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A „Maszek”
Farkas Istvánt Sárszentmiklóson úgy
ismerik, hogy a „Maszek”. Igazi miklósi, maga ura paraszt, aki hajlott kora
ellenére most is gazdálkodik, a lovával
fuvarozik, s a helyi közélet jeles személyisége. Meglátogattuk a héten, és
beszélgettünk vele az életérõl, sorsáról.
Folytatás 2-3. oldalon.

Évek óta hagyomány már óvodánkban, hogy szeptember végén a szülõkkel
együtt készülünk a két napig tartó szüreti mulatságra.
Írás a 20. oldalon.

Íjászmese
Na, ki tudja, hogy melyik az a sportág, amelynek ha 5 képviselõje elmegy egy országos versenyre, akkor 2 elsõ, 1
harmadik, 1 ötödik és egy 13. helyezéssel tér haza? Méghozzá Sárbogárdra. A torna, atlétika, sakk, kerékpár,
asztalitenisz, tenisz…? Nem, egyik sem, valami más...
Írás a 10. oldalon.
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A „Maszek”
Hargitai Lajos: – Elárulnád, Pista bátyám,
hány éves vagy?
Farkas István: – 1925-ben születtem, május 15-én. Most a 87-et tiprom.
– Adjon Isten még jó pár esztendõt, hogy
ilyen derûben, erõben, egészségben tudd élvezni az életet!
– Hálás köszönet a jókívánságért.
– Amikor bejöttünk az udvarodba, azt láttuk, hogy hátul éppen szénát villázol. Az
udvaron tyúkok kapirgálnak a kocsi körül,
amelyen ott a névtáblád: Farkas István fuvaros. Az istállóban a lábával dobbantva
várja a takarmányt a magad által betanított ló, amely a szádból is kiveszi a kukoricacsövet. Még most is saját magad látod el
egyedül a gazdaságot?
– Igen, a lovam megvan, és máig dolgozom
vele.
– Kint a határban van földed, amit mûvelsz?

– Jó döntés volt, hogy nem álltál be akkor a
téeszbe?
– Nekem jó döntés volt. Pedig nagyon
akarták, hogy beálljak. Sokszor behívtak
engem az irodára, Cseh Pista, az elnök és
Marci bácsi, a párttitkár. Magyarázták,
hogy így meg úgy, jó lesz minden, jó sorom
lesz nekem a téeszben, de nem tudtak rábeszélni. Maszek maradtam. Fuvaroztam
a doktoroknak, a tanároknak a szenet,
meg dolgoztam, amit lehetett.
– Nem húzkodtak meg nagyon érte?
– Nem. Sandán szóltak ókor rám egyesek,
de azt meg eleresztettem a fülem mellett.
Aztán mikor zenész lettem, ott voltak a
bálban az elnök meg a párttitkár. Csak tréfásan mondtam nekik, hogy amit én muzsikálok, arra most ti táncoltok. Nem haragudtak érte, csak nevettek.
– Azért nem volt könnyû az a világ.

– Nem sok van, csak 4,5 hektár, de az nagyon jól terem. Az idén is nagyon jó lett a
kukoricám.

– Nem, bizony. 12 éves koromban már a
tarlóra jártam vizet hordani az aratóknak.
Aztán Örsön dolgoztam egészen addig,
amíg be nem jött a háború. Az olyan jó gazdaság volt, hogy több ételt adtak, mint amit
elfogyasztottunk. Volt úgy, hogy csütörtökön futás mezítláb haza, aztán elhoztam,
ami fölösleg volt, reggel meg vissza.
– Amikor jött a háború, be kellett neked is
vonulni katonának?
– Nem, hála Istennek, mert a tanítónk,
Legeza Géza bácsi volt a fõhadnagy Bogárdon, és ezeket a korosztályokat valahogyan mellõzte. A háború után 3 évre behívtak azért katonának. Nagybajomban harckocsizóként szolgáltam. Daloltuk, hogy „a
nagybajomi páncélosok”. Én voltam a
tankban a töltõlövész. Utána dolgoztam a
rétszilasi vasútépítésen. A mérnök mellett
segítettem kitûzni a vasútvonalat. El akart
vinni magával. Úri sorom lett volna, csak
én úgy voltam, hogy inkább paraszt maradok. Nem akartam megválni a lovaktól.

– Ez a ház, amiben most vagyunk, a szülõi
házad?
– Nem, ezt 1960-ban vettem. Akkor jött be
a téesz. Azért nem álltam be, mert akkor
volt 3 lovam meg 3 tehenem és nagy disznóállomány. Ha én akkor beállok a téeszbe, akkor nekem se házam, semmim nincsen, mert akkor be kellett volna vinni
mindent.
– Így lettél Te akkor itt, Sárszentmiklóson a
„Maszek”.
– Ezért hívnak máig is Maszeknak. Nem
volt akkor ez nagy dicsõség. Görbe szemmel nézett rám a fõnökség. A fiam jött haza egyszer sírva az iskolából azzal, hogy
Kölök Maszeknak csúfolják. Mondtam neki, hogy ne szégyellje, inkább legyen rá
büszke. A faluban majdnem jobban tudják
ezt, mint a nevemet.

– Az elsõ lovadat mikor szerezted?
– 1949-ben nõsültem, 1951-ben már volt
lovam. Aztán utána volt még két lovam, aztán már a számát se tudom, hogy mennyit
neveltem föl.
– Saját földed akkor még nem volt?
– Nem volt nekem saját földem, béreltem,
azzal dolgoztam. Ezért nem kerültem kuláklistára.
– Ez volt a szerencséd, mert ha kuláklistára
tesznek, akkor mehettél volna Nagytarcsára
büntetõtáborba.
– Ugye, nem álltam be a téesz-be dolgozni,
inkább elmentem Örsre egy évig a tógazdasághoz. A lovaim meg itthon voltak.
Csak vasárnap fuvaroztam velük, meg
amikor este hazajöttem.
– Hogyan találtad meg a feleségedet, a párodat?
– Azelõtt voltak a tiprások, meg a masinázások.
– Mi az a tiprás?
– A kendert tiporták a lányok, elõttük meg
volt egy szék, ott ült a párja. Mikor befejezték a kendertiprást, akkor mi, legények nekiálltunk muzsikálni. Én akkor szájmuzsikával játszottam.
– Szólt a nóta, aztán megakadt a lány szeme
a legényem, aki fújta a harmonikát neki.
– Így volt, de késõbb lett csak kerek ez a
történet. Nyáron, aratás után masinázni
jártunk. Én asztagos voltam, az a lány meg
a kévevágó. Õ fönt volt, én meg dobáltam
lentrõl fölfelé a gabonát. Sovány teremtés
volt, nagyon vigyáztam, nehogy a kéve beletaszítsa a dobba. Ott megismertem. Télen aztán jártunk a bálba, meg mentünk a
kultúrba színdarabot tanulni. Egyszer egy
törött karú kocsislegény szerepét játszottam, õ meg gombolta be a kabátomat. Akkor homlokon csókoltam, és eldõlt minden. Így szereztem meg a páromat. Aztán
lett öt családom. Van egy fiú, õ itt lakik
szemben, három házzal lejjebb a leányom,
egy Fehérváron lakik, egy Kálozon, egy
meg a kántor felesége, Katika.
– Hány unoka van?
Folytatás a következõ oldalon.
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– Tizenöt unokám és négy dédunokám
van.
– Akkor szép kis családod lett.
– Annak örülök, hogy a kálozi fiúunokám,
Janika ugyanolyan paraszt lesz, mint én.
Fõiskolás, de két lova van, ha hazajön az iskolából, megy szántani, hívják mindenhová. Tartja a hagyományt, és ha eljön vasárnap, mindig segít nekem. Egész Káloz ismeri. Õ lesz a kálozi maszek.
– A régi falusi hagyományokat te is tartod
máig is, hiszen a legutóbbi sárszentmiklósi
aratóversenyen te voltál a gyõztes.
– Minden éven megnyertem az aratóversenyt. Most is kérdezgetik, hogy „Pista bácsi, nem lesz aratóverseny?” – mondom:
„Aranyoskáim, hát ki ellen menjek? Magam ellen nem mehetek.” Nincs versenytársam. A mostaniak már nem tudnak kaszálni, mert nincsenek rászorulva.
– Fuvaroztál, földet mûveltél, kaszáltál, meg
sok minden mást még.
– Nyáron fuvaroztam, télen disznót vágtam, majdnem minden áldott nap.
– Jártál minden nap böllérkedni?
– Még most is elhívnak, de úgy vagyok vele,
hogy csinálják már a fiatalok, akik tudják.
– Sokféle munkával szerezted meg azt a
pénzt, amivel a családot fenn tudtad tartani.
– Hála Istennek, nekem sohasem volt egy
fillér adósságom sem, pedig nagy családom
volt.
– Több hangszeren is jól játszol.
– Volt egy zenekarom is. Abban az idõben
a szaxofont még nem ismerték a faluban.
1960-ban vettem. Elõtte klarinéton játszottam. A kultúrban meg a sörkertben
szoktunk zenélni. Sokszor itthon is elõvettem a hangszert. A mamikám, a feleségem
szokta mondani, hogy „Muzsikálj már
egyet, api!” Régen a tiprásban meg a tollfosztásban is úgy muzsikáltunk szegény

Horváth Lajos bácsival, hogy hol õ húzta,
én táncoltam, aztán cseréltünk. A sörkertben 11 évig játszottunk. Tangóharmonikáztam is. A mamák ott ültek karikára.
Akkor nem úgy volt ám, hogy elmegy a csaj
maga, mert a mama ment vele. De azért
mindenki kísérte a párját.
– Mióta vagy szüretiben fölvonuló kocsis?
– Háború után, amikor megnõsültem. Annak is van már 50 éve, ha nem több. Azóta
minden évben felvonulok. Legtöbbször a
zenészeket hordom. Múlt héten vittük az
óvodásokat is.
– Mondtad, hogy a lovaidat magad nevelted.
– A legtöbbet én neveltem. Ebbõl is jó jövedelmem volt, mert messzi földre is elvitték az általam nevelt csikókat. Úgy jártam
Bogárdon, hogy két oldalt csikaim voltak,
középen meg a két ló. Így tanultak meg
húzni a csikók.
– Szerették a lovaidat, mert jól voltak tanítva.
– Jó pénzt adtak érte, mert jó csikók voltak
mindig.
– Sok lábon álltál.
– Legalább 25-30 lábon. Én nem kértem
senkitõl semmit, mindent magam csináltam. A fiam házhelyének a fele erdõ volt.
A házhoz abból a gerendákat is saját magam faragtam ki. Dolgoztam ácsok mellett, kõmûvesek mellett, ezt is megtanultam. A fiam kõmûves, minden meglett a
családból. Kéményt nem tudok csak rakni.
A gyerek rakta meg a kéményt. A tetõt is
magunk csináltuk. A gyerekeim lakodalmához magunk készítettük az asztalokat,
padokat, voltak ponyváim, így megvolt
minden.
– Azok a ponyvák szolgáltak a szüreti mulatságokra is a klubkönyvtárnál?
– Az én ponyváim voltak ott is, és sok helyen más lakodalmakban is. Amikor jött a
szüreti bál ideje, csak bementem az iskolá-
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ba az igazgatóhoz, mert nem volt ember,
aki olyankor ráért volna a sátrat fölhúzni,
így a nyolcadikosok segítettek legtöbbször
a fölrakásnál és a leszedésnél is.
– A szüreti megszervezésében egy ideje van
már segítséged, egy másik Farkas Pityu, aki
szintén maszek, de õ a festõ.
– Jó barátságban vagyunk. Vele eddig még
sikerült idáig mindig megszervezni jól a
szüreti felvonulást. Az idén meg fõleg jól
sikerült, mert annyian voltunk, hogy nem
volt vége a menetnek.
– Most is kocsit hajtottál?
– Igen, a zenészkocsit. A cecei Szabóék azt
mondták, hogy énvelem jönnek csak el, nehogy feldöntsék õket.
– Persze, te a borospoharat útközben soha
nem fogadod el.
– Nem szabad, mert a kocsi hajtása felelõsség. Fõleg, ha az óvodásokat viszem. Meg a
szüretiben is úgy kell viselkedni, ahogyan
illik.
– Voltaképpen még most is ugyanúgy éled az
életed, mintha fiatalember lennél, csak elmúlt az idõ.
– „Múlnak a gyermekévek, nincs visszaút.”
Amíg mozog az ember, tenni kell, amit elbírok. Még befogom a lovat, és kimegyek a
határba, vagy elintézek némi fuvart, ha
kell. Láthatjátok, ez a parasztgazdaság
rendben van. Ha öregesen is, de megvagyok.
A beszélgetésünk után még kimentünk a
határba, és megnéztük a vasútnál Pista bácsi kukoricáját. Nagyon büszke rá. És joggal. Olyan szép az a kukorica, amire igazán
büszke lehet. Kívánom, még sok évig hajtsa a lovát az öreg Maszek Sárszentmiklós
utcáin, és ha találkozunk, így köszöntjük:
Szervusz, Maszek!
Hargitai Lajos

Meghívó
TINÓDI SZÜRETI
FELVONULÁS ÉS
BÁL LESZ

A zenét szolgáltatja: Györök Zoltán.
Belépõdíj: 500 Ft.
Gyülekezõ a tinódi focipályán. Déli harangszóra indul a felvonulás.
Mindennemû támogatást elfogadunk!
Felajánlását megteheti a 06 (70) 3900
711-es telefonon, Soós Andreánál.
Részvételi szándékát jelezze a 06 (30)
300 7783-as telefonszámon, Huszár
Györgynél.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Fotó: E.lecsó

2011. október 15-én
a tinódi focipályán.

Kigyulladt egy villanymozdony, amit személyvonathoz kapcsolva vontatott egy másik
mozdony a sárbogárdi állomásra. A vezetõ elõre értesítette a sárbogárdi állomást, mivel
kétszer is megállt út közben a jármû. Amikor beérkezett a mozdony az állomásra, az utasokat leszállították, a bogárdi tûzoltók pedig speciális, villamos oltásra is alkalmas eszközökkel azonnal megkezdték az oltást.
/H/
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Köszöntõ
Az idõsek világnapja alkalmából Sárbogárd város képviselõ-testülete nevében
tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm ezzel a verssel városunk valamennyi idõs, nyugdíjas polgárát!

2011. szeptember 29. Bogárd és Vidéke

„Halország” a legkedveltebb
Idén a Fejér Megyei Hírlap által alapított régiós turisztikai díj, a „Fejér megye legkedveltebb üdülõhelye” cím nyertese a Sáregres mellett található Rétimajor ökoturisztikai
központja lett.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Óbecsey István:

Szeressétek
az öregeket
Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszketõ kezû õsz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretetet.
Szenvedtek Õk már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Ne tegyétek Õket szük odúkba
Ne rakjátok Õket otthonokba.
Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Õk is sokat küzdöttek értetek ,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Õk is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Õk is elfogadtak titeket,
Mikor Isten Közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Ha majd az örök szeretet
Elhívja Õket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért elõre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket.

A megtisztelõ elismerést Mór és Sukoró
után a megye déli csücskében, az Aranyponty Zrt. üzemeltetésében mûködõ
rétimajori turisztikai központ kapta, ami
azért nagy szó, mert Észak-Fejér turisztikai szempontból sokkal inkább ismert,
említsük akár a Velencei-tó környékét,
vagy a Bakony–Vértes világát. Ezekkel
szemben a megye déli térsége sokkal hátrányosabb adottságokkal rendelkezõ vidék, s most az északi régióval szemben
mégis ezt ítélték a legkedveltebb úti célnak.
Többek között ezt hangsúlyozta az ünnepélyes díjátadáson Elekes András, az
FMH fõszerkesztõje is, hozzátéve, hogy a
díj odaítélése azok szavazatán múlik, akik
megfordultak már az adott célállomáson,
és saját benyomásaik, tapasztalataik alapján adják voksukat erre, vagy arra az üdülõhelyre.
2011-ben hat település vagy szûkebb régió
versengett a megtisztelõ címért. Az elismerés kézzel fogható bizonyítékát, egy vésett márványtáblát a csütörtökön rende-

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata
sok szeretettel meghívja Önöket az

IDÕSEK VILÁGNAPJA
alkalmából tartandó

VÁROSI ÜNNEPSÉGRE.
Idõpontja:
2011. szeptember 30. 14.00 óra.
Helyszíne: József Attila
Mûvelõdési Központ.
Az ünnepség után vendégfogadás.
Minden idõs, nyugdíjas embert
sok szeretettel várunk!

zett díjátadó ünnepségen büszkén vett át a
rétimajori halas birodalom gazdája, Lévai
Ferenc.
Lévai Ferenc a díj átvételekor elmondta,
hogy a sikernek egy a titka: szeresd és becsüld meg a vendéget!
Hozzátehetjük ehhez azt is, hogy a siker
titka emellett az elmúlt években történt
nagy fejlesztés következménye is, hiszen
számos létesítmény épült meg, amelyek
szolgálják a vendégek kényelmét, s kiépült
egy magas szintû vendégfogadó szolgáltatás is. Ehhez adódik magának a valódi természetnek a varázsa, mellyel a közel 1000
hektáros tóbirodalomban találkozik a turista: országosan is kiemelkedõ horgászcentrum, színvonalas szálláslehetõségek,
egyedülálló gasztronómiai kínálat, rekreációs szolgáltatások, gyerek- és családbarát
programok, hogy csak néhányat említsünk
az itt megtapasztalható és elérhetõ lehetõségek közül.
A ceremónián elhangzott még, hogy Rétimajor eddig megszokott, színvonalas szolgáltatásai a már megkezdett és az elkövetkezõ fejlesztéseknek, beruházásoknak –
mint például az idén nyáron átadott gyerektábor – köszönhetõen tovább bõvülnek,
megszolgálva ezzel a most elnyert megtisztelõ címet.
SJ
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KÉK HÍREK
A Kódis-dûlõben
rongáltak
Ismeretlen tettesek jártak szeptember
21-én Sárbogárdon az ún. Kódis-dûlõben
szerdára virradóra. Az elkövetõk több
présház ajtaját, rácsozatát megrongálták,
több helyre be is mentek.
Gyûjtik az adatokat, információkat a sárbogárdi rendõrök annak érdekében, hogy
mielõbb kiderítsék, kik rongáltak szerdára
virradóra a területükön. A bûncselekmény-sorozat egy kora reggeli bejelentés
nyomán vált ismertté. Egy présház tulajdonosa jelezte, hogy az épület bejárati ajtaját
valaki megrongálta. A helyszínen derült ki,
hogy a pincesoron lévõ présházak közül
összesen tíz épületnél jártak ismeretlenek,
és legalább hét épületbe be is mentek. Három épületnél a bejárati ajtót, vagy rácsot
rongálták meg, de behatolás nem történt.
A szemle megállapításai szerint a tettesek
három épületbõl vittek el különbözõ használati tárgyakat, szeszes italokat. A rongálási és lopási kárérték pontosítás alatt van.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Részeges „karatemester”
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságon vasárnap hajnalban egy 20 éves sárbogárdi fiatalemberrel szemben indult büntetõeljárás garázdaság, valamint súlyos testi sértés
kísérlete miatt.
A férfi ugyanis szombatról vasárnapra virradó éjszaka az egyik sárbogárdi presszóban szidalmazta a pultos hölgyet, majd vállal meglökött egy pultnál tartózkodó férfit,
akit késõbb hátba is vágott és a ruhájánál
fogva rángatni kezdett. Amikor egy másik
férfi kivezette a helyiségbõl, akkor a bejárati ajtót ütni és rúgni kezdte, aminek ennek során kitörött az üvege. A presszóba
visszatérve ezt követõen még a másik férfit
is fejbe rúgta, aki ennek következtében
elvesztette az eszméletét.
Az ittas állapotban lévõ férfit – miután elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra – a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, majd bûnügyi õrizetbe vették.
A 20 éves férfi – akinek kezdeményezték
elõzetes letartóztatását – büntetett elõéletû, és jelenleg is több büntetõeljárás van
vele szemben folyamatban, többek között
orgazdaság, csoportos garázdaság, valamint testi sértés miatt. Van olyan ügy, amiben már vádat is emeltek vele szemben.

Lucernatolvajok õrizetben
A sárbogárdi járõrök hétfõn az esti órákban fogtak el három nõt. A sárbogárdi
asszonyok egy Ford teherautóval közlekedtek. A rendõrök Sárbogárdon az Árpád úton, valamint a 6215-ös számú út keresztezõdésében vonták õket ellenõrzés
alá. Az autó rakterében lévõ, mintegy 300
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kg lucernával azonban az igazoltatásuk
során nem tudtak elszámolni.
Mint kiderült, az ügyeletre nem sokkal korábban futott be egy hívás arról, hogy Sárbogárd külterületérõl ismeretlenek lucernát tulajdonítottak el egy teherautóval. A
tulajdonos – ahogy észrevette a tolvajokat
– követte is õket mindaddig, amíg a
rendõrök meg nem állították õket.
A három nõt ezt követõen a rendõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol megindult velük szemben a szabálysértési eljárás. A tettenérés során a
10.000 Ft-os lopási kár megtérült.
A három nõ közül kettõt a rendõrök szabálysértési õrizetbe vettek, a harmadik nõt
– kéthetes gyermekére tekintettel – szabadon engedték.
Németh-Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ

Két biciklit lopott,
bíróság elé állítják
Gyorsított eljárásban, várhatóan már szerdán ítélet születik abban a kerékpárlopásos ügyben, amelynek gyanúsítottja egy
alapi férfi. A gyanú szerint vasárnap délután Alapon, a Fõ utca egyik nyitott ingatlanjáról elvitt két gyermekbiciklit, amelyek
összértéke harmincezer forint. Egy helybéli ugyan rászólt a férfire, hogy ne vigye el
más kerékpárját, de nem tudta jobb belátásra bírni. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei elõállították a férfit. Lakásán
megtalálták és lefoglalták a két kerékpárt.
Nem tagadta a terhére rótt cselekményt. A
lopás miatt bûnügyi õrizetbe vették.
Ügyében gyorsított eljárással már szerdán
ítélet születhet a Sárbogárdi Városi Bíróságon.

FIGYELEM!

Mérgezett bab!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
2011. szeptember 27-ét megelõzõ 1 héten belül ismeretlen tettes 25 kg-nyi babot tulajdonított el Kálozon a Táncsics
köz egyik lakóházának kertjébõl. Az eltulajdonított szemes bab egy része eddig nem tisztázott, ismeretlen eredetû
méreggel kezelt, melynek emberre gyakorolt hatása így szintén nem meghatározható.
Kérünk mindenkit, aki a környéken ismeretlen eredetû babhoz bármely módon hozzájutott, ne fogyasszon belõle,
hanem értesítse hatóságunkat!
Sárbogárdi Rendõrkapitányság,
bûnügyi osztály

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések
és segítségkérések a
polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ
telefonszámon:

06 (30) 6210 651
e-mail: polgarorseg@indamail.hu

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

FELHÍVÁS
2011. október 1-je és 31-e között kerül
sor népszámlálásra Magyarország területén. Ebben az idõszakban minden lakást,
házat felkeresnek a számlálóbiztosok. A
számlálóbiztos magát a népszámlálási
plasztikigazolvánnyal igazolja, amelyen
szerepel a neve és aláírása, az azonosítószáma, valamint a kártya hátoldalán a
település jegyzõjének az aláírása.
A népszámlálási igazolvány kizárólag a
számlálóbiztos személyazonosságát igazoló, fényképes igazolvánnyal (személyi
igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt
érvényes!

Kérjük, hogy a számlálóbiztosok jogosultságát ellenõrizzék! Csak olyan személyt engedjenek be lakásukba, aki rendelkezik a fenti igazolványokkal! Ennek
hiányában értesítsék a rendõrséget.
A számlálóbiztosok személyét a Központi Statisztikai Hivatal 06-80-200-224-es,
ingyenesen hívható számán ellenõrizhetik le, de kétség esetén a rendõrség segítségét is kérhetik a 06 (25) 460-116-os, illetve a 107-es segélyhívószámon.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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Figaro házassága
Bánfalvy Ági és Rékasi Károly Sárbogárdon!
Számos pikantériát tartogató, világhírû darabnak lehet szemtanúja a sárbogárdi közönség 2011. október 14-én, pénteken, 19 órától a
József Attila Mûvelõdési Központban.
A tavaly januárban a budapesti Thália Színházban nagy sikerrel bemutatott, és azóta Budapesten és az ország számos városában is a
közönség hosszantartó, zúgó vastapsával jutalmazott elõadást rendezõként és az egyik fõszereplõként BÁNFALVY ÁGI jegyzi, míg a
címszereplõt RÉKASI KÁROLY alakítja. Rajtuk kívül olyan országosan ismert és elismert mûvészek is színre lépnek, mint Harmath
Imre, Iván Ildikó, Uri István, Incze József és Bácskai János. Mindemellett korhû, szemet gyönyörködtetõ díszletek és jelmezek színesítik az elõadást, amely helyzetkomikumokban bõvelkedik és az egymást gerjesztõ félreértések révén felejthetetlen vígjátékká érik.
A darab témája örök; rólunk, mai emberekrõl is szól, hogy miként tudjuk érvényre juttatni leleményesen és becsületesen a bennünk
rejlõ értékeket és tehetséget anélkül, hogy vétenénk az írott és íratlan törvények ellen.
Az elõadás lassan félszázadik alkalommal kerül a közönség elé.
A kulisszák mögé a rendezõvel, Bánfalvy Ágival, és a címszereplõvel, Rékasi Károllyal tekinthettünk be! Az Abigél címû mozifilm leendõ rendezõje és a Barátok közt címû tévésorozat egyik fõszereplõje készséggel állt rendelkezésünkre.
– A Jövõre, Veled, ugyanitt 1. országos sikere után miért éppen Beaumarchais darabjának bemutatására esett a Bánfalvy Stúdió választása?
Bánfalvy Ági: – Régi vágyunk volt már egy klasszikus, idõtálló mû
színrevitele is. Személyes élmények is motiváltak a Figaro házassága bemutatása kapcsán, jelesül a fõiskolán egyik vizsgaelõadásunk ez a nagyszerû darab volt, amelyben Chérubin szerepét alakítottam. Az elõadás – amelyet egyébként Babarczy László rendezett – nagy sikert aratott, többünket itt kezdett el megismerni a
szakma. Mindez mintha tegnap történt volna... Másrészt, amikor
rövid ideig Párizsban éltem és filmeztem – többek között JeanLuc Godard-ral is – beleszerettem a francia kultúrába. Mindezek
után egyenes út vezetett eme francia klasszikusig.

– Úgy tudom, dolgozott már együtt a darab rendezõje (Bánfalvy Ági)
és címszereplõje (Rékasi Károly). Mikorra tehetõ az elsõ találkozásuk?
Rékasi Károly: – Az elsõ találkozásunk kicsit egyoldalú volt, hiszen a televízió képernyõjén keresztül figyeltem áhítattal Ági
nagyszerû alakítását az Abigélben. Azóta is ott látott, konkrét képek villannak fel számomra a szerethetõ, nagylelkû, õzikeszemû
Torma Piroskáról, ha meghallom Bánfalvy Ági nevét. Nem is gondoltam még akkoriban, hogy egyszer partnere is lehetek majd. A
pillanat azonban eljött, méghozzá a Rendõrsztori címû krimi forgatásán.
– Az elõadás több más pikantériája mellett azért is különleges, mert
Bánfalvy Ági a rendezõ, amellett, hogy fõszerepet is alakít a darabban.
Bánfalvy: – Pedig ez már nem az elsõ rendezésem! Az Egyesült
Államokban, Los Angelesben Shakespeare Vízkeresztjét rendeztem meg, ami, ugyebár, szintén egy klasszikus. Nagyon közel állnak hozzám az efféle darabok, hiszen mondanivalójuk örök, interpretálási lehetõségük végtelen.
– Hogyan kell, illetve hogyan lehet megrendezni egy ilyen jellegû
elõadást ma ahhoz, hogy ne tûnjék avíttnak az interpretáció? Mit
üzen a mának Figaro története?
Bánfalvy: – Mint mondottam, az ilyen darabok elõnye, hogy nagyon hajlékonyak és mondanivalójuk is örök. Lehetõségek tárháza áll elõttünk, abból a szempontból is, hogy rávilágítsunk a darab
emberközpontú voltára is. Bizonyos értelemben ez az elõadás –
amellett, hogy helyzetkomikumokban bõvelkedik és vígjátéki elemek sokaságát hordozza – rólunk is szól, hogy miként tudjuk érvényre juttatni becsületesen, leleményesen a bennünk rejlõ értékeket és tehetséget, anélkül, hogy vétenénk a legfõbb isteni, emberi és közösségi törvények ellen. Fontos feladatunk, hogy mindezekre rávilágítsunk, miközben az emberi jellemvonások groteszk és mulatságos pillanatait is be kell mutatnunk. A fentiek
miatt tartom eszményi, ugyanakkor nagyon nehéz feladatnak a
Figaro házassága színrevitelét.
Rékasi: – Egy nemes feladat, amely kapcsán törekedni kell a mû
eredeti mondanivalójának közérthetõ közvetítésére. Mindenesetre nem alaptalanul bíztam Ági értékítéletében, bizonyos vagyok abban, hogy erõs, végtelenül szórakoztató és emlékezetes
elõadás szemtanúja lesz a publikum Sárbogárdon is – ahogy történt ez már számtalan alkalommal országjárásunk során.
– Milyen emlékeket õriznek a közös munkáról?
Bánfalvy: – Az említett krimi forgatásán Karcsiban komoly, felkészült és profi gondolkodású színészt ismertem meg, akivel
könnyen ment a közös munka. Egyébként a másik fõszereplõvel,
az Almaviva grófot alakító Harmath Imrével is nagyon szeretek
dolgozni, hiszen jó humorú, kiegyensúlyozott partner. A Jövõre,
Veled, ugyanitt címû darabban – túl a századik elõadáson – már
Folytatás a következõ oldalon.

Bogárd és Vidéke 2011. szeptember 29.
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összeszokott párost alkotunk. Mindhármunkban közös, hogy hasonlóan gondolkodunk a szakmánkról.
Rékasi: – Rendkívül izgalmas feladat volt,
noha, bevallom, sokáig nem tudtam levetkõzni azt a furcsa érzést, hogy egyik kedvenc filmszereplõm hirtelen a partnerem
lett. Aztán idõvel hozzászoktam ehhez a
helyzethez, és nagyon szívesen emlékszem
vissza az együtt töltött idõre. Végtelenül
profi színésznõt ismertem meg Ágiban, s
idõvel kiderült: számos, munkánkkal kapcsolatos dologról hasonlóképp gondolkodunk.

Egy pálfai Angliában 2.

– Miként illeszkedik a Figaro házassága a
Bánfalvy Stúdió repertoárjába?
Bánfalvy: – Budapesten és az ország számtalan városában játszottuk már a darabot,
rendszerint nagy és zajos sikerrel, teltház
elõtt, többször pótszékkel. A jelenlegi állás
szerint a felkérések egyre-másra sokasodnak a tavaszra is, így bizonyos vagyok abban, hogy ezen elõadásunk is befutja azt a
pályát, amit elõzetesen csak gondolni mertünk.
– Mûvésznõ! Járja az országot, több darabban is fõszerepet alakít, rendszeresen filmezik és tanít, s igazgat saját színészképzõ stúdiójában, miközben egy tinédzser fiú édesanyja is. Hogy bírja mindezt?
Bánfalvy: – Köszönöm, jól. Tény, hogy
nem könnyû ennyi fronton helytállni, mégis úgy érzem, életem egyik legszebb és legtartalmasabb idõszakát élem! Végképp
igaz mindez, amióta a tanítás is hangsúlyos
helyet foglal el a mindennapjaimban. Fantasztikus érzés a jövõ színészi pályára készülõ nemzedékére hatással lenni! Sok
örömet ad a tanítás, fõként spirituális értelemben, amellett, hogy rákényszerít arra
is, hogy folyamatosan képezzem magam.
Nagy a felelõsségem abban a tekintetben,
hogy a mestereimtõl és példaképeimtõl –
például Várkonyi Zoltán, Somogyvári Rudolf, Tábori Nóra vagy Ruttkai Éva – tanultakat hitelesen adjam át a növendékeimnek, hiszen mindmáig abból élek a színpadon, amit tõlük lestem el. Ennyivel tartozom soha el nem felejthetõ, stílusteremtõ alakjuknak is.

A

/-/

7

Város a tenger szélén

lig egy hete érkeztem meg Skegnessbe, s így mélyreható városismertetés
helyett elsõ benyomásaimra kell támaszkodnom, hogy röviden bemutassam a helyszínt. Õnagysága Anglia térképének mellmagasságánál kidudorodó, a Wash-öböllel
alátámasztott félszigetén járunk, Londontól közel kétszáz kilométerre északkeleti
irányban. Itt van Lincolnshire megye, a
maga vidékies angolságával, s a keleti szélét nyaldosó Északi-tengerrel. Kisebb városok alkotta unió ez, aminek Skegness az
egyik – ha nem is a legnagyobb, de – legemlékezetesebb tagja.
A város fõterén álló óratorony valamennyi
itt kapható képeslap elmaradhatatlan modellje, akárcsak a kis üzletláncok alkotta,
rövid, macskaköves sétálóutcák. Városi
sétálgatásaim során a sok-sok bolt mellett
a tipikus angol stílusú átlagházak is jól belevésõdnek emlékezetembe. Szûk méretekre szabott, vöröstéglás lakások, a hozzájuk tartozó, szintén visszafogott kerttel,
ahova az autóbejárós garázs mellett csak
egy kis gyepnyi zöld fér el, amin mindig ott
van pár kerti szék, grillezõ, meg egy morcos bulldog. De mindettõl még lehetne
akármelyik másik vidéki angol kisváros is,
ha nem lenne széles, homokos tengerpartja.
Tán épp e part menti elhelyezkedésének
köszönhetõ, hogy állandóan fúj a szél, ami
mérsékli az idõjárási szélsõségeket. De a
hazai értelemben vett nyárias idõ itt maximum pár napos esemény, amit aztán gyorsan elûznek a hûvös szélmozgások. S bár a
part csalogatóan lágy, homokos, mégis,
igazi fürdõzéses strandolás csak az emlí-

tett kivételes napokon van. Sétára, pihenésre, a víz alakította, különleges formájú
s színû, partra vetõdött kavicsok, kagylók
gyûjtésére ellenben nagyon is alkalmas.
Legelsõ találkozásom a skegnessi tengerparttal azonban inkább kisebbfajta meghökkenést váltott ki belõlem: a felkelõ nap
fényében tükrözõdõ, végtelen tenger sík
horizontján modern szélmalmok százai
csúcsosodnak ki a nem is túl messzi távolságban. S ez inkább egy futurisztikus, jövõbéli tengerpart képe, mint egy klasszikus
strandé.
A város egy másik fontos arcvonása, hogy
igen magas itt az egy fõre esõ lakókocsik
száma. A kifelé vezetõ úton a sík terepet
végigpásztázva valóságos lakókocsinegyeddel szembesülhet az ember. Ezek a
nagyméretû, szállításra kevésbé alkalmas,
de komfortosan berendezett kis apartmanok tulajdonképpen a turisták szálláshelyei, akik ezerszám özönlenek a városba.
Nem az óratorony, s nem is a tenger miatt,
hanem azért, mert Skegness Észak-Anglia
egyik legimpozánsabb szórakoztatóipari
központja – s ezt a helyet minden angol így
ismeri. A part vonalán nem egy, de több vidám- és élménypark várja tárt karokkal a
vendégeket. Az egyik ilyen monumentális,
körkörös hullámvasútja messzirõl hírt ad a
jövevényeknek a város arculatáról, s egyben sejteti legalapvetõbb bevételi forrását.
Az egyik ilyen szórakoztatóközpontban
kaptam állást, de errõl a helyrõl majd legközelebb írok.
Egy pálfai fiatalember
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HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

Közérdekû telefonszámok

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

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

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

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

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

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

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

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS

Ha nem ég a gáz...!

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

Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS

Ha „süket” a telefon...!

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

Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

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

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári u.
95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
A III. sz. gyermekorvosi körzet rendelési ideje megváltozott!
Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos az alábbi idõpontokban rendel:
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

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

KÖZPONTI ÜGYELET
Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

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

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

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

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.

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

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

Kéményseprõk:
Rus Attila 06(30)744 6022, Csvecsko Sándor (Sárszentmiklós)
06(20)520-2990

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

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

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

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776
Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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KÖZLEMÉNYEK

TÁJÉKOZTATÁS

X. Jubileumi Aradi
Vértanúk Stafétafutás

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2011.
október, november hónapban Sárbogárd város
közigazgatási területén az E-ON Dél-dunántúli
Áramszolgáltató Zrt. a kis-, közép- és nagyfeszültségû villamosvezeték-hálózatok vezetékei
mentén, a biztonsági övezeten belüli fák, bokrok, magasabb növényzet gallyazási, szükség
esetén kivágási munkálatait végzi.
Ezen gallyazási munkálatok elsõsorban csak a
biztonsági övezet nagyságát és az üzembiztonságot veszik figyelembe, a kertészeti, növényvédelmi és esztétikai érdekeket nem.
A villamosmû biztonsági övezetérõl a
122/2004. (X. 15.) GKM-rendelet 14. § (2) bekezdés (j) pontja alapján a biztonsági övezetben
csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa telepíthetõ, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen
kifejlett állapotában 1-35 kV névleges feszültség között 2 méternél, kisfeszültségnél 1,25
m-nél jobban nem közelíti meg az áramvezetõt.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
Jogosult állatorvosi és betegellátási ügyelet

2011. október
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
Október 1-2.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a., 06-20-3557-213;
október 8-9.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;
október 15-16.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065;
október 22-23.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629;
október 29-30.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;
október 31-november 1.: dr. Pátzay József,
Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06 (30) 9563
168-as számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke
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A Honvéd Bajtársi Egyesület 2011. október 1-jén, 9 órakor, 13 fõs általános iskolai csapatok részére stafétafutást
szervez.
A
nevezéseket
a
hbe.sarbogard@gmail.com e-mail címre várjuk 2011. szeptember 29-éig.
Szeretettel várunk mindenkit!

Meghívó
Október 6-án (csütörtökön)
18 órakor
IRODALMI MEGEMLÉKEZÉST
tartunk az aradi vértanúk
tiszteletére Sárbogárdon,
az új evangélikus gyülekezeti
házban, a Baross utcában.
Gyertyát, virágot hozzanak!

HBE

FELHÍVÁS
A HBE Sárbogárd szervezésében
2011. szeptember 30-án 9–12 óráig

FOGADÓNAPOT tart
a Magyar Honvédség Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság
Toborzó és Érdekvédelmi Központ,
Székesfehérvár.
Helyszín: HEMO épülete, a József A. u.
15/b szám alatt.
Várjuk az érintettek jelentkezését!
A HBE vezetõsége

ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.
Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 8161-376.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00

Roma Kisebbségi
Önkormányzat, Sárbogárd
Ügyfélszolgálati iroda
Ügyfélfogadás:
Lakatos Péter elnök
Szerda 8.00–11.30 óra

SZAKRENDELÉSEK idõpontjai a Sárbogárdi Szakrendelõben

Mindenkit szeretettel várunk.
Sárbogárdi Múzeum Egyesület

TÁJÉKOZTATÓ
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló új, 102/2011. (VI.
29.) kormányrendelet 2011. július 2. napján
lépett hatályba.
A kormányrendelet értelmében közlekedési
kedvezménynek a szerzési támogatás és az
átalakítási támogatás minõsül, amelyek a
súlyos mozgáskorlátozott személyeknek
állapíthatóak meg.
A Kormány döntése alapján 2011. szeptember
20-ai hatállyal módosult a rendelet, mely a Magyar Közlöny 2011. évi 107. számában került kihirdetésre. A módosulásról a 189/2011. (IX.
19.) kormányrendelet rendelkezik.
A módosítás érintette többek között:
– a támogatással vásárolt gépjármûvek forgalmazását végzõ finanszírozó szervezet kiválasztására vonatkozó eljárásrendet;
– szerzési támogatás esetében a támogatás felhasználásának módját;
– a súlyos mozgáskorlátozott személyek szállítását végzõk körét;
– a támogatás jogalap nélküli, illetve rosszhiszemû igénybevétel esetén a támogatás viszszafizetésére vonatkozó rendelkezést;
– a támogatás iránti kérelmek benyújtási határidejét, valamint a kérelmek elbírálásának határidejét.
2011. évben a szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje:

2011. október 15-e.
A kérelmet a Fejér Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatalához (8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.) lehet benyújtani
postai úton, vagy személyesen.
A szociális és gyámhivatal a jogosultságokról –
az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a keretszám figyelembevételével
– 2011. november 30-áig dönt.
A szociális és gyámhivatal elérhetõsége:
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14., III. emelet
e-mail: gyamhivatal@fejer.kdrkh.hu, honlap:
www.fejerkozig.helyinfo.hu
A szociális és gyámhivatal ügyfélfogadási
rendje:
hétfõ–csütörtök: 8.00–11.30 és 13.00–15.30,
péntek: 8.00–11.30
A kérelemnyomtatványok a Sárbogárdi városi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatánál is átvehetõek.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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2011. szeptember 29. Bogárd és Vidéke

Megyei kézilabda-bajnokság

Íjászmese
Na, ki tudja, hogy melyik az a sportág, amelynek ha 5 képviselõje
elmegy egy országos versenyre, akkor 2 elsõ, 1 harmadik, 1 ötödik
és egy 13. helyezéssel tér haza? Méghozzá Sárbogárdra. A torna,
atlétika, sakk, kerékpár, asztalitenisz, tenisz…?

Sárbogárd–Bicske 29:19 (10:9)
Az õszi szezonban ismét szép számú szurkolótól lett hangos a Mészöly iskola tornacsarnoka. Az újonc Bicske csapatát láttuk vendégül szeptember 24-én. Az elsõ félidõben lõtt mindössze 10 gól
mutatja, hogy nem remekelt csapatunk. Számos technikai hiba,
kimaradt ziccer, görcsös játék volt jellemzõ. Jót tett a szünet, mert
a második félidõre szinte másik csapat jött ki az öltözõbõl. Németh, illetve Borostyán szép védései mellett elõnyünket folyamatosan növelve, ötletes megoldásokkal, Hegedûs Norbert rafinált
góljaival 29:19 arányú gyõzelem született.
Borostyán – Németh, Szabó J. 1, Szabó J. Zs. 2, Nacsa M. 2, Takács
L. 3, Balogh V. 8, Németh II. T. 3, Vorsléger Z., Hegedûs N. 5, Kaló
P. 2, Rehák T. 2, Suplicz I., Pluhár T. 2.
A következõ mérkõzés hazai pályán október 1-jén, szombaton,
18.00 órától lesz.
Tudósítónktól

Jól rajtolt a VAX Sárbogárd
Nem, egyik sem, valami más – szóljon errõl egy mese:
Egyszer kidoboltatta az öreg király, hogy mindazok, akik birodalmában értenek az íjászathoz, gyûljenek össze, és mérkõzzenek
meg egymással. Meghallotta ezt egy sárbogárdi szegényember is,
akit Gilicze Lászlónak hívnak, és akinek volt 5 gyermeke, és mindnyájan jól bántak az íjjal. Mondta is ezért nekik Laci, hogy menjenek szerencsét próbálni, mert igen nagy lesz a jutalmuk azoknak,
akik gyõzni fognak. Talán még az újságba is be fog kerülni a nevük, ami meg aztán végképp nagy dicsõségnek számít. Így hát aztán el is indultak mind az öten: Balázs, a legkisebb; a leány, akit
Dórának neveztek, Alex, Tamás, és a legidõsebb, András. Odaérvén senki se nagyon figyelt rájuk, de lássatok csodát, szinte
minden gyerek megelõzte a náluk idõsebb és esélyesebbnek
tartott, gyakorlott mestert.
Az eredmények pedig a következõk lettek a 2011. szeptember
24-ei budapesti országos versenyen, ami már nem mese, de lehet,
hogy abba illik.
Gyermek olimpiai kategória: 1. Stadler Balázs.
Felnõtt nõk kategóriájában: 5. Katona Dorottya (pedig õ még
nem is felnõtt korosztályú).
Felnõtt férfiak kategóriájában: 1. Horváth Tamás (pedig õ még
nem is felnõtt korosztályú), 3. Katona Alex (pedig õ még nem is
felnõtt korosztályú), 13. Zocskár András (pedig õ már nyugdíjas
korosztályú).
Na, és hogy a mesének legyen egy vége is, begyûjtöttek egy csomó elismerõ oklevelet, (okkutyabõrt), néhány színarany (színû) serleget, na meg a dicsõséget.
Mert hát itt szerepelnek az
újságban, nem?
Mindannyian
boldogan
mentek haza, és elhatározták, hogy mostantól még keményebben fognak gyakorolni, mint eddig, nehogy
szégyent hozzanak õszülõ apjuk fejére. És persze becsülettel helyt
kell majd állni a téli terembajnokságon is. Az öreg király ugyanis
újra ki fog doboltatni egy versenyt, ahova megint csak el fognak
menni. A királylánykezek, királyfik ugyan rég elfogytak, de a színarany (színû) serlegek, az okkutyabõrök még mindig vonzó célok
a szemükben. Na meg persze a dicsõség az újságban, hát naná!
Itt a vége, fuss el véle, aki nem hiszi, járjon utána!
A részleteket megtalálják az interneten: a mis.hu címen.
Zocskár A.

A képeket készítette Zocskár András és Stadler János.

Gyorsan megy az idõ. Mintha tegnap lett volna, hogy elõször neveztünk a bajnokságba, és immár a negyedik alkalomnál tartunk.
Elsõ két mérkõzésünket megnyertük, ami biztató a jövõre nézve.
Most viszont kicsit a háttérrõl írnék, arról a háttérrõl, ami nélkül
nem mûködhetne az egyesület.
Az elsõ év, nem meglepetésre, nem volt az igazi, hiszen utolsók
lettünk. Azután a csapat körül rendezõdtek a dolgok, személyi
változások történtek, érkeztek új, meghatározó játékosok, és
meglepetésre, persze, nagy örömünkre, bajnokok lettünk.
Pénzünk azonban nem volt az NB II-es induláshoz.
A 3. esztendõben harmadik lett a csapat, ami jó eredmény, de mi
nem voltunk elégedettek. Ami örömteli, hogy a tavaly megválasztott képviselõ-testület lát fantáziát az egyesületben, ami az anyagiakban is megmutatkozott. Elsõ számú támogatónk Sárbogárd
város lett, amit nagyon köszönünk!
Ha már támogatókról beszélek, mindenképpen szót kell ejteni a
többiekrõl is. A kezdetek óta jelentõs összegeket kapunk a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezettõl, az OMV Sárbogárdtól, a
Gréta Bútoráruháztól, a Légió 2000 Securitytõl. Már két éve,
hogy segít bennünket a Wolf Security és a Ferta Gumi Kft. is.
Elmondhatjuk, hogy több lábon állunk. A szakmai munka mellett
nagy energiákat fordítunk új szponzorok felkutatására, és persze
a régiek megtartására. Szereléseinken minden fent említett cég
neve megtalálható.
Ne feledkezzünk meg a magánszemélyek segítségérõl sem. Itt elsõ helyen kell említenem a Pluhár családot, illetve a Bodoki családot. Rendszeres támogatóink még: Gyõri Lajos, Plézer József,
Cseh László, Gábris István, Takács Lajos, Szõllõsi Istvánné, sõt
még Agárdról Nyúl György is. Téglásné Anita jegyzõkönyvvezetése hibátlan. Gróf Ferenc közvetítése mellett városunk lakói
rendszeresen láthatják a csapatot a Bogárdi tévében.
Az egyesület tagjai havonta 1.000 Ft-os tagdíjjal járulnak hozzá a
költségvetéshez.
Utoljára, de nem utolsósorban említem a leglényegesebbet: a
szurkolókat, akik a hazai mérkõzéseken a belépõjegyeket becsülettel megvásárolják. Persze, ennél még lényegesebb a szurkolók
buzdítása itthon és idegenben egyaránt.
Nagyon jó a hangulat az egyesület háza táján, ami remélhetõleg
nagyon sokáig így is marad.
Reménykedjünk, hogy egyszer majd a szabványos méretû csarnoknak is eljön az ideje Sárbogárdon. A jelenlegi pálya fenntartójával, az MGÁI vezetésével korrekt, jó kapcsolatunk van.
Örülünk, hogy pár év alatt egy ilyen közösség kovácsolódott össze
városunkban. Reméljük, hogy a jövõben is sok örömet szerzünk
szurkolóinknak, és jó hírét visszük Sárbogárdnak. Ennek szellemében dolgoztunk eddig és dolgozunk tovább ezután is.
Rehák Sándor
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Újabb tanulságos meccs

Egresiek fociztak

LSC Sárbogárd–Pusztaszabolcs 0:2 (0:1)

Sáregres–
Pusztaegres 4:4

Sárbogárd: 117 nézõ.
Vezette: Horváth I. (Schweighardt, Pap).
Sárbogárd: Plézer – Lakatos Gy., Bognár,
Sebestyén – Szabó – Hegedüs G., Berta,
Bõhm (Hegedüs N.), Emperger – Vámosi
(Dombi), Pálinkás.
Pusztaszabolcs: Hamar – Budai, Uszkai,
Németh, Szabó – Kovács B., Györök, Nagy
(Major) – Csányi, Kovács Z. (Berta), Székel (Sári).
A mérkõzés elején már meglátszott, hogy
három pontért jött a vendég.
Kovács Z. hagyott ki óriási helyzeteket
kétszer egymás után. A semmibõl aztán
betalált. Mintegy 25 m-rõl jól eltalált lövése után a tehetetlen kapus mellett a léc alá
vágódott a labda, 0:1.
A hazai csapat alig jutott el az ellenfél kapujáig.
A második félidõben változott a játék képe, mert helyzetei adódtak kihasználatlanul a hazai csapatnak is: Dombi két
ziccerhelyzete, Bognár két fejese, Vámosi
helyzete, hogy csak párat megemlítsek.
Sajnos a mérkõzés elején Bõhm egy levegõben történõ ütközés után nem tudta

A Road Masters
csoport eredményei

folytatni a játékot. Az egyenlítés érdekében az edzõ elõre vitte Bognárt, de ez sem
segített a csapaton. A második vendéggólnál sajnos az asszisztens, Pap nem intette
be a lesrõl induló Sárit, aki a kifutó kapus
mellett a kapuba helyezte a labdát, 0:2.
Mindez a 90. percben történt. A reklamáló
Plézert kiállította a játékvezetõ. A mérkõzésnek volt egy idõszaka, amikor is 6 percig
állt a játék. Bognár és Kovács Z. együtt ugrott fel fejelni, mindketten a földre estek.
A földön fekvõ Kovács Bognár édesanyját
emlegette, melyet a sértett nem jó szemmel nézett. Mindkét játékos sárga lapot
kapott. Bognár meglökte a földön fekvõ játékost. A játékvezetõ – meglepetésre – a
91. percben lefújta a mérkõzést.
Gólszerzõ: Kovács Z., Sári. Kiállítva: Plézer.
Serdülõ csapatunk szombaton Cecével játszott bajnoki mérkõzést, melyen 2:1 arányú vereséget szenvedett.
Ifjúsági mérkõzés: 3:4 (3:2 vezetés után).

Szeptember 24-én a sáregresi focipályán
baráti mérkõzést játszott a két egresi csapat. A pusztaegresi játékosok szurkolókkal együtt, busszal érkeztek a helyszínre,
melynek költségével az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület támogatta a
csapatot. Az elsõ félidõben a hazai játékosok voltak fölényben, majd a második játékrészben a pusztaegresiek kisebbfajta
csodát hajtottak végre, 4-1-es állásról döntetlen végeredményt sikerült beállítani. A
mérkõzésvezetõ Bihar Ferenc volt, köszönet érte.
A meccs góllövõi Pusztaegresrõl: Farkas
Péter 2, Pauser Miklós 2; Sáregresrõl: Borostyán Balázs 1, Kókai Attila 2, Szabó Ferenc 1. A nap vacsorával, beszélgetéssel
zárult.
Visszavágó? Talán jövõre. Csak így tovább, fiúk! Kellemes délutánt szereztetek
mindenkinek, aki ott volt.
Egy szurkoló

Gróf Ferenc

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

A Zöldharmónia
csoport eredményei

Kápolnásnyék–Iváncsa

0-2

Rácalmás–Kulcs

2-3

Szabadegyháza II.–Nagykarácsony

Pákozd Eudeal–Velence

1–4

Mezõszilas–Aba-Sárvíz

0-0

Etyek–Polgárdi

1-4

Elõszállás–Zichyújfalu

Sárbogárd–Pusztaszabolcs

0-2

Iszkaszentgy. Villamedica–
Martonvásár

1-1

Enying–Adony

2-2

Bakonycsernye–Sárszentmiklós

0-5

Káloz–Dég

1-1

Sárosd–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 3-1

Seregélyes–Ercsi

Kisláng–Baracs

3-2

Dunafém-Maroshegy–Szabadegyháza 2-0

A Road Masters csoport állása
1. Iváncsa
2. Sárosd
3. Sárszentmiklós
4. Iszkaszentgy.
Villamedica
5. Szabadegyháza
6. Gárdony–
Agárdi Gyógyfürdõ
7. Velence
8. Polgárdi
9. Martonvásár
10. Etyek
11. Dunafém–
Maroshegy
12. Kisláng
13. Kápolnásnyék
14. Pákozd Eudeal
15. Baracs
16. Bakonycsernye

6 0 0 19
5 1 0 23
3 2 1 12

4
4
6

15 18
19 16
6 11

6
6

3 2 1 14
3 1 2 16

11
11

3 11
5 10

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0

1
4
2
2
1
1
0
1
0
3
1

2
0
2
2
3
3
4
4
5
3
5

15
9
16
13
12
6
9
9
9
7
3

12
5
11
11
19

3
4
5
2
-7

10
10
8
8
7

14 -8 7
15 -6 6
17 -8 4
22 -13 3
12 -5 3
18 -15 1

–

Pálhalma II.–Cece

12-0

Sárszentágota–Kisapostag

5-0

1-4

Nagyvenyim–Mezõkomárom

4-1

Lajoskomárom–Vajta

3-1

Perkáta–Alap

5-4

Mezõfalva–Nagylók

1-1

LMSK–Dunamenti Abroncsgyártók 4-0

Az Agárdi Termál csoport állása

6
6
6

5-2

A Zöldharmónia csoport állása

1. Ercsi

6

5 1 0 29

10

19 16

1. Szabadegyháza II. 6

5 1 0 28

11

2. Nagylók

6

5 1 0 21

4

17 16

2. Pálhalma II.

6

4 1 1 36

10

26 13

3. Aba–Sárvíz

6

4 2 0 18

8

10 14

3. Zichyújfalu

4

4 0 0 19

2

17 12

4. Mezõfalva

6

4 2 0 12

3

9 14

4. Perkáta

5

4 0 1 19

12

7 12

5. Kulcs

6

4 0 2 15

15

0 12

5. Alap

6

3 2 1 18

14

4 11

6. Pusztaszabolcs

6

3 1 2 13

5

8 10

6. Sárszentágota

6

3 0 3 22

14

8 9

7. Adony

6

3 1 2 12

6

6 10

7. LMSK

6

3 0 3 13

8

5 9

8. Dég

6

2 3 1 16

8

8 9

8. Elõszállás

5

3 0 2 13

9. Káloz

6

2 2 2 10

5

5 8

9. Nagykarácsony

6

2 1 3

10. Lajoskomárom

6

2 0 4 11

15

-4 6

10. Soponya

5

2 0 3 20

15

5 6

11. Sárbogárd

6

1 3 2

10

-2 6

11. Kisapostag

5

1 2 2

6

13

-7 5

12. Seregélyes

6

1 2 3 13

15

-2 5

13. Mezõszilas

6

1 1 4

6

22 -16 4

12. Dunamenti
Abroncsgyártók 5

1 1 3

5

19 -14 4

14. Rácalmás

6

1 0 5

6

27 -21 3

13. Nagyvenyim

5

1 0 4

8

18 -10 3

15. Enying

6

0 1 5

5

22 -17 1

14. Mezõkomárom

6

1 0 5

5

34 -29 3

16. Vajta

6

0 0 6

4

24 -20 0

15. Cece

6

0 0 6

4

32 -28 0

8

9

17 16

9

4 9

14

-5 7
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HITÉLET / KULTÚRA

Jel a kottán
Msztyiszlav Rosztropovics a kedvence. A
csellisták közül a példaképe. A Dvorákgordonkaversenyt senki se játssza jobban –
mondja a tizenkét éves Gergõ. (Ó, bárcsak
õ is eljátszhatná egyszer!)
Gyakran hallgatjuk a lemezeit. A nagy versenymûveket, a kisebb ráadásdarabokat, a
romantikus gordonka-zongora szonátákat. Meséltem Gergõ fiunknak azt is, hogy
mennyire tisztelik Rosztropovicsot Berlinben. Legendás az 1989. évi berlini fellépése. Két nappal a fal leomlása után a
Checkpoint Charlien, a híres kelet-nyugati
átkelõhelyen Bachot játszott. Ámulva
hallgatták a szabadság mámorában az emberek – az egész világot bejárta az errõl az
eseményrõl készült fotó.
Rosztropovics három éve halt meg, minden idõk egyik legnagyobb gordonkamûvészeként tiszteli a zenei világ.
Gergõ pedig három éve csellózik. És voltaképpen itt kezdõdik a történet – rövid bizonyságtétel arról, hogy miként szól hozzánk Isten, milyen „ötletei” vannak.
Ahogy mondani szokták, Gergõ „rákattant” a csellóra. Õ választotta ezt a hangszert, talán mert a nagyapja is gordonkázott, de leginkább bársonyos hangja miatt.
Minden érdekli, ami a hangszerrel összefügg. „Dr. Cselló” – becézte valaki nemrég
szeretettel. Járjuk a hangversenyeket.
Gyûjti a sztárok képeit. Casals, Fournier,
Tortelier, Du Pré, Yo-Yo Ma, Maisky,
Perényi Miklós fotóit nézegeti a számítógépen. És gyûjti az aláírásokat is. A fiatal
magyar csellistával, Várdai Istvánnal, Fenyõ Lászlóval aláíratott több koncertjegyet és CD-t õrzünk már becses kincsként.
Kiskamaszos szorgalommal gyakorol. Élvezi a pódiumot. Tehetségesnek tartják,
biztatják, sikere van. Gergõ azt mondja, õ
már döntött, csellómûvész akar lenni. Mi
meg csak vívódunk. Tényleg muzsikus

lesz? A kérdés állandóan ott feszül bennünk, hiszen nem könnyû ez a pálya. Micsoda vetélkedés van! Csak a legjobbak
boldogulnak, és egy hangszer óriási áldozatot kíván. A nagyapja is nagyon félti –
nyilván tapasztalatból. Amíg a többiek fociznak, kirándulnak, skálázni kell otthon,
mozi helyett pedig sokszor majd az etûdöket kell választani. Valóban ebbe az irányba terelgessük Gergõt? Igaz, legalább valami széppel foglalkozik ebben a sötét világban… Küldjük tehát a Zeneakadémiára? Istenem, mit tegyünk? – szól gyakorta
imádságunk. Feleségemmel az Úrhoz fordulunk, adjon jeleket, vezessen minket,
Õrá szeretnénk bízni Gergõ útját, jövõjét.
És Isten üzent nekünk, egy apró jelet küldött, különleges módon: kottára írva.
Feleségem úgy másfél éve kapott valakitõl
egy köteg régi kottát egy zacskóban. Hazahoztuk õket, letettük a pakkot az elõszobában, azóta úgy is maradt. Most fedeztük fel
újra. A legtöbb kotta használhatatlan volt,
„saláta”, ki is dobtuk valamennyit, kivéve
öt darabot. Ez az öt „túlélõ” bekerült a szoba asztalára – majd eltesszük, gondoltuk.
De Gergõ (ki más a családból?) belelapozott a középsõbe.
„Papa, ez egy eredeti Rosztropovics-aláírás!” – hallottuk a kiáltást, és már hozta is
fiunk boldogan, amire rábukkant egy Richard Strauss-kotta második lapján. –
„Rosztropovics! Érted? Ezt neeem hiszem
eeel!”
Megdöbbenve álltunk feleségemmel.
Semmi kétség, az interneten is ellenõriztem, a kék tintával írott kézjegy a világhírû
csellómûvészé.
„Értem, Gergõ, nagyon is… – válaszoltam
örömmel. – Isten meghallgatta imádságunkat. Küldött egy apró jelet. Nem dobtuk ki, és érdekes, hogy éppen te találtad

„Nem dobog már a szív,
mely a jóság tükre volt,
ajka sem szól többé, mert lezárt, holt.
Megállott a kéz, mely csak adott,
soha semmit nem kért és el nem fogadott.”
(Kosztolányi)
Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk, hogy

SZALAI LAJOS

meg. És az is, hogy éppen Rosztropovicsé
az írás. Az Úr azt üzente, jó úton jársz.”
Igen, feleségemmel azt értettük meg, hogy
ne aggodalmaskodjunk tovább, mit hoz a
jövõ. Azt majd meglátjuk. Most egyelõre
folytassuk Gergõvel azt az utat, amin a csellójával elindult.
A kottára firkantott aláírás úgy születhetett, hogy a kotta egykori tulajdonosa, talán egy zongoramûvész, jelen lehetett
Rosztropovics egyik budapesti hangversenyén. A mester többször fellépett Magyarországon. Koncert után pedig a kottatulajdonos aláírást kért a rajongott csellistától.
A kotta végül, ki tudja, milyen utakon,
hosszú évek múltán nálunk landolt.
Másfél éve talán még nem ismerte volna
fel a fiunk Rosztropovics autogramját,
nem mondott volna neki semmit. Ma már
bekeretezve díszíti szobájának falát. Jó ránézni, amikor hallgatom, ahogyan Gergõ
csellózik. Ha gordonkamûvész lesz, Isten
dicsõségére fog muzsikálni!
Devich Márton

Forrás: Biblia és Család 2010. õsz 15. o.

MEGHÍVÓ

2011. október 8-án
ZENEI VILÁGNAPI KONCERT
a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban
Program:

2011. szeptember 25. napján,
életének 82. évében elhunyt.
Szeretett halottunk temetése
2011. szeptember 30-án, 14 órakor lesz
a Huszár-temetõben.
A gyászoló család

17.00 órakor emléktábla állítása Huszics Vendel karnagy tiszteletére
a mûvelõdési ház falán;
17.30 hangverseny.
Fellépõk:
VÁROSI ÉS PEDAGÓGUS KÓRUS – Hajdúböszörmény.
Vezényel: Gáll Péter, zongorán kísér: Tóth Erika.
BALI DÁVID – zongoraszóló.
HUSZICS VENDEL KÓRUS.
Vezényel: Huszics Vendelné, Zongorán kísér: Huszics Ibolya.

Bogárd és Vidéke 2011. szeptember 29.
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK

2011. október 3–9.

Könyvtárak a tudásért
Október 3-a és 9-e között kerül megrendezésre az „Összefogás
a könyvtárakért” országos programsorozat, amelyhez a
Madarász József Városi Könyvtár idén is csatlakozott.
Könyvtárunk 2011-ben is rendezvények sokaságával igyekszik
megszólítani kedves Olvasóit és leendõ kedves Olvasóit. Az
õszi országos könyvtári napok helyi – ingyenes – programjai
igyekeznek a lakosság minden korosztályának, érdeklõdési körének megfelelõ, nívós elfoglaltságot biztosítani.
Célunk: az olvasáson, könyveken kívül az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, milyen alapvetõ szerepe van a könyvtáraknak a tanulási
folyamatokban.
Válogassanak bõséges programkínálatunkból, hozzák magukkal családtagjaikat, ismerõseiket is, fedezzék fel együtt, mit
tesznek a könyvtárak a tanulásért!
Folytatódnak az elmúlt években elkezdett, s azóta igen kedveltté vált
baba-, kölyök-, tini- és nagyiprogramok is.
Bízunk abban, hogy ezen az õszön is sokaknak sikerül felfedezni,
milyen változatos lehetõséget kínálnak a könyvtárak a tanulásra,
a tájékozódásra, a szabadidõ tartalmas eltöltésére, a hátrányos
helyzetben élõk támogatására.
Örülnénk, ha sokan hallgatnának hívásunkra, s a rendezvénysorozat után még hosszú ideig eszükbe jutna az idei szlogen:
Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól!
Minden érdeklõdõnek tartalmas napokat, hangulatos idõtöltést kívánunk!
Programjaink
Október 3. (hétfõ) 17 óra: találkozó Fábián Jankával.
Közremûködik: Morveczné Szabó Ildikó.
Október 5. (szerda) 17 óra: A könyv halála? – Kenéz György
fotográfiái.
Közremûködik: Sipos Júlia tudományos újságíró.
A fenti programokon kívül október 3-a és 15-e között különféle kedvezményekkel állunk olvasóink és leendõ olvasóink
rendelkezésére:
– az ez idõ alatt beiratkozott, 16 éven felüli olvasóink 365 napra
az éves tagdíj befizetése nélkül vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait (a DVD-klubba történõ beiratkozásért ez idõ alatt
is fizetni kell);
– a megbocsátás napjai: késedelmes olvasóink mentesülnek a
pótdíj kifizetése alól;
– kedvezményes könyvárusítás selejtezett könyvekbõl;
– mûveltségi játék.
TALÁLKOZ(Z)UNK A KÖNYVTÁRBAN!

MÛVÉSZEINK SOROZAT
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

id. Benedek Jenõ festõmûvész
kiállítására.
Helyszín: a régi községháza kiállítótermei.
Idõpont: 2011. szeptember 30., 17 óra.
Minden érdeklõdõt szívesen látunk!

A Zengõ Óvoda Szivárvány csoportjának apukái egy saját készítésû, ügyességfejlesztõ udvari játékkal lepték meg a gyermekeket.
Fotó: E.lecsó
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NYÁRI LEVÉL
Kedves Nagyi!

Arab leves
Hozzávalók: 0,5 kg borsó, 1 vöröshagyma, 4 közepes nagyságú
burgonya, 1 kis konzerv paradicsompüré, 1 tk pirospaprika, 3
gerezd fokhagyma, 1 csokor petrezselyemzöld, só, bors, Vegeta,
csipet cukor, 3 tojás, tejföl.
Az apróra vágott hagymát megdinszteljük, hozzáadjuk a borsót és
a felkockázott burgonyát, majd 3-4 percig pirítjuk. Belekeverjük a
paradicsompürét és a pirospaprikát, felengedjük vízzel, majd fûszerezzük. A tojásokat felverjük, és amikor a zöldségek megfõttek, belecsurgatjuk a levesbe. Aki szereti, tejfölt is tehet bele tálaláskor.

Fokhagymás hal
Hozzávalók: 6 vastag szelet tisztított
hal, só, 1 dl mustárolaj, vagy egyéb
növényi olaj, 1 csipet sáfrány, 2 dl
borecet, 3 gerezd fokhagyma, 1 nagyobb, apróra vágott vöröshagyma,
2 csípõs zöldpaprika karikára vágva, 1 dl meleg víz.
Sózzuk meg a halat. Keverjük el a hagymaféléket a keverõtálban,
és öntsük teflontepsibe. Adjuk hozzá az olajat és a halszeleteket.
Lassú tûzön pirítsuk 8 percig. Ezután adjuk hozzá a megmaradt
hozzávalókat. Fedjük le az edényt, és pároljuk puhára a halszeleteket.

Pikáns burgonya
Hozzávalók: 50 dkg burgonya, 1 db tojás, 2 dl tejföl, 2 evõkanál
olaj, 1 gerezd fokhagyma, petrezselyemzöld, szerecsendió.
A burgonyát alaposan megmossuk, megszurkáljuk, és héjában
megfõzzük. A felvert tojást összekeverjük az alaposan megtisztított, megmosott petrezselyemzölddel, majd ráreszelünk egy kevés szerecsendiót. Ráöntjük az olajat, az egészet összekeverve átforrósítjuk. Addig keverjük a tûzrõl levéve, amíg krémszerû mártást nem kapunk. Hozzáadjuk az összezúzott fokhagymát és a tejfölt, s az így kapott mártást az elõzõleg megfõzött, héjától megszabadított, félbevágott burgonyákra öntjük.

Nyári szellõ
Hozzávalók (8 fõre): 2 nagy doboz
tejföl, 7 cs vaníliás cukor, 1 cs babapiskóta (200 g), 1 üveg meggybefõtt, 1 üveg õszibarackbefõtt.
A tejfölt összekeverjük a vaníliás
cukorral, ha kell, ízlés szerint még
édesíthetjük mézzel, vagy cukorral. A piskótát sorban lerakjuk egy tálba, majd 1/2 cm vastag csíkokra vágott barackkal befedjük. Erre simítjuk a tejföl felét, majd
ezt a rétegezést ismételgetjük. Fél nap hûtés után fogyasztható.

Körteropogós köntösben
Hozzávalók: 4 körte, 1 evõkanál méz, 8 evõkanál natúr joghurt, 1
citrom, 1 vaníliás cukor, 6 evõkanál zabpehely, fahéj, vágott dióbél, egy csipet õrölt kardamompor.
A körtéket félbevágjuk, a magházukat kivágjuk, és vastagon felszeleteljük. Hõálló tálba fektetjük, meglocsoljuk a citrom levével.
Szárazon megpirítjuk a zabpelyhet és a dióbelet, majd kihûtve
összekeverjük a mézzel, a vaníliás cukorral, a citrom reszelt héjával, a fûszerekkel és a joghurttal. Rásimítjuk a körték tetejére,
elõmelegített sütõbe tesszük, és 10 perc alatt megpirítjuk.

Sikerült! Nem reméltem, hogy a nyári szünetben, amikor olyan
sok diák keres munkát, felvesznek egy pénztárgép mellé a közeli
szupermarketbe. Persze, elõbb alaposan felkészítettek, gyakoroltattak. Kemény volt! A betanító ürge egyáltalán nem finomkodott. Aztán kaptam egy jópofa köpenyt, egy kitûzõt, hogy „Diákmunkás”, aztán tessék beülni! Nagy élmény! A taknyos gimista
egy perc alatt felnõtté válik. Itt nem lehet hülyéskedni, nagyi! Kemény forintokról van szó, ez nem föcióra! Egy perc kihagyás, és
kész a botrány. Az ember könnyen akár egy bíróságon találja magát. Szóval, csinálom. Õszintén szólva, jobb diáknak lenni, mint
felnõtt melósnak. Itt valahogy mások az emberek, mint a suliban.
Nem wellness hétvége! Leszúrják az embert, mint a pengõs malacot. Volt olyan pillanat, hogy majdnem elbõgtem magam. De aztán összeszorítottam a fogam. Kell az edzés. Végül is elõbb-utóbb
kilép az ember a sulajból, aztán akár akarja az ember, akár nem,
felnõtté válik, na nem?
De most egy fontos dolgot meg kell beszélnünk, nagyi. Ugye, Te is
meg-megfordulsz ebben az áruházban! Figyelj! Ha az én pénztáramhoz jössz fizetni, ne kezdj el beszélgetni velem, érted? Marhaság, de úgy kell tenned, mintha nem is ismernénk egymást. Mosolytalanul leguberálod a lóvét, aztán viszontlátásra. Nem is nézünk egymás arcába. Az életünk egyik legnehezebb perce lesz,
mert valami közünk van egymáshoz, igaz? Pici korom óta bírlak,
és tudom, hogy én is jó vagyok nálad. Családilag is, meg egyébként. Van, akit szeret az ember, és kész. De itt a pénztárnál ezt
nem szabad kimutatni. Nem érted? Nem is lehet megérteni. Szóval itt azt képzelik a fõnökök, hogy amelyik vevõvel a pénztáros
jóban van, azzal valami szövetségben vannak, és a pénztárgép kezelõje csal, kevesebbet számol neki. Az olyan pénztárost, aki cseverészik a vevõvel, ebbõl a szupermarketbõl egyszerûen kirúgják.
Nem is nyitnak vitát. Mikor ezt megtudtam, egyszerûen nem hittem el. Miért képzelik ezek a hólyagok, hogy az ember nekiáll
csalni? Nem hallottak még arról, hogy vannak rendes emberek?
Elõször ott akartam hagyni az egész bulijukat, mert sértett az,
hogy mindjárt reflexbõl csalónak néznek, szóval nekik az ember
már eleve csaló, más nem is lehet. Szerintem az emberek egymáshoz való viszonya bizalmon alapul, nincs igazam? Az a normális.
Egy egészséges szervezetben a szív meg a vesék, a máj satöbbi teljes összhangban mûködnek. Akit azzal gyanúsítok, hogy becsap
engem, azzal nem tudok rendesen szót váltani. Nem is vagyok
képes rendesen a szemébe nézni. Nem várhatom el tõle, hogy
teljes szívvel besegítsen a munkámba. Ha a bizalom nincs meg, ott
valami nagyon félrecsúszott.
Nem is filózok tovább, de hogy ennyi szót fecsérelek rá, ebbõl is
láthatod, hogy nagyon hatott rám ez az ügy. Mindig tanul az ember, a jóból is meg a rosszból is. Már csak ezért is érdemes volt kilépnem az életbe. Nem árt, ha az ember felkészül arra, hogy a világ itt-ott nincs jól berendezve. Az viszont megmondhatom, hogy
nekem nincs kedvem beszállni a felnõttek csaló meg gyanakvó bulijába. Nekem nincs kedvem csalni, és kész.
Szeretettel puszillak, nagyi! Majd dumálunk egy jót. De nem a
pénztárnál!
Csókol: Pici

Idõjárás
Péntektõl zavartalanul napos idõben lesz részünk,
csupán a reggeli ködfoltokból megemelkedett magas köd, illetve némi fátyolfelhõzet zavarhatja kis
idõre a napsütést. A magasban történõ melegedés
a talaj közelében is érezhetõ lesz. Október elsõ napjaiban többfelé 25 fok fölé emelkedhet a hõmérséklet, elsõsorban a délnyugati országrészben akár 27, 28 fokot is mutathatnak a hõmérõk. A jövõ hét
elején azonban 2-3 fokkal mérséklõdik a felmelegedés.
www.metnet.hu
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KÖZÖSSÉG

Cecei sulibörze
Akadályverseny az erdõben
Szeptember 24-én, ragyogó idõjárás mellett került sor a Cecei Általános Iskolában a hagyományos akadályversenyre.
Az elmúlt években az égiek nem vették kegyeikbe a cecei diákokat, de idén végre nem kellett esõnapot beiktatni.
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Minden csapat sikeresen teljesítette a távot, és szorgalmasan
gyûjtögette a pontokat, majd a réten különbözõ sportjátékokkal,
illetve egy rövid Benedek-tavi túrával zárta a versenyt.
Iskolánk 1-2. évfolyamos tanulói mindeközben családi napon vettek részt. Nagy örömünkre idén is sok szülõ elfogadta invitálásunkat, és gyermekeikkel együtt kézmûveskedtek, sportoltak ezen a
vidám délelõttön.
Az iskola vezetése ezúton szeretné kifejezni köszönetét a programok szervezéséért a diákönkormányzatnak és a pedagógusoknak, illetve minden kedves szülõnek, akik segítettek a rendezvények lebonyolításában. Az akadályverseny eredményeinek kihirdetésére a szeptember 30-án sorra kerülõ projektzáró ünnepség
keretében kerül majd sor.

Mûhelylátogatáson
Az iskola három hetet meghaladó projektjének szervezésében
több tanulócsoportunk is mûhelylátogatáson vehetett részt a településen mûködõ asztalosüzemben. Mivel a rendezvényeink középpontjában az erdõ áll, ezért nagyon fontosnak tartottuk bemutatni, hogy az azt alkotó fák milyen fontos nyersanyagot adnak ma
is számunkra.

Az iskola 3–8. évfolyamában minden tanulócsoport a rendezvény
elõtti hetekben több csapatot alakított, majd lázas készülõdés során zászlókat, jelvényeket készítettek, nevezési lapot és menetlevelet rajzoltak hagyományos technikákkal, indulót és csatakiáltást írtak és tanultak be.

A csapatok két útvonalon vágtak neki a versenynek 10 perces idõkülönbséggel. A kék útvonalon haladó 3–5. évfolyamosok még
szülõi kísérettel, míg a piros útvonalon haladó 6–8. osztályos csapatok már önállóan vágtak neki a 6 kilométeres távnak. A cél a
Cece–Alap–Alsószentiván határában található Benedek-tó melletti rét elérése volt. Ehhez azonban 8 állomáson különbözõ, az
erdõ növény- és állatvilágához, a fa felhasználásához kapcsolódó
feladatokat kellett megoldaniuk a csapatoknak, hiszen a rendezvény része volt az intézményben zajló FA-iskola projektnek.

Az ebbõl az anyagból készült eszközök, épületelemek, tárgyak
most is mindennapi életünk nélkülözhetetlen szereplõi.
Nagy szeretettel fogadta gyermekeinket a mûhelytulajdonos,
Nagy Gábor asztalosmester, aki bemutatta mesterségének szinte
minden érdekes részletét. Megismerkedhettek a gyerekek a fûrész- és esztergáló gépek, a csiszoló és szélezõ berendezések mûködésével, és ízelítõt kaptak az ezekkel végzett munkafolyamatokról. Gábor bácsi elmesélte, hogy milyen fát használ a különbözõ eszközök, ajtók, ablakok és bútorok készítéséhez, és felajánlotta, hogy máskor is szívesen fogadja osztályainkat gyakorlati foglalkozáson is.
Reméljük, a mûhelylátogatásoknak köszönhetõen többen is kedvet kaptak ezen õsi és nemes mesterség elsajátításához.

Õszi papírgyûjtés
A Cecei Általános Iskola diákönkormányzata idén õsszel is megrendezi hagyományos papírgyûjtési akcióját. A megszokott módon, három napon keresztül, szeptember 27-28-29-én mérleggel
várják a pedagógusok a diákokat az iskola gazdasági udvarán, és
lemérik az összegyûjtött hulladékpapírt.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján diákjaink közösen járják végig az ismerõsöket, szomszédokat, és elviszik a több hónap alatt
összegyûjtött újság- és kartonpapírt. Kérjük a település lakóit, ezzel is támogassák intézményünket, hiszen a gyûjtésbõl befolyt
összeget az iskolai programok szervezésére szeretnénk fordítani!
A legtöbb papírt összegyûjtõ diákokat és osztályokat természetesen idén is jutalmazni fogjuk. Iskolánk szorosan együttmûködik a
sárbogárdi KÖZÉV Kft.-vel, amely cég a papírhulladék elszállítása mellett az összegyûjtött mûanyag palackokat is átveszi intézményünktõl.
Védjük együtt környezetünk tisztaságát!
Cecei Általános Iskola
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Október 1., SZOMBAT
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.33 Palócföld a Szentendrei Skanzenben 6.00
Anno 6.25 Népzenei koncertek 6.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 A kis Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 10.50 Lülü, a teknõc 11.05
Hajrá, Becky! 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Kalandozó 12.35 Zöld Tea
13.05 Hungariq 13.35 Divatos tengerpartok a ’60-as években 14.25 Magyarország története 14.55 Fehér feketében 16.40 Hogy lesz? 17.40 Gasztroangyal
18.30 Szerencseszombat – A Luxor, az ötöslottó és a joker sorsolása 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.15 Doctor Parnassus és a képzelet birodalma 22.15 A
Bermuda-háromszög rejtélye 23.40 A szerelmes díva 1.15 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Vinx Club 10.30 Asztroshow
11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi 13.40 Sue
Thomas – FBI 14.35 Canterbury-esetek 15.30 Míg a halál el nem választ 15.55
Robin Hood: Életre-halálra 2/1 17.00 Pirosszka 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz
19.30 X-faktor 20.55 Való világ 22.10 Tuti terv 0.05 A halott menyasszony 1.30
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Egy tini naplója 11.00 Két
testõr 11.30 Babavilág 12.00 Mindig nyár 12.50 Walker, a texasi kopó 13.50 Autóguru 14.20 Capri – Az álmok szigete 16.35 Crusoe 17.30 Bûbájos boszorkák
18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Álljon meg a nászmenet! 21.35 Az utolsó
erõd 23.55 Sötét titkok 1.20 Ezo.tv 2.20 Kalandjárat 2.45 Teleshop 3.15
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.04 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Kabaréklub 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvészeti
figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 20.04 A
Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.53 Zene 21.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.46 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 2., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.33 Bárka 6.00 Ars Musica 6.25 Magyarország
története 6.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek hozzám 9.10 Így szól az
Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 Mennyek királynéja 10.05 Református magazin
10.30 Református ifjúsági mûsor 10.40 60 éves a Sarepta 11.00 Metodista istentisztelet közv. 12.00 Hírek 12.05 Zegzugos történetek 12.35 Anno 13.05
Hungarythm 13.30 Három sárkány 14.50 Hacktion Werk 15.50 TS 15.50 DVSC
TEVA–DVTK bajnoki labdarúgó-mérkõzés 18.05 Déltenger kincse 18.55 A lényeg 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 A
felolvasó 23.30 Kutyaszorítóban 1.10 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.00 Híradó 12.10 Magyar autósport-magazin 12.25 Forma-1
magazin 12.45 Merlin kalandjai 13.45 Sue Thomas – FBI 14.40 Canterburyesetek 15.40 Eltûntnek nyilvánítva 16.35 A keményfejû 18.30 Híradó 19.00
X-faktor 20.40 Való világ 21.55 Heti hetes 23.10 Fosztogatók 1.00 Portré 1.30
Állati dumák
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2 Matiné 10.00 Született kémek 10.30 Max Steel 11.10 Stahl konyhája 11.40 Kalandjárat 12.15 Borkultusz 12.45 90210 13.35 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.30 Monk – Flúgos nyomozó 15.25 Bûbájos boszorkák 16.15 Komputerkémek 18.30 Tények
19.00 Napló 19.35 Napló extra 20.05 Transformers 2: A bukottak bosszúja 22.50
Frizbi Hajdú Péterrel 23.50 Knight Rider 0.45 El Mariachi, a zenész 2.15 Ezo.tv
2.45 Napló 3.10 Napló Extra 3.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa
17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság
reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Október 3., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.00 Déltenger kincse 10.55 Indonéziai utazások 11.30 Napirend elõtt 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Roma magazin 13.30
Domovina 14.00 Az én Afrikám 14.20 Társbérletben a tárgyakkal 14.50 Budapest természeti értékei 15.20 Angyali érintés 16.10 Robbie, a fóka 17.00 MM
18.00 Maradj talpon! 18.55 Pont – A valódi világ 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.15 Kékfény 21.10 Párizsi helyszínelõk 22.00 Hétfõ este 22.35 Átok 23.05
Aranymetszés 0.00 Hungariq 0.25 Sporthírek 0.35 Pont – A valódi világ 1.10
MM
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.15
Második esély 15.15 A szív útjai 16.15 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó
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19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Hazudj, ha tudsz! 23.15
Reflektor 23.30 Helyszíni szemle
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka
habbal 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.40 Winnetou és
Old Shatterhand a halál völgyében 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva Luna 15.30 Psych –
Dilis detektívek 16.30 Második élet 17.25 Update konyha 17.30 Eva Luna 18.30
Tények 19.20 Összeesküvõk 20.35 Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50 NCIS
23.45 Aktív Extra 23.50 Esküdj! 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Az éjszaka
hangjai 2.55 Magellán 3.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája
14.05 Kabaréklub 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Október 4., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.00 Hogy lesz? 11.05 Kékfény 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát
expressz 12.55 Srpski ekran 13.30 Unser Bildschirm 14.00 Az én Afrikám 14.20
Álmok mai álmodói – Tudós fiatalok 14.50 Csavargások Afrikában dr. Livingstone ürügyén 15.20 Angyali érintés 16.10 Robbie, a fóka 17.00 MM 18.00 Maradj talpon! 18.55 Pont – A valódi világ 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.15 A
Kennedy család 21.00 DTK 22.00 Kedd este 22.35 Tudorok 23.30 A rejtélyes XX.
század 0.00 Sporthírek 0.10 Pont – A valódi világ 0.40 MM
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.15
Második esély 15.15 A szív útjai 16.15 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó
19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Házon kívül 22.45 XXI.
század – A legendák velünk élnek 23.25 Reflektor 23.35 Ha nem jön a holnap
1.25 Totál szívás
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka
habbal 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.40 A bádogember 3/1 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva Luna 15.30 Psych – Dilis detektívek 16.30 Második élet 17.25 Update konyha 17.30 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk
20.35 Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50 Hollywoodi õrjárat 0.05 Aktív Extra
0.10 Esküdj! 0.40 Tények este 1.15 Ezo.tv 1.50 Chico 3.45 Babavilág 4.10
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30
Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Október 5., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
9.55 A siklósi vár 10.15 DTK 11.10 A Kennedy család 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Hrvatska krónika 13.30 Ecranul Nostru 14.00
Afrika 14.20 Tudástár 2011 14.50 Pannon sivatag 15.20 Angyali érintés 17.10
Robbie, a fóka 17.00 MM 18.00 Maradj talpon! 18.55 Pont – A valódi világ 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.15 Hacktion 21.05 On The Spot 22.05 Szerda este
22.40 Kortárs 23.10 A nap, mikor a terror lesújtott Norvégiára 0.00 Zegzugos történetek 0.30 Sporthírek 0.40 Pont – A valódi világ 1.10 MM
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.15
Második esély 15.05 A szív útjai 15.55 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó
19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.35 Vámpírnaplók 23.35
Reflektor 23.50 Agglegény-örömök
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka
habbal 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45 A bádogember 3/2 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva Luna 15.30 Psych – Dilis detektívek 16.30 Második élet 17.25 Update konyha 17.30 Eva luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.05 Skandinávlottó-sorsolás 20.35 Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50
Doktor House 22.50 Született feleségek 23.45 Aktív Extra 23.50 Esküdj! 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Halálos megszállottság 3.00 Két testõr 3.25
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.05 Liszt
városai 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Október 6., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.05 Magyar Golgota 11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Rondó 14.00 Afrika 14.20 TED 14.50 Természetfilmesek és
egyéb állatfajták 15.20 Angyali érintés 16.10 Robbie, a fóka 17.00 MM 18.00
Maradj talpon! 18.55 Pont – A valódi világ 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.15
Szerelem második látásra 21.50 Csütörtök este 22.25 Valaki – Dr. Eöry Ajándok
orvos-természetgyógyász 22.55 Múlt-kor 23.25 Angi jelenti 23.55 Zöld Tea 0.20
Sporthírek 0.30 Pont – A valódi világ 1.00 MM
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.15
Második esély 15.15 A szív útjai 16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 23.20 Kemény zsaruk 0.30 Reflektor
0.40 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45 A
bádogember 3/3 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva Luna 15.30 Psych – Dilis detektívek
16.30 Második élet 17.25 Update konyha 17.30 Eva Luna 18.30 Tények 19.20
Összeesküvõk 20.35 Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50 Superbad – Avagy miért ciki a szex? 0.10 Aktív Extra 0.15 Esküdj! 0.45 Tények este 1.20 Ezo.tv 1.55
Elsõszámú ellenségem 2.45 Hõsök 3.35 Segíts magadon! 4.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.05 Irány London! 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 7., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.00 Magyarország, szeretlek! 11.10 Útravaló 11.30 Átjáró 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Django 13.30 Esély 14.00 Kertünk, otthonunk 14.30 Natúra 15.00 Angi jelenti 15.30 Angyali érintés 16.15 Robbie, a
fóka 17.05 MM 18.00 Maradj talpon! 18.55 Pont – A valódi világ 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.15 Poén péntek 21.10 Mindenbõl egy van 22.05 Péntek este
22.40 Családom és egyéb emberfajták 23.10 A hivatal 23.45 Palya Bea-koncert
0.35 Sporthírek 0.45 Pont – A valódi világ 1.15 MM
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.15
Második esély 15.15 A szív útjai 16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 A szökevény 0.50 Reflektor 1.05
Törzsutas 1.35 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45 Fedõneve: Jane Doe – Váratlan eltûnés 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva Luna 15.30 Psych –
Dilis detektívek 16.30 Második élet 17.25 Update konyha 17.30 Eva Luna 18.30
Tények 19.20 Összeesküvõk 20.35 Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50 Összeesküvõk 23.55 Aktív Extra 0.00 Esküdj! 0.30 Tények este 1.05 Ezo.tv 2.05 A csúcstalálkozó 2/1 3.40 Alexandra pódium 4.05 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04
Rádiószínház 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV
MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a
93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Szeptember 30., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Cecei szüret (28p), Pusztaegresi falunap (18p),
Faludy-est (80p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 1., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Cecei szüret (28p), Pusztaegresi falunap (18p), Faludy-est (80p) 18.00
Lapszemle 19.00 Évnyitó a Miklósi suliban (18p), CSIPET (30p), Kispályás foci Kálozon II. (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 2., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Cecei szüret (28p), Pusztaegresi
falunap (18p), Faludy-est (80p) 13.00 Heti híradó 14.00 Évnyitó a Miklósi suliban (18p), CSIPET (30p), Kispályás foci Kálozon II. (90p) 18.00
Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Október 3. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Jeff Shore zenmester Sárbogárdon (ism. 83p), Integráltábor
Rétimajorban (94p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Október 4., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti Híradó
19.00 Bozsik-kupa (28p), Szüret a Zengõ oviban (25p), A Maszek (60p)
23.00 és 0.00 Heti Híradó
Október 5., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Jeff Shore zenmester Sárbogárdon (ism. 83p), Integráltábor Rétimajorban (94p) 13.00 Heti Híradó,
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 6., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében. Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. —
06 (40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István,
Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ROVER 414 SI
2013. május 11-ig érvényes mûszakival
ELADÓ. 06 30 301 6321
TETÕCSERÉP szállítással 1350 Ft-tól,
garanciával. 06 20 9475 970
KAZÁNOK 98.000 Ft-tól, RADIÁTOROK
féláron, garanciával akár hitellel!
06 20 9475 970
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790
Budapest, XXII. kerület,
Böszörményi úton, 91 m2 LAKÁS áron
alul ELADÓ. 06 30 473 7944
JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul október 7-én
18 órakor a sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Házban. Részletfizetés,
diákkedvezmény! Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666
5 kiscica keres gazdát. 06 (30) 769 4241
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869 2084523
2
2
Üzlethelyiség kiadó 35 m -tõl 200 m -ig. központi helyen, jó parkolási lehetõséggel. Elérhetõség: 06 (20) 925 3414
Régi parasztház eladó. Irányár: 1.500.000 Ft.
06 (70) 506 3346
Konvektorok eladók 06 (30) 209 9371
Karóra számlapok és mutatók festése csúcstechnológiás világító superluminova-festékkel.
Rendelés felvétel: telefon: 06 (30) 3988 570
2085770

Fajtiszta fehér puli kiskutyák eladók. Telefon: 06
(30) 247 8907 2085767
Fényképet, képeslapot keresünk a régi piactérrõl, 1945 körülit. Szerkesztõség
Albérlet kiadó. 06 (30) 9392 157
Sárbogárdon termõföld eladó. 06 (30) 255
9806 2085744
Árpád-lakótelepi, 4. emeleten felújított lakás,
sürgõsen eladó. 06 (20) 451 1128
Rántanivaló csirke kapható. Sárbogárd, Tinódi
út 107. 06 (30) 466 3308 2085747
Felújításból megmaradt 2 db 1400x1550-es
bukó-nyíló kétszárnyú mûanyag ablak, 200 db.
40x40 beton járdalap eladó. 06 (70) 330 8698

Szeretõ gazdit keresünk!
Hívj ezen a számon, és fogadj örökbe!
06 (70) 9677 592
Családi házamat értékegyeztetéssel panelra
cserélném. 06 (70) 581 2716 2085799
4 ha szántóföld eladó Sárszentmiklóson 06 (70)
387 0006 2085797
Csirkevásár Tinódi út. 52. Tisztítva elõjegyeztethetõ. 06 (30) 384 2294
2

Sárbogárd központjában 40 m -es üzlethelyiség
eladó. Hozzáépíthetõ bõvítéssel lakássá is alakítható. 06 (20) 342 0788
Töbörzsökön parasztház félig felújított állapotban eladó. Irányár 4.400 000 Ft. 06 (70) 503
3653 2085789

Köszönet
A sárszentmiklósi és a tinódi fogatosoknak köszönetünket fejezzük ki, hogy részt vettek a szüreti felvonuláson.
Sárhatvani nyugdíjasok

2085800

MEGHÍVÓ
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és brüsszeli hátterû
információs irodája, az Enterprise Europe Network konzultációval
egybekötött tanácsadásra hívja a térség vállalkozóit

„Kérdezze a szakértõket hitelekrõl, pályázatokról,
üzletfejlesztési adatbázisokról!” címmel
2011. szeptember 29-én (csütörtökön) 9 órakor.
Helyszín: Sárbogárd Város Önkormányzat díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Témakörök:
PÉNZÜGY – TÍZFÉLE HITELLEHETÕSÉG
Széchenyi-kártya termékek, mikrohitelek
– kezdõ és mûködõ vállalkozások által egyaránt elérhetõ forráslehetõségek;
– rugalmas konstrukciók különbözõ hitelcélokra és futamidõkre;
– Sárbogárdon megvalósuló beruházásokhoz igényelhetõ hitel és támogatás.
Kombinált mikrohitel
– elektronikus mikrohitel elkészítése a kamarában – idõpont egyeztetés.
PÁLYÁZATOK
– az Új Széchenyi Terv érvényben lévõ és vállalkozóink által legkeresettebb pályázatai.
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS
– üzleti adatbázisok, üzleti partnerkeresés itthon és külföldön.
A konzultáción közvetlenül tehetik fel kérdéseiket a kamara szakértõinek.
A rendezvény térítésmentes, de jelentkezéshez kötött.

Jelentkezés és információ:
Szabadosné H. Gyöngyi: (22) 510-317,
gyongyi.szabados@fmkik.hu;
Szabó Sándor András: (22) 510-318, sandor.szabo@fmkik.hu;
www.fmkik.hu.
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ELSÕSÖK AVATÁSA
A MÉSZÖLYBEN

Szeptember 21-én iskolánkban elõször került sor a kis elsõs nebulók avatására.
Nagy izgalommal gyülekeztek a gyerekek az iskola udvarán. Ircsi
néni köszöntõje után az osztályoknak három próbát kellett teljesíteni. Az állomásokon negyedik osztályos diákok segítették a
munkát. Volt célba dobás, pirospont-gyûjtés és képkirakó.
A kis csapatok lelkesen vetették bele magukat a feladatok megoldásába. Mindenkinek sikerült kiállni a próbákat.
Ezután következett a fogadalomtétel arról, hogy mindig szorgalmas, tisztelettudó, jó diákok lesznek. A kis elsõsök az iskola épületének képével ellátott könyvjelzõt kaptak ajándékba. Ezzel
igazi „MÉSZÖLYÖSÖK” lettek.
Felejthetetlen délután volt ez minden gyerek és felnõtt számára
egyaránt.
Varga Jánosné

Az új tanév elsõ országos
sikere a Mészölyben
A Magyar Irodalmi Hagyományápolók Országos Egyesülete „A
haza mindenese” címmel – Fáy András születésének 225. és Kriza
János születésének 200. évfordulója alkalmából – 2011. szeptember 17-én országos mesemondóversenyt rendezett Pécelen, a
Ráday-kastélyban.
A Mészöly Géza Általános Iskolából Simon Csaba 7. a osztályos
tanuló vett részt egy Kriza János- és egy székely mesével. A szakértõ zsûrinek nem volt könnyû dolga, mert nagyon sok szépen mesélõ gyerek közül kellett kiválasztania a három legjobbat.
Csaba eredeti nyelvezettel tanulta meg a Kriza-mesét. Erre három hónap állt rendelkezésére, ugyanis májusban nevezte be felkészítõ tanára, Kocsis Józsefné.
Tanulónk nagy sikert aratott, és megérdemelten az országos elsõ
helyet vívta ki magának.
Gratulálunk!
MGÁI

Ismét szépültünk
Iskolánk auláját rengeteg, szebbnél szebb virág díszíti. A legtöbbjüket kedves felajánlóktól kaptuk.
Most ismét gazdagabbak lettünk gyönyörû cserepes növényekkel.
Imre Lászlóné Marika néni és Szabó Lajosné Marika néni leptek
meg bennünket.
Jó érzés tölt el kicsit és nagyot egyaránt, amikor belép ebbe a kicsi
„botanikus kertbe”.
Köszönjük!
Az MGÁI tanulói, nevelõi
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SZÜRETI MULATSÁG A ZENGÕ ÓVODÁBAN
Évek óta hagyomány már óvodánkban,
hogy szeptember végén a szülõkkel együtt
készülünk a két napig tartó szüreti mulatságra.
Az elsõ napon az otthonról hozott szõlõk
darálását, préselését próbálhatták ki a gyerekek Szabó József és Dömök Zsigmond
nagypapák, valamint Jászter Sándor apuka segítségével. A délelõttöt színesítették
a különféle alkotó tevékenységek, ahol az
óvodások kukoricát morzsolhattak, készíthettek kukoricából terményképet, csutacsigát, gyümölcsnyomatot, tapasztalatot
gyûjthettek a búza-terményasztalnál. A
szép idõ és a vidám zene fokozta a jó hangulatot ezen a délelõttön.

A második nap reggelén díszbe öltözött az
óvoda, gyermekeink és a „kisbíró” kikiáltójával kezdetét vette a mulatság. A Bóbita
csoportosok hangulatkeltõ mûsora után
elindult a lovas kocsis felvonulás, melyet a
város lakói is érdeklõdve figyeltek, öröm-

mel integettek a díszes kocsikon ülõ és
éneklõ óvodás gyerekeknek. Visszaérkezve az óvodába Szántó József csikós bemutatóját láthattuk. A mulatozás az óvoda
udvarán folytatódott, ahol Györök Zoltán
zenélésére kedvére táncolhatott az ovi apraja és nagyja.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik segítettek abban, hogy a Zengõ Óvoda gyermekei számára felejthetetlen legyen ez a két nap: a szülõi szervezet tagjainak és az õket segítõ szülõknek, Szabó Józsefnek, Dömök Zsigmondnak, Jászter
Sándornak, Lukács Vilmosnak, Kovács
Imrének, Gárdony Jánosnak, Somogyvári
Lajosnak, Huszár Györgynek, Bögyös Jánosnak, Horváth Györgynek, Rostás Attilának, Nagy Gergelynek, Raffai Sándornak, Szántó Józsefnek, Györök Zoltánnak,
Szûcs Józsefnek, Sándor Endrének.
Palotás Beáta,
Fiserné Farkas Csilla óvodapedagógusok

