszabb autóút elõtt – ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági
berendezést és tartozékot. Sokan csupán az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenõrzésére figyelnek, holott az õszi
közlekedés fontos kelléke lehet a jól mûködõ ablaktörlõ, a megfelelõ ablakmosó folyadék vagy a
páramentesítõ.
Próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a
megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekintettel
a ködös, esõs idõjárásra. Nagyobb követési távolság tartásával megelõzhetõk az erre az
idõszakra leginkább jellemzõ „koccanások” és
az azokkal együtt járó kellemetlenségek. Lassabb, körültekintõbb, elõrelátóbb vezetéssel elõzzék meg a közlekedési baleseteket! Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzanak az
úttest mellett haladó gyalogosokra, valamint
fokozott figyelemmel legyenek a kijelölt gya-

logos-átkelõhelyek, iskolák, buszmegállók
környékén figyelmetlenül az úttestre lépõ gyalogosokra!
Egyre nõ a reggeli idõszakokban a munkába menet ideje, ezért fontos, hogy korábban induljanak
el otthonról. A reggeli késést ne próbálják meg nagyobb sebesség megválasztásával behozni, mert
ezzel nemcsak magukat és családtagjaikat, hanem az Önökkel egy idõben közlekedõk testi épségét és életét is veszélyeztetik. Soha ne bocsátkozzanak felesleges elõzésekbe, ne zavarják meg a reggeli lassúbb, de egyenletes és
biztonságos tempóban haladó forgalmat!
Õsszel korábban sötétedik, így a kerékpárosok
szürkületben és sötétedés után is gyakran közlekednek jármûveikkel. Ködös, borongós, esõs idõ
esetén romlanak a látási viszonyok, ezért a kerékpárok kivilágítása már korlátozott látási viszonyok
közt is nagyon fontos!
Jól mûködõ világítás, fényvisszaverõ eszközök és megfelelõ öltözék (feltûnõ színû ruha,
fényvisszaverõ kiegészítõk) esetén a kerékpárosok, gyalogosok a sötétben is jól láthatóvá
válnak.
Ebben az idõszakban fokozottan kell figyelni az oldalszélre is, hiszen a kerékpár könnyen felborul,
ha egy nagy sebességû gépjármû elhalad mellette. Sok baleset oka a szabálytalan kanyarodás,
ezért lényeges, hogy a mûvelet megkezdése elõtt
a kerékpáros mindig nézzen hátra, és ne feledkezzen meg az irányjelzésrõl sem!
Figyelem! A kerékpárosokat érintõ közlekedési balesetek bekövetkezésének másodlagos okaként gyakran a kerékpárt ittas álla-

potban vezetõ (hajtó) személy felelõtlen magatartását találjuk.
Ezen alapvetõ szabályok és tanácsok betartásával minimálisra csökkenthetõ a balesetek kockázata, még a kritikusabb õszi idõszakban is.
A közlekedés során soha ne feledjék, hogy csak
annyira vigyázzanak másokra és mások értékeire,
mint ahogy azt másoktól a maguk vonatkozásában elvárják. Ha a fenti tanácsokat megfogadva
közlekednek, ezzel már sokat tettek a balesetmegelõzés érdekében.
A kései világosodás és a korai besötétedés szintén nagyobb koncentrációt igényel. Jól láthatóságuk érdekében elengedhetetlen a megfelelõ kivilágítás, gyalogosok esetében a láthatóság fokozása. Gépjármûveknél a megfelelõen beállított tompított fényszóró bekapcsolása és használata.
(Helyzetjelzõt csak álló helyzetben lehet használni!)
A közúti hálózaton – ahogyan azt már az elmúlt hetekben is tapasztalhatták – most is számos helyen
folynak közúti munkálatok, ezért figyeljék az erre
felhívó táblákat, jelzéseket!
Kérjük, hogy figyeljenek egymásra, legyenek
partnerek a közlekedésben és tartsák meg a
közlekedési szabályokat! A fentiek figyelembe
vételével kívánunk balesetmentes õszi közlekedést!
Források: ORFK – Országos Baleset-megelõzési
Bizottság, ORFK Szóvivõi Iroda, Magyar Közút
Nonprofit ZRt. által kiadott közlemények.
Németh–Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ
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A Mészöly eredményei
A népmese napját 2005. szeptember 30-a
óta ünnepeljük a Magyar Olvasótársaság
felhívása nyomán. Nem véletlen, hogy
ezen a napon Benedek Elek születésnapjára is emlékezünk.
A népmese napját iskolánk mesemondóversennyel ünnepelte szeptember 30-án az
iskolai könyvtárban.
„Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább
az értékes és feltétlenül megõrzendõ mesebeli kincseket!”

A mesemondóverseny
eredményei:
1., 2. évfolyam: 1. Szabó Laura 1. a, 2. Husvéth Ádám 1. a, 3. Németh Dániel 1. b. Kiváló elõadók: Bereczk Szonja 1. b és Horváth Áron 2. b.
3. évfolyam: 1. Jákob Ágnes 3. c, 2. Schmidt
Péter 3. a, 3. Sohár Bianka 3. b. Kiváló elõadás: Karnis Imola 3. a.

4., 5., 6. évfolyam: 1. Ambrózi Miklós 4. a és
Simon Csaba 6. a, 2. Husvéth Tamás 5. a, 3.
Szabó Bence 4. b. Kiváló elõadók: Papp
Zoltán 5. a és Nagy Noémi 4. a.

Rajzverseny
A TájÉrtékKataszter program rajzversenyt hirdetett, amelyen a gyermekek a
Sárbogárdon szerzett élményeik alapján
készült képekkel vehettek részt. A pályázat célja volt, hogy a gyermekek kutassák
fel, vegyék észre Sárbogárd legszebb természeti vagy épített értékeit. A pályázattal
a program felhívta a figyelmüket a települési értékek jelentõségére. A pályázati
munkákban a diákok Sárbogárdon található, számukra legszebb, legjobban tetszõ
értékeket jelenítették meg. A zsûri a
gyerekek ötleteit, kreativitását értékelte.
Eredményeink:
1. Huszár Boldizsár 2. b, 2. Papp Ágnes Vivien 8. a, 3. Vinklár Dominika 5. a és Pataki
Angelika 8. a.
Mészöly Géza Általános Iskola

Tisztelt Olvasók!
Rendszeres olvasója vagyok e lapnak. A cikkeket és az állandó, idõszakos rovatokat
böngészve hiányoltam a közlekedési témájúakat. Arra az elhatározásra jutottam,
hogy közlekedési kultúránk fejlesztése és az új KRESZ szabályainak jobb megismerése, a balesetek megelõzése érdekében szükséges egy közlekedési rovat, mely rendszeresen megjelenik, aktuális témákat dolgoz fel, esetleges kérdéseket válaszol meg.
A fõ célja: a biztonságos és balesetmentes közlekedés. Ehhez nyújt segítséget ez a rovat, minden közlekedõ polgár és a köz javára.

KRESZ-sarok
Azt mondják, a KRESZ olyan, mint a foci: mindenki ért hozzá. De vajon tényleg
így van?
Kezdjük az alapoktól, a teljesség igénye
nélkül! Szorítkozzunk Sárbogárd és környéke mindennapi lehetséges közlekedési szituációira!
Induljunk el kerékpárral! Városunkat a
forgalmas 63-as számú út szeli ketté. A
kerékpársávot ismerjük, és jól is használjuk.
De tudta-e, hogy fõútvonalon 12 év alatti
gyermek nem kerékpározhat, viszont legfeljebb 10 km/óra sebességgel – a gyalogosforgalom zavarása nélkül! – a járdán
is szabad közlekedni?
Tudta-e, hogy az útpadkán, úttesten, járdán csak egy sorban szabad haladni?
Kerékpárral tilos lakott területen kívül
balra bekanyarodni, vagy megfordulni!
Akkor járunk el helyesen, ha a gyalogosokra vonatkozó szabályok szerint áttoljuk kerékpárunkat az úttesten.
A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között ki kell világítani és la-
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Pályázati felhívás
2010. december 7. és 2010. december 23. között „Betlehemi csillagunk” címmel kiállítást
tervezünk Sárbogárdon a Helytörténeti Múzeumban.
Pályázni: természetes alapanyagok felhasználásával készült, 2 db népmûvészeti jellegû, a
betlehemi jelenet szereplõit ábrázoló alkotással lehet.
A pályázatra beadott alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra!
Elismerés, díjazás: a kiállításra bekerült résztvevõk a december 7-én tartandó ünnepélyes
megnyitón oklevelet kapnak, a zsûri által kiemelt alkotások készítõi pedig az oklevélen kívül különbözõ díjakat vehetnek át.
A jelentkezés határideje: 2010. november
20.
A jelentkezéshez nevezési lapot kell kitölteni, és
a fenti határidõre visszaküldeni a következõ
címre: Szabóné Czuczai Katalin, 7000 Sárbogárd, Nagy Lajos u. 19.
A nevezési lap tartalma: név, lakcím, telefon,
vagy e-mail cím, életkor, az alkotás címe, darabszáma, anyaga.
Az alkotások beadásának idõpontja: 2010.
december 1. 8-16 óra.
Az alkotások beadásának helyszíne: Sárbogárd,
Helytörténeti Múzeum (ahol az ÁNTSZ van).
Az alkotások visszaadásának idõpontja: 2011.
január 10. 10–16 óráig.
További információ: Szabóné Czuczai Katalin,
06 (25) 460 501, 06 (30) 298 6107.

FELHÍVÁS
2010. október 16. napján
(szombaton)

elektronikai
hulladékgyûjtést

kott területen kívül fényvisszaverõ mellényt vagy ruházatot kell viselni.
Néhány érdekesség a sebességhatárokra
vonatkozóan:
– max. 10 km/óra kerékpárral járdán,
gyalogos, valamint gyalogos és kerékpáros övezetekben;
– max. 40 km/óra lakott területen kerékpárral, lakott területen kívül, ha a kerékpárt hajtó fejvédõ sisakot nem visel;
– max. 50 km/óra lakott területen kívül
kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédõ sisakot visel és utast nem
szállít.
Kérek mindenkit, vigyázzon, mert a
rendõrség gyakran ellenõrzi környékünkön a jármûvek sebességét!
Balesetmentes közlekedést kívánok!
Király László gépjármûvezetõ-szakoktató,
Sárbogárd

szervezünk a KÖZÉV Kft. közremûködésével a
településen. Felkérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett nem veszélyes, kiselejtezett elektronikai hulladékot a jelzett napon helyezzék el a megjelölt helyen és idõben. A
konténerben veszélyes hulladékok (akkumulátor, szárazelem, festékesdoboz, növényvédõ
szer, gyógyszer, olajos hulladék) nem helyezhetõek el!
Sárszentmiklós,
a KippKopp Óvoda parkolója

8.00–10.00

Sárbogárd, Hõsök tere

10.30–13.30

Alsótöbörzsök,
iskola elõtti terület

11.30–12.30

Rétszilas, italbolt elõtti terület

8.00–8.45

Pusztaegres, vegyesbolt
elõtti terület

9.00–9.45

Sárhatvan, italbolt elõtti terület 10.00–10.30
Nagyhörcsök, töbörzsöki
leágazás elõtt

10.45–11.15

Kislók, Faluház elõtti terület

12.45–13.30

Polgármesteri hivatal, Sárbogárd
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2010. október 14. Bogárd és Vidéke

LÉGIÓ 2000 SECURITY–BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság
Az I. forduló eredményei:
Sárkeresztúr KIKE–Danubia
4:4 (2:4)
Vezette: Tóth I.
Sárkeresztúr KIKE: Visi, Szauervein,
Hajdiger J., Geiger, Sütõ. Csere: Madár.
Danubia: Somogyi, Kiss, Takács, Horváth,
Tar. Csere: Gábris.
2. perc: meglepetésre vezet a Danubia,
Kiss góljával. 8. perc: Horváth ment el a
jobb oldalon, kisodródva nem tudott beadni. 10. perc: Somogyi védte Hajdinger erõs
lövését. 11. perc: Geiger nagy helyzetben
hibázott. 13. perc: Geiger pörgette a labdát
a kapu mellé. 14. perc: Sütõ lövését bevédte Somogyi. 16. perc: Gábris lõtt kapu mellé. 17. perc: Gábris lövését Visi elnézte, a
labda a kapuban kötött ki. 18. perc: Kiss lövése utat talált Visi kapujába. 19. perc: Sütõ szépített. 19. perc: Kiss végigszlalomozott a pályán, újabb gólt lõtt. 24. perc: Sütõ
szépített. 26. perc: Gábris nagy helyzetben
hibázott. 27. perc: Geiger nem találta el a
kaput. 30. perc: Horváth lövését védte
Visi. 34. perc: Geiger lõtt kapu mellé. A
következõ támadásból Geiger végre bevette a kaput. 35. perc: Horváth fejjel
csúsztatott kapu mellé. 39. perc: Geiger
kihagyta a kihagyhatatlan helyzetet. 40.
perc: Geiger az üres kapu mellé fejelte a
labdát.
Góllövõk: Sütõ 3, Geiger ill. Kiss 3, Gábris.

OMV–Spuri 10:3 (4:1)
Vezette: Tóth I.
OMV: Plézer, Lukács, Nagy, Herczeg,
Killer G. Csere: Derecskei J., Kiss.
Spuri: Huszár, Gál, Márkovics, Schmidt,
Rohonczi. Csere: Bereczki, Simon, Palásti.
4. perc: Rohonczi kisodródva kapu mellé
lõtt. 5. perc: Nagy lövését lábbal védte Huszár. 6. perc: Killer-cselek góllal fûszerezve. 8. perc: Szöglet után Rohonczi egyenlít.
10. perc: Lukács átemelte a labdát a kifutó
Huszár felett, gól. 12. perc: Killer kapu
mellé lõtt. 14. perc: Simon a kapufát találta
el a labdával. 16. perc: Killer tiszta helyzet-

ben hibázott. 17. perc: Killer a kapuba rúgta a labdát. 20. perc: egy szöglet után Kiss
eredményes. 22. perc: Herczeg lövését
védte Huszár. 23. perc: Rohonczi lövését
Plézer tenyerelte szögletre. 25. perc:
Márkovics lõtt kapu mellé. 25. perc: Killer
jóvoltából Nagy lõtt gólt. 28. perc: Lukács
bal lába sült el, újabb gól. 30. perc: Killer
eredményes. 31. perc: Simon kézzel ért a
labdához, büntetõ, melyet Nagy értékesített. 34. perc: Killer lõtt újabb gólt. 34.
perc: Rohonczi szépített. 37. perc: Rohonczi mesterhármast ért el. 39. perc: Derecskei J. is feliratkozott a góllövõk listájára.
Góllövõk: Killer 4, Lukács 2, Kiss, Nagy 2,
Derecskei ill. Rohonczi 3.

Magnum–Horváth Ker.
ELMARADT!

Toledo 2005–Légió 2000,
Fair Bútor 1:7 (1:3)
Vezette: Tóth I.
Toledo 2005: Fûrész, Gazsó, Csuti, Barabás R., Dombi. Csere: Barabás B., Orbán,
Horváth Z., Horváth Zs.
Légió 2000, Fair Bútor: Lekner, Magyar,
Németh, Baki, Vereczki. Csere: Huszár,
Lakatos, Szilágyi.
A mérkõzést a Bogárdi TV sportadásában
tekinthetik meg.
Góllövõk: Barabás R. ill., Magyar 5, Huszár
2.

Extrém–Bad Boys 6:3 (2:1)
Vezette: Tóth I.
Extrém: Pálinkás, Dévényi, Derecskei G.,
Major, Horváth. Csere: Lakatos T.
Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, Horváth F.,
Horváth I., Kuti. Csere: –
2. perc: Major fordult le Mikuliról, az átadásról lemaradtak. 3. perc: Major óriási
helyzetet hagyott ki, a másik oldalon Horváth F. 7. perc: Derecskei perdítette a labdát kapu mellé. 11. perc: Horváth I. nem
tudta kihasználni Pálinkás hibáját. 12.
perc: A többet támadó Extrém Dévényi révén megszerezte a vezetést. 13. perc: Hor-

váth I. felszabadító rúgása Horváth F.-rõl
pattant a hálóba. 19. perc: Horváth T.
megszerezte a vezetést. 21. perc: Derecskei G. tovább növelte az elõnyt. 22. perc:
Dévényi-gól. 25. perc: Major a kapufát találta telibe. 29. perc: Dévényi szépen játszotta magát tisztára, lövése után a labda
elkerülte a kaput. Nagy helyzet volt. 30.
perc: Most viszont betalált. 31. perc: Pálinkás bólintotta be a labdát a kapuba. Még
ugyanebben a percben Horváth F. szépített. 37. perc: Derecskei G. az üres kapu
mellé lõtt. Ez is nagy helyzet volt. 38. perc:
Pálinkás kezére pattant a labda. A büntetõt Kuti higgadtan helyezte a kapuba.
Sárga lap: Horváth T.
Góllövõk: Dévényi 2, Horváth T., Derecskei
G., Pálinkás ill. Horváth F. 2, Kuti.

Twister Galaxy–Sárbogarak
3:1 (2:0)
Vezette: Tóth I.
Twister Galaxy: Szántó, Roszkopf, Balogh, Somogyi, Killer I. Csere: Bognár,
Szabó.
Sárbogarak: Csuti, Dizseri P., Gazdag,
Kiss A., Dizseri B. Csere: Dizseri M., Dizseri T., Gászler, Madarász, Németh.
5. perc: Dizseri B. hagyott ki egy ziccerhelyzetet. 8. perc: Somogyi a kapufát találta telibe. 9. perc: Dizseri P. hibázott, majd
Bognár lövését Csuti nagy bravúrral hárította. 15. perc: Bognár elhamarkodottan a
kapu mellé lõtt. 16. perc: Dizseri B. hagyott ki nagy helyzetet. 17. perc: egy szöglet után Killer fejelte a labdát kapuba. 18.
perc: Szabó sarokkal vette be Csuti kapuját. 22. perc: Csuti védte Roszkopf erõs lövését. 24. perc: Somogyi lövése a felsõ lécen csattant. 28. perc: Somogyi növelte az
elõnyt. 30. perc: Dizseri B. lövése kerülte
el a kaput. 33. perc: Szabó lövése után a felsõ lécen csattant a labda. 34. perc: Csuti
védte Somogyi lövését. 36. perc: Dizseri M.
szép találata, Szántó verve volt. 40. perc:
Dizseri P. lövését védte Szántó.
Sárga lap: Bognár.
Góllövõk: Killer I., Szabó, Somogyi, ill.
Dizseri M.

Tabella
1. OMV
2. Légió 2000, Fair Bútor
3. Extrém
4. Twister Galaxy
5. Sárkeresztúr KIKE
Danubia
7. Bad Boys
8. Spuri
9. Sárbogarak
10. Toledo 2005
11. Horváth Ker.
Magnum

1 1 1 1 - 1
1 - - - - - - -

1
1
1
1
-

10:3
7:1
6:3
3:1
4:4
4:4
3:6
3:10
1:3
1:7
-

3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
-

Góllövõlista:
1. Magyar N. – Légió 2000, Fair Bútor – 5 gól.

Gróf Ferenc
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Baracs–Sárszentmiklós 3:2 (0:1)
Baracs, 150 nézõ, vezette: Lak Balázs.
Baracs: Tóth, Horváth, Bartók, Ivacs, Éliás (Szabó), Timkó, Prókai (Sarok), Szurma (Balogh), Sebestyén, Vajda, Meggyes. Edzõ: Éliás Zsolt.
Sárszentmiklós: Sipõcz, Arany, Szarka, Szabó G.,
Palotás, Szabó L., Bakos (Král), Huszár, Tóth, Krajcsovics (Gráczer G), Balogh. Edzõ: Masinka László.
Ahogy utaztunk a mérkõzésre, és beszélgettünk,
egyetértés volt abban, hogy ettõl a meccstõl kezdve el kell kezdenünk a pontok gyûjtését. Ennek
megfelelõen kezdett csapatunk. Kijelenthetõ, hogy
az egész elsõ játékrészt uraltuk, és a 38. percben
Tóth révén meg is szereztük a vezetést, 0:1.
A félidõben a vendégszurkolók nyugodtak voltak,
mivel mindenki meg volt róla gyõzõdve, hogy még
további gólokat szerzünk, és meglesz a 3 pont. Ehhez képest a hazai csapat az 50. percben egyenlített Szurma révén, aki Ivacs ívelését helyezte a hálóba a tétovázó védõink között, 1:1.
Krajcsovics egy hosszú indítással kilépett, lefutotta védõjét, majd 14 méterrõl bal lábbal nagy erõvel
a hálóba lõtt, 1:2.
62. perc: Vajda közel 40 méteres szabadrúgása a
kapu felé szállt, mellyel Szabó G. szemben állt, de
elhúzta a fejét a már erejét vesztett labda elõl, így a
játékszer a kapuban kötött ki, 2:2.
Ez a gól olyannyira megkeverte csapatunkat, hogy
szinte csak kerestük a labdát, és már csak azon izgultunk, hogy további gólt ne kapjunk, de ez sajnos

Férfi kézilabda, megyei I. o.

Egy gyõzelem, egy vereség
VAX Sárbogárd II.–Mór I. 23-30 (8-18)
Sárbogárd II.: Németh I.–Szabó 2, Botka 1, Suplicz 2, Lakatos, Bodoki II. 5, Hegedûs 4. Csere: Borostyán, Rehák 4, Szilveszter 2, Vorsléger 1, Bodoki
2.
Rendkívül jó mérkõzést vívott a két csapat. Ellentétes félidõket láthattunk, hiszen az elsõ játékrészt
magabiztosan nyerte a rutinos vendégcsapat, viszont a második félidõben magára talált csapatunk,
és szép, idõnként jó játékkal feljöttünk.
Ez a Mór tavaly NB II-ben nyolcadik lett, és csak a
létszámcsökkentés miatt jött vissza a megyei I.
osztályba. Látszott is a játékukon az összeszokottság. A mieink viszont erõvel bírták jobban, így méltó ellenfelek voltunk a II-es csapattal is.
Reméljük, hogy egy jó játékkal I. csapatunk legyõzi
majd ezt a rutinos gárdát.

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Adony
2. Mezõfalva
3. Seregélyes
4. Sárosd
5. Aba–Sárvíz
6. Lajoskomárom
7. Sárbogárd
8. Pusztaszabolcs
9. Dég
10. Mezõszilas
11. Rácalmás
12. Enying
13. Kulcs
14. Vajta
15. Cece
16. Sárszentágota
Kulcs -1 pont.

9
8
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
7
6
6
5
4
3
3
2
2
1
2
1
0
0

1
0
0
2
2
2
1
2
1
3
2
4
1
3
2
0

0
0
2
1
1
2
4
3
5
4
5
4
6
5
7
9

26
24
31
34
30
21
13
17
18
18
19
17
25
9
6
5

9
0
11
8
11
14
19
14
22
28
31
21
27
28
31
39

17
24
20
26
19
7
-6
3
-4
-10
-12
-4
-2
-19
-25
-34

nem sikerült, mert Meggyes a 84. percben eredményes volt, 3:2.
A 89. percben szabadrúgást kaptunk a hazai kaputól kb. 30 méterre, melyet Huszár nagy erõvel a bal
alsó sarokba vágott, de az elrúgás utáni pillanatban
a játékvezetõ belesípolt, mivel Král egy korábbi szituációt reklamált.
Kijelenthetõ, hogy a játékvezetõ egy szabályos gólunkat vette el.
Mindettõl függetlenül számomra még mindig érthetetlen, hogyan tud egy csapat így megkeveredni
a bekapott gól után.
Több, korábban nálunk focizó labdarúgó is eljött
megnézni a csapatot, és sajnos egyöntetû volt a
véleményük, hogy a védelmünk egy tragédia, de a
középpályánk sem játssza azt, amit kellene. Több
játékosnak le kellene ülnie és el kellene gondolkoznia.
Számomra szembetûnõ volt az is, hogy részünkrõl
sok volt a szöveg a pályán, ami nem is lenne baj, ha
biztatás lenne. De sajnos sok esetben veszekedés
volt, ami – mint köztudomású – elõre nem visz.
Ifjúsági mérkõzés: Baracs–Sárszentmiklós 1:0
Ifi csapatunk nem érdemelt vereséget, de sajnos a
hazai csapat talált egy gólt, így õk is pont nélkül tértek haza.
Hétvégén hazai pályán fogadjuk a Dunafém–Maroshegyet, ahol már igazán kötelezõ a gyõzelem.
Szabó Béla

0
2
1
2
1
1
0
2
2
2
0
0
1
1
1
0

0
1
2
2
3
3
4
3
3
3
6
6
5
6
7
8

38
38
17
20
19
17
22
16
13
12
9
11
14
11
8
7

0
13
11
13
15
14
18
11
9
12
23
27
20
26
29
31

Mezõszilas–Lajoskomárom 1-1 (1-0)
Góllövõk: Szepesi, illetve Schmikl.
Vajta–Enying 2-2 (2-2)
Góllövõk: Kecskés, Balogh, illetve Körmendi,
Pómizs.
Cece–Aba-Sárvíz FC 0-4 (0-2)
Góllövõk: Berengyán (3), Kuczi.
Mezõfalva SE–Sárbogárd 5-0 (1-0)
Góllövõk: Móricz (2), Tórizs (2), Sági.
Pusztaszabolcs–Rácalmás 2-2 (1-1)
Góllövõk: Kovács B., Kovács J., illetve Hepp, Munkácsi.
Sárszentágota–Dég 0-5 (0-2)
Góllövõk: Sörös, Gulyás (2), Talkovics, Verbóczki.
Seregélyes SE–Adony 1-2 (1-1)
Góllövõk: Boldog, illetve Török, Hegedûs R.

A Turul Macron csoport
eredményei

Kisapostag–Zichyújfalu 0-3 (0-1)
Góllövõk: Horváth G., Szaniszló, Újfalusi.
Nagylók–Perkáta 2-0 (1-0)

Sárbogárd I.: Németh I.–Rehák, Bodoki II. 3, Vorsléger 4, Takács 3, Balogh 11, Pluhár 3. Csere: Lakatos 3, Németh II. 8. Edzõ: Bodoki György.
Kicsit felemás érzéssel utaztunk Martonvásárra, hiszen az egyetlen pálya, ahol szabadtéren, aszfalton
kell játszani. Persze, az ellenfél is ugyanazon a pályán játszott. Az aggodalom felesleges volt, hiszen
végig vezetve, magabiztos gyõzelmet arattunk.
Balogh ismét remekelt Németh II-vel egyetemben.
Vorsléger 4 gólja is biztató. Az egész csapat jól küzdött, így biztosan hoztuk a kötelezõt.
A következõ mérkõzésünk október 16-án,
szombaton, 11 órakor lesz a Mészölyben, az ellenfél Seregélyes csapata lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!
Rehák Sándor

9
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2
1
1
0

Góllövõk: Morva, illetve Gál (2), Horváth T., Horváth Z., Zách, Lendvai.

Góllövõ: Szaniszló G.

Martonvásár–VAX Sárbogárd I.
26-35 (11-14)

1. Csákvár
9
2. Velence
9
3. Pákozd
9
4. Kisláng
9
5. Szabadegyháza
9
6. Iváncsa
9
7. Kápolnásnyék
9
8. Martonvásár
9
9. Polgárdi
9
10. Baracs
8
11. Bakonycsernye
9
12. Dunafém–Maroshegy 9
13. Sárszentmiklós
8
14. Etyek
8
15. Káloz
9
16. Pusztavám
8
Pusztavám -1 pont.

Kulcs–Sárosd 1-6 (1-3)

Szabadegyháza II.–Soponya 1-0 (1-0)

Magabiztos gyõzelem
idegenben

A Femol csoport állása
25
24
21
20
20
17
13
11
10
9
8
7
6
6
2
0

Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Góllövõ: Molnár T. (2)
Hankook–Besnyõ 0-6 (0-4)
Góllövõk: Viola (2), Beretka, Becséri, Keresztúri,
Matkovics.
Elõszállás–Nagyvenyim 6-1 (1-0)
Góllövõk: Felföldi (4), Németh, Kiss, illetve Mészáros.
Alap–Mezõkomárom SE 5-1 (2-1)
Góllövõk: Major, Kisari, Bölcskei, Takács, Simon,
illetve Fejérpataky.
LMSK–Dunapentele SE 2-1 (0-0)
Góllövõk: Csizmadia (2), illetve Nagy.

A Turul Macron csoport állása
38
25
6
7
4
3
4
5
4
0
-14
-16
-6
-15
-21
-24

27
20
19
17
16
16
15
14
14
11
9
9
7
4
4
-1

1. Nagylók
2. Besnyõ
3. Zichyújfalu
4. Alap
5. Elõszállás
6. LMSK
7. Perkáta
8. Szabadegyháza Ii.
9. Dunapentele
10. Soponya
11. Nagyvenyim
12. Hankook
13. Mezõkomárom
14. Kisapostag
Kisapostag -1 pont.

9
9
9
9
8
8
8
9
9
9
7
9
8
9

8
7
6
6
4
5
4
4
2
1
1
1
0
1

0
1
2
1
4
0
0
0
2
5
1
1
3
0

1
1
1
2
0
3
4
5
5
3
5
7
5
8

28
33
23
30
26
19
15
19
18
14
5
6
7
6

9
13
8
13
9
15
11
27
24
18
16
26
25
35

19
20
15
17
17
4
4
-8
-6
-4
-11
-20
-18
-29

24
22
20
19
16
15
12
12
8
8
4
4
3
2
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Erdélyi lelkész a miklósi gyülekezetben
Október 10-én, vasárnap a Sárszentmiklós–Rétszilasi Református Gyülekezetben
szolgált Kántor Attila marosvásárhelyi lelkész, a Maros–Mezõségi Egyházmegye esperese, aki hat lelkésszel együtt érkezett a Vértesaljai Egyházmegyébe.
Sárszentmiklóson délelõtt 10 órakor, Rétszilason délután fél kettõkor hirdette Isten
üzenetét, majd néhány mondatban beszámolt gyülekezetük, városuk, az erdélyi magyarság helyzetérõl.
2004 óta szinte minden év õszén erdélyi lelkészek érkeznek a Vértesaljára, tavasszal
pedig a mi lelkészeink mennek el, és szolgálnak a Maros–Mezõségi Egyházmegye gyülekezeteiben. Az évek múltával azt tapasztaljuk, hogy sok áldás van ezekben a találkozásokban, és jó lenne még bõvíteni ezt a kapcsolatot.
Hegedûsné Erdõdi Judit lelkész

140 éves a sárszentmiklósi
evangélikus templom

Ír dicsõítés

Meghívó
Jubileumi ünnepségsorozatunk
keretében

zenés irodalmi estet
tartunk evangélikus szerzõk
mûveibõl

2010. október 18-án
17 órakor
a Madarász József
Városi Könyvtárban.
Közremûködnek:

Arany Ariella, Dizseri Barnabás,
Horváth István, Horváth Réka,
Leszkovszki Albin, Vörös Lászlóné,
valamint zeneiskolás növendékek
Jákob Zoltán vezetésével.
Szeretettel várunk mindenkit!

Köszönet
Az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért
Egyesület nevében szeretnék köszönetet mondani MINDENKINEK, aki az
október 9-én megrendezett szüreti felvonuláson részt vett, a felvonulás és a
bál lebonyolításában segített, valamint
azoknak, akik megsütötték a sok süteményt, és felajánlásaikkal támogatták a
rendezvényt, akik fogataikkal, hintóikkal, vagy csikósként részt vettek a felvonuláson, és ezáltal emelték annak színvonalát. Külön köszönet az egyesületi
tagoknak, a helyi nyugdíjasklubnak és a
polgárõrségnek, akik idõt és energiát
nem nézve szorgoskodtak a falu legrégebbi hagyományának megõrzésében.
Magyar Zoltán elnök

D. Kiss Ildikó és az Éirí együttes adott koncertet a sárszentmiklósi evangélikus templom fennállásának 140. jubileuma alkalmából rendezett programsorozat részeként.
Az ír muzsikát játszó együttes ismert és kevésbé ismert dallamokat gyûjtött csokorba
és nyújtott át a közönségnek, melyek Istent
dicsõítik. Némelyik egészen õsi múltra tekint vissza, s ma is a liturgia része a távoli
vidéken.
D. Kiss Ildikó ír, angol illetve magyar nyelven, saját fordításban tolmácsolta a dalok
üzenetét. A táncra hívogató dob, hárfa (Írország jelképe), furulya, hegedû, mandolin és más hangszerek különleges hangulatot varázsoltak a templom falai közé.

„Áldjon meg az Úr,
És töltse meg a te szívedet
Békével és melegséggel,
Elmédet bölcsességgel,
Tekintetedet világossággal és vidámsággal,
Füleidet mennyei muzsikával,
Ajkaidat kacagással,
Orrodat finom illattal,
Kezeidet gyengédséggel,
Karjaidat erõvel,
Lépteidet lendülettel,
Lábaidat tánccal,
És egész lényedet jó egészséggel.”
(Õsi ír áldás)
Hargitai Kiss Virág
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Szüreti mulatság Vajtán
Az idei szüreti felvonulásra az égiek is áldásukat adták, mivel egész nap kellemes
napsütésben szorgoskodott, készülõdött a
falu népe. Jákobné Szász Erika szervezésének és Fehér Tamás segítségének köszönhetõen idén minden magyar ruha gazdára talált. Délután 1 órakor indult el a díszes menet a Sprint zenekar tagjainak kíséretében az önkormányzat konyhája elõl.
Vajtán öt kitüntetett helyen álltak meg kis
mûsorukkal: a Váci utcában, a csodálato-

san megújuló fõtéren, a Puskin és az Alkotmány utcában, valamint végsõ helyszínként a Rucz-farmon. A falu kicsinye-nagyja szívét, lelkét kitéve próbált kedveskedni
a feldíszített sátrakkal, házi süteményekkel, szendvicsekkel, lélekmelegítõvel a felvonulók hadának. E vidám eseményre a
kastély külföldi tanulói is felfigyeltek, s a
faluból elszármazott nagyvárosiak is hazatértek. A bált este 7-kor Térmeg György
polgármester pohárköszöntõje nyitotta

meg. A mûsorban minden korosztály képviseltette magát a Vajtai Ezüst Folyó Ékkövei Hastánccsoporttól az Õszirózsa
Népdalkörig bezárólag. A szervezõk köszönetet mondanak mindazoknak, akik a
szüreti felvonulásban részt vettek, a szervezésben segítettek, és hozzájárultak ahhoz, hogy idén is ilyen szép szüreti felvonulásban lehetett részünk.
Tudósítónktól
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NAGYMAMA RECEPTJEI

TÖRLESZTÉSEK

Magyaros foszlós lángos (12-14 db)

Egy darabig huszonötezer forint havi törlesztést kellett fizetnünk
az OTP-nek. Fontos tény, hogy a kölcsönt forintban vettük föl,
nem valamiféle valutában. Egyszer jött egy levél, hogy ezentúl
hatvanezret kell fizetni. Az addiginak több mint a kétszeresét. Pedig a hitelállományunk egy fillérrel sem nõtt.
Ez olyan volt, mint egy alapos hátba rúgás. A bankhivatalban magyarázgatták nekem, hogy ez miért van, de csak bólogattam. Éreztem, hogy ez nem normális dolog. Ilyen hirtelenül jöttek rá, hogy
eddig keveset fizettem? Minek akkor a sok hatalmas számítógép?
Mindegy, nem tehetünk semmit. Majd próbálunk szerényebben
élni, többet dolgozni, nem iszunk, nem dohányzunk. Törleszteni
kell, olyan emberek vagyunk, akik törlesztenek.
Na, de tegnap jött megint egy levél, hogy mostantól kezdve ötvenkilenc-ezret vonnak le havonta a számlánkról. Hogy e mögött miféle számítások vannak, azt titok fedi. Mindegy, ezerrel kevesebb.
Ez is valami. Abba nem szabad belegondolni, hogy a felvett kölcsön összegét már teljesen leperkáltuk, most még két évig csak a
kamatot nyögjük. Mit mondjak? Nem vagyok boldog. Az enyhít a
lelkiállapotomon, hogy a kölcsönbõl vásárolt ingatlan megfelelõ,
jól tudjuk használni.
Elképzelem, hogy akinek a vörös iszap elöntötte a házát, de még
törlesztenie kell a lakhatatlanná vált ingatlan részleteit, az hogy
viszonyul ehhez. Fizet a semmiért? A tévében, rádióban lehet hallani a károsultak panaszait. Az embernek libabõrös lesz a háta, ha
beleképzeli magát a helyükbe. Az asszonyok sírdogálnak, a férfiak tehetetlenül sóhajtoznak. Egy néni azt mondta, azért könyörög
az Istenhez, hogy szólítsa õt magához, mert nem bírja el a katasztrófa súlyát. A másik azon siránkozott, hogy egy hete még mindene
megvolt, ami egy dolgos élet után adatott neki, most meg semmije
sincs, még a tyúkjai is elpusztultak. Egy férfi a kórházban a bõrén
sötétlõ, gennyedzõ foltokat panaszolta, amelyeket az iszap okozott. Reméli, hogy nem bõrrák. Nyolc hullát kotortak ki az áradat
alól.
Nem természeti katasztrófa volt ez. Az emberiségnek szüksége
van alumíniumra. Ennek megtermelése rengeteg vörös iszapot
eredményez. Csináltak egy nagy tárolót hatalmas gáttal, oda ömlesztették az iszapot. A gát átszakadt, millió tonna vörös zagyvalék öntötte el kisemberek tulajdonát. Tönkrement az életük.
Hallom, õrizetbe vették az alumíniumcég vezetõjét, indítványozzák a letartóztatását, más fõnökökre is ez a sors leselkedik. A vagyonokat zárolták, magát a vállalatot állami kezelés alá vették.
Visszavették, mert a rendszerváltozás elõtt ez már volt egyszer állami vállalat. A privatizáció során fillérekért megszerezték valakik, s utódaik már milliárdosok. Most meg letartóztatásukról van
szó. Azt nem hiszem, hogy koldusbotra jutnak, mint azok, akiket
elöntött az iszapjuk.
– Hova fognak költözni? – kérdezte a riporter a családapát a romba dõlt ház elõtt.
– Fogalmam sincs – válaszolta leírhatatlan tekintettel a kérdezett.
Így mûködik az a világ, amelyet kapitalizmusnak neveznek. Hol
föl, hol le. Akinek szerencséje, esetleg esze is van, az megkapaszkodhat. De a törlesztés szörnyû kényszere könyörtelen.

Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 2 dkg friss élesztõ, 2 teáskanál
porcukor, 2 gerezd fokhagyma, 1 dl tej, 2 dl aludttej (vagy kefir,
esetleg joghurt), kevés pecsenyezsír (vagy 3 evõkanálnyi, diónyi
reszelt hagymával átsütött olaj), 2 teáskanál só, 1 mokkáskanál
törött bors, olaj a sütéshez.
A langyos tejet simára keverjük a szétmorzsolt élesztõvel és a cukorral. A már felfutott élesztõs tejet hozzáadjuk a liszthez, majd
az aludttejjel, a sóval, a borssal és a zúzott fokhagymával alaposan
összegyúrjuk. A tésztát jól kidolgozzuk. Lisztezett deszkán, kelesztés nélkül, vékonyra kinyújtjuk, majd rákenjük a pecsenyezsírt, és úgy csavarjuk fel, mint a rétest szokás. A göngyöleg egyik
végét ráhajtjuk a másikra, és tiszta konyharuhával letakarva, langyos helyen 30 percig pihentetjük. Ezután újra kinyújtjuk, de fél
centi vastagra. Nagyobb pogácsaszaggatóval, vagy pohárral kiszaggatjuk, olajos kézzel kissé széthúzogatjuk, és bõ, forró olajban mindkét oldalán pirosra sütjük. Tálpapírral bélelt tálra
tesszük, hogy az a felesleges olajat beszívhassa. Száraz bor, vagy
sör illik mellé.

Spagetti szalonnás-tejszínes
szósszal
Hozzávalók: 250 g baconszalonna, 250 g csiperkegomba, 1 fej
vöröshagyma, 50 ml fehérbor, 350 ml tejszín, 500 g spagetti
tészta.
A felkockázott baconszalonnát pirítsuk meg, majd adjuk hozzá a
felszeletelt gombát, hagymát és pirítsuk tovább. Ezután öntsük rá
a fehérbort, és fõzzük össze. Majd öntsük hozzá a tejszínt, és fõzzük kb. 5 percig. A kifõtt tésztára öntsük rá a szószt. A tetejére lehet szórni egy kis parmezán sajtot is.

Finom túrós gombóc
Hozzávalók: 7 dkg vaj, 2 tojás, csipetnyi só, 50 dkg túró, 6 dkg finom zsemlemorzsa, 6 dkg búzadara, 1 csomag vaníliás cukor, 10
dkg liszt, fél csomag sütõpor. Miután megfõtt, ebben forgatjuk meg:
10 dkg olvasztott margarin, 10 dkg finom zsemlemorzsa.
A vajat, a tojást és a sót jól elkeverjük, hozzáadjuk az áttört túrót,
zsemlemorzsát, búzadarát, a sütõporral elkevert lisztet, összegyúrjuk és jól kidolgozzuk. Két órán át állni hagyjuk. Gombócokat formázunk a masszából, és vaníliás cukros, lobogó vízben
megfõzzük. Meglocsoljuk az olvasztott margarinnal, és rápirítjuk
a morzsát.
A tetejére porcukros tejfölt önthetünk, de finom baracklekvárral
is. Ha mindent betartunk, ami a receptben van leírva, biztosan
nem lesz kemény, vagy túl lágy!

(L. A.)

Hargitai nagymama
szakácskönyve

Ételed az életed címmel
kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban,
2.500 Ft-os áron.

Heti idõjárás
A hét végéig marad az alapvetõen napos, csendes, az átlagosnál kissé hûvösebb õszi idõ. A jelenlegi számítások szerint a hét
végétõl több fokkal hûvösebb, változó nedvességtartalmú léghullámok sodródnak a Kárpát-medence térsége fölé. Változékonyabb és egyre hûvösebb idõre kell felkészülnünk. A hõérzetünket tovább rontja majd az idõnként megerõsödõ északias
légmozgás.
www.metnet.hu
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GYEREKSAROK

Haragszik-e, gazduram?
I. rész
Volt egyszer egy szegény ember. Három fia volt, kettõ derék, ügyibevaló legény, a harmadik olyan
,,tedd el, elõ se vedd” legény.
Azt mondja egyszer a legidõsebb legény:
– Hallja-e, apó, én elmegyek szolgálatot keresni, s ha hazajövök, egy véka pénzt hozok magammal!
A szegény ember bizony egy szóval se mondta, hogy ne menjen, s a legény el is indult szerencsét
próbálni. Ment, mendegélt hegyen-völgyön át, beállított egy gazdag emberhez, s beszegõdött annál szolgának. De a szerzõdésbe azt íratta, hogy egy esztendõ leteltével fizessen a gazda neki egy
véka pénzt, s amelyikük az esztendõ leforgása alatt megharagszik, a másik lecsippenthesse az
orra hegyit. Az esztendõ kakukkszóig tartott.
A gazda elõször is cséplésbe állította a legényt, s csépeltette, hogy a nyelvét is kivetette belé, de
mikor az evés ideje megjött, csak nem hívta enni. Két-három napig csak csépelt, csépelt a legény
éhen, szomjan, de már ekkor kikelt a béketûrésbõl, s azt mondta:
– Hát gazduram, miféle ember kend, hogy még enni sem ad a cselédjének?
– Talán bizony haragszol? – kérdezte a gazda.
– Már hogy az istennek az égõ haragjába ne haragudnék!
– No, bizony, ha haragszol, akkor mutasd is ide az orrodat! – mondta a gazda.
Mit tehetett a szegény legény, szegény feje, oda kellett tartania az orrát, a gazda pedig megvágta
a hegyit, s a legénynek pénz nélkül, orrhegy nélkül kellett hazamennie.
Hej, elbeszéli otthon nagy szomorúan, hogy mi történt vele, de meg is járta!
– No, csak megállj – mondta a második legény –, most már én megyek el ahhoz a gazdához, majd
elhozom én a pénzt is meg a gazda orra hegyit is!
El is ment a második legény, de pontosan úgy járt, mint a bátyja. Neki is, mint a bátyjának, pénz
nélkül, orrhegy nélkül kellett hazamennie.
Azt mondja most a legkisebb legény:
– Már most én megyek el,
hátha jobban járok, mint ti!
No, bezzeg lett erre szörnyûséges kacagás! Eleget
mondták neki: „Maradj itthon, te szerencsétlen!” Nem
használt semmit, a legkisebb
legény útnak eredt. Beszegõdött a gazdához, éppen olyan
megállapodással, mint a
bátyjai.
Ahogy beállt a szolgálatba, a
gazda mindjárt csépeltetni
kezdett vele, de enni bizony
nem hívta sem elsõ nap, sem
második nap. A legény csak
hümmögött magában, de
nem szólt semmit, hanem kimért este, reggel két véka gabonát, s azért a szomszédban mindig adtak enni. Így tartott ez két álló hétig. Egyszer csak azt kérdi a gazda:
– Hé, legény, hát te csak csépelsz mindig, s aztán sohasem eszel?
– Dehogynem, gazduram – feleli a legény –, van itt gabona elég, istennek hála, adnak azért ételt
is, ha kell!
– Úgy-e?!
– Talán bizony haragszik, gazduram?
– Dehogy haragszom, dehogy haragszom – feleli a gazda –, eszem ágában sincs haragudni!
Másnap vasárnap volt, a cséplést félbehagyták. A gazda s a felesége elment a templomba, s azt
mondták a legénynek, hogy amíg õk odalesznek, jól fõzze meg az ételt, s tegyen a fazékba petrezselymet.
A legény egyet gondol, s a gazda drágalátos kutyáját, akit Petrezselyemnek hívtak, belenyomta a
fazékba.
Jönnek haza a templomból, s az asszony mindjárt a kutyát szólítja, mert erõsen szerette. De bizony hiába kiabált, hogy „Petrezselyem, ne!”, Petrezselyem nem jött elõ.
– Már miért kiabál annyit, asszonyom, mikor megparancsolta, hogy a Petrezselymet a fazékba tegyem?!
No hiszen, lett erre szörnyû patália, sírás-rívás! A legény kérdi a gazdát:
– Talán bizony haragszik gazduram?
– Dehogy haragszom, dehogy haragszom – felelt a gazda –, eszem ágában sincs – pedig a nyelvét
is rágta nagy mérgében.
(folytatjuk)
Székely népmese
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XVI.
Mikulás-futás

(magyarországi és határon túli
intézményekben)
2010. október 15–december 21.
(Fõvédnök: Magyar Olimpiai Bizottság)
Program
* Futás, kocogás a Mikulással és nagykövetével (egy
könnyen teljesíthetõ távon).
* Élménybeszámoló a „Futás Lappföldre, a világ Mikulásához” útról, vagy (korosztálytól függõen) a kínai olimpiai lángfutásról (igény szerint).
* „Hogyan sportol a Mikulás?” – rajzpályázat, beszélgetés a rendszeres mozgás, sportolás jelentõségérõl.
* A Mikulás nagykövete meghirdeti a „Természet- és Állatvédõ Gyermek Kiskövetek” címû pályázatot.
* A természet és az állatok védelme érdekében madáretetõk kihelyezése, feltöltése.
* A határon túli magyar gyermekek és iskolák közötti baráti kapcsolatok kialakításában segít a Mikulás és nagykövete (ehhez várjuk a levelezni kívánó gyermekek posta-, vagy e-mail címeit).
* Amennyiben részt kívánnak venni az ajándékgyûjtésben, a Mikulás és nagykövete átveszi és továbbítja az
összegyûjtött ajándékokat a rászoruló gyermekek számára (a mellékelt felhívás szerint).
A jelentkezés módjai:
– e-mailben (a mikulaskovet@gmail.com címre);
– telefonon (06 /30/ 293 2375);
– postai úton (2422 Mezõfalva, Petõfi S. u. 55.).
(Az idõjárás szempontjából célszerû minél elõbb, még az
õszi idõszakban megtartani a rendezvényt.)
A korábbi években megrendezésre kerülõ Mikulás-futásokról további leírások, információk, fotók láthatók a
www.mikulasnagykövet.hu honlapon.
Kovács István Mikulás-nagykövet
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Október 16., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Hírek 8.05 Sporthírek 8.10
Európa Magyarországon 8.35 Marci 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 Motorvízió 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!? 18.05 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 21.00
Miss Marple történetei: Gyilkolni könnyû 22.45 Hírek 22.50 Sporthírek 23.00
Dob+Basszus Live 23.55 Nomád Pláza – Három vándor 0.55 Magyar pop 1.50
Magyar bulizenék
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A fantasztikus négyes 10.30
Asztro show 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Nász-nap
13.10 Pasifaló 13.40 Sue Thomas – FBI: Az informátor 14.35 Tengeri õrjárat
15.40 Traveller – Az utolsó vakáció 16.30 Merlin kalandjai 17.30 Glee – Sztárok
leszünk 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 22.15 Tõzsdecápák 0.50
Az utas neve: Halál 2.25 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2-matiné 9.45 414-es küldetés 10.20 TV2
matiné 11.10 Kath és Kim 11.40 Két testõr 12.10 Babavilág 12.40 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 22.50
Pitch Black – 22 évente sötétség 0.40 Légicsapás 2.10 Ezo.tv 3.05 Kalandjárat
3.30 Teleshop 4.30 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 Kabaréklub 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 20.45 Zene 21.04 Rádiószínház 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 17., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Hírek 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.05 Engedjétek hozzám 9.15 Így szól az Úr! 9.20 Katolikus krónika 9.45 Útmutató 10.10 A sokszínû vallás 10.25 Református magazin 10.50 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.00 Római katolikus szentmise közv. 12.00 Hírek 12.05 TS –
Sport 7 13.00 Hogy volt!? 14.20 Halra magyar – Szüret Szõlõsiéknél 14.50 Zegzugos történetek 15.20 Körhinta – Fesztiválkalauz 15.50 Erdélyi kastély 17.10
Panoráma 17.40 Magyarország története 18.10 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 Margat lovagjai 0.00 Team Building 1.00
Magyar rock 2.00 Magyar válogatott
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Trendmánia 10.40 Asztro
show 11.35 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Pasifaló 13.05 Magyar autósport-magazin 13.25 Forma-1 magazin 13.50 A Grace klinika 16.40 Karantén
18.30 Híradó 19.00 Tökéletes célpont 20.00 Charlie és a csokigyár 22.10 Heti
hetes 23.30 A kanyaron túl 1.05 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 9.50
414-es küldetés 10.25 TV2-matiné 11.15 Stahl konyhája 11.45 Kalandjárat
12.15 Sliders 13.10 A parti õrség 14.05 Monk – Flúgos nyomozó 15.00 Sheena,
a dzsungel királynõje 16.00 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 16.55
Megasztár 5 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Rumlis vakáció 22.00 Frizbi Hajdú
Péterrel 23.00 Cleaner – A független 23.55 Tigris és sárkány 2.00 Ezo.tv 2.55
Napló 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Visszaszámlálás 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise 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
Hangalbum 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 18., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Aranymetszés 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin 14.05
Domovina 14.35 Átjáró 15.05 Szülõföld – Felnevelõföld 16.05 Fejezetek a magyar vasutak történetébõl 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 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 23.20 Pécsi keringõ 23.45
Prizma 0.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.15 TS – Motorsport 0.45 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
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18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Dr.
Csont 22.20 Showder Klub 23.30 Face the Pro póker 0.35 Reflektor 0.50
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 10.20 Teleshop 11.25 Fesd újra, Van
Gogh! 13.25 Kvízió 14.55 Dokik 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30 Árva
angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek megõrültek! 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 Beowulf – A hõs és a szörnyeteg 3.55 Magellán
4.20 Animációs filmek
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 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 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 történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Október 19., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kékfény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.30 Srpski Ekran 14.00 Unser Bildschirm 14.35 Átjáró 15.05 Tudástár 2010 15.35 Összhang 16.30 Hírek 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután
17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05
Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.35 Megbízás gyilkosságra 23.50 Zegzugos történetek 0.15 Prizma 0.30 Hírek 0.35 Sporthírek 0.45 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 Vészhelyzet 22.20 A Grace klinika 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55
Elátkozottak 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 10.30 Teleshop 11.50 Trója – Háború
egy asszony szerelméért 13.25 Kvízió 14.55 Dokik 15.25 Rex felügyelõ 16.30
Marina 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek megõrültek! 20.00
Jóban-Rosszban 20.30 Bajnokok Ligája 23.15 Megamánia 23.45 A médium
0.40 Tények este 1.10 Ezo.tv 2.05 Tiszta lap 3.30 Babavilág 3.55 Animációs
filmek
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 Arcvonások 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 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Október 20., 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
Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Átjáró 15.05 Elrabolt mûkincsek 16.00 Médiaguru 1020 16.30 Hírek 16.40 Körzeti híradók
16.55 Teadélután 17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Két zsaru egy pár 21.10 Szerda este 21.40 Se ördög, se
angyal 23.35 Múlt-kor 0.05 Prizma 0.15 Hírek 0.20 Sporthírek 0.30 Ma reggel
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
Rendõrakadémia 4. 23.05 Majdnem bombanõk 1.05 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 11.20 Szenzáció 13.25
Kvízió 14.55 Dokik 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30 Árva angyal 18.30
Tények 19.05 Ezek megõrültek! 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 Stoppos gyilkos 3.40 Két testõr 4.05
Animációs filmek
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 13.21 Régi kínai kísértethistóriák 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 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 20.30 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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Október 21., 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 Szomszédok 13.35 Rondó 14.35 Átjáró 15.05 Margat misszió 15.30 Beszélgetés a
szenvedésrõl egészen másképpen 16.30 Hírek 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.35 A mintaférj 23.10 Szélesvászon
23.40 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 Esti showder
Fábry Sándorral 23.10 Házon kívül 23.45 Ments meg! 0.40 Reflektor 0.55
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 A gyémánt
románca 13.25 Kvízió 14.55 Dokik 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30 Árva
angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Feketék fehéren 23.25 Megamánia 23.55 Divatkreátor 0.25 Bostoni
halottkémek 1.20 Tények este 1.50 Ezo.tv 2.45 Eureka 4.15 Segíts magadon!
4.40 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 13.25 Régi kínai kísértethistóriák 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 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 Sportvilág 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

Október 22., 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 Nemzet és védelem 13.30 Körzeti magazinok 14.25 Közlekedõ 14.30 Sírjaik hol domborulnak? 15.00 Ünnepi megemlékezés a Budapesti Mûszaki Egyetemen 16.15
MC – Magyarok cselekedetei – 1956. október 23. 16.25 Híradó 16.35 Körzeti híradók 16.50 Teadélután 17.35 Halász doktor 18.20 Arcok, harcok 19.00 Lánglobbantás 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ünnepi megemlékezés a Parlament
Kupolatermébõl 21.05 Soha, sehol, senkinek 22.40 Ünnepi események, állami
kitüntetések átadása 23.05 A Hortobágy legendája 0.30 Prizma 0.45 Ma reggel
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
14.45 Yugioh – A mozifilm 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: A helyszínelõk 22.20 Vámpírnaplók 23.20 A fõnök 0.15 Reflektor 0.35 Itthon 0.55 Odaát
1.45 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.20 Szerelemcsapda 13.25 Kvízió 14.55 Dokik 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30 Árva
angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 Hawaii five-0 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 5.05 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 13.24 Régi kínai kísértethistóriák 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 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 20.30 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

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 16., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Kézilabda: S.bogárd–Mór,
Foci 13.00 Lapszemle 15.00 Dr. Lukács László elõadása (76’) 19.00 Lapszemle 20.00 140 éves a miklósi evangélikus templom I. (46’), Görögország (35’)
Október 17., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Dr. Lukács László elõadása
(76’) 13.00 Heti híradó 15.00 Választás 2010 õsze (35’), Zöld kommandó
(30’), A zene világnapja Miklóson (15’) 19.00 Heti híradó 20.00 Ír muzsika
a 140 éves evangélikus templomban
Október 18., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 140 éves a miklósi evangélikus templom I. (46’), Görögország (35’) 13.00 Heti híradó 15.00 Kézilabda:
S.bogárd–Mór, Foci 19.00 Heti híradó 20.00 Vajtai szüreti 2010
Október 19., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Ír muzsika a 140 éves evangélikus templomban 13.00 Heti híradó 15.00 Vajtai szüreti 2010 19.00 Heti
híradó 20.00 FM Közgyûlés (50’), Stafétafutás (20’), Emlékezés az aradi
vértanúkra (20’)
Október 20., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 FM Közgyûlés (50’), Stafétafutás (20’), Emlékezés az aradi vértanúkra (20’) 13.00 Heti híradó 15.00
Alapítványi bál Cecén (45’), Horvátország 2010 19.30 Lapszemle 20.00
Kézilabda: S.bogárd II.–Seregélyes, Teremfoci
Október 21., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Kézilabda: S.bogárd II.–Seregélyes, Teremfoci 13.00 Lapszemle 15.00 FM Közgyûlés (50’), Stafétafutás (20’), Emlékezés az aradi vértanúkra (20’) 19.00 Lapszemle 20.00 Ír
muzsika a 140 éves evangélikus templomban
Október 22. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Alapítványi bál Cecén (45’),
Horvátország 2010 13.00 Lapszemle 15.00 Ír muzsika a 140 éves evangélikus templomban 19.00 Lapszemle 20.00 FM Közgyûlés (50’), Stafétafutás (20’), Emlékezés az aradi vértanúkra (20’)
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06
(40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István,
Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig.
Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük
esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez
vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem
ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve
megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft,
negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:

Üvegezés 3 mm–5 mm-ig katedrál, tükör! 06
(70) 226 1533. (08972401)

a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyök 06 (30) 507 3344. (2314846)

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

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.

Garázs eladó az Árpád-lakótelepen. 06 (30) 645
7124. (0897839)

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.

Földszinti, háromszobás, felújított lakás eladó.
06 (30) 645 7124. (0897839)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
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
2

LAMBÉRIA 998/m -tõl, HAJÓPADLÓ
1598/m2-tõl. 06 74 675 530
KAZÁNOK 98.000 FT-TÓL,
RADIÁTOROK FÉLÁRON
10 év garanciával. 06 20 947 5970
Árpád-lakótelepen FELÚJÍTOTT LAKÁS
ELADÓ. Irányár: 5 millió Ft.
06 30 633 2297
Gyakorlott GÉPKOCSIVEZETÕT keresek
SÁRBOGÁRD és KÖRNYÉKÉRÕL.
06 20 9717 055, 06 20 313 5271

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK
kaphatók
szerkesztõségünkben
35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869.
(0897580)

Háromszobás családi ház Alap, Fõ u. 89/a. eladó. 06 (30) 554 9195. (897665)
Extra méretû ruhák XL-5XL-ig a Baby Mamiban.
Fajtatiszta németjuhász kiskutyák eladók. Érdeklõdni 4 óra után: 06 (30) 870 1384. (0897794)
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)

Mézfutár! Termelõi mézet házhoz szállítunk
Sárbogárd területén. Akác, hárs, selyemfû, virág, repce. 06 (30) 380 7206. (0897838)
Hízó eladó kb. 160-180 kg-os, Sárbogárdon. 06
(30) 870 6476.
Bernáthegyi szukához pároztatásra fajtiszta
kant keresek. 06 (30) 6622 267.
Lakatos és villanyszerelõ szakmunkást felveszek. 06 (30) 317 7238. (0897645)
Önállóan dolgozni tudó kõmûvest keresek. 06
(30) 266 5234.
Rántanivaló csirke kapható, tisztítva elõjegyeztethetõ. Tinódi u. 52. 06 (30) 384 2294. (0897643)
Földlabdás luc- és ezüstfenyõk eladók. 06 (30)
548 4424.

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)

Szakképzett ápolónõként idõs hölgy gondozását vállalnám, akár lakásán, akár saját otthonomban. 06 (30) 315 4012. (0897836)

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

Találtak egy kulcsot szombat délután a Penny
parkolójában. Átvehetõ a szerkesztõségben.

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

Konyhakész, tömött májkacsák folyamatosan
eladók. Érdeklõdni lehet az esti órákban a 06
(25) 234 303-as telefonszámon.
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
MEGHÍVÓ
Hangversenyt rendezünk

Huszics Vendel
karnagy emlékére
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Aranylakodalom
Az 1937-ben született Németh László és az 1942-ben született Tóth Magdolna Asztalos
utcai lakosok 1960. október 8-án kötöttek házasságot Sárbogárdon. Mindketten a sárbogárdi Ládagyárban, majd a KTSZ-ben dolgoztak. Innen mentek nyugdíjba sokévi munka
után.
Ötvenéves házassági évfordulójukon a Patkó csárdában köszöntötte õket két fiuk, két
menyük és négy unokájuk.
A nevezetes eseményen meggyújtották a gyerekek az aranylakodalomra készült tortán a
fáklyát és a gyertyát, majd puszival, öleléssel köszöntötték az örökifjú párt.
Ezúton kívánunk mi is sok boldogságot, családjuk körében szeretetben töltött derûs
éveket!
Hargitai Lajos

2010. október 17-én
17 órakor
a sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Központban.
Közremûködnek: Várdai István gordonkamûvész, Bali Gabriella – gordonka, Bali Dávid – zongora, Sárbogárdi
Városi Vegyes Kar, vezényel: Huszics
Vendelné, zongorán kísér: Huszics Ibolya.
Szeretettel várunk mindenkit!
Bogárd-Dal Egyesület

Tisztelt Lakosság!
A vörösiszap-ár áldozatainak részére
adománygyûjtést szervez a Sárbogárdi
Vöröskereszt.

Bogárdi gárdisták Kolontáron

Fõként ruhanemût, gumicsizmát és tartós élelmiszert (cukrot, lisztet, étolajat,
tésztát és konzerveket) gyûjtünk.
Megkérném Önöket arra, ha lehetõségük van rá, SEGÍTSENEK!
A gyûjtés helyszíne és idõpontja:
– a sárbogárdi Tesco áruházban október 13-án, 15-én és 16-án 8 órától 19
óráig;
– a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési
Központban október 12-én, 13-án, 14én és 15-én 13 órától 17 óráig.
Köszönettel: a Sárbogárdi Vöröskereszt
területi vezetõje, Soós Réka

Október 6-án 5 fõ gárdista ment segíteni Kolontárra Sárbogárdról és Soponyáról. Ott találkoztunk a többi, már harmadik napja a helyszínen lévõ nemzettestvérünkkel. Egy napon keresztül lapátoltuk az iszapot. Szörnyû volt látni az ott élõk fájdalmát, tehetetlenségét.
Körmendiné Kazsoki Ildikó

