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Megalakult az új képviselõ-testület
Múlt pénteken tartotta alakuló ülését a sárbogárdi képviselõ-testület. Az eseményre
nagy várakozással készültek a megválasztott új képviselõk és az érdeklõdõ polgárok.
A díszterem szinte teljesen megtelt. Erre
nemigen volt példa a korábbi testületek
idején.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Dr. Sükösd Tamás polgármesternek
gratulál Etelvári Zoltán képviselõ

A képviselõk – hátsó sor balról:
Macsim András, Nedoba Károly, Tóth Béla, Nagy Tibor, Ferencz Kornél;
elsõ sor balról: Juhász János, Novák Kovács Zsolt, Érsek Enikõ, Erõs Ferenc

Emlékezés a zene útján
Huszics Vendel karnagy emlékére rendezett hangversenyt a Bogárd-Dal Egyesület
vasárnap délután, a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban. Habár a színházterem széksorai teljesen megteltek,
mégis bensõséges, családias eseménynek
lehettünk részesei. Vendel bácsi felesége,
lányai, unokái, a kórus és a közönség mint
egy nagy család, együtt emlékeztek a szeretett és minden jelenlévõ által jól ismert karnagyra.
Az égõ gyertya lángjában, a felcsendülõ
hangszeres dallamokban, a kórusmûvekben is érezhetõ volt Vendel bácsi jelenléte.
S nemigen lehetett megállni könnyek nélkül az így felidézõdõ, hozzá fûzõdõ emlékeket.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Megalakult az új képviselõ-testület
Múlt pénteken tartotta alakuló ülését a
sárbogárdi képviselõ-testület. Az eseményre nagy várakozással készültek a
megválasztott új képviselõk és az érdeklõdõ polgárok. A díszterem szinte teljesen
megtelt. Erre nemigen volt példa a korábbi
testületek idején.
A Himnusz után a testület korelnöke,
Etelvári Zoltán mondott köszöntõ beszédet.
Ezt követõen dr. Krencz Ferencné, a választási bizottság elnöke ismertette a választási eredményeket, majd dr. Sükösd
Tamás polgármester letette az esküt. Köszöntõjében és rövid programismertetõjében hangsúlyozta, hogy a városban kormánypárti többségû képviselõ-testület alakulhatott meg, ami reményt ad a jövõbeli
sikerekre. A legfontosabb, hogy legyen a
városban munkahely, hogy a település
minden szempontból betölthesse térségközponti szerepét. Említette, hogy ebben
jelentõs segítséget ad országgyûlési képviselõnk, Varga Gábor, aki eddig is számtalan tettével bizonyította, hogy szívén viseli
a város és a térség sorsát. A polgármester
említette, hogy Varga Gábor már tárgyalt

a Videoton tulajdonosával arról, hogy a
sárbogárdi gyárban újra meginduljon az
élet, s legyen helyben munkalehetõség.
A polgármester beszéde után a képviselõk
eskütétele következett, majd megállapították a polgármester illetményét bruttó
521.800 Ft-ban, költségátalányát pedig
bruttó 156.540 Ft-ban. Ezután megválasztották az ügyrendi és jogi bizottság elnökének Nagy Tibor önkormányzati képviselõt,
tagjainak Érsek Enikõt és Ferencz Kornélt, külsõs tagoknak dr. Berzeviczy Gábort és Horváth Tibort.

Ezután – a polgármester javaslata alapján
– titkos szavazással megválasztották alpolgármesternek Novák Kovács István Zsoltot. Tiszteletdíját 64.300 Ft-ban (a korábbi
alpolgármester, Rigó László tiszteletdíja
128.600 Ft volt), költségátalányát 12.860
Ft-ban állapították meg.
Dr. Sükösd Tamás tájékoztatta a jelenlévõket: a képviselõk többsége nem kíván
fölvenni tiszteletdíjat, csak a bizottsági
munka után. Ennek módját a késõbbiekben fogják kidolgozni.
A bizottságok számát csökkentik a civil bizottság megszüntetésével. Ez ellen Nedoba Károly azzal tiltakozott, hogy nem hajlandó részt venni egyik bizottság munkájában sem. A civil bizottság feladatait az oktatási–közmûvelõdési és sportbizottság veszi át. A jogi, valamint a pénzügyi–városfejlesztési bizottsággal és az egészségügyi–szociális bizottsággal együtt összesen
négy bizottság lesz a városban, három képviselõ és két külsõs taggal. E bizottságok
összetételérõl az október 22-ei ülésen döntenek a képviselõk.
Hargitai Lajos

Ima városomért
Uram, hálát adok neked a városomért. Teremtõ tervedbe ez a város is beletartozik. Itt adsz nekem életteret. Minden szükségessel ellátsz, itt kibontakozhatom, közösségben élhetek. Hálát adok az emberekért, akik ezt lehetõvé
teszik.
Uram, panaszkodom a városom miatt. Sok itt a bûn. Nincs mindenkinek munkája. Sokszor kérdezik, hogy mibõl éljenek. Nincs mindenkinek közössége.
Kérdezik, hogy kivel élhetnének közösségben. Nincs mindenkinek életcélja.
Sokszor kérdezik, minek éljenek.
Panaszkodom, Uram, az égbekiáltó kétségbeesés miatt, és a fokozódó erõszak miatt. Városomban néha félelem fog el.
Uram, kérlek, bocsáss meg a városomnak. A tehetségesek gyakran cselekedtek felelõtlenül, az illetékesek szívtelenül, és az elnyomottak nyomorúságukban kíméletlenül. Mindnyájuknak bocsásd meg, Uram, a vétkeiket.

Uram, kérlek a városomért. Ajándékozd meg békességgel. Kérlek felelõs vezetõiért. Mutasd meg nekik az igazsághoz vezetõ utat. Kérlek a szenvedõkért.
Ajándékozd meg õket reménységgel. Különösen kérlek a gyermekekért és a
fiatalokért. Ne engedd, hogy védtelenek maradjanak. Állíts melléjük olyan
nevelõket, akik segítenek meglátni szeretetedet.
Uram, kérlek a városomban élõ keresztyénekért. Bár kisebbségben vannak,
adj nekik erõt, hogy ne hallgassák el a nevedet, hirdessék bocsánatodat, hívjanak másokat is a te követésedre. Ajándékozd meg õket kegyelmeddel,
hogy életükkel Rólad tegyenek bizonyságot. Engem is ajándékozz meg ezzel.
Uram, te új várost fogsz teremteni. Engedd, hogy abból egy sugár már most
jusson a városunknak. Magasztalom áldott nevedet. Ámen.
Dieter Roll

Megalakult Sárbogárdon a cigány kisebbségi önkormányzat
Múlt csütörtökön tette le az esküt a Sárbogárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat.

A kisebbségi önkormányzati választáson nagy volt az érdektelenség. Ilyen kevesen talán még sosem szavaztak a jelöltekre. A megválasztott négytagú testület változatlan maradt.
Az eddig végzett munkájukról csak elismeréssel lehet beszélni.
Éppen ezért úgy gondolom, hogy nem ezt az érdektelenséget érdemelték õk a cigányságtól. Népszerûek a cigányság körében, és
sokat tettek azért, hogy megteremtsék az összefogást, hogy javuljanak a cigányság életkörülményei.
Lakatos Péter Gyõzõt választották elnöknek, aki a legtöbb (63)
szavazatot kapta. Zentai Bélát alelnöknek választották, õ 26 szavazattal jutott be a testületbe. A kisebbségi önkormányzat tagjai
lettek: Sztojka István (29 szavazat), Csányi Miklós (23 szavazat).
A választási eredmények ismertetését követõen ünnepélyes eskütételre is sor került.
Hargitai Lajos
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Interjú az új polgármesterrel
Múlt pénteken beiktatták hivatalába
dr. Sükösd Tamást, Sárbogárd újonnan
megválasztott polgármesterét. Ez alkalomból interjút készítettünk vele.
– Túl a választás izgalmain, túl az eskütételen,
az iratok átadásán milyennek látja az önkormányzat helyzetét?
Dr. Sükösd Tamás: – A Közigazgatási Hivatal
közremûködésével átvettem a hivatalt. Óriási
anyagról van szó.
– Fent van az anyag a város honlapján, és látni
ott tízmilliós nagyságrendû kifizetetlen számlákat, kölcsöntartozást és sok más gondot okozó
ügyet.
Dr. Sükösd: – Vannak ennél riasztóbb számok is, de ezekrõl csak akkor tudok bõvebben
nyilatkozni, ha már teljes egészében tisztában
leszek a város helyzetével. Nagy az anyag,
amit át kell tekinteni, de fontos, hogy az ügymenet folyamatosságát biztosítsuk.
– Az ügyrendi bizottságot a pénteki testületi
ülésen sikerült megválasztani, és az október 22ei testületi ülésen a többi bizottság is megválasztásra kerül. Hogy sikerült megegyezni a
testülettel? Kevesebb bizottság lesz és a testületnek is kisebb a létszáma.
Dr. Sükösd: – Ez sem volt problémamentes.
Megszólíttattak a jelölõ szervezetek és a független képviselõk is. Megszûnt a civil bizottság.
– Ez volt a Nedoba Károly-féle bizottság. Karcsi
akkor most milyen bizottságba kerül?
Dr. Sükösd: – Jelenleg úgy néz ki, hogy egy bizottság munkájában sem hajlandó részt venni
Nedoba Károly. Nem fogadta el az ügyrendi
bizottságban neki felajánlott tagságot sem.
– Juhász János volt polgármestert se látjuk egyik
bizottságban sem.
Dr. Sükösd: – Juhász János volt polgármester
úr tudomásunkra hozta, hogy számára csak az
elfogadható, ha egy bizottságban elnök lehet.
Ezt egyik jelölõ szervezet és a többi képviselõ
sem támogatta. A többi jelölõ szervezet mindegyike képviselteti magát bizottsági munkában. A Mozdulj a Városért Egyesület bejutott
képviselõje Etelvári Zoltán, valamint egy külsõs képviselõje, dr. Berzeviczy Gábor, valamint a Jobbik részérõl Macsim András és a
függetlenként bejutott Ferencz Kornél is
részt vesznek a bizottsági munkában.
– Látható, hogy a jelenlegi polgármesternek
kényelmes többsége van a testületben, hiszen a
Fidesz tarolt a választáson. Másrészt a testület
nagy részére igaz, hogy most nem megosztó, a
szembenállást szító képviselõk nyertek mandátumot. Tehát van arra esély, hogy megszûnnek a
munkát nehezítõ belharcok, az egység megteremtéséhez nem kell zsarolni, egyéb eszközökkel
a sorba beállásra kényszeríteni képviselõket. Az
is látható, hogy a többség nem megélhetésnek,
hanem megtisztelõ feladatnak, szolgálatnak
fogja tekinteni a képviselõi munkát.
Dr. Sükösd: – Magam is így látom ezt. A nagy
többség egyöntetûen ezért vállalta a képviselõséget. Nyilvánvalóan a választópolgárok

nem hat birkát akartak megválasztani a Fidesz színeiben a képviselõ-testületbe, hanem
a közösségért felelõsen gondolkodó embereket, akiknek van saját gondolatuk. Örülök annak, hogy a külsõs bizottsági tagok közt ott ül
Mészáros János plébános úr, és a KAPOCS
Egyesület és a LÁRKE képviseletében örömmel látjuk Nochta Pált is.
– Kényes kérdés volt a tiszteletdíj ügye. Mint az
alakuló ülésen már szó volt errõl, a képviselõk a
testületi munkáért nem kapnak tiszteletdíjat.
Dr. Sükösd: – A megállapított alaptiszteletdíjat nem veszik föl a képviselõk, csupán a bizottsági plusz feladatok ellátásáért járna majd
szerény mértékû díjazás. A jogi megoldás még
nem tisztázott, ezért errõl még többet nem tudok mondani.
– Korábban azt tapasztaltuk, hogy gyakorlatilag
a jegyzõ, illetve a polgármester irányította a várost, és nem a testület. Ebben lesz-e változás?
Dr. Sükösd: – Feltétlenül. A jegyzõ szakmai
irányítója a hivatalnak, érdemi döntésre a
képviselõ-testület, illetve az arra felhatalmazott polgármester jogosult. A novemberi rendes üléstõl várhatók változások, történnek
rendeletmódosítások, ami törvénymódosítás
miatt szükséges.
– Sok panasz volt, hogy a hivatal nem szolgáló,
hanem kioktató, uralkodó stílust képviselt. Vagyis nem volt igazán ügyfélbarát a hivatal. A jelenlegi jegyzõvel elképzelhetõ-e, hogy ebben változás történjen?
Dr. Sükösd: – Lesz változás feltétlenül. Nemcsak azért, mert ezt a programunkban kitûztük célként. Mivel magunk is itt élünk, magunk is tapasztalhattuk, hogy a hivatal mûködésében vannak olyan zavarok, amelyek az
ügyfelek számára gondot okoznak. A személyi kérdéseknek egyelõre nem szeretnék elébe
menni, amíg a rendszer mûködését át nem tekintettük. Erre nem szükséges túlzottan sok
idõ, de az elsõdleges feladatunk, hogy költségvetési koncepciót tegyünk az asztalra, ezt
kell tehát elõkészíteni. A másik nagyon fontos
dolog, hogy Sárbogárdot vissza kell vezetni a
kistérségbe. A korábbi hibás politika következtében sajnos Sárbogárd teljesen elszigetelõdött. Ezen mindenképpen változtatnunk
kell.
– Gondolom, a térség települései örömmel fogadják, hogy a jövõben Sárbogárd másképp áll a
közös ügyekhez.
Dr. Sükösd: – Igen. Az intézménytársulás tagjaival, Hantos és Nagylók polgármestereivel
már folytattam hosszabb beszélgetést. Mindketten szorosabb együttmûködést szeretnének, mint korábban, és ebben az új koncepcióban elfogadják Sárbogárd vezetõ szerepét, s
várhatóan így lesz ez a többi település esetében is.
– Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok
Önnek és a testületnek is a munkájukhoz!
Hargitai Lajos
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2010. október 22-én
(pénteken) 9.00 órakor
rendkívüli ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

Napirend:
1. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosítása. Elõadó: jegyzõ.
2. A képviselõ-testület állandó bizottsága tagjainak megválasztása. Elõadó:
polgármester.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Meghívó
Tisztelettel meghívom a

2010. október 21-én
(csütörtökön)
9.00 órakor
tartandó Sárbogárdi Többcélú
Kistérségi Társulási Tanács
ülésére,
melyet Sárbogárdon a polgármesteri
hivatal tanácstermében tartunk meg.

Napirendi pontok:
A települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. tv. alapján tárgyalandó napirendek:
1. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulási Tanács elnökének megválasztása.
Elõadó: dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd
polgármestere, Tóth Ervin irodavezetõ.
2. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulási Tanács elnökhelyettesének
megválasztása.
Elõadó: a tanács elnöke.
3. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulás pénzügyi bizottságának megválasztása.
Elõadó: a tanács elnöke.
4. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulás oktatási bizottságának megválasztása.
Elõadó: a tanács elnöke.
5. Bejelentések.
(Szavazati arány: a tanács jelenlévõ tagjainak 2/3-a és a lakosság 50 %-a.)

Zárt ülés keretében
1. Döntés a Háló projekt kivitelezési
munkái során felmerült kérdésekben.
Elõadó: a tanács elnöke, Tóth Ervin irodavezetõ.
Dr. Sükösd Tamás
Sárbogárd polgármestere
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Egy hangverseny
Vannak hangversenyek. Ott semmiféle
verseny nem történik. Mellesleg a latin
eredetû „koncert” szó is versengést jelent.
Nem tudom, miért nevezték el ezeket az
alkalmakat versenynek. Lehet, hogy eredetileg a különbözõ hangszerek és zenészek vetélkedése adta az esemény jellegét,
a hallgatóság elõtt akarta ki-ki bebizonyítani, hogy õ a jobb muzsikus. Ma bizonyos
rendbe rakott székekre beül valamennyi
ember, majd bejön eléjük néhány zenész,
van úgy, hogy száz is, és elkezdik mûködtetni a magukkal hozott vagy már elõre ott
elhelyezett hangszereket. Aztán a hallgatóság idõnként kötelességtudatból, esetleg
a lelkesedéstõl indíttatva tapsban tör ki.
Napjainkban ez a hangverseny.
Azonban az a koncert, amelyrõl beszélni
akarok, teljesen más volt. A helyi énekkar
rendkívüli fellépést hirdetett meg, alapító
karmesterének emlékkoncertjére hívta az
érdeklõdõket.
Elõször is, a színpad egy kiemelt helyére ki
volt függesztve a nemrég elhunyt karnagy
kinagyított arcképe. Ez minden jelenlévõre elháríthatatlan lelki hatást gyakorolt.
Kiabálóan megtestesítette a halál élményének feldolgozhatatlanságát. Õ már
nem létezik, de az arca mindenki számára
jól láthatóan ott van. Ha pedig ott van, akkor nem lehet, hogy õ maga teljesen sem-

mivé lett. Akárki fényképezte, a kép nagyon sikerült. Kifejezte az ábrázolt személy lelki alkatának titkát, a kedvességet,
huncutságot, nagy-nagy komolyságot. Valaki a nézõk közül azt mondta, hogy olyan
érzése volt, mintha a karnagy jelen lett volna ott a teremben. Ha van halál utáni, szellemi létezés, akkor minden bizonnyal jelen
is volt. De ha nincs ilyesmi, akkor is jelen
volt. Azt mondják, minden elhunyt ember
hosszabb-rövidebb ideig tovább él az ismerõsei tudatában. Huszics Vendel pedig nagyon sok emberben él tovább, és hosszúhosszú ideig, alighanem neki magának a
haláláig, ebben biztosak lehetünk.
„Az ember az alkotásaiban él tovább”,
szokták mondani. Ez az énekkar az õ alkotása nyilvánvalóan. És ez nem semmi. Közösség ez a legnemesebb értelemben. Különben mi idézné elõ majd hatvan emberben, hogy hetente kétszer pontban este hét
óra elõtt félretesz mindent, és irány a mûvelõdési ház, elmegy a próbára? Jó nekik
ott lenni, együtt énekelni, közös hullámhosszon ringatózni. Ott kézfogások, összemosolygások, nagy nevetések vannak. És
ott a felzendülõ ének semmivel nem helyettesíthetõ élménye. És ott van évente
többször a siker, a biztos taps, a mindenfelõl érkezõ elismerések. Ki volt itt az Alkotó?

Szóval ott az énekkar… És ennyi? Egy kis
városka néhány tucat ember és néhány újságcikk által számon tartott kórusa? Bizony, az az arckép ennél sokkal többet jelent. Hát láttuk, hallottuk az unokákat!
Hogy egy élettelen acélhúr egy szintén
élettelen vonó hatására mennyire képes
megszólaltatni valami emberi lényeget,
amire nincs szó, feltéve, hogy azt a vonót
egy Kéz vezeti! Ez talán nem alkotás? Létezne a kirajzó tehetségek sora, ha nem
létezett volna az, akit a kép ábrázol?
De még ez se minden. Volt egy ember.
Ember sokféle van. Õ Sárbogárd Nagy Kerékpárosa volt. Kimentél az utcára, s õ ott
tekert a biciklivel. Uralta a várost, mint a
tulajdonát. „Hogysmint van, Tóthka?” –
kérdezte a kolesz folyosóján a diáklányt.
Becézte. És voltak mosolyai, amilyeneket
csak õ tudott. Önirónia plusz haverság, feltétlen megnyerés. Hihetetlen, hogy már
nincs.
Vannak hangversenyek…
(L. A.)

Emlékezés a zene útján
Huszics Vendel karnagy emlékére rendezett hangversenyt a Bogárd-Dal Egyesület
vasárnap délután, a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban. Habár a színházterem széksorai teljesen megteltek,
mégis bensõséges, családias eseménynek
lehettünk részesei. Vendel bácsi felesége,
lányai, unokái, a kórus és a közönség mint
egy nagy család, együtt emlékeztek a szeretett és minden jelenlévõ által jól ismert
karnagyra.

MEGJELENT
a Huszics Vendel Kórus
minõsítõ hangversenyérõl
készült DVD!
Kérjük, támogassa kórusunkat
minimum 1.000 Ft-tal,
és megajándékozzuk a
Huszics Vendel karnagy
emlékére készült,
egyedi felvétellel!
A DVD megtalálható a Bogárd és
Vidéke szerkesztõségében
(Sárbogárd, Hõsök tere 12.).
Bogárd-Dal Egyesület

Az égõ gyertya lángjában, a felcsendülõ
hangszeres dallamokban, a kórusmûvekben is érezhetõ volt Vendel bácsi jelenléte.
S nemigen lehetett megállni könnyek nélkül az így felidézõdõ, hozzá fûzõdõ emlékeket.
A Huszics Vendelné által vezényelt kórus
mûsorának elsõ felét követõen Huszics
Ibolya (zongora), valamint gyermekei,
Várdai István gordonkamûvész, Bali Gabriella (gordonka) és Bali Dávid (zongora)
nyûgözték le a közönséget kiemelkedõ tehetségükkel, mesteri játékukkal. Huszics

Anikó és gyermekei, Miklós és Lara pedig
az énekkar tagjaiként viszik tovább a Huszics házaspártól kapott zenei örökséget.
Dr. Dizseri András emlékezõ szavait követõen két rendkívüli bejelentést is tett a kórus. Az elhunyt karnagy tiszteletére az
énekkar fölvette a Huszics Vendel Kórus
nevet, s megjelent a nyári minõsítõ hangversenyrõl készült DVD.
A hangversenyt követõen a temetõben is
fejet hajtottunk Vendel bácsi sírjánál.
Hargitai Kiss Virág
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Iskolaavató és projektzáró

Januárban beköltözhetnek a gimisek!
A Petõfi Sándor Gimnázium felújítására és eszközfejlesztésére
550 millió Ft-ot nyert az Európai Unió Regionális Fejlesztési
Alapjából az iskolafenntartó Fejér Megyei Önkormányzat. A felújítási munkák technikai okokból sokáig húzódtak, s igazából
még most sincs beköltözhetõ állapotban az iskola, de végre látszik
már az alagút vége! Elkezdõdött a két alsó szint felújítása, és várhatóan december végére teljesen elkészülnek, berendezik a termeket, s ha a szükséges engedélyek is meglesznek, januárban beköltözhetnek a diákok az új, 16 tantermes, korszerû iskolaépületbe.

Mindenki nagyon várta már, hogy ez végre megtörténjen. Az iskola már teljesen kész, vadonatúj, harmadik szintjén szerdán délután tartottak sajtótájékoztatót. Boda János, a gimnázium igazgatója elmondta, hogy milyen nehézségeken keresztül jutottak el
idáig, s örömét fejezte ki, hogy végre belátható idõn belül beköltözhet a felújított épületbe az iskola 413 diákja, valamint az iskola
dolgozói, pedagógusai. Ezáltal
egy olyan iskolával gazdagodik
Sárbogárd, amely minden szempontból megfelel a XXI. század
igényeinek.
Pleizer Lajos, a Fejér Megyei
Közgyûlés alelnöke beszédében
örömét fejezte ki, hogy ez a beruházás végre befejezõdik. Ebben
majd környezetbarát fûtés és világítás, korszerû tantermek, laboratóriumok szolgálják a következõ
nemzedékek diákjait.
Hargitai Lajos

Kérdezték

Mikor készül el az új szakrendelõ?
Többen kérdezték, hogy az
ígért, remélt határidõre, október 30-ára elkészül-e a sárbogárdi rendelõintézet.
Érdeklõdésemre az illetékesek
elmondták, hogy gõzerõvel folyik a munka, és ha október
30-ára nem is, de november végéig remélhetõleg lesz átadás.
Addigra a szakrendelõ felszerelései, berendezései is a helyükre
kerülnek.
/H/
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EGY KÖNYVBEMUTATÓ
MARGÓJÁRA
Lapunkban múlt héten beszámoltunk az 1940-es erdélyi bevonulásról készült, „A
visszatért országrész” címû könyv bemutatójáról, amelyet Budapesten a Magyarok
Házában tartottak. A könyv szerzõjének, a sárbogárdi születésû Szabó Péternek a
meghívására az eseményen jelen volt Sándor Pál simontornyai gyógyszerész, s néhány sorban beszámolt a történtekrõl. Beszámolójában írta, hogy Péter nagy sikert
aratott a könyv elkészültének hátterét és az ezzel kapcsolatos kutatómunkát ismertetõ elõadásával. Nagy örömünkre fényképfelvételeket is készített a könyv dedikálásáról, amit most közreadunk.
Hargitai Lajos

Figyelem!
Tudomásunkra jutott, hogy arra
illetéktelen személyek, lejárt
megbízólevelükkel visszaélve, különbözõ helyeken adományt próbáltak gyûjteni.
Ezúton is tudatjuk mindenkivel,
hogy a most hivatalosan megválasztott négy személyen kívül,
senki más nem jogosult a Sárbogárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviseletére.
Lakatos Péter Gyõzõ elnök,
Zentai Béla alelnök,
Csányi Miklós, Sztojka István tagok

Köszönetet mondanak az ágotaiak
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a sárszentágotai szüreti felvonuláson, bálon részt vett,
támogatta a rendezvényt. Ezzel emlékezetessé tették ezt a szép napot.
Szervezõk

Cecei hírek

Magyar vagyok…

Tomanek Gábor rendhagyó irodalomórája
Cecén, a mûvelõdési házban

Az iskola 3 hetet meghaladó projektjének keretében, melynek címe „Magyar vagyok…”, rendhagyó irodalomórán vettek részt az
alsó tagozatosok pénteken délelõtt. Tomanek Gábor elõadómûvész zenés-verses elõadása – melynek során mondókák, népköltészeti alkotások, találós kérdések hangzottak el – nagy sikert ért el.
Kicsik és nagyobbacskák együtt énekeltek a színmûvésszel, aki
szemlátomást élvezte a diákok aktív szereplését, melynek során
felhívta figyelmüket a magyar költészet megismerésének fontosságára.

A második héten helyesírási, népdaléneklési versennyel, karaoke-bemutatóval, népi játékokkal folytatódik a három hetet meghaladó projekt Cecén, az iskolában. A cél az, hogy a diákok minél
több aspektusból fedezzék fel magyarságuk lényegét, egyediségünket itt, a Kárpát-medencében. Versenyekkel, filmbemutatókkal, illusztrációk készítésével, pénteken pedig egy romológus elõadásával folytatódnak a programok, amik kicsiknek és nagyoknak
sok-sok élményt nyújtanak a magyarságról.
A projekt október 6-án, nemzeti gyásznapunkon kezdõdött, majd
nemzeti ünnepünket, október 23-át érintve folytatódik. Az iskolások 22-én, pénteken délelõtt ünnepi megemlékezésen és koszorúzáson vesznek részt az ünnep alkalmából, majd szombaton 17
órától a községi rendezvényen is képviselik az intézményt.
Cecei Általános Iskola
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Mészöly-hírek
A zene világnapja
A zenét a világban mindenütt október 1-jén ünnepeljük. Yehudi
Menuhin hegedûmûvész 1975-ben alapította a zene világnapját
azzal a céllal, hogy emlékezzünk a muzsika erejére.
Manapság alig tudunk olyan dolgot mondani, aminek ne ünnepelnénk a világnapját. Így hát ünnepeljük a zenét is, nem kevésbé
megérdemelten, hiszen úgy érzem, nagy szerepet tölt be az emberek életében.
Ha a legtöbbért nem is rajong mindenki, azért nem tudunk olyan
embert mondani, akinek ne lenne fontos a zene. Mindenkinek,
persze, nem lehet a kedvében járni, hiszen ahányan vagyunk,
annyi fajta zenét kedvelünk. A zene elõhívja a régi meghitt hangulatokat, felébreszti a bennünk szunnyadó érzelmeket akkor is, ha
fáradtak, fásultak vagyunk.
Hogy mit jelent saját életünkben a zenehallgatás, mindenki tudja.
Van, akinek szép emlékeket idéz, van, akinek kapu egy másik,
sokkal szebb világba. Közelebb visz saját lényegünkhöz, segít a
pillanat csodáját meglelni zajos életünkben. A feszültség levezetésének egy formája lehet, melyben megnyugszunk, ellazulunk,
feloldódunk.
Az ünnepen – az elmúlt évek hagyományait folytatva iskolánkban
– különös figyelmet szenteltünk annak a csodának, amit zenének
hívnak. Kecskés Andrea tanárnõ bevezetõje után a tanítási órák
közötti szünetekben tisztelegtünk a zene sokszínûsége és gyönyörûsége elõtt.
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ba, nehézségeibe egyaránt. A remek bemutató után mi is kipróbálhattuk a korongozást. Két részre osztottak bennünket. Az
egyik teremben régi csontokat mutattak nekünk. Amikor már
mindent láttunk, agyagformák készítését kezdtük el kisebb-nagyobb sikerrel. Végül mindenkinek sikerült valami felismerhetõt
készítenie. Volt dobókocka, pálcikaember, kenyér, „sikoly” és
rengeteg szív.
Amíg a buszra vártunk, hoztak nekünk kiégetett csontokat, amik
gyönyörû fehér színûek voltak.
Ezután mentünk át Simontornyára, a várba. Itt szebbnél szebb
szobák, óriási helyiségek tárultak elénk.
Szerencsére az idõ kedvezett nekünk. Bár nem volt meleg, de legalább nem esett az esõ. Kissé fáradtan, de élményekkel gazdagon
tértünk haza.
Tar Klaudia 7. a

A „GENERALI a Biztonságért Alapítvány” pályázatot írt ki iskolás gyermekek számára „Hogyan lehet biztonságos a közlekedésünk” témakörben.
A pályázattal felhívták ezen korosztály figyelmét a biztonságos
közlekedés fontosságára.
Iskolánk két kisdiákját, Nagy Lolát (3. b) és Gazsó Annát (3. b) kiváló munkájukért a központi zsûri 10-10 ezer forintos vásárlási
utalvánnyal és ajándékcsomaggal jutalmazta.
Összeállította: Nagy Ferencné

Rangos tornán 3. helyezés

Deák Anna 7. b

Október 6-án az iskolarádióban emlékeztünk az Aradon kivégzett vértanúkról és Batthyány Lajosról, akit ugyanakkor végeztek
ki. Az osztályok külön is tartottak megemlékezést, gyújtottak
gyertyát, mécsest. Elhangzott a kivégzettek neve is. A faliújságokon tablót készítettek a gyerekek, így biztosan nem fogják elfelejteni a hõsöket.
A 7. a osztály az 5. b-vel együtt tanulmányi kiránduláson volt.
Íme, egy beszámoló a napról:
Mindenki izgalommal várta, hogy eljöjjön a szerda 9 óra, és elinduljunk Cecére, ahol betekintést nyertünk a fazekasság fortélyai-

A Mészöly Géza Általános Iskola szivacskézilabdásai október
16-án Szegeden egy rangos tornán vettek részt.
Újjáépült csapatunk év eleji formában játszva a 3. helyen végzett.
A torna gólkirálya Killer Gábor 4. a osztályos tanuló lett 44 góllal.
A csapat tagjai: Huszár Tamás, Killer Balázs, Horváth Zsombor,
Killer Gábor, Kasza Máté, Léki Dominik, Huszár Dávid, Bittner
Ákos, Csõgör Dani, Bíró Bence.
Gratulálunk, további jó felkészülést kívánunk!
Edzõk, szülõk

II. CECE NIKK KUPA UTÁNPÓTLÁS LÁNY KÉZILABDATORNA
Helyszín: Simontornya, Városi Sportcsarnok. Idõpont: 2010. október 23. (szombat).
Programok: de. 9 órától mérkõzések. Résztvevõk: Cece NIKK, Tolna KC, Baracs, Pázmánd–Gárdony SE, Pálfa.
A szünetekben: büntetõdobó-verseny a nézõknek (nevezés a helyszínen). 15 órakor eredményhirdetés, díjkiosztás.
Minden kedves sportbarátot szeretettel várunk!
A rendezvényre belépõjegy nem kerül kiadásra. Támogatásaikat a bejáratnál elhelyezett gyûjtõdobozban helyezhetik el.
Jó szórakozást, sportszerû szurkolást kívánunk mindenkinek!
Szervezõk
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Sötét és világos sakkbábuk küzdelme
I. NAGYLÓK KUPA
Aki járt már Nagylókon, a most 1.111 fõs községben, és az ott élõkkel való találkozásai során szóba került a sakk, az tapasztalhatta,
hogy a legkisebbtõl a legidõsebbig rendszeres sakkozásról tesznek tanúbizonyságot az
emberek. Dologidõn kívül jelentõs helyet
foglal el e tevékenység a szórakozási lehetõségek skáláján.
Mintegy öt éve rendszeresen oktatom a kis
lurkókat a sakk szeretetére, és gyakori résztvevõi vagyunk a környék sakkversenyeinek.
Sok diák lelkesen hozza haza a kapott elismerést. Így hatja át a sakk szelleme közösségünket.
A számos sakkversenyen való részvétel után
latolgattam egy önálló helyi verseny megszervezését, amelyen a környék meghívottjai
vennének részt. Tervemet támogatta mind az
általános iskola, mind az önkormányzat, valamint a fiatalok lelkes helyeslése. Innen már
csak egy lépés volt az idõpont kitûzése, és a
meghívások a versenyre.
A verseny célja volt: a sakkjátékot megkedvelõ gyermekeknek versenyzési lehetõség
biztosítása, versenyzési sikerélmény szerzése, az amatõr sakk népszerûsítése, új sakktehetségek felfedezése.
Nem hittem volna, hogy ekkora lesz az érdeklõdés az I. NAGYLÓKI KUPA korhatár
nélkül meghirdetett versenyén. Egymás után
érkeztek a nevezések Mórról, Seregélyesrõl,
Dunaújvárosból, Sárszentmiklósról, Rácalmásról, Sárbogárdról, Nagylókról.
Az elõkészületek során nagy segítséget kaptam Katona Ferenctõl, a Fejér Megyei Sakkszövetség elnökségének tagjától és Klimkó
Csaba versenybírótól, akik mind a szervezésbõl, mind a lebonyolításból oroszlánrészt vállaltak.
2010. október 17-én, vasárnap már nem fogadtuk üres kézzel az érkezõket. Összefogásunk eredményeként kávé, sütemény, üdítõk, ajándékok, csoki, toll várt mindenkit
meglepetésként.
Rendszeres támogatóink, Horváth Imréné és
Görbe László helyi boltosok most is kitettek
magukért. A rengeteg finom süteményt önkéntesen Bakonyi Árpádné, Tóthné Engelhardt Tünde, Vörös Lászlóné és jómagam
sütöttük, míg Tóth József polgármester biztosította a díjazáshoz szükséges tárgyakat,

Dobai Teréz tagozatvezetõnk pedig aktívan
segítette a verseny lebonyolítását.
A verseny hatfordulós svájci rendszerben zajlott le. Három korcsoportban mérkõztek
meg a játékosok. Az 57 résztvevõ lélegzetvisszafojtva, csendben küzdött a végsõ gyõzelemért.
Az alábbi eredmények születtek
I. korcsoport (alsós) fiúk
1. Ambrus Bence
Dunaújváros
2. Kiss Tamás
Seregélyes
3. Kõhalmi Kálmán
Dunaújváros

1. Ludik Ágnes
Dunaújváros
2. Vörös Boglárka
Nagylók
3. Tóth Lilla
Nagylók

II. korcsoport (felsõs) fiúk
1. Rácz Máté
Mór
2. Jenei Gyula Norbert
Seregélyes
3. Mezei Szilárd
Dunaújváros

lányok:

lányok:

1. Garda Eszter
Rácalmás
2. Gyõri Laura
Sárszentmiklós
3. Vörös Szimóna
Nagylók

III. korcsoport (korhatár nélkül):
1. Dávid Attila, Mór; 2. Benedek Kata, Mór; 3.
Horváth Miklós, Mór; 4. Nagy Attila, Sárbogárd.
Egy ötéves kisgyermek, aki még az asztalt is
alig érte fel, széken térdelve kápráztatott el

bennünket kombinációs játékával, igazi menõ sakkmagatartást tanúsítva. Gondos lépései után, rutinosan kezelve a sakkórát, igazi
tehetségként tûnt fel versenyünkön. Neve –
amit hamarosan megismer a világ – Lángi
Máté Boldizsár Dunaújvárosból.
A verseny végén minden jelenlévõ emléklapot kapott. A korcsoportjukban elsõ helyezettek elnyerték a kupát és az aranyérmet,
míg a 2. és 3. helyezettek érem- és oklevél-elismerésben részesültek.
A szép természeti környezetben lévõ iskolánkban (a lezajlott mérkõzések szüneteiben) játékos kikapcsolódásra, erõgyûjtésre is
volt lehetõség.
A lóki szurkolótáborral együtt mintegy százan gyõzõdtünk meg arról, hogy a sakkjáték
az egyik legszebb szellemi sport a világon,
amely a barátságok ápolásán túl összpontosításra, az élet változatos kombinációira, a
gondolkodás logikai rendszerének elsajátítására tanít.
A jelenlévõk hangot adtak örömüknek. Jó
volt itt lenni, tudásban gyarapodni. Szinte
egyöntetû volt a vélemény, hogy egy ilyen
színvonalon megrendezett versenyen jövõre
is részt akarnak venni. Ígérem, ennek máskor
is meg fogok felelni.
Tauz Józsefné
szakkörvezetõ pedagógus, Nagylók

Jókedvû szüreti mulatság Nagylókon
2010. október 17-én (szombaton) hagyományainkhoz híven elindult a szüreti bálra hívogató csapat. A színesen feldíszített lovas kocsikról az alkalomnak megfelelõen, gyönyörû, korhû magyar ruhába öltözött fiúk, lányok integettek és énekeltek a kisereglett
bámészkodóknak.
Szólt a zene és a nóta, különösen népdalköröseink jó csapathangja tette meg a magáét.
Néha-néha megállt a menet, ilyenkor a kisbíró érces hangon tudatta a lakossággal,
hogy este a mûvelõdési házban táncmulatsággal egybekötött szüreti bált rendeznek,
amelyre mindenkit szeretettel várnak. A táncosok egy kis ízelítõt adtak a várható hangulatból.
Kart karba öltve körbetáncolták az utcákat, élénk énekhanggal kísérve.
Az est nyitótánccal kezdõdött. Mire a hangulat elérte tetõfokát, már mintegy 250-en
voltunk, s reggelig abba sem hagytuk a mulatozást.
Tudósítónktól
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Nõi kézilabda, megyei I. osztály

NKSE SÁRBOGÁRD–ABA 26:19 (12:9)
Sárbogárd, Mészöly Géza Ált. Isk., tornaterem, 56 nézõ. Vezették: Hegedüs Árpád,
Kiss Sándor.
Sárbogárd: Menyhárt, Vitéz 1, Németh I.
1, Tatár 4/1, Nagy 1, Lepsényi 12, Huszárné 2. Csere: Huszár, Zátrok, Dallos,
Kiss, Földiné, Pszota, Szeip 0/4, Jungwirtné.
Aba: Major, Bor 1, Réger 4/3, Kotrik, Vadász 3/5, Asbóth 1, Kovács R. Csere: Kovács V., Körösztös 1/1, Kovács D., Horváth, Nyireti.
Az eredmény alakulása: 7. perc 4:1, 13.
perc 8:3, 27. perc 12:8, 42. perc 18:13, 52.
perc 20:14.

7 m-es: 6/5, illetve 13/9. Kiállítás: 8 perc, illetve 6 perc.
Az elsõ 25 percben jól játszott a csapat. Végig magabiztosan vezetett. Tartani tudták
a megszerzett pár gólos elõnyt. A kapusok
jó teljesítményt nyújtottak. A védekezésben és a támadójátékban is voltak hibák,
melyet a késõbbiek folyamán ki lehet és
kell javítani. A mezõnybõl kiemelkedett
Lepsényi Dóra gólerõssége.
A szép számú közönség jól szórakozott
ezen az estén.
Gróf Ferenc

Férfi kézilabda, megyei I. osztály

BIZTOS GYÕZELEM!
VAX Sárbogárd II.–Seregélyes 41-16 (23-7)
Vezette: Decsi, Csöregi.
VAX Sárbogárd II.: Németh I.–Rehák 4,
Balogh 10, Takács 6, Vorsléger 7, Hegedûs
4, Szilveszter 5. Csere: Borostyán, Varga 2,
Bodoki P. 3. Edzõ: Bodoki György.
A várakozásnak megfelelõen sima gyõzelmet arattunk, annak ellenére, hogy több
játékosunk is sérüléssel bajlódik. Egy pillanatig sem forgott veszélyben a gyõzelem.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a vendégeket már ismertük, hiszen már játszottunk ellenük Seregélyesen. Talán õk a
leggyengébbek a bajnokságban.
Ezen a mérkõzésen ismét a fiataloké volt a
fõszerep. Többen, akik egyébként az elsõ

Utánpótlástorna
Cecén

csapatnál csereként játszhatnának, most
szinte végig pályán lehettek. Éltek is a bizalommal. Vorsléger, Szilveszter, Varga,
Rehák szórták a gólokat. Sajnos Lakatos
Áron sérült, így nem játszhatott.
Azonban elõre kell nézni, mert a jövõ hét
nem lesz sétagalopp. Szombaton 11 órakor
a DAC I. csapatához látogat a második
csapatunk. Az elsõ csapat pedig Móron
vendégszerepel vasárnap 17 órakor.
Hát, feladat az van, menjünk el szurkolni,
segítsük a fiúkat!
Hajrá, Sárbogárd!

Az utánpótlás-nevelés keretében az U7,
U9, U11-es korosztályok részére háromfordulós bajnokságot rendeztek. Ennek
második fordulóját most vasárnap tartották a cecei edzõpályán. Ezen Cece, Sárszentmiklós és Zámoly korosztályos csapatai vettek részt. Az alapiak és a sárbogárdi-

Rehák Sándor

Ismét elnyerték a vándorkupát
Az aradi vértanúk halálának 161. évfordulójára rendezett stafétafutás

ak nem jöttek el valami oknál fogva.
A bajnokságot az MLSZ finanszírozza. A
gyerekeket a szülõk is elkísérték, s buzdították csemetéiket a játék közben. A végén
oklevéllel, csokival jutalmazták a csapatokat.
A következõ (záró) alkalom novemberben
lesz Sárszentmiklóson.
/H/

A Németh László Általános Iskola csapata
október 9-én stafétafutó versenyen vett
részt, amit minden évben az aradi vértanúk emlékére rendeznek meg Sárbogárdon. A csapat résztvevõi: Hegedûs Dávid,
Seres István, Mészáros Gábor, Szabó Sándor, Kiss Ádám, Horváth Péter Béla, Pintér Ádám, Rostás Szabolcs, Csendes Zol-

tán, Molnár Benjámin, Kurta Patrik,
Gyarmati Normann, Fekete Csaba.
A tavalyi évhez hasonlóan már másodízben õk 13-an ismét 1 évre elnyerték iskolánk számára a vándorkupát, maguknak
pedig az aranyérmet. Gratulálok nekik!
Nagy Tibor
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LÉGIÓ 2000 SECURITY–LSC SÁRBOGÁRD–BOGÁRD ÉS VIDÉKE
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
A II. forduló eredményei

Sárbogarak–Toledo 2005
1:1 (1:1)
Vezette: Tóth I.
Sárbogarak: Csuti, Gászler, Dizseri B.,
Dizseri P., Kiss A. Csere: Madarász, Németh.
Toledo: Barabás B., Gazsó, Csuti T., Orbán, Barabás R. Csere: Cseri, Németh,
Szabó, Dombi.
Kiss A. egymás után két helyzetet is kihagyott. Szöglet után Gazsó vette be Csuti J.
kapuját egy távoli lövéssel. Dizseri B.
egyenlített egy lecsurgó labdából. Felváltva forogtak veszélyben a kapuk a jó iramú
mérkõzésen. Csuti T. tesztelte bátyja képességeit a kapuban. Dombi lövését nagy
helyzetben tisztázta Csuti J. kapus. Barabás R. hagyott ki közben nagy helyzetet, lövése után centiméterekkel ment kapu mellé a labda. Dizseri P. bombázott a kapu fölé. A második félidõt Barabás R. lövése vezette be, a kapufa segített Csutinak. Gazsó
tiszta helyzetben a kapu fölé fejelt. Kiss a
legjobb helyzeteket is ki tudja hagyni. Többet és veszélyesebben támadtak a Sárbogarak, de az eredmény már nem változott.
Sárga lap: Barabás R. Góllövõk: Dizseri B.
illetve Gazsó.

Bad Boys–Magnum
A mérkõzés elmaradt, mert a Magnum
visszalépett a bajnokságtól.

Horváth Ker.–OMV 2:5 (2:3)
Vezette: Tóth I.
Horváth Ker.: Antal, Oláh, Kovács R.,
Horváth J., Horváth D. Csere: Kovács A.,
Kovács R., Nyári, Kovács S.
OMV: Plézer, Palotás, Nagy, Herczeg,
Killer G. Csere: Derecskei, Kiss, Lukács.
Többet támadott az elsõ három percben a
Horváth Ker. csapata. 5. perc: Killer átadását Nagy kihagyta. 7. perc: Palotás félpályáról lõtt hatalmas gólt. 9. perc: Kiss
használta ki a védelem hibáját, növelve az
elõnyt. 11. perc: Horváth J. lõtt kapu mellé. 12. perc: Horváth D. kihasználta, hogy
nem figyeltek az OMV védõi, szépített. 14.
perc: öngól! A kiinduló kapus felett Oláh
D. fejelte a labdát saját kapujába. 17. perc:
Oláh D. helyrehozta elõbbi hibáját, mert
védhetetlen góllal szépített. 21. perc: Palotás hagyott ki ziccerhelyzetet. 24. perc:
Horváth J. lövését Plézer lábbal hárította.
27. perc: Killer lövését védte Antal. 28.
perc: Lukács megcsõrözte a labdát, mely a
kapuban kötött ki. 30. perc: Kiss bal lábbal
megeresztett lövése a hosszú felsõben kötött ki. 32. perc: Herczeg naggyá tette An-

tal kapust, 35. perc: Horváth D. lövését
védte Plézer. 39. perc: Oláh D. 3 m-rõl a
kapu fölé vágta a labdát, óriási helyzet volt.
Góllövõk: Horváth D., Oláh D., illetve Palotás, Kiss 2, Oláh D. öngól, Lukács.

Légió 2000, Fair Bútor–
Extrém 1:5 (0:3)
Vezette: Tóth I.
Légió: Lekner, Huszár, Németh, Vereczkei, Baki. Csere: Lakatos Gy., Huszár Z.,
Szilágyi.
Extrém: Németh, Major, Dévényi, Juhász,
Derecskei G. Csere: Horváth T., Lakatos
T.
Az elsõ támadásból Dévényi lövése utat talált Lekner kapujába. Alig harminc másodperc múlva Dévényi megismételte
elõbbi gólját. Meg kell mondani, hogy
mindkét gólban benne volt a kapus. A bekapott két gól után Lekner összeszedte
magát. 6. perc: Az elsõ Légió-lövést Huszár Cs. eresztette meg. 8. perc: Németh
védte Baki lövését. 9. perc: Németh A. lövését, Németh T. lábbal hárította, a kipattanó labdát Dévényi szerezte meg, átadását Major lõtte be. 14. perc: Huszár Cs. lövése a felsõ lécrõl a kapu mögé vágódott.
17. perc: Dévényi lövését védte Lekner. 23.
perc: nagy helyzetben Juhász luftot rúgott.
26. perc: megint Németh véd lábbal. 28.
perc: Lakatos T. hozta helyzetbe Derecskeit, aki hibázott. 35. perc: Derecskei nagy
erejû lövése a hosszú felsõben kötött ki. 37.
perc: szép háromszögelés után Derecskeivel rúgattak gólt.
Góllövõk: Vereczkei, illetve Dévényi 2, Major, Derecskei 2.

Spuri–Sárkeresztúr Kike
2:12 (0:9)
Vezette: Tóth I.
Spuri: Huszár, Palásti G., Gál, Szalai, Rohonczi. Csere: Kovács, Palásti V., Simon.
Kike: Visi, Madár, Lengyel, Geiger, Sütõ.
Csere: Hajdinger J., Hajdinger Z., Kocsis,
Szauervein.
Az elsõ perc végén Madár szerezte meg a
vezetést. 6. perc: Geiger lõtt gólt, még
ugyanebben a percben Lengyel is eredményes. 10. perc: Szauervein hagyott ki
ziccerhelyzetet. 11. perc: Hajdiger J. átadása után Szauervein az üres kapuba lõtt.
13. perc: hátul játszadoztak a Spuri védõi,
míg elveszítették a labdát, Szauervein átadásából Hajdinger Z. lõtt gólt. A következõ támadásból Sütõ vette be a Spuri kapuját. 16. perc: szöglet után Madár fejelt gólt.
19. perc: büntetõbõl Geiger volt eredményes. 21. perc: Geiger jobb lába sült el. 35.

perc: Sütõ lövése után újabb gól. Visszavett az iramból a Kike. 38. perc: Kovács
szépített. 39. perc: Palásti G. is betalált. 40.
perc: Geiger megmutatta, ki az úr a háznál.
Góllövõk: Kovács, Palásti G. illetve Madár
2, Geiger 4, Lengyel, Szauervein, Hajdinger
Z., Sütõ 3.

Danubia–Twister Galaxy
3:5 (1:3)
Vezette: Tóth I.
Danubia: Somogyi, Kiss J., Takács, Horváth A., Gábris. Csere: Kiss L., Dravecz,
Fekete.
Twister: Szántó, Balogh, Roszkopf, Szabó,
Killer I. Csere: Bognár, Gyöpös.
Egy kapu elõtti kavarodás után Kiss J. lábáról a kapufára pattant a labda. 4. perc:
Killer I. lövése elkerülte a kaput. 5. perc:
Bognár T. alig lépett a pályára, máris mesterhármassal vetette magát észre. 10. perc:
háromszor került veszélybe a Danubia kapuja, de a szerencsével nem állnak hadilábon. 12. perc: Horváth A. szépít. Több gól
már nem esett az elsõ félidõben. Sok volt a
játékban a hiba. A második félidõ elején
sem változott a játék képe. 27. perc:
Dravecz lövése kipattant a kapusról Gábris elé, aki nem hibázott. 28. perc: szabadrúgásból Gábris egyenlített. Meleg lett a
pite. 33. perc: Killer lõtt védhetetlen gólt.
35. perc: szerencsés góllal tovább növelte
az elõnyt Roszkopf jóvoltából a Twister.
38. perc: Dravecz szépíthetett volna.
Góllövõk: Horváth, Gábris 2, illetve Bognár
T. 3, Killer, Roszkopf.

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

2 2 2 1 1 - 1
- 1
- 1
- - - -

1
1
1
1
2
1
1

15:5
11:4
8:4
16:6
8:6
7:9
2:4
2:8
5:22
3:6
2:5

6
6
6
4
3
1
1
1
0
0
0

Góllövõlista:
1. Sütõ G. Sárkeresztúr Kike

6 gól

ÉRTESÍTÉS
Mivel a Magnum visszalépett, az ellenfelek szabadnaposak. Így a kisorsolt idõpont
módosul, azaz elõbbre kerülnek.
Gróf Ferenc
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Sárszentmiklós–Maroshegy 2:1 (1:0)
Sárszentmiklós, 100 nézõ, vezette: Géringer Zoltán.
Sárszentmiklós: Sipõcz, Arany, Szabó L.,
Szarka, Palotás, Huszár (Szabó G.), Gráczer B., Halasi (Gráczer G.), Tóth, Krajcsovics (Král), Balogh. Edzõ: Masinka
László.
Maroshegy: Szmilek, Gelencsér, Komáromi, Béres, Kiliti, Juhász (Jámbor), Major,
Farkas, Kuti, Pastornitsky, Szekszárdi. Edzõ: Viktor Ferenc.
Csapatunkon erõs kényszer volt, mert a
szurkolók jogos elvárásának meg kellett
felelniük, akik csak a gyõzelmet tartották
elfogadható eredménynek. Két megelõzõ
meccsünket elveszítettük, így az önbizalomnak is nagyon kellett a gyõzelem.
Ennek megfelelõen kezdtünk. Már a 6.
percben megszereztük a vezetést Halasi
révén, aki 3 méterrõl fejelt a kapuba, 1:0.
A félidõ további részében javarészt mezõnyben folyt a játék, leszámítva Balogh
két ziccerhelyzetét, melyek mindegyikénél
„csak” a kapussal állt szemben, de egyiket
sem tudta értékesíteni.
Mindettõl függetlenül a hazai szurkolók
nagy megnyugvással nyugtázták, hogy
megvan ez meccs. Aztán az 55. percben
jött a hideg zuhany, mert az 55. percben
Major 25 méteres lövésével kipókhálózta a
jobb felsõ sarkot, 1:1.
Ezután szemmel láthatóan minden erõt
mozgósított csapatunk a gyõzelem megszerzése érdekében, de mivel a középpályánkon több játékos kifejezetten gyenge
A Turul Macron csoport állása
1. Nagylók
2. Besnyõ
3. Zichyújfalu
4. Alap
5. Elõszállás
6. Lmsk
7. Perkáta
8. Szabadegyháza II.
9. Soponya
10. Dunapentele
11. Mezõkomárom
12. Hankook
13. Nagyvenyim
14. Kisapostag
Kisapostag -1 pont.

10
10
10
10
9
9
9
10
10
10
9
10
8
10

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

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

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

28
36
28
30
29
19
18
19
17
20
8
6
6
8

10
16
10
14
12
15
11
30
20
29
25
26
16
38

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
10
9
10
9

10
7
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
1
1
0

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

0
1
3
3
4
2
4
3
4
6
3
5
7
6
8
9

41
40
19
18
24
21
20
16
14
12
12
16
12
12
8
8

1
14
14
13
19
14
18
11
12
24
12
21
29
27
31
33

Edzõnk behozta csereként Gráczer Gergõt, aki a 80. percben szinte a második
megmozdulása során befûzte a teljes vendégvédelmet, majd Szmilek mellett a
hálóba lõtt, 2:1.
Az egész mérkõzés alatt szép játék nem
alakult ki, csapatunkon nagyon látszott a
gyõzelmi kényszer.
Számomra a mérkõzésnek két pozitívuma
volt: a gyõzelem, és hogy irányítónk, Huszár szemmel láthatóan kezdi összeszedni
magát. Csak az a baj, hogy a középpályán
nem volt társa, jó ütemû indításait Balogh
nem tudta értékesíteni.
Számomra érthetetlen, miért nem tud csapatunk egyenletes teljesítményt nyújtani,
és a szövegelést miért nem lehet befejezni
a pályán, ami nem visz elõre.
Csak a gyõzelemnek örülhettünk.
Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós–Maroshegy 5:1
Fiatal csapatunk szemre is tetszetõs és felszabadult játékkal magabiztos gyõzelmet
aratott, Nagy Ármin 4 góljával.
Hétvégén Polgárdiba látogatunk, ami a
helyezéseket figyelembe véve nem tûnik
könnyû mérkõzésnek, de csak a gyõzelmet
tartom elfogadható eredménynek.
Szabó Béla

24
23
23
19
17
16
15
12
11
8
6
5
4
2

40
26
5
5
5
7
2
5
2
-12
0
-5
-17
-15
-23
-25

30
23
19
19
18
18
16
15
14
12
12
10
9
5
4
-1

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

10
9
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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

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

1
1
1
1
3
2
3
5
5
4
6
4
6
6
9
8

26
24
41
32
31
22
20
23
13
20
20
18
26
11
6
6

12
1
8
11
13
14
14
24
20
29
33
22
28
33
39
38

14
23
33
21
18
8
6
-1
-7
-9
-13
-4
-2
-22
-33
-32

Rácalmás–Mezõszilas 1-2 (0-1)
Gólszerzõk: Hepp, illetve Nagy (2).
Lajoskomárom–Mezõfalva 1-0 (0-0)
Gólszerzõ: Schmikl. Kiállítva: Bozóki.
Aba-Sárvíz–Seregélyes 2-0 (1-0)
Gólszerzõk: Gyuricza V., Berengyán.
Sárosd–Cece 7-0 (1-0)
Gólszerzõk: Horváth T., Hippeller (2),
Pribék, Majláth, Lendvai, Strommer.
Adony–Pusztaszabolcs 0-3 (0-1)
Gólszerzõk: Györök, Kovács B., Székely.
Sárszentágota–Sárbogárd 1-0 (1-0)
Gólszerzõ: Álló. Kiállítva: Fülöp.
Dég–Vajta 5-2 (3-0)
Gólszerzõk: Porvázsnyik, Sörös (2), Gulyás, Dudar, illetve Fekete, Balogh. Kiállítva: Porvázsnyik.
Enying–Kulcs 1-1 (1-0)
Gólszerzõk: Buruncz, illetve Morva. Kiállítva: Varga.

A Turul Macron
csoport eredményei
Besnyõ–Elõszállás SE 3-3 (1-2)
Gólszerzõk: Viola (2), Matkovics Zs., illetve Dunavári, Kiss, Nagy.
Mezõkomárom–Nagylók 1-0 (1-0)
Gólszerzõ: Nagy.

Az Agárdi Termál csoport állása

18
20
18
16
17
4
7
-11
-3
-9
-17
-20
-10
-30

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

teljesítményt nyújtott, igazi helyzetet nem
tudtunk kialakítani.

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

25
24
23
23
21
20
14
13
13
12
8
8
7
6
3
2

Perkáta–Szabadegyháza II. 3-0 (1-0)
Gólszerzõk: Mazán (2), Pavlicsek.
Zichyújfalu–Dunapentele 5-2 (3-0)
Gólszerzõk: Németh Z. (3), Winklár,
Szaniszló, illetve Tóth, Molnár.
Hankook–LMSK 0-0
Nagyvenyim–Alap 1-0 (0-0)
Gólszerzõ: Mészáros.
Soponya–Kisapostag 3-2 (1-2)
Gólszerzõk: Joó F., Sütõ, Simon, illetve
Németh, Szili G.

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2010. október 15-ei
alakuló ülésen elfogadta:
– a 29/2010. (X. 15.) önkormányzati
rendeletet a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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Zenés irodalmi est
A régi vallásos esték hangulatának részesei lehettek azok, akik hétfõn este ellátogattak a városi könyvtárba. Itt folytatódott
ugyanis az az októberi programsorozat,
amelyet a sárbogárdi és sárszentmiklósi
evangélikus közösség a sárszentmiklósi
templom építésének 140. évfordulójára
szervezett.

tis Istvánt egy adventi utazás élménye kötötte e tájhoz. Az egyes írásokat mély átérzéssel tolmácsolták az elõadók: Dizseri
Barnabás, Arany Ariella, Horváth Réka,

Vörös Lászlóné, Leszkovszki Albin és
Horváth István. Az irodalmi szemelvényeket Bõjtös Attila lelkészi munkatárs szavai
kötötték össze.

Az alkalmon olyan egykori evangélikus lelkészek novelláiból hallhatott néhányat a
közönség, akik valamilyen formában kötõdtek az itteni gyülekezethez. Jakus Imre
és Pálfy Mihály évekig szolgáltak a gyülekezetben. Sztehlo Gábort egy háborús
nyár emléke, míg a pálfai származású Má-

Szintén a felolvasások között csendültek
fel a zeneiskolások elõadásában jól ismert
protestáns korálok (Stefán Judit – ének,
zongora; Csõgör Klaudia és Gazsó Anna –
furulya; Hegedûs Judit – klarinét). Az estet egy szép skandináv ének közös éneklése (Ó terjeszd ki Jézusom) és áldás zárta.
Az alkalmat kötetlenebb formában szeretetvendégség követte.
Tudósítónktól

140 éves a sárszentmiklósi
evangélikus templom

Egy pillanat alatt elveszíthetünk mindent, még az életünket is,
ezért jöjjünk el most meghallgatni, mit akar Isten mondani nekünk!

Jubileumi ünnepségsorozatunk
keretében az

KÖNNYEK A BIBLIÁBAN

„ÕRTORONY
A SÁRVÍZ MELLETT”

címmel evangélizációs alkalmakat tartunk
Sáregresen, a református gyülekezeti házban

2010. október 20-ától 24-éig, szerdától szombatig,
minden délután 5 órakor,

(Képek a sárszentmiklósi
evangélikusság életébõl) címû könyv
bemutatóját tartjuk

Bagi László budapesti lelkipásztor testvérünk szolgálatával.

2010. október 25-én 18 órakor
a sárszentmiklósi evangélikus
közösségi házban.

Jöjjünk el Isten élõ Igéjét hallgatni, együtt énekelni és imádkozni!

Szeretettel várunk mindenkit!

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

24-én (vasárnap) 11 órakor úrvacsorás istentisztelet
a sáregresi református templomban.
Jézus Krisztus mondja: „Ne félj, mert én veled vagyok!”

Bogárd és Vidéke 2010. október 21.

Meghívó
A Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítvány tisztelettel és
szeretettel meghívja Önt és hozzátartozóit az általa szervezett Szent
Erzsébet-napi bálra!
Ez a mulatság jótékonysági célokat
szolgál. Bevételét az óvodás és iskolás gyermekek étkeztetésének javítására, és az anyagiakban szegényebb sorsú családok megsegítésére
fordítjuk.

KÖZÖSSÉG
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Civilek Sárhatvanért
A választási kampányban a legtöbb sérülés a sárhatvani közösséget érte. A klubhelyiség
használata körüli elmérgesedett harcban két részre szakadt a falu, ez megmutatkozott abban is, hogy sokan pusztán indulatból, érzelmi alapon szavaztak a választáson. Ebbõl aztán
újabb viták, veszekedések támadtak.

A Szent Erzsébet-napi bál
helyszíne és ideje:
a Sárszentmiklósi
Általános Iskola aulája,
2010. november 20. 19 óra.
A bál elõtt fellép a SIHI (Sárszentmiklósi Ifjúsági Hittancsoport) egy
kedves színdarabbal, énekkel és
muzsikával, valamint a szigetcsépi
Meglepetés Tánccsoport.
A mûsor után finom vacsorát tálalunk fel, üdítõvel és jó magyar borokkal. A talpalávaló muzsikáról a
cecei Szabó zenekar gondoskodik.
A bál idején büfé is mûködik. Az est
folyamán sok-sok tombolatárgyat
sorsolunk ki.
A belépõjegy ára: 2.500 Ft (mely a
vacsorát is tartalmazza), amely
megvásárolható: a Suzuki Szalonban, illetve Varga Lászlótól és segítõitõl.
Kapcsolat és információ:
Varga László hitoktató,
06 (20) 414 5345,
katolikusalapitvany@gmail.com

A választások után a békességteremtés szándékával három civil szervezet: a Sárhatvanért
Egyesület, a KAPOCS Egyesület és a Civilek Összefogása Sárbogárdért Egyesület nyilvános
mûsoros–táncos vacsoraestet rendezett Sárhatvanon a klubban. Ide meghívták a település
lakosságát, az újonnan megválasztott képviselõket, valamint dr. Sükösd Tamás polgármestert és Varga Gábor országgyûlési képviselõt.
A sárhatvani gyerekek nyitó mûsora után közös vacsora volt, majd Csizi zenéjére hajnalig
táncolt a vendégsereg. A faluból az idõsebb korosztályt sajnos meglehetõsen kevesen,
Pluhár Pista bácsi és felesége, valamint Érsekék képviselték. A fiatalok viszont nagy számban eljöttek, s a három egyesület tagsága szinte teljes létszámban jelen volt. A tánc közbeni
pihenõ alatt volt alkalom beszélgetni a képviselõkkel, a polgármesterrel és az országgyûlési
képviselõvel is. Valamennyien hangsúlyozták, hogy mindent megtesznek annak érdekében,
hogy megszûnjön a közösségekben a szembenállás, erõsödjön az összefogás, hogy közösen
tegyenek azért, hogy fejlõdjön a város, s itt jó legyen élni, legyen munka, s megélhetés a családoknak.
Reméljük, hogy ezek a törekvések sikeres tettekben fognak majd megnyilvánulni.
Hargitai Lajos

Nagy buli volt a Rock Caféban!
A szombati Rock Cafén a bogárdi mûvelõdési házban egy vidéki
együttes szerepelt, akik az interneten futottak be. Egyre többen
kezdték letöltögetni ugyanis a zenéjüket, így egyre népszerûbbek
lettek. A Copy Con stílusa a rap és a reggae keveréke: a ragga.
A banda névadója, Pintér Gábor már 14 évesen rappelgetett a
szolnoki haverjaival. Egyszer viszont hallott egy számot, amiben
raggáztak. 2002-ben belépett a Tigris elnevezésû zenekar tagjai
közé Raggadozó néven, amely skat meg reggae-t játszik. Itt vált
igazán széles körben ismertté a magyar pop-rock világban.
2004-ben a VIVA Comet gálán a fellépõk között szerepelt. Aztán
következett a Ladánybene 27 és az Irie Maffia zenekar. A Sziget
fesztiválon már évek óta fellelhetõ a fellépõk között, de más fesztiválokon is feltûnik. Számait elõször a Tilos Rádióban hallhattuk
leginkább, de azóta már több magyarországi rádióadó is sugározza. 2005-ben megjelent elsõ szólóalbuma „Szolnok city” néven,
majd ezt követte 2007. december 19-én második albuma „Nép
hangja” címmel.
A zenekar népszerûségét az is igazolja, hogy a sárbogári bulira
nemcsak helyiek, hanem rajongók is jüttek szép számban az ország minden részébõl. A mûvház falai majdhogynem kidûltek a
fergeteges hangulattól.
Hargitai Gergely
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Póréhagymaleves
Hozzávalók: 2 nagy póréhagyma, 2 kisebb vöröshagyma, 1 gerezd
fokhagyma, 2 l víz, 1 csokor petrezselyemzöld, vegeta, friss gyömbér reszelve (bors helyett), só, (aki akar, tehet bele 4 db virslit), 1
evõkanál keményítõ, 2 dl tejszín, pirítós, reszelt sajt.
A karikázott póréhagymát olajon megpároljuk, felöntjük a vízzel,
hozzáadjuk az aprított vöröshagymát, fokhagymát, vegetát, sót,
gyömbért, (virslit). Ha felforrt, a keményítõs tejszínnel behabarjuk, majd beleszórjuk az aprított petrezselymet. Pirítóssal, reszelt
sajttal tálaljuk.

Vadas nyúlcombok knédlivel
Hozzávalók (4 személyre): 4 db nyúlcomb, 10 dkg szalonna, 2 db
sárgarépa, 1 db petrezselyem, 1 db zeller, 2 fej vöröshagyma, 1 db
citrom, mustár, cukor, egész bors, szegfûbors, babérlevél, pisztácia, mazsola.
A knédlihez: 30 dkg rétesliszt, 3 db zsemle, vagy kifli kockára vágva, 5 dkg élesztõ, kristálycukor, tej, 1 tojás, só.
A nyúlcombokat szalonnacsíkokkal tûzdeljük, sózzuk, és zsiradékon megpirítjuk mindkét oldalukon, majd kivesszük õket a lábasból. A visszamaradt olajon megpirítjuk a felszeletelt zöldséget és
a hagymát. Mikor megüvegesedik a hagyma, hozzáadjuk a mustárt, a cukrot, a fûszereket, kissé karamellizáljuk, majd felöntjük
húslével, vagy vízzel. Miután felforrt, visszatesszük a nyúlcombokat, és fedõ alatt a sütõben pároljuk 60 percig. Ha a sütõbõl kivéve
elfõtte minden levét, azt vízzel pótoljuk. A tejszínt egy púpozott
evõkanál liszttel kikeverjük, és a zöldséges mártáshoz adjuk. Ízlés
szerint pucolt pisztáciát és borban áztatott mazsolát adunk hozzá,
és forrásig melegítjük.
A knédlihez kovászt készítünk. Az élesztõt felöntjük 1,5 dl meleg
tejjel, hozzáadunk egy kanál kristálycukrot. A zsemlekockákhoz
hozzáadjuk a lisztet, a tojást, a kovász felét és a vizet. Sózzuk,
összekeverjük a masszát, és meleg helyen letakarva pihentetjük
30 percet. Ezután kilisztezett deszkán jól összegyúrjuk, knédli formájúra alakítjuk, és forrásban lévõ, sós vízben 20 percig fõzzük.

Fahéjas, diós korongok
Hozzávalók: 30 dkg dió, 20 dkg porcukor, 2 tojás, 1 csipet fahéj, 15
dkg liszt, 35 db dió a díszítéshez.
A diót ledaráljuk, összekeverjük a porcukorral, a két tojással és a
fahéjjal, ráhintjük az õrölt fahéjat, végül hozzáadjuk a lisztet. A
masszát nyomózsákba tesszük. Sütõpapírt helyezünk a sütõlemezre, és nyomózsák segítségével egyenlõ távolságban kis korongokat nyomunk rá. Díszítésként mindegyik tetejére helyezzünk
egy fél diót. 180 fokon 15 percig sütjük.

Hargitai nagymama
szakácskönyve

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

2010. október 21. Bogárd és Vidéke

FELHÍVÁS
Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy közigazgatási területünkön
a VERTIKÁL Zrt.

LOMTALANÍTÁST
szervez a KÖZÉV Kft. közremûködésével.
Felkérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett nem veszélyes hulladékot (azaz a háztartásokból származó, kiselejtezett bútorokat,
textíliákat, mûanyagokat stb.) a jelzett napon helyezzék ki a házuk elé legkésõbb reggel 7 óráig.
A lomtalanítást végzõ autók minden utcán csak egyszer haladnak végig!
A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék (akkumulátor, szárazelem,
festékes doboz, növényvédõ szer, gyógyszer, olajos hulladék, hûtõszekrény, fénycsõ, állati tetemek stb.) nem szállítható el.

A lomtalanítás idõpontja:
2010. október 27. (szerda)
2010. november 11. (csütörtök)
2010. november 12. (péntek)
2010. november 26. (péntek)

Sárbogárd
Sárszentmiklós
Alsótöbörzsök
Kislók, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Rétszilas
Polgármesteri hivatal, Sárbogárd

Egészségnap Pusztaegresen
Az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület Kovács
Istvánné védõnõ és az ÁNTSZ segítségével október 15-én
egészségnapot szervezett Pusztaegresen a kultúrházban. Lehetett vércukrot, koleszterint, vérnyomást méretni, látást vizsgáltatni. A résztvevõk kipróbálhatták a masszázságyat, fülgyertyázást, és a Schüssler-féle arcdiagnosztika alapján javaslatot kaphattak arra, hogy milyen ásványi sók pótlásával válhat
szervezetük egészségesebbé. Megismerhetõek voltak még
egyéb természetgyógyászati termékek is.
Nagyon sok érdeklõdõ vette igénybe ezt az ingyenes lehetõséget.
Az egészségnap ideje alatt ruhaadományok között is válogathattak a résztvevõk. Az egyesület nevében köszönöm mindenkinek a segítõ részvételt.
Magyar Zoltán

Kiegészítés
Kihagytuk az idõsek világnapja támogatói közül Molnárné
Gyõri Szilvia, Zöldség–Gyümölcs nevét. Ezúton is köszönjük
az üzletnek a támogatást!
Pirosné Kocsis Anna szakreferens

Heti idõjárás
A hét végén a csütörtökön beáramló hideg levegõ megnyugszik medencénkben, így hideg és csendes idõjárás veszi kezdetét. Ezzel együtt a magasban enyhülés indul meg, ami elõsegíti
a ködképzõdést, így a reggeli ködös idõ után párás és napos területek váltakoznak majd. A hajnali és reggeli órákban többfelé fordul elõ fagy, különösen pénteken és szombaton, és napközben is visszafogott lesz a felmelegedés. Jövõ héten kedden
érkezhet egy újabb frontrendszer, felhõ- és csapadékmezejével.
www.metnet.hu
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Haragszik-e, gazduram?
II. rész
Másnap a gazda és a felesége elment lakodalomba, s meghagyták a legénynek, hogy
dolgozzék õ is azt, amit a szomszédok.
No, éppen jót parancsoltak! A szomszéd
gazda éppen akkor szedte le házáról a régi
zsindelyt, hogy újjal fedje. A legény is fogja
magát, s mind egy szálig leveri a zsindelyt
gazdája vadonatúj fedelû házáról.
Hazajönnek a lakodalomból, s kérdi a gazda:
– Hát te, mit csináltál, te?
– Mit csináltam volna, ha azt nem, amit a
szomszéd? Talán bizony haragszik, gazduram?
– Dehogy haragszom, dehogy haragszom,
eszem ágában sincs – feleli a gazda.
Aj, mérgelõdött a gazda magában, nem
tudta, mit csináljon ezzel a bolond legénnyel. Este összebeszélt a feleségével,
hogy adjanak valami olyan dolgot, amit
nem tud elvégezni, s aztán kergessék el.
Mindjárt be is hívatja a legényt, s azt
mondja neki:
– Hallod-e, reggelre olyan ösvényt csinálj a
házam ajtajától a pajtáig, hogy egyik lábammal keményre, a másikkal lágyra lépjek, különben elkergetlek!
Kimegy a legény, gondol erre is, arra is,
egyszer csak bemegy a juhakolba, ott száz
juhnak összeköti a lábát, s az egyiket hasra,
a másikat hátra fektetve elkészíti az ösvényt.
Látja reggel a gazda az élõ ösvényt, hallja a
szörnyû bégetést, rákiált a legényre:
– Mit csináltál megint, te?

– Olyan ösvényt, amilyent gazduram parancsolt – felelt a legény. – Talán bizony
haragszik, gazduram?
– Dehogy haragszom, dehogy haragszom,
eszembe se jut haragudni!
Azt mondja este az asszony:
– No, hallja-e, csinálnunk kell valamit ezzel a legénnyel, mert ha nem, mindenünkbõl kiforgat! Reggel felülök a körtefára,
kakukkolok, mint egy kakukk, kend pedig
hívja be azt a bolondot, s mondja meg neki,
hogy kitelt az esztendõ, fizesse ki a bérét,
hadd menjen innen isten hírével!
Reggel az asszony csakugyan fel is ült a
körtefára, s elkezdett kakukkolni. A gazda
behívja a legényt, kifizeti a bérét, s azt
mondja neki:
– Hallod-e, legény, megszólalt a kakukk,
most már mehetsz isten hírével!
Azt mondja erre a legény:
– Hát bizony én el is megyek, gazduram,
csak még elõbb meg szeretném nézni a kakukkot, mert ilyen madarat még sohasem
láttam!
Azzal elmegy a körtefához, s azt olyan istenigazából megrázza, hogy a kakukk egyszeriben leesett az asszony képében. Haj,
volt sikoltozás, kiabálás, jajgatás! Az
asszony nagyot nyekkent estében. De most
már a gazda sem tudta visszatartani a mérgét, s azt mondta:
– No, te ilyen-olyan gazember! A búzámat
eladtad, a drága jó kutyámat megfõzted, a
házamról a zsindelyt leverted, száz juhomat megnyomorgattad, s most a feleségem
háta is odavan, eltakarodj az én életembõl!
– Talán bizony haragszik, gazduram? –
kérdi a legény.

– Hogyne haragudnék, te istentelen!
– No, hát akkor nyújtsa ide az orra hegyit,
hadd nyisszentsem le!
Mit volt mit tenni, odanyújtotta az orrát a
gazda.
Azt mondja most a legény:
– No, most ha azt akarja, hogy elmenjek,
adja ide a két bátyám orra hegyit is!
A gazda odaadta, csakhogy megmeneküljön tõle.
Hazament a legkisebb legény nagy vígan a
véka pénzzel s a bátyjai orrhegyeivel. Otthon aztán odanyomta mindkettõnek az orra végéhez, s úgy odaforrtak abban a minutumban, mintha le se vágták volna onnét
soha. De bezzeg volt öröm, nagy dínomdánom! Nagy örömükben még a gazda orrát
is visszavitték, szépen visszaforrasztották,
kibékültek, s még máig is élnek, ha meg
nem haltak.
Vége

A Dunamenti Regionális Népfõiskola Útravaló (Tud6sz) Programjának
tevékenységei az iskolai és a munkaerõ-piaci (re)integráció érdekében
Célszemélyeink azok a 16 és 35 év közötti, alacsony iskolai végzettségû fiatalok, fiatal felnõttek, illetve a gyesrõl/gyedrõl
visszatérõk, akik nem tanulnak és nem is dolgoznak.
Célunk, hogy ezeket a fiatalokat és fiatal felnõtteket együttmûködésre kifejlesztett szolgáltatási rendszerünk mûködtetésével,
az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezõket képessé, illetve alkalmassá tegyük az iskolai és a munkaerõ-piaci tevékenységekre, kitartó, megbízható tanulásra, munkára, társas kapcsolatok létesítésére, fenntartására.
Ellátási területünk: a dunaújvárosi, adonyi és sárbogárdi kistérségek.
Tevékenységeink
Mentális felkészítés: (egyéni) probléma-feltérképezés (elsõ interjú, exploráció formájában és tesztekkel); diagnosztizálás; tanácsadás – mentorálas; pszichológiai konzultáció; fejlesztõpedagógia; érdeklõdésvizsgálat; képzés- és munkaerõ-piaci információk gyûjtése, átadása; veszteségélmény feldolgozása; (csoportos) 7-8. osztály befejezése tutori rendszerben; szakképzés;

kulcsképesség-fejlesztés; pályaorientáció; álláskeresési technikák; kommunikációs és életvezetési tréning, meditáció; szabadidõs tevékenység, Útravaló önsegítõ klub, számítógépes tanfolyam – ECDL.
Gyakorlati felkészítés: fizikai állóképesség javítása; tanulási
módszerek kialakítása; korrepetálás, felvételire, vizsgára való
felkészítés, önéletrajzírás.
Mindezeken kívül szabadidõs programokat is biztosítunk, természetesen mindegyiket fejlesztõ jelleggel (kézmûvesség, mozgás, sport, kulturális programok, számítógéphasználat).
Várunk Téged, gyere el! Cím: Dunaújváros, Petõfi liget 3., hétfõ–csütörtök 8.00–16.00, péntek 8.00–12.00, tel. 06 (25) 502 440,
06 (25) 502 441.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Október 23., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Hírek 8.05 Sporthírek 8.10
Európa Magyarországon 8.35 Thomas, a gõzmozdony 8.55 Október 23. – A szabadság napja 12.00 Hírek 12.10 1956 – A forradalom hétköznapjai 12.35 Akkor
és most: 1956 14.00 Segítsetek! Segítsetek! Segítsetek! 14.50 Melbourne 1956
16.00 Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszéde 16.30 1956 – A forradalom
hétköznapjai 17.10 Biszku és a többiek 18.35 Philemon és Baucis 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 21.00 6:3, avagy játszd újra, tutti 22.35 Hírek 22.40 Sporthírek 22.45 Végjáték az Akadémia utcában 23.40 A mennyország kapujában 0.35 Ez az élet 1.10
Ma reggel
RTL KLUB: 6.05 Top Shop 6.40 Forma-1 8.20 Kölyökklub 9.15 Eh, badarság! Egy
bolondos karácsony 10.00 A fantasztikus négyes 10.25 Asztro show 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi 13.35 Forma-1 15.15
Pasifaló 15.40 Traveller – Az utolsó vakáció 16.35 Merlin kalandjai 17.30 Glee –
Sztárok leszünk 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 22.05 Meseautó
0.05 56 csepp vér 1.45 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2-matiné 7.15 Eperke 8.30 Hui Buh, a butus
szellem 10.10 Bajnokok Ligája magazin 10.40 Babavilág 11.10 Shark – Törvényszéki ragadozó 12.50 Feketeszakáll és a Karib-tenger kalózai 1-2 16.05 A vasálarcos 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 9 és fél randi 21.20 A. I. – Mesterséges értelem 0.05 Világszám 1.55 A szabadság vihara 3.25 Kalandjárat 3.50
Teleshop 4.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 8.04 Rádiószínház
9.15 Smink nélkül 10.04 A megfilmesített forradalom 11.05 Forradalom az egyetemeken 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Amirõl az írás mesél
14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Villanófényben 16.04 Idõt
kérek 17.04 „Magyarországról jövök…” 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
1956 a néprajztudományban 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 20.05 A Rádiószínház
Dokumentummûhelye 20.58 Zene 21.04 Rádiószínház 21.58 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 24., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Hírek 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40
Újra a hegyre 9.50 Tanúságtevõk 10.15 A sokszínû vallás 10.30 Evangélikus magazin 10.55 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.05 Mai hitvallások 11.30 Az utódok
reménysége 12.00 Hírek 12.05 TS – Sport 7 13.00 Hogy volt!? 14.45 Szellem a
palackból 15.15 Körhinta – Fesztiválkalauz 15.45 Királyi esküvõ 17.20 Panoráma
17.50 Magyarország története 18.20 Maupassant történeteibõl 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 Mélyrétegben 0.20 A keramikus Gorkák
0.50 Magyar pop 1.45 Magyar válogatott
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 7.30 Forma-1 10.05 Trendmánia
10.40 Asztro show 11.35 MeneTrend 12.00 Híradó 12.15 Pasifaló 12.40 Jézus
Krisztus Szupersztár – Egy színházi elõadás születésének kulisszatitkai 13.15
Magyar autósport-magazin 13.30 Forma-1 16.15 Míg a halál el nem választ
16.40 A keményfejû 18.30 Híradó 19.00 Tökéletes célpont 20.00 Batman: Kezdõdik 22.45 Heti hetes 0.05 Portré 0.40 Másnap: Összeesküvés-elmélet
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Teleki Sámuel útján 6.45 TV2-matiné 7.30
Eperke 7.50 Nickelodeon kedvencek 9.40 414-es küldetés 10.10 TV2-matiné
10.35 Stahl konyhája 11.05 Kalandjárat 11.35 Borkultusz 12.05 Sliders 12.55 A
parti õrség 13.55 Monk – Flúgos nyomozó 14.50 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.50 Sheena, a dzsungel királynõje 16.50 Megasztár 5 18.30 Tények
19.00 Napló 20.05 Pókember 2. 22.40 Frizbi Hajdú Péterrel 23.40 Cleaner – A
független 0.30 Csábító fûszer 2.15 Ezo.tv 3.10 Napló 4.00 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 Evangélikus istentisztelet 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 25., 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 Szülõföldjeim 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 23.30 Pécsi keringõ 23.55 Prizma
0.10 Hírek 0.15 Sporthírek 0.25 TS – Motorsport 0.55 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
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14.35 Szánon nyert örökség 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták 18.30
Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Dr. Csont
22.20 Showder Klub 23.30 Poker After Dark 2009 0.25 Reflektor 0.40 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 11.30 Fantom a mélybõl 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 Országúti diszkó 4.05 Magellán 4.30 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Régi kínai kísértethistóriák 13.30
Az evangélikus 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 26., 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 14.05 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 Míg a halál el nem választ 23.10 Szellem a
palackból 23.35 Prizma 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.05 Ma reggel 1.50 Összhang
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 Casper és Wendy 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 Ölj meg
gyengéden! 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.30 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! 20.10 Aktív
20.45 Jóban-Rosszban 21.20 A tábornok lánya 23.45 Megamánia 0.15 A médium 1.10 Tények este 1.30 Ezo.tv 2.35 Nagy ember, kis szerelem 4.35 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 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 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 27., 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 15.45 Néprajzi értékeink 16.00 Optika – Cinetrip VJ Torna
16.30 Hírek 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.35 A Silla királyság ékköve 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Két zsaru egy pár
21.05 Szerda este 21.35 Míg a halál el nem választ 23.10 Múlt-kor 23.40 Prizma
23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.05 Ma reggel 1.50 Összhang
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.40 Alaszka aranya 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták 18.30 Híradó
19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Megleslek.com
23.15 Az éneklõ detektív 1.20 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 10.30 Teleshop 11.50 Az álomnõ 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 A rajzás éjszakája 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 8.45 Sport 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
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 28., 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 Slovenski utrinki 14.05 Együtt 14.35 Átjáró 15.05 Korhadó múlt,
porladó jövõ? – Bükkábrányi õsciprusok 15.40 Stephen Hawking univerzuma
16.30 Hírek 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.35 A Silla királyság ékköve 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.35 A tökéletes titkárnõ 23.10 Barangolások öt kontinensen 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
Dühöngõ folyó 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták 18.30 Híradó 19.05
Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Vakvágányon 23.05 Házon
kívül 23.40 Ments meg! 0.35 Reflektor 0.50 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.50 Dinasztia –
A színfalak mögött 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 Csajozós film 22.55 Megamánia 23.25 Divatkreátor
23.55 Bostoni halottkémek 0.50 Tények este 1.20 Ezo.tv 2.15 Eureka 3.45 Segíts magadon! 4.10 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 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
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 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 29., 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 Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 14.35 Átjáró 15.05 Nemzet és védelem 15.30
Sírjaik hol domborulnak? 16.00 Bárka 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.50
Teadélután 17.35 A Silla királyság ékköve 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Üdítõ 21.05 Péntek este 21.35 Viharos vakáció 23.10 Villanófényben 23.40 Prizma 23.55 Hírek 0.00 Sporthírek 0.10 Ma reggel 1.55 A
sötétlõ nap – Az 1991-es teljes napfogyatkozás
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 Papa, elõbb dolgozz meg a sütiért! 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 0.20 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 10.30 Teleshop 11.50 Babaház
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 Aktív 20.05 Jóban-Rosszban 20.40
Megasztár 5. 23.30 Tények este 0.00 Ezo.tv 0.55 Hõsök 1.55 Shark – Törvényszéki ragadozó 2.35 Alexandra pódium 3.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 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
Az unitárius 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

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 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 Sárbogárdi önkormányzati hírek
(a testület és az SCKÖ alakuló ülése, interjú az új polgármesterrel, rendkívüli ülés)
Október 23., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Kézilabda: S.bogárd
II.–Seregélyes, Nõi kézi összefoglaló 13.00 Lapszemle 15.00 Vajtai szüreti
2010 19.00 Lapszemle 20.00 Alapítványi bál Cecén (45’), Horvátország
2010
Október 24., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Vajtai szüreti 2010 13.00 Heti híradó 15.00 Sárbogárdi önkormányzati hírek (a testület és az SCKÖ alakuló ülése, interjú az új polgármesterrel, rendkívüli ülés)19.00 Heti híradó
20.00 Jubileumi zenés irodalmi est a könyvtárban (65’)
Október 25., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Alapítványi bál Cecén (45’),
Horvátország 2010 13.00 Heti híradó 15.00 Kézilabda: S.bogárd II.–Seregélyes, Nõi kézi összefoglaló 19.00 Heti híradó 20.00 Aba Napok (65’) és
Kálozi Falunapok I. rész
Október 26., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Jubileumi zenés irodalmi est
a könyvtárban (65’) 13.00 Heti híradó 15.00 Aba Napok (65’) és Kálozi Falunapok I. rész 19.00 Heti híradó 20.00 Sárbogárdi önkormányzati hírek (a
testület és az SCKÖ alakuló ülése, interjú az új polgármesterrel, rendkívüli
ülés)
Október 27., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Sárbogárdi önkormányzati
hírek (a testület és az SCKÖ alakuló ülése, interjú az új polgármesterrel,
rendkívüli ülés) 13.00 Heti híradó 15.00 Hangverseny Huszics Vendel emlékére 20.00 Sport
Október 28., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
15.00 Sárbogárdi önkormányzati hírek (a testület és az SCKÖ alakuló ülése, interjú az új polgármesterrel, rendkívüli ülés) 19.00 Lapszemle 20.00
Jubileumi zenés irodalmi est a könyvtárban (65’)
Október 29. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Hangverseny Huszics Vendel
emlékére 13.00 Lapszemle 15.00 Jubileumi zenés irodalmi est a könyvtárban (65’) 19.00 Lapszemle 20.00 Sárbogárdi önkormányzati hírek (a testület és az SCKÖ alakuló ülése, interjú az új polgármesterrel, rendkívüli ülés)
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújság 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:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ADY-LAKÓTELEPEN
egyedi gázfûtéses, FELÚJÍTOTT,
3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
www.glance1.mukorom.hu
2

LAMBÉRIA 998/m -tõl,
2
HAJÓPADLÓ 1598/m -tõl.
06 74 675 530
KAZÁNOK 98.000 FT-TÓL,
RADIÁTOROK féláron
10 év garanciával.
06 20 947 5970
SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
A SÁRBOGÁRDI VÁSÁRBAN.
GYÜMÖLCSFÁK,
SZÕLÕOLTVÁNYOK,
DÍSZFÁK
nagy választékban kaphatók.
GAZDABOLT ÉS FAISKOLA,
Sárbogárd, Ady E. út 224.
06 25 462 214
ÓRIÁS VIRÁGÚ KRIZANTÉM
kapható.
Sárbogárd, Tisza u. 8.,
Szabóék
06 25 461 279, 06 20 530 5384
A cecei gyógyszertárba
GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENST,
SZAKASSZISZTENST
keresünk.
06 70 382 4358

Redõnyök 06 (30) 507 3344. (2314846)
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.

2010. október 21. Bogárd és Vidéke
Mézfutár! Termelõi mézet házhoz szállítunk
Sárbogárd területén. Akác, hárs, selyemfû, virág, repce. 06 (30) 380 7206. (0897838)

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

Hízó eladó kb. 160-180 kg-os, Sárbogárdon. 06
(30) 870 6476.

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.

Önállóan dolgozni tudó kõmûvest keresek. 06
(30) 266 5234.

Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869.
(0897580)

Földlabdás luc- és ezüstfenyõk eladók. 06 (30)
548 4424.

Ady-lakótelepen I. emeleti kétszobás egyedi
fûtéses, tehermentes lakás eladó. Telefon: 06
(20) 957 6613.

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

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

M6-os autópályán, Dunaújvárosnál lévõ OMV
töltõállomás nõi munkatársat keres másodállásban, hétvégi munkára. Érdeklõdni: hétfõtõl
péntekig, 10-17 óráig. 06 (30) 385 0414, 06 (30)
505 6561. (0897846)

Felújításból megmaradt 2 db kétszárnyú
thermo ablak (155x140 cm-es) eladó. 06 (70)
330 8698. (0897364)
Családi ház eladó: 75 m2-es, Miklós utcában, új
tetõ, új ablakok, parkosított udvar, két garázs.
Ár: 8 millió forint. 06 (30) 332 7072. (0897788)
Eladó 1 db V-tárcsa, 1 db IH 3 fejes eke. 06 (20)
217 7525. (0897785)
Megnyitottam fodrászüzletemet Ady Endre út
168. szám alatt. Mindenkit sok szeretettel várok. Varga Nikolett, 06 (30) 560 5874. (0897778)
Garázs eladó az Árpád-lakótelepen. 06 (30) 645
7124. (0897839)
Földszinti, háromszobás, felújított lakás eladó.
06 (30) 645 7124. (0897839)

Terményszárítás,
kukoricafelvásárlás
napi áron!
TELEPHELYI ÁRA
MAI NAP:
44.000 Ft+áfa/tonna.

Sárbogárd–Alap
Réhpusztai telephelyen.

Szlavia 630-as légpuska eladó. 06 (30) 2622
226. (0897896)
Csirkevásár! Tinódi u. 52. Tisztítva elõjegyeztethetõ. 06 (30) 384 2294. (0897891)
József A. u. 17-ben 45 m2-es, földszinti, téglalakás eladó. 06 (20) 585 4809.
Használtruha-bolt árukészlettel és berendezéssel kiadó. Telefon: 06 (70) 453 0509.
Jó heverõk, nagy prés, daráló nagyon olcsón.
06 (30) 830 7095. (0897850)
Rántanivaló csirke kapható, 5+1 ajándék. Tinódi u. 107. 06 (30) 466 3308, 06 (30) 660
9228. (0897847)

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR
Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)
2010. október 23-án,
szombaton.
Köszöntjük drága szüleinket,

Telefon:
06 70 3824 386, 06 30 9974 127

Kõrösi Ferencet és nejét,
Szabó Natáliát

Magai Lászlót és
Nagy Máriát

Dunaújvárosban

50.
házassági évfordulóján szeretettel
köszönti húga és családja

házassági évfordulójuk
alkalmából!
László, Erika,
Tamás és családjaik

Bogárd és Vidéke 2010. október 21.
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ORSZÁGOS SIKERÛ SZÍNHÁZI ELÕADÁS
SÁRBOGÁRDON
2010. november 12. 18 óra,
mûvelõdési központ, Sárbogárd.
Jegyek elõvételben vásárolhatók 1.500 Ft-os áron, hétköznap 13–20 óráig
a helyszínen. Info: 06 30 99 33 395, vagy 06 25 460 031.
www.muvhaz.bogard.hu, www.agibanfalvy.com
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Nyílt Gondolkodjunk!
tér
KÖSZÖNET
Szeretném megköszönni a vörösiszap-ár károsultjainak felajánlott eddigi adományaikat!
A gyûjtés tovább folytatódik!

Helyei és idõpontjai:

SÁRBOGÁRDI JÓZSEF ATTILA
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT,
október 18–22., 13.00–17.00 óráig.
TESCO ÁRUHÁZ,
október 22. és 24.,
8.00–19.00 óráig.
Fõként tartós élelmiszert (liszt, cukor, só, étolaj,
konzerv), tisztítószereket, gumicsizmát, gumikesztyût, védõmaszkot és védõruházatot, vödröt, lapátot, elemet, gyertyát és alap háztartásbeli dolgokat gyûjtünk!
Kérem Önöket, ha lehetõségük van rá, SEGÍTSENEK!
Köszönettel: a Sárbogárdi Vöröskereszt
területi vezetõje, Soós Réka

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett családtagunk, barátunk

VOGEL FERENC
életének 70. évében Svájcban elhunyt.
2010. október 22-én, pénteken
14 órakor búcsúzunk el Tõle és
helyezzük örök nyugalomra
a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

EMLÉKEZÉS

Nem volt tervbe véve a visszatérésem, de
több barátom biztatott, hogy olvassam el
az Bogárdi TV üzenõfalának utóbbi oldalait, mert „valakik” velem foglalkoznak.
Elolvastam, és elgondolkodtam; ez a tanácsom másoknak is.
Most pedig felteszem a kérdéseimet. Kinek az érdeke az, hogy közvetlenül a választások után belõlem gyorsan, fokozott
iramban egy gonosz, piás fõmumust faragjon? Kik azok a sunyi személyek, akiknek a
még négy évre gondosan eltervezett életét
„feldúltam”? Kirõl feltételezhetõ, hogy
név nélkül ócsárolja embertársát, mert
szemtõl szemben nem vállalja a véleményét? Kik azok a személyek, akik a választások után kiszorultak a hatalomból, a jól
megszokott „trónjukat” kihúzták alóluk?
Kik ijesztgetik a hivatali dolgozókat? A
dolgozók közül kiknek van félnivalójuk, és
miért? Legyen már annyi eszük, hogy „potyára” ne féljenek, de tartsanak önvizsgálatot! (Ez utóbbi nem kérdés volt, nem is
ijesztgetés, csak jó tanács.)
Miért van az, hogy polgármester-jelöltként nem zsebelhettem be ennyi támadást,
most meg porondra kerültem, nem is akárhogyan? Miért kell nagy hirtelen felkorbácsolni a félelemérzést a beosztott dolgozókban? Mi a cél?
Én már tudom, hogy kik bújtak a „szalmaszál” és „zenész” megnevezés mögé, tõlük
másra nem is lehet számítani, ezt tudták
csak kihozni magukból, mert ugye az otthonról „hozott anyagból” csak ennyire telik. De talán azt a közmondást még õk is ismerik: a hazug embert elõbb utolérik, mint
a sánta kutyát. Idõ kérdése az egész. Kik
érzik úgy, hogy ütött az óra? Tik-tak, tiktak, tik-tak…
Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Utóirat: a telefonszámom megtalálható a
szerkesztõségben. Abban az esetben, ha
valakinek legyõzhetetlen ingerenciája támad valamit a képembe vágni, csináljuk a
gerincesekre jellemzõen – idõpont-egyeztetés, személyes találkozó stb.

2010. október 21. Bogárd és Vidéke

Szemét
az árokban
Bizonyára emlékeznek Olvasóink, hogy a
nyáron több alkalommal is elöntötte a víz
Sárszentmiklóson az Erkel utca végén lévõ
házakat. Az utca végén van egy mély, fõ
gyûjtõárok, amelynek az lenne a feladata,
hogy elvezesse az erõsen lejtõs utcák és a
környezõ területek csapadékvizét. Ez az
árok azért nem tudott akkor normálisan
mûködni, mert a környékbeliek rendszeresen ide hordták a kerti hulladékot, szemetet, amivel elzárták a víz útját. Ráadásul az
utcából kivezetõ áteresz is eliszapolódott.
Az árkot megtisztították a szeméttõl az
árvíz után, és rendbe tették az átereszt is.

A napokban az utca lakói felháborodva
panaszolták, hogy ismeretlenek (vagy talán nem is annyira ismeretlenek!) újra az
árokba döntöttek nagy mennyiségû kerti
hulladékot, füvet, kukoricaszárat. Még
mindig nem értették meg egyesek, hogy ezzel a tettükkel másoknak egy árvíz esetén
súlyos kárt okozhatnak.
Most ismét kitakarították az árkot, és kérnek mindenkit, hogy ne használják azt szemétgyûjtõnek! Az oda beborított szemetet
nagyon nehéz onnan kitermelni. Javasolják, hogy a szerves hulladékot inkább komposztálják a kertben, a többit pedig tegyék
a kukába, amit a szemetesek elszállítanak.
A komposztálással keletkezõ trágyát a kert
a következõ évben több és szebb kerti
terménnyel hálálja meg.

ÖRSI EMIL MÁRTONNÉ
CSERE MÁRIA MAGDOLNA
HALÁLÁNAK
5. ÉVFORDULÓJÁRA

FÉNYLÕ CSILLAG
VOLTÁL ELÕTTEM,
HALÁLOD ÓTA,
EGYRE FÉNYESEBB.
FÉRJED

Október 23.
Városi ünnepség a Hõsök terén
az 1956. október 23-ai forradalom és
szabadságharc évfordulója alkalmából.
18 órakor megemlékezés és koszorúzás
a Hõsök terén, az emlékmûnél.
Ünnepi beszédet mond:
dr. Sükösd Tamás polgármester.
Az ünnepi mûsorban közremûködnek:
a Mészöly Géza Általános Iskola tanulói,
a Sárbogárdi Fúvószenekar.
Utána: mécsesgyújtás és koszorúzás
a Hõsök terei emléktáblánál és a
POFOSZ-emlékmûnél.
Trombitán közremûködik: Zelman Zsolt.

Hargitai Lajos

