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MÁSKÉPP ÜNNEPELTÜNK
Sárbogárdon az október 23-ai ünnepségen
minden eddiginél többen voltak. Mintha
megérezték volna az emberek, hogy vala-
mi megváltozott a világban. Mintha egy
nagy nyomás alól szabadultunk volna fel.
Az emberek mosolyogtak, és bár hideg idõ
volt, mintha a levegõ hõmérséklete is meg-
emelkedett volna. Nem láttam elkülönülõ
csoportokat. 1956 októberének közössé-
get összekovácsoló szelleme költözött be
Sárbogárdon a Hõsök terére.

Ezt a hatást csak fokozta a Mészöly Géza
Általános Iskola diákjainak kedves mûso-
ra, és mély hatást gyakorolt rám az ünnep
szónokának, a város alig egy hónapja fris-
sen megválasztott új polgármesterének,
dr. Sükösd Tamásnak a beszéde. Az õ
nemzedéke a rendszerváltás elõtti idõket
gyerekként élte meg, s apáiknak a félelme-
in, vágyain, reményein értek felnõtté.
Meglepett, hogy bár nekik nincsenek él-
ményeik a forradalomról, s a megtorlás év-
tizedeirõl is alig valami, számukra milyen
természetes, hogy a forradalom szellemi-
ségébõl merítenek hitet a jövõ cselekede-
teihez! Beszédében Németh Rudolf, Sár-
bogárd elsõ szabadon választott polgár-
mesterének szavait idézte, majd Leszkov-

szki Albin visszaemlékezését. S jó volt hal-
lani, ahogy minderrõl szólt, ahogy idézett
Ujságh Tibortól, Sárbogárd 1956-os nem-
zetõrparancsnokától s egy volt tanítványa,
ifj. Molnár István drámai erejû emlékezõ
vallomásából.
A beszédet hallgatva a megnyugvás érzése
töltött el, hogy volt értelme annak idején
ezekrõl a dolgokról írni az újságban, s meg-
jelentetni 1956 sárbogárdi eseményeirõl
azt a szerkesztett könyvet, amelynek má-
sodik kiadásán éppen most dolgozunk –
mert az elsõ kiadás már régen elfogyott.

Megtanulták a fiúk a „leckét”, apáik lecké-
jét!
Aztán a koszorúk, virágok… Semmi pro-
tokoll, semmi párt, semmi barát, ellenség.
Mint 1956-ban, csak mi voltunk ott, sárbo-
gárdiak, mi, magyarok.
Aztán átballagtunk az 1956-os nemzet-
õrök emléktáblájához, egymás gyertyáiról
gyújtottuk a miénket, majd együtt sétál-
tunk át az 56-os fekete emlékmû elé, ahol
Nochta Pali mondott beszédet, s közben
hangosan kiáltották be társai az 1956-ban
hõsi halált haltak nevét: Németh Gyula,
Polgár István, Bagó János, Vincze István,
Kocsmáros László.
Szép napunk támadt…

Hargitai Lajos
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Napló
– másképp –

Az október 22-én megalakult sárbogárdi
képviselõ-testület október 15-én rendkí-
vüli ülést tartott. Ezen az ülésen a bizottsá-
gok tagjainak megválasztása volt napiren-
den.
Aki ott volt, tapasztalhatta, hogy a változás
szele áthatja az új testület munkáját. Nem
csak külsõségekben.
Mert mondhatnám azt, hogy puszta külsõ-
ség az, hogy már nincs közpogácsa, amit a
döntéshozók a polgármesterrel az élen
tömtek magukba az ülések alatt a tévénézõ
lakosság szeme láttára. Változás az is, hogy
az új polgármester a kamerába nézve meg-
tisztelte a polgárokat azzal, hogy minden
napirendre kerülõ kérdést érthetõen, rövi-
den összefoglalt, hogy nekünk, akik kívül-
rõl figyeljük a döntési folyamatot, világos
és érthetõ legyen, hogy miben születik
éppen döntés.
Külsõdleges változásnak tûnhet az is, hogy
az ülésezés napjával visszatértek a régi, ha-
gyományos, pénteki naphoz. (Ettõl a ko-
rábbi képviselõ-testület azért tért el, mert a
volt polgármester így akart „betartani” dr.
Szabadkai Tamásnak, aki országgyûlési
képviselõ lett az elõzõ ciklus második fe-
lében, 2008 õszén. Az országgyûlés törvény-
kezési napjai ugyanis a hét elsõ felében vol-
tak. Azzal a szándékkal helyezték át akkor
keddre a sárbogárdi testületi ülésnapot, hogy
dr. Szabadkai ne tudjon részt venni a tes-
tületi munkában, vagy a parlament mun-
kájában. Ez a döntés senkinek nem volt jó, és
a kicsinyes bosszún kívül semmi más célt
nem szolgált.) Nos, úgy tûnik, ez a kicsi-
nyes, egymásnak betartós, egymást alázó
stílus is a múlté lett. S ha ez így marad, ez
igazi tartalmi változást jelenthet.
A változás jele az is, hogy most nem volt fe-
szültség a teremben! Érzéseim szerint az
embertársnak kijáró, egymás iránti tiszte-
let lett inkább uralkodó. Amikor szereltük
be a Bogárdi TV adásához a technikát,
nem volt görcsben a gyomrunk, mint az-
elõtt, és nem kellett attól tartani, hogy a

polgármester pökhendien odakiabál a ka-
merát kezelõnek: „Zúmolj öcsém, zú-
molj!” Most majdnem mindenki mosoly-
gott, derûs volt, aki meg nem, annak erre
megvolt a nyomós oka.
Az elsõ testületi ülés gyorsan és vitáktól
mentesen, egyetértésben zajlott le. Tíz
képviselõ volt jelen, csak Nedoba Károly
maradt távol. A bizottságok megválasztá-
sával kapcsolatban Juhász János képvise-
lõ nehezményezte, hogy a Fidesz arányta-
lanul több bizottsági helyet kapott, s van-
nak képviselõk, akik nem lettek tagjai egy
bizottságnak sem.
Dr. Sükösd Tamás polgármester ezzel
kapcsolatban kifejtette, hogy a bizottsági
munkában való részvételre minden képvi-
selõnek lehetõsége volt. Mindenkivel
egyeztetett. Két képviselõ nem bizottsági
tag. Ennek az az oka, hogy nem fogadták el
a számukra felajánlott helyet.
A korábbiakhoz képest az is változás, hogy
nem lesz civil, ifjúsági és sportbizottság. E
bizottság feladatait az oktatási, kulturális,
sportbizottság vette át. Ezt a bizottságot
korábban Nedoba Károly kívánságára kre-
álták, s már az elõzõ testületben is volt el-
lenzéki kezdeményezés arra, hogy ezt a bi-
zottságot takarékossági okokból szüntes-
sék meg. Ennek a bizottságnak elsõsorban
hatalomtechnikai, pénzosztó szerepe volt.
Korábban is többen kifogásolták, és folyo-
sói beszélgetésen most is elhangzott, hogy
Nedoba Károly szervezete, a FÜBE is ka-
pott jelentõs összegû önkormányzati tá-
mogatást. Önkormányzati támogatás a
szabályok szerint csak azoknak a civil szer-
vezeteknek adható, amelyek nem vállal-
nak politikai szerepet. A FÜBE a választá-
sokon jelölteket indított, listát állított. Mi-

vel ezzel nyíltan politikai szerepet vállalt,
kérdés, hogy vajon visszafizettetik-e vele a
kapott támogatásokat. Azt csak remélni
lehet, hogy nem ebbõl az önkormányzati
támogatásból finanszírozta a FÜBE a vá-
lasztási kampányában a sörös vendéglá-
tást, a szórólapokat, plakátokat.
Visszatérve a rendkívüli üléshez. Dr.
Sükösd Tamás polgármester a bizottságok
megválasztásához elõterjesztette az elõze-
tesen egyeztetett javaslatokat, amelyeket a
testület tagjai teljes egyetértéssel, illetve a
megválasztott jelöltek tartózkodása mel-
lett szavaztak meg.
A pénzügyi és városfejlesztési bizottság
elnökének Tóth Béla (Fidesz) képviselõt
választották. A bizottság képviselõ tagjai:
Erõs Ferenc (Fidesz), Etelvári Zoltán
(Mozdulj a Városért Egyesület), külsõs
tagjai: Hérincs József (Fidesz), Gábris Ist-
ván (korábbi fideszes képviselõ).
Az egészségügyi és szociális bizottság
elnökévé Érsek Enikõ (Fidesz) képviselõt
választották. A bizottság képviselõ tagjai:
Macsim András (Jobbik), Tóth Béla (Fi-
desz), külsõs tagjai: Horváth Gyula, és
Aranyos József (Fidesz).
Az oktatási, kulturális és sportbizottság
elnökévé Erõs Ferenc (Fidesz) képviselõt
választották. A bizottság tagjaivá Nagy Ti-
bor (Fidesz) és Macsim András (Jobbik)
képviselõket választották, külsõs tagjai:
Nochta Pál (KAPOCS, illetve LÁRKE),
valamint Mészáros János katolikus plébá-
nos.
A bizottságok megválasztása után a külsõs
bizottsági tagok esküt tettek.

Hargitai Lajos

Felhívás
Tisztelettel felhívjuk a mindenszentekre és a ha-
lottak napjára a Huszár-temetõbe kilátogatók fi-
gyelmét, hogy a torlódások és a balesetek elke-
rülése érdekében 2010. október 28-ától, csü-
törtöktõl a Temetõ utcát egyirányúsítjuk a
63-as út keresztezõdéséig. A temetõ megkö-
zelítése a 63-as útról a (Petõfi utca–)Kossuth
utca–Temetõ utca felõl lehetséges.
Kérjük, hogy a torlódások és a balesetek elkerü-
lése miatt az új forgalmi rendet szíveskedjenek
betartani.

Köszönettel:
dr. Sükösd Tamás polgármester
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Megalakult
a kistérségi tanács

Az önkormányzati választá-
sok után, október 21-én,

csütörtökön Sárbogárdon talál-
koztak a térség újonnan megvá-
lasztott polgármesterei, hogy
megalakuljon új összetételben a
Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulási Tanács. Ennek a szer-
vezetnek egyre jelentõsebb a
szerepe a térség településeinek
életében, hiszen számtalan lét-
fontosságú feladat közös megol-
dását teszi lehetõvé az egészség-
ügy, oktatás, igazgatási szakfel-
adatok és sok minden egyéb ellá-
tásában.

A polgármesterek többségét
újraválasztották, volt azonban
két új polgármester is, akiket
ünnepélyesen köszöntöttek:
Fischer Józsefet, Hantos köz-
ség új polgármesterét és Ti-
ringer Máriát, Sáregres új pol-
gármesterét. Az alakuló ülés
kezdetén virágcsokrokkal kö-
szöntötték a tanács nõi tagjait:
Méhes Lajosnét, Alap polgár-
mesterét és Tiringer Máriát.
Jelentõs változás a négy évvel

ezelõtti helyzethez, hogy nem volt azon cirkusz, ki legyen a társulási tanács
elnöke. E posztra titkos szavazással egyhangúlag dr. Sükösd Tamást, Sár-
bogárd polgármesterét választották meg. Alelnökké Magyar Józsefet,
Mezõszilas polgármesterét és Varga Gábort, Cece polgármesterét válasz-
tották. Megalakult a pénzügyi bizottság is, ennek elnöke Tóth József
nagylóki polgármester lett. A pénzügyi bizottság tagjai: Nagy Lajos,
Alsószentiván és Tiringer Mária. Az oktatási bizottság elnökévé Méhes
Lajosnét választották, tagja: Tóth József. Külsõs tagnak Horváthné Mikuli
Erzsébetet, a Sárszentmiklósi Általános Iskola igazgatóját jelölték, azon-
ban az érintett távolléte miatt errõl a következõ ülésen hoznak majd végle-
ges döntést.
Varga Gábor javaslatára a bizottság üléseire konzultációs jogkörrel meg
fogják hívni a kistérség intézményvezetõit is. A Kistérségi Fórumra, amely
a megye térségeit fogja össze, Varga Gábort delegálta a tanács.

Hargitai Lajos

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2010. október 29-én (pénteken)
9.00 órakor ülést tart.

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

Napirend:
1. Beszámoló a közmûvelõdési, kulturális intézményekben vég-
zett tevékenységrõl.
2. Civil szervezetek tájékoztatója mûködésükrõl.
3. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló 3/2010.
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. A város címerérõl, zászlójáról szóló 15/1999. (IV. 20.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.
5. Az állattartásról szóló 11/2004. (III. 25.) önkormányzati ren-
delet módosítása.
6. A piacok és vásárok tartásának rendjérõl szóló 21/2009. (VI.
15.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002. (I. 25.) önkormányzati
rendelet módosítása.
8. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérõl szóló 22/2007.
(VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
9. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkeze-
lési közszolgáltatásról szóló 35/2004. (X. 21.) önkormányzati
rendelet módosítása.
10. A jármûvek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgá-
lati rendjérõl szóló 43/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
11. A közterületek használatának szabályozásáról és rendjérõl
szóló 11/2007. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosítása.
12. A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 15/2000. (VI. 22.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról.
13. A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 41/2002. (XII.
17.) önkormányzati rendelet módosításáról.
14. A Sárbogárd város helyi építési szabályzatáról szóló 8/2005.
(III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
15. Oktatási intézmények pedagógiai, mûvelõdési programjá-
nak módosítása.
16. Oktatási intézmények órakeretének emelése és elõirányzat
biztosítása.
17. A 2011. évi belsõ ellenõrzési ütemterv elfogadása.
18. Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
2010. I. félévi munkájáról.
19. A képviselõ-testület 2010. évi munkatervének módosítása.
20. Képviselõ-testületi megbízások módosítása.
21. Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának módosítása.
22. Bérlõkijelölésrõl döntés.
23. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és a tartalék
alakulásáról.
24. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
25. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, in-
tézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásá-
ról.
26. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Fellebbezés elbírálása.
2. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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A jegyzõ ismét bizonyított
Október 22-én, pénteken választották meg
hivatalosan a képviselõ-testület bizottsá-
gainak tagjait. Az oktatási, kulturális és
sportbizottság egyik külsõs tagja Nochta
Pál Attila lett, a KAPOCS Egyesület vala-
mint a LÁRKE (Látássérültek Regionális
Közhasznú Egyesülete) civil szervezetek
tagja. Nem látóként a következõ levéllel
fordult a hivatal vezetõjéhez.

”Tisztelt Jegyzõ asszony!
2010. október 22-én a rendkívüli testületi
ülésen kézhez kaptam az oktatási bizottság
október 26-ai ülésén tárgyalandó anyagot,
ezt köszönettel vettem. A probléma csak
az, hogy mivel az anyagot papíralapú for-
mában kaptam meg, ezért azzal a jelenleg
is fennálló látáshiány (vakság) miatt ér-
demben nem tudok foglalkozni.
Megpróbáltam letölteni a sarbogard.hu
oldalról is a bizottsági munkához szüksé-
ges anyagokat, az október 29-ei testületi
ülésen tárgyalandó anyagok közül, de mi-
vel ezek az anyagok csak pdf-ben elmen-
tett képformában elérhetõek, ezért ezek-
kel a jelenleg is fennálló látáshiányom
miatt érdemben szintén nem tudok foglal-
kozni.
Mivel a bizottsági anyagot sem papírala-
pon, sem elektronikus formában nem tud-
tam áttanulmányozni a már fent említett
hiányosságok miatt, azt kellett megállapí-
tanom, hogy a bizottsági munkámban aka-
dályoztatva vagyok.
Az akadályoztatás megszüntetése érdeké-
ben tisztelettel kérném a bizottsági anyag
word dokumentum formában történõ el-
küldését 2010. október 25-én, hétfõi na-
pon, a … e-mail címre, továbbá a bizottsági
munkához szükséges valamennyi anyagot
ezentúl szintén a megadott e-mail címre
kérném, word dokumentum formában, a
papíralapú formátum helyett!
Arra is felhívnám a figyelmet, hogy a
sarbogard.hu oldalnak még az úgynevezett
vakbarát változatán is csak pdf-es képfor-
mátumban elérhetõek a testületi üléshez

szükséges anyagok, így azok a vakbarát fe-
lületen sem olvashatóak el a látássérültek
számára.
Ezen kívül még azt szeretném megkérdez-
ni, hogy amennyiben a Sárbogárdon jelen-
leg mûködõ Szivárvány Támogató Szolgá-
lat valamilyen elfoglaltság esetén nem tud
nekem segíteni, van e lehetõségem arra,
hogy a bizottsági ülésekre való eljutáshoz a
polgármesteri hivatalból kapjak segítsé-
get?
Segítségét elõre is köszönöm, üdvözlettel
Nochta Pál Attila”

A jegyzõ válasza

”Tisztelt Nochta Pál úr!
A 2010. október 24. 18:24 órakor a hivatal-
ba – a bizottsági ülésekre való eljutással
kapcsolatban – érkezett megkeresésére az
alábbiakat közlöm.
A polgármesteri hivatalnak – jegyzõnek –
a képviselõ-testület bizottságai mûködésé-
nek szakszerû és jogszerû segítése, dolo-
gi–technikai és ügyviteli feltételeinek biz-
tosítása a feladata. Az Ön személyes ügye
nem ebbe a körbe tartozik, nem a polgár-
mesteri hivatal feladata, így nem vagyok
kompetens a kérés elbírálásában.
Sárbogárd, 2010. október 26.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ”

A bizottsági ülésen

Nos, az oktatási, kulturális és sportbizott-
ság elsõ, október 26-ai ülésén, az elsõ napi-
rendi pont tárgyalásakor Nochta Pál szó-
ban is elmondta fenti problémáját. Hozzá-
tette: nem tudja elfogadni a jegyzõ vála-
szát, mivel a hivatal elektronikus akadály-
mentesítése rég megoldatlan, holott az
elõzõ testület idején Bártfai Antal e hiány
pótlását többször is sürgette. Azon túl,
hogy az önkormányzat honlapja a feltünte-
tett ikon ellenére vakok és gyengén látók
számára használhatatlan (mert képet nem
tudnak olvasni), Nochta Pál példaként
hozta föl, hogy a jegyzõ e-mail címe is
rosszul van megadva, így hiába küldte oda
az elõterjesztésekkel kapcsolatos pana-
szát. Megjegyezte: a képbõl szöveggé való

átalakítás pár percet vesz csupán igénybe
egy megfelelõ program és informatikus
segítségével.

Dr. Krupa Rozália közölte: a hivatal nem
mulasztott. Nochta Pál késõn jelezte ez
irányú igényét, ráadásul az informatikus
szabadságon volt, ezért sem tudtak a ké-
résnek eleget tenni. Azt ígérte, hogy a kö-
vetkezõ ülésre megoldják a problémát. A
honlappal kapcsolatos felvetésre nem rea-
gált.

Nem tanult?

Nem ez az elsõ eset, hogy dr. Krupa Rozá-
lia jegyzõ részérõl fogyatékkal élõ embert
ér hátrányos megkülönböztetés. 2005-ben
volt munkatársunk, a nem látó Gyõrfi Er-
zsébet számára az Egyenlõ Bánásmód Ha-
tóság közbenjárására biztosította csak a
jegyzõ az elõterjesztések elektronikus vál-
tozatát. Ugyanennél a hatóságnál jelenleg
is folyamatban van a mozgásában korláto-
zott Huszár Gabriella ügye, akit a jegyzõ
2007-ben jogsértõen bocsátott el a hivatal-
ból 10 év munkaviszony után.

Dr. Krupa Rozália egyik esetbõl sem ta-
nult?

Hargitai Kiss Virág

Kérdezték

Ebben mikor lesz változás?
Többen kérdezték, hogy Sárbogárd város honlapján a képviselõ-testülettel kapcsola-
tos információkat keresve ott még mindig miért Juhász János a polgármester. Bár
annyit frissítettek már, hogy a fõlapon az új polgármester, dr. Sükösd Tamás képe lát-
ható. De ugyanígy a régi alpolgármesterek, Rigó László, Ferencz Kornél és a régi kép-
viselõk neve, telefonszáma olvasható. Honlapszerkesztõ, ébresztõ! A választások
után egy hónappal illene már frissíteni!

Lejegyezte: Hargitai Lajos
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1956 hõseire emlékeztek Alapon
Együtt emlékeztek 1956. október 23-a történelmi eseményeire az
alapi általános iskolások és a település lakói.
Október 23-a nem szorul magyarázatra, hiszen minden magyar
ember tudja, hogy ezen a napon a budapesti tömegtüntetés – a
kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen
tömegre leadott véres sortûz következtében – még aznap éjjel
fegyveres felkeléssé nõtt, amely a kormány bukásához, a szovjet
csapatok visszavonulásához és a többpártrendszer visszaállításá-
hoz vezetett.
November elsõ napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyaláso-
kat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról. A szov-
jet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggon-
dolta magát, és miután a nyugati nagyhatalmak biztosították ar-
ról, hogy nem nyújtanak a magyaroknak segítséget, november
4-én hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen.

Az aránytalan túlerõvel szemben egyedül maradt ország több
napon át folytatott hõsi szabadságharca így végül elbukott.
Az alapi megemlékezésen a település mûvelõdési háza zsúfoltsá-
gig megtelt. Mint minden évben, idén is ünnepélyen emlékezett
meg az iskola azokról a hõsökrõl, akik 1956-ban az életüket áldoz-
ták Magyarországért, a magyar szabadságért. A megható és szín-
vonalas mûsorban a 8. osztály tanulói a forradalmárok tetteirõl,
valamint a köztársaság 1989-es kikiáltásáról emlékeztek meg. A
mûsort követõen a község polgármestere, jegyzõ asszony, a meg-
jelent képviselõk, valamint az általános iskola pedagógusai és ta-
nulói emlékkoszorút helyeztek el a Millenniumi emlékpark 1956-
os kopjafájánál, mellyel méltóképpen róhatták le tiszteletüket
nagyjaink elõtt.

Tudósítónktól

Október 23-a Alsószentivánon
1956. október 23-a a magyar nép nemzeti ünnepe. Ezen a napon egy dicsõ-
séges forradalom adta hírül a világnak minden magyar óhaját, hogy legyen
végre Magyarország szabad és független! Nagyszüleink még emlékeikben
õrzik az 1956-os forradalom eseményeit. A személyes emlékek így még kö-
zelebb kerülnek hozzánk, fiatalokhoz is, idõsebb rokonaink vagy tanáraink
történetein, élményein keresztül. Költõink közül Szabó Lõrinc szavait idé-
zem:
„Amit Magyarország mûvel, azt nyolc napon át lángoló glóriaként csavarta ma-
ga körül a földgolyó. Nem szabad csökkentenünk ezt a fényt, ezt a ragyogást.
Ész, erõ, készenlét és minden szent akarat fogjon most össze, és õrizze, s emelje
végsõ diadalra, benne céljainkat; az igazság, az okosság, az emberiség, a nemes
hagyományok, a haladás érvényesüljön az új országépítésben.”
Hagyományaink szerint idén is megrendezésre került az október 23-ai ün-
nepségünk. Minden évben a mindenkori nyolcadik osztály tartja az emlék-
mûsort a polgármesteri hivatal házasságkötõ termében. A nemzeti Him-
nusz után az énekkar a Nemzetõr-indulóval adta meg az alaphangot, majd
Husvéth Imre képviselõ úr tartott ünnepi beszédet az 1956-os forradalmá-
rok tiszteletére. Ezt követõen a nyolcadik osztály adott szép emlékmûsort,
végezetül iskolánk citerásai zárták az elõadást egy hangulatos dallal. A
Szózat után a rendezvény közös koszorúzással és mécsesgyújtással fejezõ-
dött be.

Kiss Attila

Megemlékezés Cecén
A mûvelõdési házban
tartották október 23-án
este a forradalomra em-
lékezõ ünnepséget a ce-
ceiek. Varga Gábor pol-
gármester mondott ün-
nepi beszédet, majd az ál-
talános iskolások vetített
képes, szerkesztett doku-
mentummûsorral emlé-
keztek a forradalom ese-
ményeire. Az ünnepség
után a kultúrház elõtti té-
ren koszorúkat helyeztek
el 1956 emlékére a ko-
rábbi években felállított
kopjafánál.

/H/
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Acecei Gerlice Néptánc Egyesület táncosai október má-
sodik hétvégéjén az erdélyi Zilah város vendégszere-

tetét élvezték. Az egyesület már több éve szoros kapcsolatot
ápol a Zilahi „Meszes” Néptánccsoporttal. Már több alka-
lommal került sor találkozásra mind Cecén, mind Zilahon.
A szilágysági szüreti mulatság meghívottjaiként nagy szere-
tettel, tisztelettel, magas fokú mûvészi igénnyel tolmácsol-
ták táncaikat a szereplõk.
A városi rendezvényen kívül a környékbeli településen is
vendégszereplésre hívták a csoportokat. A magyarkeceli
szórvány magyar közösségben elõadott pompás mûsoros est
csak megerõsített bennünket abban a tudatban, hogy haza
csak egy van, egy a közös nyelv, a páratlan népi kultúra,
amelynek kincseit ápolni, továbbítani, továbbörökíteni tisz-
tességbeli kötelességünk.
Vendéglátóink végtelen figyelme, kedvessége feledtette ve-
lünk a majd tízórás út fáradalmait.
Szép pillanatoknak voltunk részesei, melyek a két csoportot
még közelebb hozták egymáshoz. A búcsú nagyon nehéz
volt, hiszen az ott töltött idõ nagyon rövidnek bizonyult. De
abban a tudatban váltunk el, hogy nemsokára találkozunk,
hiszen jövõre õk fognak hozzánk ellátogatni.
Most is kiderült, hogy közösségépítõ, közösségformáló le-
het a tánc, eszköze a jónak, a szépnek és az örömnek.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik valamilyen mó-
don segítettek bennünket abban, hogy ez az út megvalósul-
jon. Köszönet vendéglátóinknak, a „Meszes” tagjainak és
vezetõinek!

Gerlicék
Gerlicék ZilahonGerlicék Zilahon

Õszi papírgyûjtés

Október 15-én délután a Mészöly
Géza Általános Iskolában papír-
gyûjtés volt. Minden osztály nagy lel-
kesedéssel vett részt a programon. A
gyerekek, szülõk és a pedagógusok
összefogásának köszönhetõen sike-
rült újra sok fát megmenteni. Érde-
mes volt aktívan részt venni, mert ki-
logrammonként 15 Ft járt a papíro-
kért. A pénzösszegek az osztályok
kasszáiba kerültek. Reméljük, ta-
vasszal is hasonló eredményeket
érünk el!

Az elsõ három helyezett osztály az
alsó tagozaton: I. 3. a – 1961,5 kg, II.
4. a – 1204,5 kg, III. 4. b – 1065,5 kg.
A felsõ tagozaton: I. 5. a – 2799,5 kg,
II. 8. a – 1536 kg, III. 5. b – 1802,5 kg.

Kecskés Andrea

TÁJÉKOZTATÓ
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség közlése
alapján értesítem a tisztelt lakosságot és az
ügyben érdekelteket, hogy a felügyelõség
24138/2010. ügyszámon a Magyar Közútke-
zelõ Nonprofit Zrt. mint ügyfél kérelmére köz-
igazgatási hatósági eljárást indított a Sár-
bogárd, Szent István út 1. szám alatti 1766/1
és 1766/2 hrsz-ú ingatlanokon található te-
lephelyére vonatkozó környezeti zajkibocsátá-
si határérték megállapítása tárgyában.

A felügyelõség által összeállított, tárgyra vonat-
kozó hirdetmény másolati példánya a Sárbo-
gárd városi polgármesteri hivatal (7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján –
az eljárás lezárásáig – 2010. október 26-án ki-
függesztésre került.

A hirdetmény hivatali munkaidõben: hétfõtõl
csütörtökig7.30 órától 16.00 óráig, pénteki
napokon 7.30 órától 13.30 óráig a fenti cím
alatt megtekinthetõ.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2010. október 22-ei rendkívüli testületi ülésén
elfogadta a 30/2010. (X. 22.) önkormányzati
rendeletet a képviselõ-testület és szervei szer-
vezeti és mûködési szabályzatáról szóló 10/
2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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A Cecei Általános Iskola hírei
Kirándulások

2010. október 13-án iskolánk 4. a osztályával
jártunk a cecei fazekas házban, mivel a techni-
ka tananyagunkhoz éppen aktuális volt, illet-
ve az iskolánkban most fut a „Magyar vagyok”
címû, 3 hetet meghaladó projekt. Rendkívüli

odaadással, türelemmel, a szakma iránti sze-
retettel beszéltek a fazekasok a munkájukról.
Nyomon követhettük, hogyan lesz az egysze-
rû földkupacból fazekas termék. A tanulók el-
ragadtatva lesték az agyag formázását a faze-
kaskorongon. Álmélkodva figyelték, hogyan
formálódik egy-egy tárgy a társuk keze alatt.
Bizonyítékot is kapunk a kezünkbe arról,
hogy tényleg ott jártunk: a tanulók által
készített munkákat szárítás és kiégetés után a
héten hozzuk el a mesterektõl.

Egy héttel késõbb, október 20-án a sárbogárdi
vasútállomáson jártunk. Az állomáson a szol-
gálatban lévõ forgalmista fogadott bennün-
ket és „kalauzolt” a vasút útvesztõiben. Be-
szélt a gyermekeknek a MÁV feladatairól,
elõnyeirõl, a személy- és teherszállítás terüle-
tét is bemutatva. Közben érdekes volt figye-
lemmel kísérni a vasúti forgalmat. A tanulók
álmélkodva figyelték a használatban lévõ és
általuk is „kipróbált” dominóasztalt, a számí-
tógépes programokat, az állandóan csörgõ te-
lefont, a hangos bemondót, az érkezõ és indu-
ló vonatokat. Ez idõ alatt a szolgálatban lévõk
gondoskodtak arról, hogy a gyerekek otthon
is felidézhessék a látogatás emlékét. Talál-
kozhattak a gyerekek kocsivizsgálóval, moz-
donyvezetõvel, akivel „vonatozhattunk”, és
aki elég erõs volt hozzá, még váltót is állítha-
tott. Sõt, lemérték az egész osztályt: 680 kg-ot
nyomtunk együtt! A látogatás végén kérdése-

ket tettek fel az elhangzott érdekességekkel
kapcsolatban. Kiválóan idézték fel a tanulók a
hallottakat!
Köszönjük a lehetõséget, a bennünket foga-
dók hozzáállását, kedvességét, mivel sikerült
örök élményt szerezni tanulóinknak.

Griezer Gabriella osztályfõnök

Nemzeti ünnepünk

Idén október 22-én tartotta ünnepélyét a
cecei iskola az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc emléke elõtt tisztelegve. A hagyomá-
nyokhoz híven iskolánk 7. évfolyamos tanulói

készültek tematikus mûsorral, melynek segít-
ségével látványosan sikerült megidézni a kor-
szak hangulatát, köszönhetõen a változatos,
dramatikus, képi, filmes és zenei anyagoknak.
A diákok felvillantották a Rákosi-korszak
törtvénytelenségeit, amelyek egyenes elõz-
ményei voltak az október 23-ai események-
nek, amelyeket szintén végigkísérhettünk az
elõadás folyamán. A mûsort a szabadságharc
vérbe fojtásának története zárta, amely az ál-
dozatokról való megemlékezéssel ért véget. A
színvonalas mûsort az iskola diákjai a mûvelõ-
dési ház nagytermében tekinthették meg,
majd megkoszorúzták a település központjá-
nak parkjában található kopjafát.

Projektzáró

Pénteken 11 órától szervezik meg az iskolá-
ban a „Magyar vagyok” projekt záró alkalmát
a tornateremben.
A tavalyi évhez hasonlóan most is díjazzák a
versenyek résztvevõit. Népi játékokkal, mesé-
vel, verssel, dramatizálással, énekléssel fog-
lalják össze az elmúlt hónap eseményeit, a
tanórai és tanórán kívüli tevékenységeket a
diákok és pedagógusok, melyek mind azt a
célt szolgálták, hogy minél sokrétûbb ismere-
teket, tapasztalatokat szerezzenek a nemze-
tünkkel kapcsolatban. A színes kavalkád után
az iskola aulájában kiállítás keretében ismer-
hetik meg az érdeklõdõk Magyarország nagy
tájegységeit, valamint kiállítást szerveznek az
elmúlt hónap kézmûvesmunkáiból is.
A projekt keretében szerzett ismeretek az ott-
honiak fantáziáját is megmozgatták. A 4. a
osztályos Rafael Vivien és családja csodálatos
csuhéképet készített, amit szívesen megmu-
tattak másoknak is.

Cecei Általános Iskola

Petõfi-
verseny

A Petõfi Sándor Gimnázium a
2010-11-es tanévben tanulmányi
versenyt szervez a környék 7-8.
évfolyamos általános iskolásai
számára. A versenyek a követke-
zõ tárgyakból kerülnek meghir-
detésre:

* angol nyelv – 3 fordulós egyéni
verseny (az elsõ forduló iskolai és
írásbeli, a második levelezõs
/e-mailen/, a harmadik írásbeli és
szóbeli a gimnáziumban)

* német nyelv – 3 fordulós egyéni
verseny (az elsõ forduló iskolai és
írásbeli, a második levelezõs
/e-mailen/, a harmadik írásbeli és
szóbeli a gimnáziumban)

* természettudományok (komp-
lex feladatsor kémiából, biológiá-
ból, földrajzból, fizikából, mate-
matikából és informatikából) – 3
fordulós egyéni és csapatverseny,
amelynek anyaga a tanórákon
megszerzett ismeretekre épül. A
jelentkezõk 3 fõs csapatokba
szervezõdnek, de az 1. forduló fe-
ladatait egyénileg oldják meg, a
közös munka a második és a har-
madik fordulóban következik.

A versenyen iskolánk diákjai nem
vesznek részt. További részletek
az általános iskolákban, illetve
honlapunkon: www.psg.hu.

Közlemény
A VOLT SÁRBOGÁRDI DIÁ-
KOK AZ ALMA MATERÉRT
ALAPÍTVÁNY kuratóriuma kö-
szönetét fejezi ki azoknak, akik
jövedelemadójuk 1 %-ával eddig
is támogatták az alapítványt.
A kapott összeget, az alapító ok-
iratban rögzítetteknek megfele-
lõen, 50 %-ban alaptõkésítettük,
amelynek kamatai növelik az év-
rõl évre felhasználható keretet. A
másik 50 %-ból a tehetséges, ki-
magasló eredményeket elért, va-
lamint a szociálisan rászoruló ta-
nulók jutalmazását, külföldi
nyelvtanulását, a Petõfi-pályázat
díjazottjait támogattuk.
Kérem, a jövõben is támogassák
munkánkat!

Az alapítvány adószáma:
18483228-1-07.

Köszönettel: Boda János,
a kuratórium elnöke
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Rendõrségi felhívás
A bûnözõk az ünnepek alatt sem pihen-
nek!
Néhány jó tanácsot ajánlunk figyelmük-
be, mert gondtalanabbá, lehetõség sze-
rint veszélytelenebbé szeretnénk tenni a
halottak napján történõ megemlékezése-
iket.
Hasznos tanácsokat adhatunk arra vo-
natkozóan, miként kerülhetõk el s elõz-
hetõk meg azok a veszélyforrások, bûn-
cselekmények, melyek megkeseríthetik
az emlékezések napjait.
A rendõrségi tapasztalatok azt mutatják,
hogy a bûncselekmények áldozatává
gyakrabban azok a személyek, családok
vállnak, akik nem megfelelõen parkol-
nak le jármûveikkel a temetõknél kijelölt
parkolókban.
Személyes iratait, pénztárcáját mindig
tartsa testközelben!
Értéktárgyait a csomagtartóban helyezze
el!
Minden esetben zárja az ajtókat, ablako-
kat és a napfénytetõt, ha elhagyja az au-
tót!
Az utastérben még üres táskát vagy ruha-
nemût se hagyjon!

Vegye magához az indítókulcsot, akkor
is, ha csak rövid idõre száll ki a gépjármû-
bõl!
Felhívjuk arra is a figyelmüket, hogy ami-
kor elhagyják otthonaikat, akár hosz-
szabb, vagy rövidebb idõre, akkor se fe-
lejtsék el, hogy a betörések nagy részét az
üresen hagyott házakat kifigyelve végzik
el a bûnözõk.
A védekezés legmegfelelõbb módja a
mechanikai (zárak, rácsok) és elektroni-
kus (riasztók) védelem együttes kialakí-
tása.
Szereltessenek fel mozgásérzékelõs lám-
pákat a házuk bejárati részeihez, ezzel is
elijesztve az illetéktelen behatolókat.
Értékeiket lakásukban ne hagyják elöl,
lehetõség szerint zárják el lemez-, vagy
pénzkazettába!
Megfelelõen zárják a házukban található
összes nyílászárót, még a legkisebb abla-
kot (spájzablak, mellékhelyiség ablaka)
se hagyják nyitva.
Amennyiben megtörténik a baj, hívják a
107-es, vagy a 112-es ingyenesen hívható
telefonszámot, valamint a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság 06 (25) 460-116-os
telefonszámát!

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

A sárbogárdi kerület
jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelete

2010. november
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét,
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sár-
egres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabad-
egyháza

november 1.: dr. Pátzay József, Sárbo-
gárd, Asztalos u. 1/a., 06 (30) 639 3977;
november 6-7.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06 (20)
974 9065;
november 13-14.: dr. Földi József, Cece,
Köztársaság u. 30/a., 06 (20) 355 7213;
november 20-21.: dr. Pátzay István, Sár-
bogárd, Köztársaság u. 156., 06 (30) 520
8877;
november 27-28.: dr. Csele István, Sá-
rosd, Sport u. 30., 06 (30) 993 9404.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06 (30)
956 3168 számú telefonon érhetõ el.

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke
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Megyei I. osztály, férfi kézilabda

Nézzünk elõre!
DAC I.–VAX Sárbogárd II.

34-22 (18-11)

Vezette: Gadovetz, Kosztend.
VAX Sárbogárd II.: Németh I., Szabó 2,
Hegedûs 4, Suplicz, Botka 2, Nacsa 5,
Rehák 1. Csere: Vorsléger 6, Bodoki P.,
Varga, Kaló 1, Borostyán, Szilveszter 1,
Bodoki I. Edzõ: Bodoki György.
Az elsõ helyen álló vendéglátók biztosan
nyerték a találkozót. Nagyon látszott a csa-
patunkon, hogy tartott az ellenféltõl. Ná-
lunk inkább a fiatalok játszottak, hiszen
másnap Mórra mentünk az elsõ csapattal.
A DAC igazolt két átlövõt az NB II-bõl,
akik igazolták is hírüket. Mindketten 2
méter körüli játékosok, és rendkívül jól lõ-
nek. A mieink becsülettel küzdöttek, de ez
kevés volt az erõsebb csapat ellen.
Csapatunkból mindenképpen kiemelném
az újonc Vorslégert, aki 6 gólt szerzett, ami

egy ilyen erõs csapat ellen rendkívül jó tel-
jesítmény.
A jövõ héten lehet javítani, hiszen az II-es
csapat Rácalmásra látogat.

Mór I.–VAX Sárbogárd I.
18-16 (6-9)

Vezette: Csöregi, Decsi.
VAX Sárbogárd I.: Nacsa, Balogh, Takács,
Pluhár, Bodoki II., Hegedûs. Csere: Bo-
rostyán, Kaló, Németh II., Rehák, Suplicz,
Szilveszter, Botka. Edzõ: Bodoki György.
Amióta elindultunk a megyei I. osztály baj-
nokságában, talán ez a mérkõzés viselt
meg legjobban. Mint ahogy látszik az ered-
mény alakulásán is, az elsõ félidõben még
három góllal vezettünk úgy, hogy összesen
6 gólt kaptunk. A második félidõ 24. percé-
ig vezettünk. 13-11-es elõnyünknél kettõs
emberelõnyt kaptunk, amibõl nemhogy

gólt lõttünk volna, hanem kettõt kaptunk.
Itt elhitte a Mór, hogy akár gyõzhet is, és
ezt meg is tette.
Németh Tomi talán élete legjobbját nyúj-
totta a kapuban. A meccs után a hazai né-
zõk közül többen kérdezgették, honnan
van nekünk NB I-es kapusunk.
Küzdeni tudásból jelesre vizsgáztunk, de
sajnos a két átlövõnk, Bodoki és Balogh
nem volt egészséges. Ha valaki a meccs
elõtt azt mondja, hogy Móron 18 gólt ka-
punk, akkor én biztos lettem volna a gyõ-
zelemben, hiszen 20 gól alatt mi még soha
nem lõttünk. Mindegy, ezt elszúrtuk, nem
kicsit, nagyon.
Nézzünk elõre!
Szombaton 18 órakor a DAC I. jön, ami ha
lehet, még nehezebb lesz.

Rehák Sándor

Mosolyok, könnyek, játék, gyerekek…
2010. október 23-án a Simontornyai Váro-
si Sportcsarnokban megrendeztük a II.
Cece NIKK Kupa elnevezésû utánpótlás
lány kézilabdatornát. A Cece Nõi Ifjúsági
Kézilabda Klub, ami lassan kistérségi csa-
pattá növi ki magát – mivel már négy tele-
pülés gyermekeit öleli fel – a májusi, elsõ
torna után most õsszel is összehívta a tér-
ség és a szimpatizáns egyesületek csapatait
egy jó hangulatú eseményre.
Örömmel töltött el bennünket, hogy míg a
májusi rendezvényre szinte úgy kellett
„összevadászni” a csapatokat, most túlje-
lentkezés volt. Ha ez így megy tovább, ak-
kor a tavaszi folytatás már kétnapos ren-
dezvénnyé növi ki magát. Állunk elébe!
A tornára elfogadta meghívásunkat a
Baracsi Általános Iskola, akik rögtön két
csapattal érkeztek, a Tolna KC, a Páz-
mánd–Gárdony SE és a Pálfa csapata. A
vendéglátó Cece NIKK csapata nagy
örömmel fogadta az ellenfeleket.
Többször megdorgáltak már amiatt, hogy
nem közöltem a házigazda csapat játéko-
sainak névsorát, így most ezt megteszem:
Németh Csilla, Pordány Réka, Kalocsai
Petra (Sáregres); Tábori Patrícia, Sala-
mon Angelika (Cece); Biber Marietta,
Tángli Anita, Ferencz Noémi (Vajta); Bo-
doki Bernadett és Simon Alexandra (Sár-
bogárd).
Korrekt játékvezetéssel és komoly küzdel-
mekkel indultak a csoportmérkõzések.
Sajnos csapatunk az elsõ mérkõzésén – kis-
sé talán lelassulva – hagyta maga mellett
elszaladni a Baracs csapatát, így csak a má-
sodik mérkõzés esélye maradt. Ezt a lá-

nyok kõkemény védekezéssel, lendületes
támadásokkal próbálták megragadni, oly-
annyira, hogy az esélyesebb Pálfa ellen egy
döntetlent harcoltak ki. De sajnos a szabá-
lyaink miatt nincs döntetlen; pontegyenlõ-
ség esetén büntetõk következtek, és
ezekben a Pálfa bizonyult jobbnak.
Bár a kiesés miatt néhol eltörött a mécses,
úgy gondolom, nincs okunk szégyenkezni,
hisz a késõbbi döntõst sikerült megszoríta-
nunk.
A csoportmérkõzések utáni keresztbeját-
szásokkal kialakult a torna végeredménye:
1. Baracs, 2. Pálfa, 3. Pázmánd–Gárdony
SE, 4. Baracs II., 5. Cece NIKK, 6. Tolna
KC. A torna gólkirálynõje:Udvardi Laura
(Baracs), a torna legjobb kapusa: Havel
Ágnes (Baracs).
A torna díjait Kynsburg Zoltán, az Alcoa
FKC ügyvezetõje, a legjobb kapus díját

Czyráki Fanni, az Alcoa FKC kapusa, a
legjobb játékos díját Lelkes Noémi, az Al-
coa FKC szélsõje adta át.

A torna rendezésében nagyon nagy segít-
séget kaptam a szülõktõl és a Cecei Általá-
nos Iskola vezetõitõl. A lelkes szülõi támo-
gatásért külön köszönet Pordányné Feke-
te Ildikónak, Tábori Lajosnénak, Biberné
Schneider Évának, Kovács Viktóriának,
Ferenczné Holló Diánának, Bodoki
Györgynének és Simon Csabánénak.

Reméljük, ez a torna is hozzájárult ahhoz,
hogy térségünk utánpótlás csapatait, kö-
zösségeit még jobban összekovácsoljuk, és
még szorosabb együttmûködést alakítsunk
ki, lehetõséget biztosítva ezzel gyermeke-
ink szervezett sportolásához, versenyzésé-
hez!

A Cece NIKK szakosztályvezetõje
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A III. forduló eredményei

Sárkeresztúr Kike–Horváth Ker.
3:6 (1:2)

Kike: Visi, Madár, Lengyel, Geiger, Sütõ. Csere:
Hajdinger J., Hajdinger Z., Szauervein.
Horváth Ker.: Antal, Oláh, Nyári, Horváth D., Hor-
váth J. Csere: Kovács A., Kovács R., Kovács S.
3. perc: Lengyel tört elõre, lövése után a kapufán
csattant a labda. 4. perc: szöglet után Horváth D.
kétszer is helyzetbe került, azonban Visi védett. 5.
perc: Antal védte Sütõ közeli lövését. 6. perc: Hor-
váth D. lövése megpattant Visi lábán, a labda a ka-
puban. Vezet a Horváth Ker. csapata. 7. perc: Gei-
ger egyenlített. 10. perc: Horváth D. szépen vette
át a labdát, és a kapuba lõtt. 12. perc: Hajdinger J.
körülményesen vette át a labdát, oda a helyzet. 13.
perc: Hajdinger J. elhamarkodottan a kapu mellé
lõtt. Támadott a Kike, eredménytelenül. 19. perc:
tûz alá vették Antal kapuját, gól most sem szüle-
tett. 22. perc: Geiger egyenlített. 23. perc: Horváth
D. lõtt nagy gólt. A kapus meg sem tudott mozdulni
a lövésre. 25. perc: Horváth D. a kapufát találta teli-
be, nem tudták tartani a védõk. 27. perc: Madár a
büntetõ területén belül felrúgta Horváth D.-t. A
megítélt büntetõt Horváth J. lõtte be. 29. perc: Oláh
tört elõre, senkitõl sem zavartatva, biztosan lõtt a
kapuba. 30. perc: Horváth D. okos gólt lõtt. 40.
perc: Sütõ szépítette az eredményt. Nagy megle-
petés született ezen a mérkõzésen, melyet nagy
iram jellemzett. A helyzeteit jobban kihasználó csa-
pat ilyen arányban is megérdemelten gyûjtötte be
a három pontot.
Góllövõk: Geiger 2, Sütõ, ill. Horváth D. 4, Horváth
J., Oláh.

OMV–Bad Boys 3:2 (1:1)
OMV: Plézer, Nagy, Lukács, Herczeg, Killer G. Cse-
re: Derecskei J., Kiss, Palotás, Simon.
Bad Boys: Porkoláb, Tóth, Mikuli, Bartók, Horváth
F. Csere: Horváth I.
3. perc: Mikuli a kapufát találta el a labdával. 5.
perc: Horváth I. váratlan lövését Plézer bevédte. 8.
perc: Mikuli lövése Plézerrõl kipattant, Horváth I. is-
mételhetett, de lövése kapu fölé szállt. 10. perc:
Nagy lövését Porkoláb bravúrosan hárította. 12.
perc: Killer G. lövését Porkoláb is beejtette, saját
kapujába. 13. perc: Nagy óriási helyzetet puskázott
el. 15. perc: Horváth I. lekottázta Nagy teljesítmé-
nyét. 16. perc: Porkoláb hibáját Derecskei J. nem
tudta kihasználni. 18. perc: Horváth F. lövése után a
labda Plézerrõl kipattant, szerencséjére saját játé-
kosa elé, aki felszabadított. Sok hiba jellemezte
ezen idõszakban a csapatok játékát. A 33. percig
kellett várni az újabb gólra. Ekkor Killer G. a rossz
ütemben kimozduló kapus mellett higgadtan he-
lyezte a labdát a kapuba. 37. perc: Horváth F. lövé-
sét Plézer merész vetõdéssel hárította. 38. perc:
Mikuli jól eltalált lövéssel egyenlített. 40. perc: sza-
badrúgás. Killer Palotás elé gurította a labdát, aki
igazítás nélkül nagy gólt lõtt.
Góllövõk: Killer G. 2, Palotás. ill. Horváth I., Mikuli.

Extrém–Sárbogarak 4:4 (3:2)
Extrém: Horváth D., Dévényi, Derecskei G., Hor-
váth T., Lakatos. Csere: –.
Sárbogarak: Madarász, Dizseri B., Gászler, Né-
meth T., Steinbach. Csere: Dizseri P., Dizseri M.,
Németh Cs., Kiss A.
2. perc: Lakatos T. jó ütemû indítást kapott, nem hi-
bázott. 3. perc: Dévényi átadását Lakatos T. a ka-
puba továbbította. 4. perc: Horváth D. hibáját Né-

meth T. kihasználta, szépített. 8. perc: Steinbach
egyenlített. 8. perc: Derecskei G. lõtt gólt. 17. perc:
Horváth T. egyedül vitte a labdát kapura, Madarász
nagyot védett. 23. perc: Lakatos hagyott ki 100
%-os helyzetet. 29. perc: Gászler egyedül tört kapu-
ra, lövése a kapu mellett landolt. 32. perc: Dizseri P.
hagyott ki helyzetet. 37. perc: Kiss A. lövése Hor-
váth D. lábáról perdült be. Egyenlõ. 39. perc: kapus-
csere. Horváth D. mindjárt gólt lõtt. 40. perc: Nem
adták fel a Sárbogarak, mert Dizseri P. egyenlített.
Nem nagy iram, sok rossz átadás jellemezte a mér-
kõzést. A csere nélkül játszó Extrém próbálta lassí-
tani a játékot, ráfizetett.
Góllövõk: Lakatos T. 2, Derecskei G., Horváth D., ill.
Németh T., Steinbach, Kiss A., Dizseri P.

Toledo 2005–Twister Galaxy 0:4 (0:2)
Toledo: Barabás B., Gazsó, Csuti, Barabás R.,
Dombi. Csere: Horváth Z., Horváth Zs., Orbán.
Twister: Bognár I., Balogh, Szántó, Killer I., Bor.
Csere: Bognár T.
4. perc: Bor két kapufás lövése után a labda a me-
zõnybe pattant. 7. perc: Bor futott el a bal oldalon,
nem erõs lövése a kapuban kötött ki. Okos gól volt!
8. perc: Bognár T. buktatta Dombit, a megítélt sza-
badrúgást elkapkodták. 11. perc: Szántó az üres
kapura emelte a labdát, de kapu fölé ment. Jó ész-
revétel volt! 13. perc: egyéni alakítás után újabb
Bor-találat. 18. perc: Killer I. lökte fel Barabás R.-t
utolsó védõként, gólhelyzetben. A kiállítás elma-
radt, mint a lap is. Szabadrúgás, mely mellé szállt.
24. perc: Gazsót szerelik az utolsó pillanatban. 25.
perc: Csuti T. lövését védte Bognár I. 31. perc: nem
sikerült Bognár T.-nak átemelni a labdát a kint álló
kapuson. 35. perc: Bognár T. kihasználta testi ere-
jét, a kimozduló Barabás B. mellett lõtte az újabb
gólt. 36. perc: tisztán hagyták Bort, aki egy csel
után a kapuba helyezte a labdát, beállítva a vég-
eredményt.
Sárga lap: Balogh. Góllövõk: Bor 3, Bognár T.

Danubia–Spuri 5:6 (5:2)
Danubia: Somogyi, Tar, Dravecz, Balázs, Horváth
A. Csere: Kiss L., Gábris.
Spuri: Márkovics, Kovács, Palásti G., Huszár,
Rohonczi. Csere: Szalai, Palásti V., Simon.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásá-
ban tekinthetik meg.
Góllövõk: Dravecz, Tar, Kiss, Horváth, Gábris, ill.
Huszár 3, Szalai, Rohonczi, Palásti G.

Tabella
1. OMV 3 - - 18:7 9
2. Twister Galaxy 3 - - 12:4 9
3. Extrém 2 - - 15:8 7
4. Sárkeresztúr Kike 1 1 1 19:12 4
5. Spuri 1 - 2 11:27 3
6. Légió 2000, Fair Bútor 1 - 1 8:6 3
7. Horváth Ker. 1 - 1 8:8 3
8. Sárbogarak - 2 1 6:10 2
9. Danubia - 1 2 12:15 1
10. Toledo 2005 - 1 2 2:12 1
11. Bad Boys - - 2 5:6 0

Góllövõlista:
1. Sütõ Gábor, Sárkeresztúr Kike, 7 gól; Geiger Zol-
tán, Sárkeresztúr Kike, 7 gól.

A IV. forduló eredményei

Toledo 2005–Danubia 2:1 (2:1)
Toledo: Fûrész, Barabás R., Csuti, Barabás B.,
Dombi. Csere: Cseri, Horváth Zs., Szabó.

Danubia: Somogyi, Kiss J., Takács, Gábris, Balázs.
Csere: Fekete, Horváth A., Tar, Kiss L.
2. perc: már Gábris lövése is túljutott a kapuson,
Kiss J. bepofozta a labdát a kapuba. 5. perc: Bara-
bás R. egyenlített egy jól eltalált lövéssel. 11. perc:
Gábris tiszta helyzetben hibázott. 14. perc: Fûrész
lábáról felperdült a labda, Balázs a kapu mellé tal-
palta. 15. perc: Szabó lövését védte Somogyi. 17.
perc: Horváth A. hibázott tiszta helyzetben. 18.
perc: az örökmozgó Barabás R. megszerezte a ve-
zetést. 19. perc: Szabó lõtt, Somogyi védett. A má-
sodik félidõben már nem változott az eredmény,
annak ellenére, hogy nagy küzdelem folyt a pályán.
Sárga lap: Barabás R. Piros lap: Csuti 2 perc. Gól-
lövõk: Barabás R. 2. ill. Kiss J.

Twister Galaxy–Extrém 1:5 (0:3)
Twister: Bognár I., Balogh, Roszkopf, Killer I., Bor.
Csere: Bognár T., Szabó Gy.
Extrém: Németh, Hajnal, Dévényi, Major, Juhász.
Csere: Derecskei G., Horváth D., Horváth T., Pálin-
kás.
2. perc: Killer lövése Németh lábáról vágódott a
mezõnybe. 3. perc: Major átadását Dévényi pofoz-
ta a kapuba. 4. perc: Major lövése a kapufáról Sza-
bó elé pattant, átadásáról Bor lekésett. 7. perc: Bor
kapu fölé rúgta a labdát. Nagy helyzet volt! 11.
perc: Dévényi-alakítás, góllal befejezve. 12. perc:
Horváth T. hagyott ki egy helyzetet. 16. perc: Né-
meth hosszú kidobását Derecskei kapura fejelte,
Bognár kiütötte Derecskei elé, aki ismételhetett –
rosszul. 18. perc: A nézõk közül valaki megjegyez-
te, hogy játszik az Extrém. 20. perc: Derecskei ha-
talmas gólt lõtt. 23. perc: Roszkopf perdítését Né-
meth védte. 24. perc: elõbb Horváth D. lövését véd-
te Bognár, majd Dévényiét. 28. perc: Bognár T.
eresztett meg egy lövést, de célt tévesztett. 29.
perc: Pálinkás lövése centiméterekkel kerülte el a
kaput. 30. perc: Major növelte az elõnyt. 31. perc:
Juhász csõrözött kapu mellé. 32. perc: Killer sarok-
kal a kapufát találta el, kontratámadás után, De-
recskei átadását Pálinkás gurította a kapuba. 39.
perc: Bognár T. lövésével szemben Németh tehe-
tetlen. A mérkõzést nagy iram jellemezte. A
Twister három kapufát is lõtt.
Pálinkás jogosulatlan szereplése miatt a mérkõzés
óvás alatt!
Piros lap: Horváth D. 2 perc. Góllövõk: Bognár T. ill.
Dévényi 2, Derecskei, Major, Pálinkás.

Légió 2000, Fair Bútor–OMV
0:3 (0:1)

Légió: Szilágyi F., Lakatos Gy., Németh, Magyar,
Baki. Csere: Vereczkei, Szilágyi Cs.
OMV: Plézer, Nagy, Palotás, Killer G., Deák. Csere:
Derecskei J., Lukács.
Egy-egy jó lövéssel kezdtek a csapatok. Magyar-
nak nagyon megjött a lövéshez a kedve. 4. perc:
Baki lõtt, Plézerrõl kipattant Németh elé, aki fölé
puskázott. 5. perc: Killer nagy helyzetet hagyott ki,
pedig megnézte a sarkot. Magyar nem is tölt, csak
tüzel, sorozatlövéssel. Néha az OMV is eljut a kapu-
ig. 11. perc: Deák megszerezte a vezetést. 16.
perc: Nagy helyzetet hagyott ki az OMV. 22. perc:
Németh a kapufát trafálta telibe. 25. perc: Deák lõtt
kapu mellé. 27. perc: Baki estében perdített a kapu-
ra. 29. perc: Deák kapu mellé pörgetett. 31. perc:
Deák emelésébe Szilágyi beleért, mely a kapu fö-
lött hagyta el a játékteret. 36. perc: kontratámadás
után Killer a tiszta helyzetben lévõ Deák elé
passzolt, aki higgadtan helyezte kapuba a labdát.
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A Turul–Macron csoport állása
1. Nagylók 11 9 0 2 31 11 20 27
2. Besnyõ 11 8 2 1 38 16 22 26
3. Zichyújfalu 11 7 2 2 29 13 16 23
4. Elõszállás 10 5 5 0 32 12 20 20
5. Alap 11 6 1 4 30 16 14 19
6. Lmsk 10 6 1 3 22 16 6 19
7. Perkáta 10 6 0 4 20 11 9 18
8. Szabadegyháza Ii. 11 5 0 6 22 32 -10 15
9. Soponya 11 2 6 3 20 23 -3 12
10. Dunapentele 11 2 3 6 23 32 -9 9
11. Nagyvenyim 9 2 1 6 7 19 -12 7
12. Mezõkomárom 10 1 3 6 10 28 -18 6
13. Hankook 11 1 2 8 6 29 -23 5
14. Kisapostag 11 1 0 10 8 40 -32 2
Kisapostagtól 1 pont levonva.

39. perc: Baki ziccerben hibázott. 40. perc: Deák
mesterhármasával beállította a végeredményt.
Palotás jogosulatlan játéka miatt a Légió megóvta a
mérkõzést! Góllövõ: Deák 3.

Bad Boys–Sárkeresztúr Kike
1:8 (0:3)

Bad Boys: Horváth I., Mikuli, Tóth, Berzeviczy,
Kuti. Csere: Horváth F.
Kike: Visi, Madár, Hajdinger J., Geiger, Sütõ. Cse-
re: Hajdinger Z., Szauervein.
2. perc: Kike-helyzet. Sütõ a kapufát találta el. 3.
perc: Geiger lövését Horváth I. a mezõnybe rúgta.
4. perc: Madár lövését Horváth lábbal tisztázta a
mezõnybe. 6. perc: Kuti lövését Visi az alapvonalon
kívülre tenyerelte. 8. perc: Hajdinger J. lövését a
gólvonalon álló Tóth kirúgta. 14. perc: Végre gólt
láthatott a közönség Szauervein jóvoltából. 15.
perc: Hajdinger Z. a kapufát találta el. 16. perc: szép
támadást vezetett a Bad Boys, az eredmény elma-
radt. 17. perc: Sütõ hagyott ki helyzetet. Horváth F.
sérülése miatt 3 percig állt a játék. 21. perc: Geiger
bevette a várat. 23. perc: Madár beállította az elsõ
félidõ eredményét. 24. perc: Geiger góllal indította
a második félidõt. 25. perc: kijátszották a Bad Boys
védelmét, Hajdinger Z.-nek könnyû dolga volt. 27.
perc: Hajdinger Z. újabb találata. 31. perc: Kuti nem
találta el a kaput. 33. perc: Szauervein távolról lö-
vésre szánta el magát, a labda a kapuban kötött ki.
36. perc: Geiger hatalmas gólt lõtt. 40. perc: Mikuli
hibázott a kapu elõtt. 42. perc: Kuti szépített.
Góllövõk: Kuti, ill. Szauervein 2, Geiger 3, Madár,
Hajdinger Z. 2.

Horváth Ker.–Spuri 7:5 (5:2)
Horváth Ker.: Antal, Oláh, Nyári, Horváth J., Hor-
váth D. Csere: Kovács A., Kovács S.
Spuri: Szalai, Palásti G., Márkovics, Huszár, Ro-
honczi. Csere: Simon, Palásti V., Kovács I.
3. perc: Horváth D. nyitotta meg a gólok sorát. 5.
perc: Márkovics hagyott ki nagy helyzetet. 7. perc:
Rohonczi vaktában tüzelt. 8. perc: Huszár lövése a
kapufáról az alapvonalon kívülre került. 9. perc:
Horváth D. szerencséje után nõtt az elõny. 10. perc:
gyorsan elvégzett szabadrúgás után Horváth J. lõtt
gólt. 12. perc: Kovács újabb találatával nõtt az
elõny. 17. perc: Márkovics szépített. 19. perc: bün-
tetõbõl újra Márkovics eredményes. 20. perc: Hor-
váth D.-t nem tudták tartani, így újabb gólt lõtt. 22.
perc: Huszár ment el a jobb oldalon, lövése után ka-
puban a labda. 25. perc: Horváth D. használta ki
gyorsaságát, kapuba kotorta az újabb gólt. 31.
perc: Horváth J. emelése után Horváth D. fejelt a
kapus kezébe. 32. perc: a jól játszó Horváth D. nem
tudott hibázni. 38. perc: Huszár átadását Márko-
vics rúgta be. 39. perc: Kovács I. lövésébe Oláh be-
letette a lábát, a labda saját kapujában kötött ki.
Góllövõk: Horváth D. 5, Horváth J., Kovács S., ill.
Márkovics 3, Huszár, Oláh öngól.

Tabella
1. OMV 4 - - 21:7 12
2. Extrém 3 1 - 20:9 10
3. Twister Galaxy 3 - 1 13:9 9
4. Sárkeresztúr Kike 2 1 1 27:13 7
5. Horváth Ker. 2 - - 15:13 6
6. Toledo 2005 1 1 2 4:13 4
7. Spuri 1 - 3 16:34 3
8. Légió 2000, Fair Bútor 1 - 2 8:9 3
9. Sárbogarak - 2 1 6:10 2
10. Danubia - 1 3 :17 1
11. Bad Boys - - 3 6:14 0

Góllövõlista
1. Geiger Zoltán, Sárkeresztúr Kike, 10 gól; Horváth
Dávid, Horváth Ker., 10 gól.
A mérkõzéseket Tóth István vezette.

Gróf Ferenc

A Turul–Macron
csoport eredményei

Szabadegyháza II.–Mezõkomárom 3-2 (1-0)
Góllövõk: Tóth, Szaniszló, Kolonics, illetve Bata,
Varga.

Kisapostag–Perkáta 0-2 (0-2)
Góllövõk: Pavlicsek, Mazán.

Nagylók–Nagyvenyim 3-1 (2-1)
Góllövõk: Nyikus, Molnár, Nagy, illetve Mészáros.

Dunapentele–Soponya 3-3 (0-1)
Góllövõk: Rácz (2), Nagy, illetve Miklós, Varsányi,
Theisz.

Elõszállás–Hankook 3-0 (2-0)
Góllövõk: Németh, Felföldi, Kiss.

Alap–Besnyõ 0-2 (0-1)
Góllövõ: Becséri (2).

LMSK–Zichyújfalu 3-1 (2-1)
Góllövõk: Csóka L., Teichel T., Márkus, illetve
Winklár.

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Mezõfalva 10 9 0 1 25 1 24 27
2. Aba–Sárvíz 11 8 2 1 33 11 22 26
3. Adony 11 8 2 1 28 14 14 26
4. Sárosd 11 7 3 1 43 10 33 24
5. Seregélyes 11 7 1 3 33 15 18 22
6. Lajoskomárom 11 6 3 2 23 15 8 21
7. Pusztaszabolcs 10 4 2 4 20 15 5 14
8. Sárbogárd 11 4 2 5 14 21 -7 14
9. Dég 11 4 1 6 25 27 -2 13
10. Mezõszilas 11 3 4 4 22 31 -9 13
11. Kulcs 11 3 2 6 29 30 -1 10
12. Vajta 11 2 3 6 23 33 -10 9
13. Enying 11 1 6 4 20 24 -4 9
14. Rácalmás 11 2 2 7 20 34 -14 8
15. Sárszentágota 11 1 0 10 6 51 -45 3
16. Cece 11 0 3 8 8 40 -32 3
Kulcstól 1 pont levonva.

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

Kulcs–Dég 3-2 (3-0)

Góllövõk: Fehér K., Morva, Simon, illetve Gulyás,
Sörös. Kiállítva: Tisza (Dég).

Mezõszilas–Adony 2-2 (1-1)

Góllövõk: Szálka, Szilágyi, illetve Török, Glonczi.

Mezõfalva–Rácalmás 1-0 (0-0)

Góllövõ: Szepesi.

Pusztaszabolcs–Aba-Sárvíz 0-1 (0-1)

Góllövõ: Kuczi.

Cece–Enying 2-2 (1-1)

Góllövõk: Hegedûs Gy., Bánóczki, illetve Pómizs,
Molnár.

Vajta–Sárszentágota 12-0 (4-0)

Góllövõk: Fekete (4), Sinka (2), Szûcs (2), Hidvégi,
Szalai, Oláh, Kovács.

Sárbogárd–Lajoskomárom 1-1 (0-1)

Góllövõk: Szabó Z., illetve Reichardt.

Seregélyes–Sárosd 2-2 (1-0)

Gólszerzõk: Kovács (2), illetve Polányi Á. (öngól),
Sipos. Kiállítva: Nagy (Seregélyes).

A Femol csoport állása
1. Csákvár 11 11 0 0 46 2 44 33
2. Velence 11 8 2 1 43 15 28 26
3. Kápolnásnyék 11 7 0 4 26 20 6 21
4. Iváncsa 11 6 1 4 20 16 4 19
5. Pákozd 11 6 1 4 19 15 4 19
6. Martonvásár 11 5 3 3 19 12 7 18
7. Kisláng 11 5 3 3 22 17 5 18
8. Polgárdi 11 5 2 4 19 13 6 17
9. Szabadegyháza 11 5 1 5 21 21 0 16
10. Bakonycsernye 11 5 0 6 14 25 -11 15
11. Baracs 10 4 3 3 15 13 2 15
12. Sárszentmiklós 10 3 1 6 17 26 -9 10
13. Dunafém–M.hegy 11 3 0 8 13 32 -19 9
14. Etyek 10 1 2 7 13 32 -19 5
15. Káloz 11 1 1 9 9 33 -24 4
16. Pusztavám 10 1 0 9 10 34 -24 2
Pusztavámtól 1 pont levonva.

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 bútoro-
kat, textíliákat, mûanyagokat stb.) a jelzett na-
pon 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, nö-
vényvédõ szer, gyógyszer, olajos hulladék, hû-
tõszekrény, fénycsõ, állati tetemek stb.) nem
szállítható el.

A lomtalanítás idõpontja:

2010. november 11. (csütörtök)
Sárszentmiklós

2010. november 12. (péntek)
Alsótöbörzsök

2010. november 26. (péntek)
Kislók, Pusztaegres, Sárhatvan,

Nagyhörcsök, Rétszilas

Polgármesteri hivatal, Sárbogárd
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140 éves a sárszentmiklósi evangélikus templom

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2010. október 30-án (szombaton) 15 órára a sárszentmiklósi evangélikus
templomba, ahol jubileumi ünnepségsorozatunk keretében

HÁLAADÓ ISTENTISZTELETET TARTUNK.

Igehirdetéssel szolgál Szarka István, a Fejér–Komáromi Egyházmegye
esperese. Az istentisztelet után díszközgyûlést, majd szeretetvendégséget

tartunk, melyre szeretettel hívunk minden jelenlévõt.

A gyülekezet presbitériuma

Õrtorony a Sárvíz mellett
A fenti címmel jelent meg a napokban egy
helytörténeti kiadvány a sárszentmiklósi
evangélikusság életébõl. A kiadványt
Bõjtös Attila evangélikus lelkész és Jákob
Zoltán szerkesztették. Munkájuk ihletõje
egy jelentõs esemény volt: 140 évvel ez-
elõtt épült fel a sárszentmiklósi evangéli-
kus templom. Ez az évforduló alkalmat
adott arra, hogy jóval messzebbi idõre,
1740-ig, az evangélikusok Sárszentmiklós
községbe való elsõ betelepedéséig vissza-
tekintve készüljön el ez a füzet.
A kiadvány Sárbogárdon, a Bogárd és Vi-
déke Kiadó gondozásában készült, s októ-
ber 25-én, hétfõn a sárszentmiklósi evan-
gélikus gyülekezeti házban került bemuta-
tásra.
Bõjtös Attila szólt a kiadás körülményei-
rõl, s a füzet anyagának gyûjtõmunkájáról.
A képekkel, eredeti dokumentumokkal
gazdagon illusztrált kiadvány képillusztrá-
cióiból kivetítõn láthatott a hallgatóság
egy válogatást. Ezt követõen Jákob Zoltán
számolt be élményszerûen arról a gyûjtõ-,
kutatómunkáról, amit végzett.
Rendkívül fontos egy közösség, egy gyüle-
kezet számára a múlt emlékeinek, hagyo-
mányainak megõrzése. A múlt emlékeinek
az új nemzedékekkel való megismertetése
a közösséggel való lelki azonosulást segíti.
A füzetet lapozva, olvasva a korabeli doku-
mentumokban a ma is ismerõs családneve-

ket, megismerve a templomépítéshez fû-
zõdõ nagy erõfeszítéseket másképp tekint
a mai ember arra az épületre, a templom-
ra, ami életének sok éve alatt az utcát járva
már megszokott látványt nyújt. Elõtte el-
haladva a múlt ismeretében másképp te-
kint még arra a sarokkõre is, ami az épület
terhét hordozza.

Jákob Zoltán mély elhivatottsággal,
mondhatnám, elszántan, kitartó szenve-
déllyel kutatva hozta létre ezt a füzetet.
Annak sorait olvasva érezhetõ, hogy ben-
ne jóval nagyobb tudás feszül, mint ami eb-
be végül belefért. Persze, a tömörség, a szi-
gorú válogatás a bõséges anyagban nagy
elõnnyel jár. A rengeteg képpel, doku-
mentummal szemléltetett anyag könnyen
olvasható, stílusa lebilincselõen érdekessé
teszi, s ezáltal remélhetõen jóval szélesebb
körben válhat ismertté.

A könyvbemutató után sokan több pél-
dányban is megvásárolták a füzetet, hogy
adhassanak a gyerekeknek, innen elszár-
mazott rokonoknak is ebbõl a mûbõl,
amelynek értéke sokkal nagyobb, mint an-
nak szerény, 1.000 Ft-os eladási ára.

A kiadvány kapható az evangélikus egy-
háznál és a Bogárd és Vidéke Lapkiadó-
ban.

Hargitai Lajos

Meghívó

Egy barát,
aki reményt ad

Elõadó:
FARAGÓ JÓZSEF,
Újvidék (Novi Sad)

1. A nagy Ismeretlen

2. A kétszer teremtett ember

3. A szolgák Szolgája

4. Mit teszek Jézussal?

Sárbogárd, mûvelõdési ház,
minden hétfõn 17 órai kezdettel.

Elsõ alkalom:
2010. november 8.

Reformációs hét Sárbogárdon
Sárbogárdon a reformációs hét alkalmával Khaled A. László tett bizonyságot kedden
este a református gyülekezetben. László a szolnoki metodista gyülekezet segédlelké-
szeként beszélt arról, hogyan is jutott el az evangélikus neveltetéstõl a református is-
kolákon szerzett tapasztalatai után a metodista valláshoz. Elõadása színes, érdekes s
nagyon életszerû volt.
Szegény családban született elsõ gyermekként, apja alkoholizálása miatt anyja elme-
nekült otthonról, s egy metodista gyülekezet lelkészénél talált menedéket Lászlóval
és két testvérével. Nevét mostohaapjától kapta, miután anyja elvált László édesapjá-
tól.
Bevallása szerint kisgyermekkora óta foglalkoztatja a vallás, azóta irányítja Isten az
életét.
A reformációs héten minden nap van alkalom, melyen mindig más tart elõadást s tesz
bizonyságot.

Hargitai Gergely
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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

Meghívó
A Madarász József Városi Könyvtárban kiállítás nyílt

OROSZI ISTVÁN ÉS OROSZI SÁNDOR KERÁMIÁIBÓL.

A kiállítás megtekinthetõ 2010. november 20-áig
a könyvtár folyosógalériájában.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

JÓGATANFOLYAM
2010. november 10-én, szerdán,

18 órai kezdettel

2x6 hetes jógatanfolyam indul kezdõknek.
A foglalkozások szerdai napokon 18–20 óráig tartanak, a mûvelõdési köz-
pont kamaratermében.
Program:
Lazító, erõnlétjavító, koncentrációs és légzési gyakorlatok. Egyéni konzul-
táció és terápiás javaslatok.
Az otthoni gyakorlást segítõ CD és segédanyag.
Felszerelés: füzet, íróeszköz, pléd, vagy szivacs, takaró, párna.
A tanfolyam díja: 6 hét – 4.500 Ft (375 Ft/óra), 12 hét – 7.500 Ft (312,5
Ft/óra).
A tanfolyamot vezeti: Sztari Béla, a Magyar Jógaoktatók Szövetsége minõ-
sített oktatója.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk ingyenes nyitófoglalkozásunkon, no-
vember 10-én.

Info: 06 25 460 031, 06 30 99 33 395.
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Gazdag karfiol

Hozzávalók: 1 fej karfiol (ki mekkora adagot szeretne készíteni
belõle), 30-40 dkg füstölt, fõtt tarja, 2 dl tejföl, 3-4 tojás, ízlés sze-
rint sajt.
Megfõzzük a karfiolt, csíkokra vágjuk a tarját. Egy tepsit, vagy egy
tûzálló tálat kikenünk olajjal, megszórjuk vékonyan zsemlemor-
zsával. A megfõtt karfiolt kisebb rózsákra tépjük, és elhelyezzük a
tepsiben. A tejfölt a tojásokkal összekeverjük, és egy picit megsóz-
zuk. Ezt a keveréket eloszlatjuk a karfiolon. Rászórjuk a tarját, és
a tetejét tetszõlegesen megszórjuk sajttal (lehet mozzarella is).
Rétegesen is készíthetjük, csak akkor még kisebb rózsákra szed-
jük a karfiolt.

Töltött bundás kenyér

Hozzávalók: kenyér, tojás, tejföl, só, fokhagyma, sajt, sonka, vagy
baconszalonna, olaj.
A szokásosnál kicsit vastagabb szelet kenyereket vágunk, ame-
lyeknek a közepébe óvatosan – nehogy kivágjuk – „zsebet” készí-
tünk. Ebbe helyezzük az egy szelet sajtot, sonkát, vagy baconsza-
lonnát, úgy, hogy ne lógjon ki a „zsebbõl”. A tojásokat 1 kanál tej-
föllel, sóval, 1 gerezd zúzott fokhagymával elkeverjük. Ebbe a to-
jásos keverékbe mártjuk a megtöltött kenyereket, és forró olajban
kisütjük.

Édes alma

Hozzávalók: 4 nagy golden alma, 10 dkg füge, 5 dkg mandula, 3
dkg vaj, 5 dkg méz.
Az almák magházát kivájjuk úgy, hogy az almák alja zárt marad-
jon. Az így keletkezett üregeket kimélyítjük, és megtöltjük az ap-
róra vágott füge és a meghámozott, feldarabolt mandula keveré-
kével. Egy tûzálló tálat kivajazunk, beleállítjuk az almákat, és le-
öntjük 3 evõkanál vízzel összekevert mézzel. Közepesen meleg
sütõben 25 perc alatt elkészül. (A sütés alatt néhányszor meglo-
csoljuk mézzel.) Azonnal tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
Az elõttünk álló idõszakban száraz, eleinte napos,
majd egyre többfelé párás, tartósan ködös idõ várha-
tó. A ködmentes helyeken vasárnaptól napközben
akár 15 fok közelébe is melegedhet a levegõ, az or-
szág nagy részén azonban továbbra is 6-11 fok várható. Az éjszakai lehûlés
fokozatosan mérséklõdik, a jövõ hét elején már csupán elvétve számítha-
tunk fagyra. A gyenge, vagy mérsékelt szél fokozatosan délkeletire fordul.

www.metnet.hu

Hargitai nagymamaHargitai nagymama
szakácskönyveszakácskönyve

Ételed az életedÉteled az életed címmelcímmel

kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóbankapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban,és az újságot árusító boltokban,

2.500 Ft-os áron.2.500 Ft-os áron.

VANNAK
ÜNNEPÉLYEK

Kezdjük az elején!
Az ember már kiskorában megszokja, hogy vannak ünnepélyek.
Például az apja nyakában ülve részt is vesz az ilyen alkalmakon.
Nem gondolkodik el azon, hogy miért jön össze a város egy fontos
pontján sok ember, miért szól a zene, miért vesz elõ egy bizonyos
bácsi egy darab papirost a belsõ zsebébõl, hogy onnan egy felhan-
gosított szöveget olvasson föl. Tudja, hogy a felnõtteknek vannak
furcsa szokásaik. Talán egy kicsit élvezi is a sokadalmat, az ünnep-
lõ ruhákat, külsõségeket. Aztán gimnazista korában elkezdi utál-
ni az ünnepélyeket, egyszerûen hülyeségnek tartja az egész cir-
kuszt. Nem érti, mire való. Szerinte nincs értelme, hogy neki fel
kell vennie a formaruhát, sorba kell állnia, hallgatnia a süketelést
meg valami dilinyós verset ahelyett, hogy otthon nyugodtan alud-
na, vagy számítógépezne. Azonban nem tehet mást, bele kell
törõdnie, hogy a felnõttek makacsul ragaszkodnak bizonyos rög-
eszméikhez.
Félelmetesen jellemzõ és árulkodó, ahogy egy adott politikai be-
rendezkedés megszervezi a maga ünnepélyes alkalmait.
Kedves felnõtt polgáraink, emlékeznek a rendszerváltozás elõtti
ünnepségekre, mondjuk április 4-én, a „felszabadulás”, azaz az
országnak a szovjet hadsereg által történt megszállása ünnepén?
Ahogy a szovjet laktanya zenekara a magyar Himnusz után rázen-
dített a szovjet nemzeti indulóra! Aztán valamelyik helyi fõelv-
társ, esetleg egy Fehérvárról érkezett magas vendég hálatelt szív-
vel elrebegte a köszönet szavait a legyõzhetetlen Vörös Hadsereg
felszabadító tevékenységéért. Végül az orosz katonák verték a
díszlépést az Ady Endre út aszfaltján. Kivonultatták az összes ál-
talános és középiskolást, az akkor még létezett üzemek munkás-
kollektíváját, a szovjet tisztek feleségei gyermekkocsit tolva emel-
ték az ünnep fényét. Egy hamis alapokon álló, szégyenletes aláve-
tettségben lévõ ország parancsuralmi rendszerének akaratlan ön-
arcképe volt ez az ünnepség. Nem volt akármi a 2008-ban, 2009-
ben rendezett abszurd ünnep sem, amikor a nép kordonok mögül,
messzirõl nézte a saját ünnepélyét, miközben fekete ruhás mes-
terlövészek leselkedtek magasból. Ha valaki meg akarta érteni,
milyen világban él, nem kellett statisztikákat, elemzéseket
olvasnia, elég volt, ha a tévén megnézte ezt a rendezvényt.
2010. október 23-án Sárbogárdon jól bevált helyen, a kis emlék-
parkban tartották az ünnepséget. Húsz évvel ezelõtt, az akkori
megemlékezésre vagy huszonöt ember mert csak eljönni. Hogyis-
ne! Pár évvel régebben az egész gyülekezetet letartóztatták volna,
ha ünnepélyesen emlékezni mertek volna 1956-ra. Az idén szem-
betûnõen sokan eljöttek. Mintha valami fagy kezdene fölengedni.
Jól hatott, hogy nem voltak pártoskodás szerinti különbözõségek.
Valaki, aki Pesten ünnepelt, azt mondta, hogy most elõször érezte
jól magát a huszonharmadikai rendezvényeken. Remélhetõleg
eljön az idõ, amikor minden magyar megérti, hogy az õ országa
világra szóló dicsõségét jelenti 1956 októbere. Akkor lesznek
majd igazi ünnepségek.

(L. A.)

Köszönet
2010. október 4-én emberek életét tette tönkre a vörösiszap-ár, mely pilla-
natok alatt árasztotta el Devecsert és környékét.
A Sárbogárdi Vöröskereszt adománygyûjtés formájában segített a kataszt-
rófahelyzetben.
Sárbogárd város és környéke segítõ kezet nyújtott az áldozatoknak: 1,3
tonna ruhaadományt és 160.000 Ft értékben élelmiszert és tisztítószert
ajánlottak fel az adományozók.
Az önkéntes munkában segítséget nyújtott: Farkas Jánosné, Szücs
Józsefné, Sárdi Edina, Soósné Szolga Ildikó, Toldi Viktória, Berki Dóra és
Balogh Melinda. Ezúton szeretném megköszönni mindenki segítségét, ado-
mányát és együttérzését!

A Sárbogárdi Vöröskereszt területi vezetõje, Soós Réka
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A szegény leány három ruhája
I. rész

Volt egyszer, hol nem volt, még az Ópe-
renciás-tengeren is túl, volt egyszer egy
szegény asszony. Annak a szegény asz-
szonynak volt egy gyönyörûséges szép leá-
nya, úgy hívták, hogy Rezeda.
Rezeda olyan gyönyörû volt, hogy a legé-
nyek szeme mind megakadt rajta, de õ bi-
zony egyikre se nézett. Még a falu leggaz-
dagabb legénye is szemet vetett rá, de Re-
zeda biz még csak el se mosolyogta magát.
Egyszer aztán egy szép napon aranyhintó
állt meg a szegény asszony háza elõtt. Az
aranyhintót tizenkét lóhátas kísérte. Jóké-
pû, daliás legény szállt ki belõle, bement a
házba.
– Adjon isten jó napot, szegény asszony! –
szólt a daliás legény. – Jöttem, hogy meg-
kérjem a lánya kezét.
A szegény asszony restellte megkérdezni,
hogy kiféle, csak ennyit mondott:
– Jaj, édes lelkem, nagyon válogatós lány
az! Tõle kell megkérdezni, akar-e a felesé-
ged lenni.
Ezzel bement a másik szobába, kihívta Re-
zedát, Rezeda meghallgatta a legény sza-
vait, és így felelt:
– Nagy sora van annak, mert én csak ezüst-
ruhában megyek az esküvõre.
– Jól van, no, ha csak ez a kívánságod –
mondta a legény, ezzel kiment a házból, fe-
lült az aranyhintóba, elhajtatott. A tizen-
két lovas meg követte.
Másnap délidõ van, megint megáll az
aranyhintó a ház elõtt a tizenkét lóhátassal
egyetemben. Kiszállt belõle a daliás le-
gény, bement a házba, itt szépen levette a
kalapját, illedelmesen így szólt a szegény
asszonyhoz:
– Add elõ a lányod, szegény asszony, mert
elhoztam az ezüstruhát. Most már a felesé-
gem lehet.
Amikor Rezeda meglátta az ezüstruhát,
fölcsillant a szeme, ám így szólt a daliához:
– Nagy sora van annak, mert én csak arany-
ruhában megyek az esküvõre.
A daliás legény vette a kalapját.
– Jól van, no, ha csak ez a kívánságod – ez-
zel kiment a házból, felült az aranyhintóba,
elhajtatott. A tizenkét lovas meg követte.
Másnap délidõben megint megállt az
aranyhintó meg a tizenkét lovas a ház elõtt.
Kiszállt belõle a daliás legény, bement a
házba, s így szólt a szegény asszonyhoz:
– Add elõ a leányod, szegény asszony, mert
elhoztam az aranyruhát. Most már megle-
het az esküvõ.
Mikor Rezeda meglátta az aranyruhát,
még jobban fölcsillant a szeme.

– Nagy sora van annak – mondta –, mert én
csak gyémántruhában megyek az esküvõ-
re.
A daliás legény csak vette a kalapját, in-
dult.
– Jól van, no, ha csak ez a kívánságod – ez-
zel elment a tizenkét lovassal egyetemben.
Másnap délidõben megállt az aranyhintó,
itt volt a gyémántruha is. Rezeda most már
így kiáltott föl örömében:
– Minden kívánságomat teljesítetted, most
már meglehet az esküvõ! – Ezzel magára
öltötte az ezüstruhát, arra rá az aranyru-
hát, amarra meg a gyémántruhát, s búcsút
vett az anyjától, a szegény asszonytól.
– Én most elmegyek az esküvõmre, de tud-
ja meg, anyám: ha a gyémántruhát küldöm
haza, akkor boldog vagyok. Ha az aranyru-
hát küldöm, akkor gazdag vagyok, de ha az
ezüstruhát látja itthon, akkor jöjjön, mert
nagy veszedelem ért.
Ezzel kiment a házból, beszállt az arany-
hintóba. Az aranyhintó elindult, utána
meg a tizenkét lovas.
Teltek-múltak az évek. Már három év, há-
rom hónap meg három nap is eltelt, mikor
egyszer csak lódobogást hall a szegény
asszony. Kinéz az ablakon, hát látja, hogy
egy lovas vágtat a ház felé. Éppen ott áll
meg a ház elõtt. Leszállt a nyeregbõl egy
öregember, bement a házba.
– Ezt a ruhát küldi a leányod a gyémántpa-
lotából – ezzel letette a gyémántruhát a
szegény asszony elé.
A szegény asszony nagyon örült, mikor lát-
ta, hogy a gyémántruhát küldte haza a leá-
nya, és megkérdezte az öregembert:
– Csak azt mondd meg nekem, hogy hol él
a leányom, kivel boldog?
(folytatjuk)

Magyar népmese

Asztalitenisz-
hírek

Megérkezett az õsz, és elkezdõdött az asz-
talitenisz-szezon is.

Sajnos az elmúlt szezonban az elsõ csapat
kiesett az NB III-as bajnokságból, így két
csapat szerepel a megyei bajnokságban.
Az NB III-as kiesés annak is köszönhetõ,
hogy csökkenteni kellett az edzések szá-
mát, mivel az önkormányzati támogatás
megszûnt, és fizetõssé vált a terem haszná-
lata. A heti két edzés pedig kevés volt, mert
ebbõl is az egyik napon a második csapat-
nak volt bajnoki forduló, így tulajdonkép-
pen csak egy nap maradt az edzésre.

Most adott a feladat: újra meg kell próbál-
ni a feljutást, bár nehéz lesz, mert a csapat
elsõ számú játékosa, Lovász Lajos átiga-
zolt az Aba–Fejérvíz csapatához.

A megyei bajnokságban 16-csapat neve-
zett, ezért két részre osztották a csapato-
kat, A és B csoportba kerültek. A sárbo-
gárdiak elsõ csapatát Dörögdi Gábor, Laj-
tos József, Németh János, ifj. Papp László
és Vincellér István alkotják.

Az elsõ fordulóban itthon fogadtuk a
Csákvár csapatát. A Dörögdi, Lajtos, Né-
meth, Vincellér összeállítású csapatnak a
nyitány nem valami fényesre sikeredett,
mert 15-3-as vereséget szenvedtek.

A második fordulóban a móri leánykákhoz
látogattak, és a következõ felállásban áll-
tak az asztalokhoz: Dörögdi, Lajtos, ifj.
Papp és Vincellér. Most jobban sikerült a
játék, mert 10-8 arányban jobbnak bizo-
nyultak a móriaknál.

A második csapat (Szõnyegi Tibor,
Bereczk István, Búzás István, Csizmadia
János, id. Papp László) a B csoportban sze-
repel, és az elõzõ héten a székesfehérvári
Szondi csapata volt az ellenfél. A Szõnyegi,
Bereczk, Csizmadia és id. Papp összeállítá-
sú csapat nagy csatában, jó játékkal 10-8
arányban legyõzte a Szondi csapatát.

A második mérkõzésre itthon került sor
október 22-én, pénteken, és a Szabadbaty-
tyán volt az ellenfél. A Szõnyegi, Csizma-
dia, Németh, Bereczk és id. Papp összeállí-
tású csapat jó játékkal 12-6-os gyõzelmet
aratott.

Reméljük, tovább folytatódik a gyõzelmi
sorozat, bár jövõ pénteken egy ismeretlen
csapat, a csóriak látogatnak Sárbogárdra.

Akit érdekel a mérkõzés, az pénteken
17.30-kor látogasson ki a töbörzsöki csar-
nokba!

Aki pedig játszani szeretne, az kedden,
csütörtökön és pénteken (az edzésnapo-
kon) jöhet játszani.

Mindenkit szeretettel vár a

SAK csapata
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Október 30., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Európa Magyarországon 8.35 Marci 9.00 A kis királylány 9.25 Thomas, a gõz-
mozdony 9.45 Amika 10.05 Sarah Jane kalandjai 10.35 Sötét jóslat 11.05 Sztár-
sáv 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv 12.30 Motorvízió 13.00 Delta 13.30 Egészség
ABC 14.00 Kincskeresõ 14.30 Pécsi keringõ 15.00 Múlt-kor 15.30 Biszku és a
többiek 16.55 Hogy volt!? 18.25 Elisa lánya – Visszatérés Rivombrosába 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a luxor, az Ötöslottó és a Jo-
ker sorsolása 21.00 Színes fátyol 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.20
Dob+basszus Live – Fõszerepben: Ákos és zenekara 0.15 Így készült – Kolorádó
Kid 0.45 30Y–Szentimentálé-koncert 1.55 Magyar bulizenék
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A fantasztikus négyes 10.30
Asztro show 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi
13.35 Sue Thomas – FBI: A bizalom ára 14.35 Tengeri õrjárat 15.35 Édes drága
titkaink: Az ajánlat 16.30 Merlin kalandjai 17.30 Glee – Sztárok leszünk 18.30
Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 22.00 Kaptár 2. – Apokalipszis 23.30
Fegyvernepper 1.50 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2-matiné 7.30 Eperke 7.50 Nickelodeon
kedvencek 9.40 414-es küldetés 10.10 Kath és Kim 10.40 A világ legerõsebb
emberei 11.10 Bajnokok Ligája magazin 11.40 Két testõr 12.10 Babavilág 12.40
A láthatatlan ember 13.35 Az ügynökség 14.35 Shark – Törvényszéki ragadozó
16.30 Duval és Moretti 17.30 Luxusdoki 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35
Féktelen balfékek 21.15 Riddick – A sötétség krónikája 23.30 Szétcsúszva 1.25
Ezo.tv 2.20 Kalandjárat 2.45 Teleshop 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Kaba-
réklub 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvészeti
figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 20.05 A
Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.04 Rádiószínház 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 31., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.05 Engedjétek hozzám 9.15 Így szól az Úr! 9.20 Katolikus krónika 9.45 A
sokszínû vallás 10.00 Református magazin 10.25 Evangélikus ifjúsági mûsor
10.30 Útmutató 11.00 Evangélikus istentisztelet közv. 12.00 Hírek 12.05 TS –
Sport 7 13.00 Hogy volt!? 14.45 Zegzugos történetek 15.15 Körhinta – Fesztivál-
kalauz 15.45 Magdolna 17.25 Panoráma 17.55 Magyarország története 18.25
Elisa lánya – Visszatérés Rivombrosába 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 Haydn: A teremtés 0.55 Magyar rock 1.50 Magyar válogatott
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.35 Asztro
show 11.35 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Pasifaló 13.05 Magyar autó-
sport-magazin 13.20 Forma-1 magazin 13.45 Robin Hood: Nõi fortélyok 14.40
Doktor Addison: Ellenséges fogadtatás 15.35 Eltûntnek nyilvánítva 16.35 Lassie
18.30 Híradó 19.00 Tökéletes célpont 20.00 Gorilla bácsi 21.50 Heti hetes 23.10
Hosszú jegyesség
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Teleki Sámuel útján 6.45 TV2-matiné 7.30
Eperke 8.00 Nickelodeon kedvencek 9.50 414-es küldetés 10.20 Stahl konyhája
10.50 Kalandjárat 11.20 Borkultusz 11.50 Sliders 12.45 A parti õrség 13.45
Monk – Flúgos nyomozó 14.45 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.50
Sheena, a dzsungel királynõje 16.50 Megasztár 5 18.30 Tények 19.00 Napló
20.05 P.S. I Love You 22.30 Frizbi Hajdú Péterrel 23.30 Cleaner – A független
2.15 Ezo.tv 3.55 Napló 4.25 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 Visszaszámlálás 9.05 Kabarématiné 10.04 Református istentisz-
telet közv. 11.05 Gondolat-jel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangal-
bum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti
séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.15 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás
a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

November 1., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Arany-
metszés 9.55 Mécsek 10.20 MC – A szabadkai temetõben 10.25 Kánon 11.00
Római katolikus szentmise közv. 12.00 Hírek 12.05 Beethoven: C-dúr
hármasverseny 12.50 Szomszédok 13.25 Roma Magazin 13.55 Domovina 14.25
Átjáró 14.55 Szülõföldjeim 15.50 Fejezetek a magyar vasutak történetébõl 16.15
Teadélután 17.00 Marco kalandozásai 19.20 Juhász Gyula: Testamentum 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Giuseppe Moscati – A szeretet gyógyít 21.55 Kí-
vánságiroda 23.30 Pécsi keringõ 0.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.15 Ma reggel
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.35 Tom és Jerry: Tengerész ege-
rész 10.00 A kincses bolygó 11.45 A medvementõ 13.35 Hogyan kell egymilliót

lopni 16.10 Bûnvadászok 18.30 Híradó 19.00 Apád-anyád idejöjjön 21.35 A csá-
bítás elmélete 23.25 Börtönpalota
TV2: 6.00 Tv2 matiné 7.40 Nickelodeon kedvencek 9.30 Fogtündér kisegér
11.10 Rin Tin Tin 12.40 Menekülés Atlantiszról 14.20 Egértanya 16.10 A
Niebelungok kincse 18.30 Tények 19.00 Asterix az olimpián 21.15 Édesek és
mostohák 23.30 Megamánia 0.00 Papírsárkányok 2.00 Halloween – Feltáma-
dás 3.35 Magellán 4.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Mindenszentek zené-
jébõl 6.00 Ünnep reggelén 8.04 Rádiószínház 8.54 Zene 9.00 Napközben 11.05
Házsongárdi séta 12.00 Krónika 12.20 Szentek és holtak 13.04 Rádiószínház
13.29 Zene 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Emlékhelyek üzenete
15.00 Hírek 15.05 Emberek és jelek 16.04 Közelrõl 17.04 Virágok világa 17.30
Krónika 18.03 Szentek és holtak 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 Búcsúszavak 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

November 2., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Aladdin
kalandjai 9.30 Sherlock Holmes, a mesterkopó 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti
napló 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 17.35 A
Silla királyság ékköve 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05
Giuseppe Moscati – A szeretet gyógyít 21.50 Kedd este 22.20 Maupassant tör-
téneteibõl 23.25 Zegzugos történetek 23.55 Prizma 0.10 Hírek 0.15 Sporthírek
0.30 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.35 Hatalmas aranyos 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták 18.30 Hír-
adó 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 Szé-
gyen és gyalázat 1.25 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.40 Stahl
konyhája 8.45 Babapercek 8.50 Telekvíz 9.40 Teleshop 10.40 Édes Charity
13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30 Árva
angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek megõrültek! 20.05 Jóban-Rosszban 20.30 Baj-
nokok Ligája 23.35 Megamánia 0.05 A médium 1.00 Tények este 1.30 Ezo.tv
2.25 Szép napok 3.50 Babavilág 4.15 Animációs filmek
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 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.29 Zene 13.30 A római katolikus egy-
ház 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 Emlékezünk 21.35 Távoli temetõk 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

November 3., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Aladdin
kalandjai 9.25 Sherlock Holmes, a mesterkopó 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 15.40 A fóti temp-
lom 16.00 Médiaguru 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 Aranyajtó 23.15 Múlt-kor 23.40
Prizma 23.55 Hírek 0.00 Sporthírek 0.10 Ma reggel 1.55 Összhang
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.45 Mikulás-hadmûvelet 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták 18.30
Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Lányok a
csúcson 23.20 Öld meg Cupidót! 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 11.40 Pénzcsinálók
13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30 Árva
angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rossz-
ban 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 Carandiru – A börtönlá-
zadás 4.30 Két testõr 4.55 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 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.29 Zene 13.30 A református egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Kö-
zelrõl 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
20.28 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka
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1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
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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 29. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 A szegénységrõl (20’), Az
FMKIK–FMAK kisfilmje (12’), Koncert Huszics Vendel emlékére 13.00 Lap-
szemle 15.00 Jubileumi zenés irodalmi est a könyvtárban (65’) 19.00 Lap-
szemle 20.00 Testületi ülés, Kistérségi ülés

Október 30., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
15.00 Aba Napok (65’) és Kálozi Falunapok I. rész 19.00 Lapszemle 20.00
A szegénységrõl (20’), Az FMKIK–FMAK kisfilmje (12’), Koncert Huszics
Vendel emlékére

Október 31., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Aba Napok (65’) és Kálozi Fa-
lunapok I. rész 13.00 Heti híradó 15.00 Testületi ülés, Kistérségi ülés 19.00
Heti híradó 20.00 Jubileumi könyvbemutató Sárszentmiklóson (60’)

November 1., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A szegénységrõl (20’), Az
FMKIK–FMAK kisfilmje (12’), Koncert Huszics Vendel emlékére 13.00 Heti
híradó 15.00 Sport 19.00 Heti híradó 20.00 Gyerekfoci Cecén, Bál
Sárhatvanban, Kálozi Falunapok II.

November 2., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Jubileumi könyvbemutató
Sárszentmiklóson (60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Gyerekfoci Cecén, Bál
Sárhatvanban, Kálozi Falunapok II. 19.00 Heti híradó 20.00 Testületi ülés,
Kistérségi ülés

November 3., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés, Kistérségi
ülés 13.00 Heti híradó 15.00 Projektzáró a gimiben (25’), A FM Közgyûlés
ünnepi ülése (45’), 56-os ünnep Cecén (43’) és Sárbogárdon 20.00 Sport

November 4., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
15.00 Testületi ülés, Kistérségi ülés 19.00 Lapszemle 20.00 Jubileumi
könyvbemutató Sárszentmiklóson (60’)

November 5. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Projektzáró a gimiben (25’),
A FM Közgyûlés ünnepi ülése (45’), 56-os ünnep Cecén (43’) és Sárbogár-
don 13.00 Lapszemle 15.00 Jubileumi könyvbemutató Sárszentmiklóson
(60’) 19.00 Lapszemle 20.00 Testületi ülés, Kistérségi ülés

***

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

November 4., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Aladdin
kalandjai 9.25 Sherlock Holmes, a mesterkopó 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Együtt 14.30 Átjáró
15.00 Elemi álom 15.25 Bartók: I. rapszódia 15.40 Stephen Hawking univerzuma
16.30 Hírek 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.35 A Silla királyság ékkö-
ve 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05 Csü-
törtök este 21.35 Kolorádó Kid 23.15 Szélesvászon 23.45 Prizma 23.55 Hírek
0.00 Sporthírek 0.10 Mozart: Requiem 1.05 Ma reggel

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 14.40
Dadacsata 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták 18.30 Híradó 19.05 Va-
csoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Esti showder Fábry Sándor-
ral 23.15 Házon kívül 23.50 Ments meg! 0.45 Reflektor 1.00 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 10.20 Teleshop 11.20 Az élet is-
kolája 13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 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 Ilyen még nem volt 23.20 Megamánia 23.50 Divatkreá-
tor 0.20 Bostoni halottkémek 1.15 Tények este 1.45 Ezo.tv 2.40 Eureka 4.20 Se-
gíts magadon! 4.45 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 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.29 Zene 13.30 A római katolikus egy-
ház 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
20.29 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

November 5., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Aladdin
kalandjai 9.25 Sherlock Holmes, a mesterkopó 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok
14.25 Közlekedõ 14.30 Átjáró 15.00 Nemzet és védelem 15.30 Sírjaik hol dom-
borulnak? 16.00 Origami 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 Sporthí-
rek 20.05 Üdítõ 21.05 Péntek este 21.35 1 23.10 A rejtélyes XX. század 23.40
Prizma 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.05 Így készült – Így ahogy vagytok 0.35
Ma reggel

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Menetrend 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.40 A fogtündér 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 0.25 Reflektor 0.40 Itthon 1.05 Odaát 1.55
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 11.40 Didi és az
édességgyár 13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 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
1.45 Smallville 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 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.29 Zene 13.30 Az Evangéliumi Pünkös-
di Közösség félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihí-
vás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sport-
világ 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rá-
diószínház 20.29 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Üvegezés 3 mm–5 mm-ig katedrál, tükör! 06
(70) 226 1533. (08972401)

Redõnyök 06 (30) 507 3344. (2314846)

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

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

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

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

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

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

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

Mézfutár! Termelõi mézet házhoz szállítunk Sár-
bogárd területén. Akác, hárs, selyemfû, virág,
repce. 06 (30) 380 7206. (0897838)

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

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

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

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

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

József A. u. 17-ben 45 m2-es, földszinti, téglala-
kás eladó. 06 (20) 585 4809.

Szivárvány Stúdió (Kossuth u. 9.) Fodrászat: 06
(20) 582 0418. Manikûr-pedikûr-mûköröm: 06
(30) 380 8330. Szolárium-akció! 06 (30) 9644
322. Üzletünkbe kozmetikust keresünk! (0897931)

Háromszobás, 80 m2-es, elsõ emeleti lakás el-
adó. Érdeklõdni: 06 (30) 994 1332, 06 (20) 419
4940.
Ady-lakótelepen lakás kiadó. 06 (30) 498 2650.
(0897929)

Sárbogárd központjában 100 m2-es, új építésû
családi ház áron alul, családi okok miatt sürgõsen
eladó. 6.8 M Ft. 06 (30) 653 1103. (1288570)

Étkezési napraforgómag 150 kg eladó. 06 (30)
505 2213. (1288569)

Tetõcserép, új (Tango), 200 db; jó állapotú, bon-
tott bátaszéki 2000 db sürgõsen eladó. 06 (30)
324 5686. (1288565)

Tûzifa rendelhetõ! Akác 2200,- cser 2000,- gyer-
tyán 2000,-. 06 (30) 571 3618. (0897747)

Sárszentmiklóson családi ház eladó. 06 (30)
9392 157. (0897746)

Szántóföldet bérelnék Abán, Sárkeresztúron
vagy környékbeli településeken. 06 (30) 402
1951. (0897744)

Nagyvirágú vágott krizantém eladó. Tósoki,
Nagyhörcsök. Telefon: 06 (30) 4640 345. (0897741)

Tollpaplan-készítés! Kész paplanok kaphatók.
Pákolicz Árpádné, Sárszentágota, Széchenyi u.
5/b. 06 (25) 476 051. (1288564)

Általános iskolások korrepetálása; középiskolai
magyar, angol, történelem korrepetálás. Sepsi
Andrea. Telefon: 06 (70) 513 2221. (0897921)

C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgó-
bolti eladót keresünk táp árusítására. 06 (30) 382
4133.
Kukoricát vásárolok. 06 (30) 382 4133.
Nagy teljesítményû, 220 V-os terménydarálót
vásárolok. 06 (30) 382 4133.

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

LAMBÉRIA 998/m
2
-tõl,

HAJÓPADLÓ 1598/m
2
-tõl.

06 74 675 530

KAZÁNOK 98.000 FT-tól,
RADIÁTOROK féláron

10 év garanciával.
06 20 947 5970

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

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul 2010. november 5-én,

18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!

Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

MATEMATIKÁBÓL
korrepetálást vállalok.

06 70 424 4492

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

MÁRTON-NAPI LIBALAKOMAMÁRTON-NAPI LIBALAKOMA
SÁRBOGÁRDON A PATKÓ CSÁRDÁBAN!SÁRBOGÁRDON A PATKÓ CSÁRDÁBAN!

NOVEMBER 9-TÕL EGÉSZ HÓNAPBAN
FINOM LIBAÉTELEKKEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

* Finom forró libaleves ebben a hûvös idõben?
* Ropogós libacomb, vörösboros aszalt szilvával?

* A nyár emlékét idézõ gyümölcsökkel és
akácmézzel bolondított palacsintafinomság?
Ha már most éhes, foglaljon asztalt nálunk!

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Nyitva: keddtõl vasárnapig, 11-22 óráig
Telefon: 25/461-077 vagy 30/2266-707

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

ÁLLATORVOSIÁLLATORVOSI
RENDELÕRENDELÕ

Sárbogárd, Hõsök tere 14.Sárbogárd, Hõsök tere 14.

Dr. Szénási Károly,Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 8161-376.telefon: 06 (30) 8161-376.

Nyitva: H–P: 16.00-18.00,Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00Szo: 9.00-11.00
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S Z A K R E N D E L É S E K
LABORATÓRIUM:

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

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

SEBÉSZET:
dr. Elsõ István – csütörtök-péntek: 14–18-ig, Szfvár, Hunyadi úti rendelõin-
tézet (más napokon a sebészeti ambulancia fogadja a betegeket).

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

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

FÜL-ORR-GÉGÉSZET:
dr. Bécsi Éva – kedd–csütörtök: 8.30–h14.30-ig, Szfvár, Hunyadi úti rende-
lõintézet.

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

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

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

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

RÖNTGEN:
H–P: 7–17-ig a Szent György Kórház központi telephelyén, a diagnoszti-
kai tömbben.
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Nyílt
tér

Hogy is van ez?
(Valaki nem mond

igazat)
Az elmúlt héten két cikkben is foglalkozott
velem a laptulajdonos úr. Ezekben megje-
lent egy olyan kitétel is, amelynek lényege,
hogy mivel megszûnt a CIS bizottság, én
tiltakozásként a többi bizottság munkájá-
ban nem vagyok hajlandó részt venni. Fel-
hívtam a cikkek szerzõjét, és kifejeztem
nemtetszésemet a valótlan információ mi-
att, és kértem a lehetõséget az én vélemé-
nyem kifejtésére. Õ válaszában elmondta,
hogy neki ilyen értesülései vannak. Nem
tudom, kitõl szerezte õket.
Mi is a valóság?
Tény, hogy a jogi és ügyrendi bizottsági
tagságot nekem a polgármester úr felaján-
lotta, de ezt én nem fogadtam el, mert úgy
éreztem, hogy érdemi munkát abban nem
tudnék végezni. Majd kértem idõpontot
személyes beszélgetésre, mely létre is jött.
Éreztem magamban, hogy az OKS bizott-
ságban nem akarják, hogy részt vegyek,
ezért ezt nem is feszegettem. Gondoltam,
hogy az ESZ bizottságban, amelyikben
nyolc évet már dolgoztam, ott szükség le-
hetne rám és a tapasztalataimra. Ugyan-
ezen a beszélgetésen hangzott el az is, hogy
a FÜBE elnökeként kértem azt, hogy ha a
Mozdulj a Városért Egyesület (MSZP)
kap egy külsõs bizottsági helyet (dr.
Berzeviczy Gábor személyében – nekem a
polgármester úr így említette), akkor a vá-
lasztásokon a második legtöbb szavazatot
kapott egyesületként mi is kapjuk meg ezt
a lehetõséget. Polgármester úr ezt a kéré-
semet korrektnek és támogathatónak
mondta. Igaz, hozzátette, hogy ezt neki
másokkal is meg kell beszélnie, mert neki
is csak egy szavazata van. Jelezte, hogy
még aznap a döntésrõl telefonon tájékoz-
tat.
Az alakuló ülés végén újból érdeklõdtem a
döntés felõl. Õ nem tudott érdemben nyi-
latkozni. Majd a rendkívüli testületi ülés
anyagának kézhezvételekor döbbenten
szembesültem a jelenlegi helyzettel. Ezt
Sárbogárdon sokak szerint úgy hívják,
hogy einstand.
Várom a helyreigazítást. Kitõl? Vagy a
magát függetlennek valló laptulajdonos-
tól, vagy a frissen felesküdött polgármes-
ter úrtól.
Különben a telefonhívást azóta is várom.

Tisztelettel: Nedoba Károly, a FÜBE elnöke

Hálás szívvel mondunk
köszönetet

mindazoknak, akik
szeretett családtagunk,

barátunk,

VOGEL FERENC
temetésén részt vettek,
elkísérték utolsó útjára

és osztoztak fájdalmunkban.
Külön köszönjük
a Lekner Kegyelet

lelkiismeretes munkáját.
Gyászoló család

Einstand
Karcsikám!

Jó lenne, ha végre leszállnál a magas lóról,
és nem akarnál még most is diktálni a köz-
életben. Neked nagyon megtetszett ez az
einstand szó. Nyolc éven keresztül Te dik-
tálhattál a városban a mérleg nyelveként, s
ez akkor valóban einstand volt. Ké-
nyed-kedved szerint segédkeztél abban,
hogy kirúgjanak innen köztisztviselõket,
hogy folyamatosan alázhassátok egymást,
elárult volt párttársaidat és különöskép-
pen azokat, akik éppen a „másik oldalon”,
nem veletek voltak. Mindig volt ideológia
arra, hogy hazugságokkal igazoljátok azo-
kat az eszement döntéseket, amelyekbõl
csak egyet emelek ki, a Hõsök tere és a
kultúrház eldózerolási kísérletét.
Nyolc évig itt valóban einstand volt, Ne-
doba és társai féle einstand, ahol közpénz-
bõl fõzhették a FÜBE-bablevest, ahol
megszabhatták, hogy ki kapjon, s milyen
feltétellel közalkalmazotti, köztisztviselõi
állást, ki részesülhessen a közmunka áldá-
saiból, ki legyen díszpolgár, ki kapjon Pro
Urbe kitüntetést. Hogy mindezt milyen
bonyolult zsarolási hálózattal tartottátok
életben az akkori „baráti köröddel”, mi-
közben szívetek szerint inkább egymás
torkát haraptátok volna át, arról most ne
beszéljünk.
Karcsi, vedd tudomásul, hogy Te itt már
nem követelhetsz semmire hivatkozva!
Minden reményem szerint végre vége már
azoknak a hatalmi játszmáknak, s annak a
világnak, amelyik ezt neked eddig lehetõvé
tette. Nem vagy több, csak egy a tizenegy
képviselõ közül, s egy szavazatod van. A
választópolgárok akaratából nincs már
kényszerítõ ok arra, hogy a jövõben egy-
más zsarolásával, hatalmi játszmákban
szülessenek meg a döntések, s remélem, ez
így is marad sokáig.
Nagyon várom, hogy végre megvilágosodj,
és újra szeretettel köszönthessem a való-
ban egyszerû, s nem csupán magát egysze-
rûnek játszó, régi, biciklis Nedoba Karcsit.
Baráti szeretettel ölellek:

Hargitai Lajos

Zászlógyalázás
Cecén

2010. október 22-én reggelre a Cecei Mû-
velõdési Ház dolgozói észlelték, hogy az
épület falán hivatalosan kihelyezett ma-
gyar nemzeti, illetve európai uniós zászló
eltûnt. Elõször lopásra gondoltak, majd
rövid terepszemle után kiderült, hogy
mindkét zászlórudat eltörték, a lobogókat
pedig darabokra tépték, és elrejtették a
bokrok alá.
Nagyon elszomorító dolog, hogy ilyen cse-
lekedetre vetemednek egyesek, hiszen
már az óvodától kezdve minden oktatási és
nevelési szinten a nemzeti jelképeink tisz-
teletére neveljük a gyermekeinket. Sok-
szor úgy érezzük, hiába…
A zászlókat a nemzeti ünnep alkalmából
újra kihelyezték, és reméljük, még sokáig
hirdethetik magyarságunkat.

Király László

SÁRBOGÁRD —
A nemzeti koszorúk

a kukában jó helyen vannak?

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl


