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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Emlékezés
1956 hõseire

Sárbogárdon a rossz idõ miatt a díszteremben tartották nemzeti
ünnepünk alkalmából a megemlékezést. Amióta az új önkor-
mányzat van, az ünnepségeken mindig nagyon sokan vannak.
Most is így volt, s a díszterembe emiatt alig fért be az eseményre
érkezõ tömeg. Még az ajtóban is álltak.

Az emlékezõ mûsorban az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó
egyik legdrámaibb vers, Márai Sándor „Mennybõl az angyal” c.
költeménye adta meg a méltóságteljes ünnepség alaphangját. Dr.
Sükösd Tamás polgármester diákélményeibõl merítve beszélt
1956-ról. Ünnepi beszéde most is bizonyította szónoki tehetségét,
felkészültségét.
A Sárszentmiklósi Általános Iskola drámacsoportja szép irodalmi
összeállítással készült. Nagy hatású elõadásukat a közönség taps-
sal jutalmazta.
Ezután az ünneplõ tömeg a sárbogárdi nemzetõröknek a régi ta-
nácsháza falán lévõ emléktáblájához vonult, s ott gyújtottak gyer-
tyát és helyeztek el koszorúkat. Gyertyákat gyújtottak az em-
lékmûegyüttes 1956-os emlékhelyénél is. A Hungária Biztosító
elõtti kis parkban lévõ 56-os emlékmûnél Nochta Pál emlékezett
a civil szervezetek nevében, Szabó Csaba pedig hangosan felol-
vasta azoknak a hõsöknek a nevét, akik az 1956-os forradalomban
Sárbogárdon hõsi halált haltak. Itt is gyújtottak gyertyákat a
hõsök emlékére, s koszorúztak az önkormányzat és több szervezet
képviselõi.

Hargitai Lajos

Ásó, kapa, nagyharangÁsó, kapa, nagyharang

Írás a 3. oldalon.

1956 forradalmáraira1956 forradalmáraira
emlékeztek a cecei iskolásokemlékeztek a cecei iskolások
Írás a 15. oldalon.

TÖK jó nap!TÖK jó nap!
Írás a 15. oldalon.
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Október 23-a alkalmából nemcsak az 56-
os forradalomra emlékeztek Sárkeresz-
túron, hanem a település életének egy jeles
személyiségét díszpolgári címmel tüntet-
ték ki.
Kovács Györgyné köszöntõ szavait és a
Himnusz közös eléneklését követõen Csu-
tiné Túri Ibolya polgármester asszony sze-
mélyes hangvételû beszédet mondott.
– 27 éve szabadon emlékezhetünk hõseinkre,
az 55 évvel ezelõtti eseményekre. De vajon
mit üzen nekünk (akik még talán gondolat-
ban sem léteztünk akkor) 56 forradalma? Jól
tudunk e élni kivívott szabadságunkkal? –
indította gondolatait a polgármester.
Majd összefoglalva 56 történéseit, a dikta-
túra idején gyermekként szerzett élménye-
it, további kérdéseket tett föl a publikum-
nak gondolatébresztõként.
– A szabadságot ma sokan szabadosságnak
fogják fel, fizikai és erkölcsi értelemben is.
Kívülrõl várjuk a megoldást, de az bennünk
van, egyénenként kell megújulni. Nekünk
ma meghalni nem kell a megújulásért,
„csak” tisztán élni. Ébredjünk fel! – fogal-
mazott.
Ezt követõen került sor a díszpolgári cím
adományozására, melyet eddig mindössze
ketten kaptak meg. Most Tóth Sándor re-
formátus lelkész vehette át kitüntetéssel
járó oklevelet és tárgyjutalmat (egy külön-
leges lámpát).
Tóth Sándor 1929. április 18-án született
Makón. Elemi és középiskolai tanulmá-
nyait ugyanitt végezte, kivéve az 1941-44
éveket, amikor Besztercebányán lakott a
család. 1944-ben meghalt az édesapja, és
édesanyjuk négy gyermekével visszamene-
kült Makóra.
6. gimnazista korában kapcsolódott be ak-
tívan a cserkészcsapat életébe és a Makói
Keresztyén Ifjúsági Egyesület közösségé-
be. Itt nyert belsõ meggyõzõdést és elhí-
vást a lelkipásztori szolgálatra.
Érettségi után a Budapesti Református
Hittudományi Karra nyert felvételt. Ta-
nulmányai mellett a dékáni hivatal titkára
lett, így anyagilag is tudta támogatni öz-
vegy édesanyját és testvéreit.

Teológuskorában a Budapest–Pasaréti
Gyülekezetben volt gyakorlatra beosztott
lelkész 5 éven keresztül. Lelkészi diplomá-
ját 1952-ben vehette át.
Segédlelkészi szolgálatát Cecén kezdte
Radics József esperes irányítása mellett. 2
év szolgálat után Budapestre helyezték,
ahol egy évet szolgált. Innét egyház-politi-
kai okból tovább helyezték. Radics József
ekkor ajánlotta fel számára a Szabadegy-
háza–Perkáta–Sárosd Társegyházközség-
ben megüresedett lelkészi állást.

Itt ismerkedett meg Bódiss Ibolya tanító-
nõvel, akivel 1955. november 12-én házas-
ságot kötöttek. 3 gyermekük született. Fe-
lesége 2010-ben hunyt el. Jelenleg 12 uno-
ka és 5 dédunoka teszi széppé életét.
Tóth Sándort 1975 õszén rendelte ki Szé-
nássy Sándor esperes a Sárkeresztúri Re-
formátus Gyülekezetbe helyettes lelkészi
szolgálatra, mivel Szántay Ede lelkipásztor
megromlott egészségi állapota miatt nyug-

díjazását kérte. 1976. március 5-én Szántay
Ede váratlanul elhunyt. Még abban az év-
ben beiktatták. 2004. március 1-jéig szol-
gált a gyülekezetben. Ekkor nyugdíjba
ment, majd 2004 õszén Székesfehérvárra
költözött feleségével, aki a gyülekezet kán-
tora és hitoktatója volt.
Sárkeresztúri szolgálatával párhuzamosan
10 éven át volt a Vértesaljai Református
Egyházmegye missziói elõadója, építés-
ügyi elõadó, a lelkészi tanulmányi kör el-
nöke, zsinati tag, egyházmegyei illetve ke-
rületi fõjegyzõ, ezen felül gondozta a sok
szórványgyülekezetet, melyek a területhez
tartoztak. Négy cikluson keresztül tagja le-
hetett a képviselõ-testületnek, ebbõl há-
rom cikluson át mint alpolgármester tevé-
kenykedett.
Feleségével együtt jelen voltak az iskolai
és a községi rendezvényeken, felkérésre
cikket irt a helyi újságba és a Bogárd és Vi-
dékébe.
82 évesen is aktív nyugdíjas életet él. Szá-
mos alkalommal szolgál mint helyettes lel-
kész, befogadta Õt a lakóhelye szerinti
Mezõföldi Egyházmegye és a Dunántúli
Egyházkerület is. Két nyugdíjas közösség
megalapítója és lelkipásztora, négy idõs-
otthon szolgáló lelkipásztora.
A díjátadót követõen a pedagógusok ad-
tak irodalmi, zenés, vetített képes mûsort,
majd az egybegyûltek közösen átvonultak
az 56-os hõsök kopjafájához leróni kegye-
letüket.

Hargitai Kiss Virág

Kettõs ünnep SárkeresztúronKettõs ünnep Sárkeresztúron

A hõsökre
emlékeztek Cecén

Az esõ a kultúrházba kényszerítette az 1956-os ünnepség
résztvevõit Cecén. Varga Gábor polgármester mondott kö-
szöntõt. Ezt követõen az iskola drámacsoportja vetített ké-
pes drámajátékkal idézte föl az 55 évvel ezelõtti eseménye-
ket. Ezután az ünneplõ közönség kivonult a kultúrház mel-
letti parkban lévõ 56-os kopjafához, ahol koszorúkat helyez-
tek el az önkormányzat, az iskola és az egyházak képviselõi.

Hargitai Lajos
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Ásó, kapa, nagyharang
„Már közhírré szétdoboltatik: / Minden kis-
lány férjhez adatik. / Szõkék legelébb” – szól-
nak Weöres Sándor Tavaszköszöntõjének
sorai. S e szerint zajlott a bolondlakodalom
is a 2011. esztendõ október havának 22.
napján Sárhatvan faluban.
A pompázatos násznép a helység szívében
gyülekezett, hol a võfély, tekintetes Gyõri
„uram” kihirdette az indulást. A menet fel-
sorakozott, a kicsinosított, kipirosított lá-
nyok a kackiás fiúkba karoltak … vagyis
fordítva. Aztán nekiindult a népség, Csen-
des Pista harmonikájának ritmusára. Elsõ
útjuk a võlegényhez vezetett, onnan meg
leendõ nejéhez.
Szép volt a võlegény (Hollósi Istvánné), de
még szebb az ara (Baki Pál)! Párjuk nincs e
világon! A szûztõl nehéz szívvel vált el az
édesanyja. Kárpótolta az örömanyát a je-
gyesek boldogságtól sugárzó arca, amint az
anyakönyvvezetõ és a pap elõtt is elrebeg-
ték a boldogító igent, majd fölhúzták egy-
más ujjára a gyûrûket, csókot váltottak, és
annak rendje s módja szerint megülték a
menyegzõjüket.

Hargitai Kiss Virág

Munkás nap az oviban
2011. október 15-én reggel fázósan, szerszámokkal felszerelkezve
gyülekeztek szülõk, óvónõk, dajka nénik a töbörzsöki óvoda ud-
varán. Közösen dolgoztunk az óvoda udvarának szebbé tételén.
A kiszáradt, elkorhadt fákat kivágtuk, újakat ültettünk helyettük.
Virághagymákat duggattunk. A régi homokozót szétbontottuk,
új keretet kapott, amit szintén a szülõk készítettek.

Nagyon jól sikerült az SZMK által szervezett „munkás nap”. Sok
szülõ, nagyszülõ, hozzátartozó dolgozott lelkesen azért, hogy a
gyerekek szebb, egészségesebb környezetben tölthessék napjai-
kat.
Szeretnénk megköszönni a felajánlásokat (fákat, virágokat, virág-
hagymákat, szerszámokat stb.) és az elvégzett temérdek munkát.
Külön köszönet a szervezésben résztvevõ szülõknek és Kadlecsik
Miklósnak a facsemetékért!

Az óvoda apraja-nagyja
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60 éves a gimnázium
3. rész

1961–62 az új iskolareform elsõ tanéve, melynek alapelve: szoros
kapcsolat az élettel. A tantárgyak legyenek a korszerû mûveltség
alapjai, de a hagyományos mûveltségé is. Negatívumként jelent-
kezett a túlterhelés lehetõsége. A legfõbb gond éppen az ellene
folyó hadakozás lett.
9 osztály (ebbõl három elsõ) indult 305 tanulóval. A politechnikai
oktatást Boros István agrármérnök vette a kezébe. Matematika
és idegen nyelv szakos hiány miatt 65 túlórát kellett szétosztani.
1962. április 28-án a diákotthon elnyerte a Kollégium címet.
Ezentúl jobban érvényesült az önkormányzatiság elve.
1963 áprilisától Simon Péter vette át a testnevelésórákat Kökény
Istvántól, aki elment az iskolából.
A Május 1. téesz üvegházai lehetõvé tették, hogy a konyhakerti
növénytermesztés sokrétûvé váljék. Huszonhat tanuló kereske-
delmi gyakorlatot végzett a Mezõgazdasági Szövetkezet boltjai-
ban. Tizenhat elsõ osztályos tanuló mezõgazdasági gépkezelõi
szakmunkás képzést kapott az iskola új tanmûhelyében és a gép-
állomáson. Tizenhat tanuló vonattal eljárt a Szabadegyházi
Szeszgyárba gyakorlati foglalkozásra. Kéthetenkénti váltással
mûhelyrõl mûhelyre vitték õket. A két negyedik osztály néhány
tanulója sikeres mezõgazdasági szakmunkás-minõsítõ vizsgát tett
a tanév végén.
Francsics József rajztanár megszerezte a Mûvelõdésügyi Minisz-
térium „A festészet az õskortól napjainkig” c. vándorkiállítás képe-
it. A Szépmûvészeti Múzeum, Nemzeti Galéria s egyéb képtárak
híres alkotásainak gyönyörû keretben elhelyezett, nagyméretû
reprodukcióit az alsó folyosón nagyon ízlésesen (léccel, drapériá-
val, megfelelõ világítással) helyezték el. Az egész járásból csodá-
jára jártak. Az iskola megszervezte az állandó õrzést, Francsics
tanár úr pedig szakszerû tárlatvezetéssel ejtett mindenkit ámulat-
ba.
Szép volt a Magyar Tudományos Akadémia halbiológiai kiállítása
is. A nagy üvegvitrineket a gimnázium bejárati részénél helyezték
el.
Magas volt ebben a tanévben a levelezõ tagozat létszáma (115 fõ),
akik egy délután jártak iskolába. Az iskola tanárai végezték náluk
is az oktatást. A tagozat vezetõje Császár Antal volt. E tanévben
tettek elõször érettségi vizsgát a levelezõk. Huszonhárman érett-
ségiztek, huszonketten sikeresen.
A tanév során felmerült, hogy a gimnáziumi osztályok mellett
szakközepes osztályokat is indítson az iskola. Erre azonban még
két évet várni kellett.
Az MSZMP VIII. kongresszusának határozata alapján megszûnt
a tanulók szociális származás szerinti kategorizálása (munkás –
paraszt – értelmiségi – osztályidegen – egyéb).
Budapestrõl sugározva elindultak az iskolarádió és -televízió kö-
zépiskolásoknak szóló adásai.
Az 1963–64-es tanév 11 osztállyal, 374 fõs létszámmal, jó személyi
feltételekkel indult. Azonban az iskola csak tíz tanteremmel ren-
delkezett. Ezért létrejött a vándorosztály (a testnevelésórán lévõk
helyére vándorló).
Ság Dániel igazgató félévkor ismét felvetette az iskola névadásá-
nak kérdését. Csók István festõt javasolta névadónak, de a megyei
vezetés most sem járult hozzá a névadáshoz.
Francsics Józsefné lemondott igazgatóhelyettesi posztjáról, he-
lyére Szabó István került.

1964–71.: Gimnáziumi és
szakközépiskolai korszak

1964–65-ben elindul a szakközépiskolai képzés az iskolában. 13
tanulócsoport, 460 tanuló, két szakközépiskolai osztály és 150 le-
velezõs hallgató kezdte meg ezt a tanévet. A két szakközépiskolai

osztály közül az egyik mezõgazdasági öntözõgépésznek tanult 38
fõvel, a másik közgazdasági tagozat 42 tanulóval.
A 13 osztályhoz az iskolának csak 13 tanára volt, így kb. 60 órát
külsõ óraadókkal kellett megoldani. Komoly gyakorlati problé-
mák is felmerültek (vándorosztály, tanmûhely, írógépek, szakok-
tatás megoldása stb.).
Az öntözõgépészek bázisüzeme a Nagyhörcsöki Állami Gazda-
ság és a Gépállomás lett. A közgazdasági tagozat tanulóinak gya-
korlati képzését a téeszirodákban és a Földmûves Szövetkezet
irodáiban oldották meg.
Decemberben száj- és körömfájás-járvány miatt szigorú egész-
ségügyi rendszabályokat léptettek életbe.
Márciusban a téeszek felkérésére a tanulók jelentõs hányada po-
cokirtáson vett részt a határban.
Az 1965–66-os tanévben Ság Dániel távozásával az iskola új igaz-
gatót kapott Szabó István személyében, aki 28 évig töltötte be ezt
a tisztséget. Helyettese Francsics Józsefné lett.
1967-ben kezdõdött az irodalmi színpad sikersorozata
Leszkovszki Albin tanár úr lelkes munkája nyomán.
Ebben az évben megszûnt a tanulószoba, helyébe a fizikai dolgo-
zók gyermekeinek korrepetálása lépett.
Változott az idegen nyelvek oktatása. Oroszból 1968-ig még kez-
dõ csoportokat is kellett szervezni. A latint felváltotta második
nyelvként a német, majd a francia nyelv.
Az 1968–69-es tanévben indult be az újszerû honvédelmi nevelés,
amely 20 évig tartotta magát (szakórák, kispuskalövészet, honvé-
delmi rajverseny).
Ebben a tanévben a tanulók és tanárok lelkes munkával pinceklu-
bot hoztak létre, és változatos programmal mûködtették. Ennek
lelke Princz István tanár volt. A klub azonban nem maradt
életben hosszú ideig.
1969-tõl vezették be a világnézetünk alapjai c. tantárgyat. Princz
István, Császár Antal és Faragó Zoltán tanárok nyelvi laboratóri-
um kialakítását kezdték el. Sajnos nem váltotta be a hozzá fûzött
reményeket, hamarosan tönkrement.

Az 1970–71-es tanévben a szakközepes osztályok megszûntek,
mivel a bázisüzemek nem biztosították a gyakorlati képzéshez a
megfelelõ feltételeket.
Célként tûzte ki az iskola a gyermekközpontúságot, a képesség-
fejlesztést, a tanár és diák közti munkatársi viszony kialakítását.
Az iskola eredményességét erõsen befolyásolta a beiskolázás nem
kellõ színvonala. Sok volt az olyan leánytanuló, aki csak „par-
kolópályának” tekintette a gimnáziumot. Ennek ellenére a tanul-
mányi átlag nem süllyedt 3,0 alá, igaz, 3,2-nél sem volt magasabb.
A KISZ-szervezet nem tudta igazán lelkesíteni tagságát. Rendez-
vényei formálisak voltak. Kivételt a nyári építõtáborok és a márci-
us 15-ei esti fáklyás ünnepségek, valamint a Forradalmi Ifjúsági
Napok képeztek.

A kor hangulatához (vietnami háború) öltözködve (1973. május 1.)

Folytatás a következõ oldalon.
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1971–88.: Ismét „csak” gimnázium

Az osztályok száma tízben állapodott meg. A tanulók száma 224
és 300 között ingadozott. A 80-as évekig négy levelezõ osztály (év-
folyamonként egy) 100 fõ körüli létszámmal tanult méga falak
között.

Az 1972–73-as tanévben jelent meg az új gimnáziumi oktatási és
nevelési terv. Félévkor az ellenõrzõbe csak számokkal kerültek a
minõsítések. Több tárgyból (pl. rajz, ének stb.) a tanulók nem
kaptak osztályzatot, csak szöveges értékelést. Új érettségi sza-
bályzat jelent meg, mely szerint csak két tárgyból volt kötelezõ
mindenkinek érettségizni: magyarból és matematikából. Ehhez
minden tanulónak kötelezõen választania kellett két másik tár-
gyat, és mindenki eldönthette, hogy írásban, vagy szóban akar
érettségizni. Az érettségin három fokozattal értékelhettek a
tanárok: dicséretesen megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.
Az 1973–74-es tanévtõl fokozatosan épültek meg a szaktermek.
Elindult a szünetekben a tanulók állandó vándorlása. Megépül-
tek a táskatartók a zsibongókban. A tantermek parkettát kaptak,
megszûnt a régi, olajos padló. Olajkályhákra cserélték a régi kály-
hákat. Újabb és jobb megoldást a 80-as évek közepén kiépített
központi fûtés hozott.
Mozgalmas képet mutatott ebben a tanévben az iskolai és a kollé-
giumi tantestület szülési illetve betegszabadságok, házasságkö-
tés, költözés miatt.
A kollégium súlyos nevelõhiánnyal küszködött. Sokan vállaltak a
tanárok közül nappali és éjszakai felügyeletet. A következõ évtõl
Pozsári Etelka és Králl Zsuzsa egy idõre megoldotta a problémát.
Folytatjuk.
Forrás: Petõfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Iskolatörténet 1951–2007.

A kollégium épülete (1973)

Tájékoztatás
A népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény 3. §-a szerint a nép-
számlálási eljárás során a számlálóbiztosok részére az adatszolgáltatás kö-
telezõ!
Felhívom azon állampolgárok figyelmét, akik ezen tájékoztató megjelené-
sét megelõzõen az adatszolgáltatást megtagadták, adatot nem szolgáltat-
tak, hogy az 1999. évi LXIX. törvény 82. §-a alapján ellenük szabálysértési
eljárás indítható. A szabálysértési eljárásban pénzbírság megfizetésére kö-
telezhetõk, amelynek megfizetése nem mentesít az adatszolgáltatási köte-
lezettség teljesítésétõl.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 27/2008. (X. 9.)

önkormányzati rendelet szerint pályázatot hirdet

közmûvelõdési feladatellátás átadására
az önkormányzati fenntartású Sárhatvani

Klub közmûvelõdési megállapodással
történõ további üzemeltetésére.

A pályázók köre:
1. jogi személy (társadalmi szervezet, alapítvány, gazdasági társaság); 2.
magánszemély (vállalkozó).
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a feladatellátására vonatkozó részletes szakmai tervet; 2. szakmai ta-
pasztalat, referenciák, eddigi közmûvelõdési tevékenység bemutatását, a
közremûködõ közmûvelõdési szakember nevét, végzettségét igazoló ok-
mányt; 3. a közmûvelõdési feladat ellátására vonatkozó jogosultság igazo-
lására szolgáló dokumentumok másolatát (nonprofit szervezetek esetén a
bírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát, az alapszabály, illetve alapító
okirat másolatát; gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzés, tár-
sasági szerzõdés másolatát; vállalkozók esetén a vállalkozói igazolvány
másolatát); 4. nyilatkozatot a pályázati kiírásban szereplõ feladatok elvég-
zésének vállalásáról, az adott feltételek elfogadásáról (melyek a közmûve-
lõdési megállapodás részét fogják képezni); 5. nyilatkozatot a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról; 6.
közzétételi kérelmet a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségrõl.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 18.
A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzata címére (polgármesteri hi-
vatal, 7000, Sárbogárd, Hõsök tere 2.) kell benyújtani.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. december 9.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk
2011. december 16-áig.
A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ a város honlapján:
www.sarbogard.hu

Rendõrségi felhívás
Néhány jó tanácsot ajánlunk figyelmükbe, mert gondtalanabbá, lehetõség
szerint veszélytelenebbé szeretnénk tenni a halottak napján történõ megem-
lékezéseiket.
Hasznos tanácsokat adhatunk arra vonatkozóan, hogy miként kerülhetõek el,
s elõzhetõek meg azok a veszélyforrások, bûncselekmények, melyek megke-
seríthetik az emlékezés napjait.
A rendõrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bûncselekmények áldozatá-
vá gyakrabban azok a személyek, családok válnak, akik nem megfelelõen
parkolnak le jármûveikkel a temetõknél kijelölt parkolókban.
Személyes iratait, pénztárcáját mindig tartsa testközelben!
Értéktárgyait a csomagtartóban helyezze el!
Minden esetben zárja az ajtókat, ablakokat és a napfénytetõt, ha elhagyja az
autót!
Az utastérben még üres táskát, vagy ruhanemût se hagyjon!
Vegye magához az indítókulcsot, akkor is, ha csak rövid idõre száll ki a gép-
jármûbõl!

Felhívjuk arra is figyelmüket, hogy amikor elhagyják otthonaikat, akár
hosszabb, vagy rövidebb idõre, akkor se felejtsék el, hogy a betörések nagy
részét az üresen hagyott házakat kifigyelve végzik el a bûnözõk.
A védekezés legmegfelelõbb módja a mechanikai (zárak, rácsok) és elektro-
nikus (riasztók) védelem együttes kialakítása.
Szereltessenek fel mozgásérzékelõs lámpákat a házuk bejárati részeihez,
mely, érzékelve a mozgást, világítani kezd, ezzel is elijesztve az illetéktelen
behatolókat.
Értékeiket lakásukban ne hagyják elöl, lehetõség szerint zárják el lemez-,
vagy pénzkazettába!
Megfelelõen zárják a házukban található összes nyílászárót, még a legkisebb
ablakot (spájzablak, mellékhelység ablaka) se hagyják nyitva.
Amennyiben megtörténik a baj, hívják a 107-es, vagy 112-es ingyenesen
hívható telefonszámok valamelyikét, valamint a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ság 06 (25) 460-116-os telefonszámát!

Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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Szobordöntés a Mészölyben
A Mészöly Géza Általános Iskola 8. a
osztálya rendkívüli elõadással emléke-
zett meg pénteken reggel az 56-os forra-
dalom és szabadságharc eseményeirõl.
Valósághûen elevenítették föl a buda-
pesti történéseket, melynek révén –
mintegy visszarepülve az idõben – test-
közelbõl tapasztalhattuk meg az orosz
katonák brutalitását a szabadságért
tüntetõ és harcoló tömeggel szemben, a
lelõtt áldozatok szívszorító látványát, az
ÁVH vallatási módszereit és Sztálin-
szobor ledöntését.
Alább az elõadás résztvevõinek szemé-
lyes beszámolóját olvashatják.
„Október 21-én végre bemutattuk az
osztály által már nagyon várt 1956-os
megemlékezésünket. A próbákon min-
dig ott volt egy kis közösség, kicsik és na-
gyok egyaránt, akik minden alkalommal
ugyanolyan csendben, figyel-
mesen nézték végig a néha
másfél órára nyúló gyakor-
lást. Az osztály néha türel-
metlen volt ugyan, de mindig
szívvel-lélekkel dolgoztak a
mûsoron, ahogy végül a be-
mutatón is.
A megemlékezés napján már
kora reggel meg kellett jelen-
nie az osztály tagjainak, hogy
a díszletet és a kellékeket el-
helyezzük. Ez nem volt iga-
zán megterhelõ senki számá-
ra, hiszen sokan már hajnal-
ban felébredtek, olyannyira
izgatottan várták az elõadást.
Bemutatkozással kezdtük.
Hogy a legkisebbek is meg-
értsék, osztályfõnökünk, Szénási Csaba bácsi
mindenki szerepét jellemezte, akikrõl pedig
szó volt, felálltak.
A mûsor vegyes érzelmeket váltott ki: volt, aki
mulatságosnak talált egy-két jelenetet (ami
ugyan akkor és ott, 1956-ban cseppet sem volt
mulatságos), volt, aki meghatottságában
könnyekre fakadt, és volt, aki némán nézte
végig, beleélve magát az eseményekbe.
A végén gyertyát gyújtottunk az elesettekért,
akik meghaltak hazájukért, miközben a hát-
térben az „Álmodj álmot, álmodót” címû dal
szólt.
Mikor felnéztünk, sok-sok könnyes szemet láttunk, köztük osztálytársainkét is.
Az osztály egyetért abban: ha közel 500 diákot rá tudott venni az elõadásunk arra,
hogy csendben nézzenek végig egy 45 perces mûsort, akkor ez a lehetõ legnagyobb di-
cséret számunkra, és ez mindannyiunknak jólesett.
Minderre a koronát az idõsek otthonában való szereplésünk tette fel. A Himnuszt,
akinek az egészsége engedte, az idõsek közül is többen felállva énekelték. A dolgozók
a nyugdíjasok által készített kis kártyával, sütivel és üdítõitallal köszönték meg a meg-
emlékezést. A kártyán a következõ idézet állt: „Ha egy egész tábor jön is ellenem, a
szívem nem fél!”
Úgy gondoljuk, ez a mondat mindent elmond arról, ami 1956-ban történt.
A sok-sok dicséret tanárainktól, diákoktól, szülõktõl mind nagyon jólesett. Megérte
megcsinálni azokért az arcokért és a vastapsért, amit akkor kaptunk, amikor a mûsor
végén meghajoltunk!
Az osztályunk a sikeres szereplésért igazgatói dicséretben részesült.”

Rácz Ramóna és Batári Balázs 8. a osztály

Mészöly-hírek
Hol van már a nyár?

A 6. a osztályosok azt az érdekes feladatot kapták,
hogy készítsenek fogalmazást megadott szavakkal a
nyárról. Ügyesen megoldották a kérést, íme, a legjob-
bak közül néhány.
„Sajnos, véget ért a vakáció, kezdõdik az iskola. Sok
erõpróba vár, véget érnek élményszerzõ napjaim. A
szünet után edzettebbnek érzem magam, napbarnítot-
tan kezdem a sulit. A házimunka a tanulás miatt keve-
sebb lesz, a könyvolvasás valószínûleg több. A ven-
déglátás ugyanúgy megmarad, találkozhatok a rokona-
immal és a barátnõimmel. Remélem, ez az év is jó
lesz!”

Gál Kinga

„Milyen szép, élményszerzõ volt a nyár.
Nagyon gyorsan elment, de kár!
Az iskolában elsõ nap mindenkin csodálkozni lehetett,
mert napbarnított lett.
Most vár az olvasás, a házimunka, a vendéglátás,
ilyenkor mindenki edzettebb.
Mekkora erõpróba kilenc hónapon át!
De én már arra gondolok, hogy kilenc hónap múlva újra
itt a szép nyár.”

Gyõri Dóra

„A harkányi nyaralás sok élményszerzõ pillanatot ho-
zott nekem. Este a strandról napbarnított testtel men-
tünk haza. Nagy erõpróbát követelt, amikor a szigetvári
várban kipróbálhattam a régi kardokat, fegyvereket.
Apával edzettebbnek éreztük magunkat, amikor meg-
másztuk a Villányi-hegységet. Hazaérkezésünk után
kezdtem el olvasni az Egri csillagok címû regényt. A há-
zimunkából nem nagyon vettem ki a nyáron a részem.
A vendéglátással a nyaralás alatt nagyon meg voltunk
elégedve.”

Rohonczi Gergõ

„Nyáron elmentünk nyaralni, és sok élményt szerez-
tünk. Erõsen sütött a nap, így napbarnítottak lettünk.
Mivel nagyon meleg volt, le is égtem. Erõpróba volt,
mikor a forró homokban mentünk. Edzettebb lettem,
miután a szállodában az emeletre felcipeltük a bõrön-
döket. Bizony, házimunkát nem sokat végeztem, mert
a takarítók kitakarítottak. Nagyon nagy élmény volt
számomra a repülés. Bár a repülõn nem sokat olvas-
tam, inkább aludtam. Mikor hazaérkeztünk, rokonok-
hoz mentünk vendéglátásba, hogy odaadhassuk nekik
az ajándékokat. Jó volt ez a nyár!”

Huszár Armand

Színházban voltunk…
Sok éves hagyomány iskolánkban, hogy színházbérle-
tet vásárolunk Székesfehérvárra, a Vörösmarty Szín-
házba. Idén sem történt ez másképpen. A sok lelkes di-
ák azonnal igent mondott a bérletvásárlásra, hiszen az
elõzõ években tapasztalták már, milyen jó dolog el-
menni a híres színházba.
Az elsõ elõadás az Óz, a nagy varázsló címû zenés me-
sejáték volt. Ezt a kedves mûvet szeretettel fogadta ki-
csi és nagy egyaránt, hiszen az elõadásra felnõttek is
kíváncsiak voltak. Megelevenedett elõttünk Smaragd-
város, ahova egy sárga kövekkel kirakott út vezet, lát-
hattuk Dorothyt – akit filmben még Judy Garland ját-
szott –, megismerkedhettünk Bádogemberrel, Madár-
ijesztõvel és a gyáva Oroszlánnal. A rendezõ bevonta a
közönséget is az elõadásba, így az még élvezetesebb
volt, mint az eddigiek. Megtanultuk, hogy az ember
szeretettel és barátokkal mindent elérhet.
Jó volt együtt lenni, várjuk a következõ elõadást!

Nagy Ferencné
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Egy pálfai Angliában 4.

Mert mindennek
tisztának kell lennie!

Butlins skegnessi székhelyû, nagy kiterjedésû szórakoztató-
ipari „gyártelepének” csak egy része a tényleges szórakoztató
szolgáltatás. A biznisz másik nagy falatja az „accommoda-
tion”, avagy a fogyasztók elszállásolása, s e cég ebben a mûfaj-
ban is nagyszámú csatahajókat sorakoztat fel. Merthogy a park
jelentõs részét apartmanok századai teszik ki, aszerint csopor-
tosulva, hogy milyen szintû az elvárási igény a szállásfoglalók
részérõl. A „ranglétra” alján az egyszerû apartmanok vannak
egy szobával és fürdõvel, s a csúcson azok a háromszobás, nap-
palis, fürdõs, kompletten felszerelt konyhás lakások, amiket
Goldként, tehát a legkomfortosabbként – s legdrágábbként –
emlegetnek.
Ezek a faburkolatú tömbházak négyesével, tetraéderszerû for-
mába vannak sorolva, s egy ilyen csoportból is négy fajta van –
tehát 4x4 lakótömbrõl van szó, amik különbözõ színben, kü-
lönbözõ névvel vannak egymástól megkülönböztetve. Számta-
lan csipkés bokorral, fákkal és virágokkal szegélyezett, hangu-
latos járdautcák vezetnek be a tömbök sûrûjébe. Ezek a kék-
ben és sárgában díszelgõ építmények kétszintesek, s az emele-
ten némelyik szoba tetõteres, így gyakorlatilag nem is kettõ, de
három emeletnyi takarítanivaló vár a csapatra – ahova most
már én is tartozom. Eme apartmanok az itteni elitet képviselik
– a mi verejtékünk árán –, ám ettõl mi még nem tartozunk a
felsõbb rétegbe.
S immár nem is titok, miféle munkát kaptam: az üdülõ angolok
nyomait tüntetem el szobáról szobára, tehát takarítok. Szó
sincs róla, hogy ne tudtam volna, mire jövök, az viszont határo-
zottan az eszemben volt, hogy ezáltal mit nyerhetek. Mert ön-
becsülésemnek fontosabb volt a tapasztalás és a haszon, mint a
gõgös büszkeség, miszerint mások piszkát kell, hogy takarít-
sam. De egyáltalán nem olyan vészes a helyzet, mint amilyen-
nek el lehetne képzelni, sõt, rengeteg elõnye van.
Az elsõ hét hivatalos ügyek intézésével és oktatással telt el, va-
lamint gyakorlattal.
Az irodában elénk ömlesztett szerzõdési papírok tömkelege, s
az ezalatt hadaróan magyarázó angol ügyintézõ információzu-
hatagából jóformán csak annyit értettünk tévészótáras, haladó
nyelvtudásunkkal, hogy itt meg itt írjuk alá. „Te értetted, mi a
francról dumál?” – ez volt az elsõ reakciónk kifelé jövet, de a
régóta itt dolgozó magyarok megnyugtattak azzal, hogy nem
lesz probléma ebbõl.
Az oktatás során tûzvédelmi és higiéniai alapelvekkel ismer-
tettek meg minket, de leginkább az asztalra kirakott ajándék
csokik és cukrok zsebbe rejtésével voltunk elfoglalva. Továbbá
vetíttek itt egy vírus-megelõzési, szuperhõsi szállal s „akció-
val” felturbózott amatõr oktatófilmet, ami komoly szándéka
ellenére mégis röhögést váltott ki belõlünk – s az oktatóból is.
Egyik nap pedig kezünkbe nyomtak egy harmincoldalas mun-
kafüzetet, amit kitöltve kell majd visszavinni az irodába, s ha
nem is minden kérdésre írtunk választ, azt megkönnyebbülés-
sel konstatáltuk, hogy legalább a fele kérdésre ugyanaz a mon-
dat a válasz: „Mert mindennek tisztának kell lennie!” Az is ér-
dekesség, hogy a kemikáliák használatáról szóló elõadást egy
héttel ezután tartották, amikor már túl voltunk a gyakorlaton.
S így már tudtuk, hogy a hétféle tisztítószerbõl a gyakorlatban
csak kettõt kell használni, s az egyik illatosító nem más, mint
víz – megtévesztõ kiszerelésben.
A gyakorlat már igazi munka volt – egyelõre a régi csapat segít-
ségével. S általuk tapasztaltam meg, hogy mit is kell ténylege-
sen dolgozni.

Egy pálfai fiatalember

Jótékonysági est
Jótékonysági estet szervezett
szombat este a Mészöly Géza Ál-
talános Iskola alapítványa a mû-
velõdési házban.
A rendezvényt az iskola énekelni
szeretõ pedagógusainak mûsora
nyitotta meg, akik könnyûzenei
darabokat válogattak repertoár-
jukba az eseményre. Õket a Kis-
csillag Egyesület hiphoptáncosai
követték a színpadon két korosz-
tályban.
Völler Adél és tanítványai: Bodo-
ki Bernadett, Schmidt Beáta,
Schwarcz Márk valamint a
nagylóki Tóth Szilárd két részben
szép hangjukkal és ismert dalla-
mokkal kápráztatták el a közönsé-
get.
A country zene és tánc helyi ked-
velõi nem is oly régóta Black Hor-
se Country Clubként hódolnak
szenvedélyüknek, melybõl most
ízelítõt adtak a közönségnek.

Õket a magyar folk elkötelezett hívei követték: a Sárréti Csókavirág
Népi Együttes, akik a cselédség életének pillanatait idézték föl
elõadásukban.
Az est bevételét a Mészöly tanulóinak javára fordítják.

Hargitai Kiss Virág

Köszönet
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik rész-
vételükkel hozzájárultak a jótékonysági estünk sikeréhez.
Köszönjünk Horváth Istvánnak, hogy rendelkezésünkre bocsá-
totta a mûvelõdési házat és annak színpadát, technikai berende-
zéseit. Köszönet illeti a szereplõket, akik nívós mûsorszámaikkal
felejthetetlenné tették ezt a szép alkalmat, bemutatva, hogy váro-
sunkban milyen összetartó, aktív mûvészeti közösségek léteznek
és dolgoznak: iskolánk tanárainak énekkara, Kiscsillag Egyesület
hiphoptáncosai, Völler Adél és tanítványai, Black Horse Country
Club, Sárréti Csókavirág Népi Együttes.
Köszönjünk kedves nézõinknek, hogy támogatójegyeiket megvá-
sárolva jótékonykodtak alapítványunk javára. Az est bevétele
185.000 Ft, mely sokat segíthet céljaink megvalósításához.

Köszönettel: Mészöly Géza Általános Iskoláért Alapítvány
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Miklósi hírcsokor
Bolyai matematikai csapatverseny

A Sárszentmiklósi Általános Iskola immár másodízben szolgált egyik hely-
színéül a Bolyai matematikai csapatverseny megyei fordulójának. Október
14-én délután a kistérségbõl 23 négyfõs csapat dolgozott a számukra kitû-
zött 14 érdekes feladaton. A legkisebb harmadikosok és a legnagyobb
nyolcadikosok is megelégedetten távozhattak a termekbõl, hiszen a mate-
matikát közösen gyakorolhatták nem tanórai körülmények között olyan fel-
adatokon, melyeknek akár több jó megoldása is lehetett. A végeredmé-
nyeknek még csak egy része ismert, a megyei eredményhirdetés október
28-án lesz Székesfehérváron.

Téglás Anita tanár, szervezõ

A harmadikosok

Az iskolánkból több csapat is nevezett. Mivel a határidõ rövid volt a jelent-
kezésig, így az osztályok legjobbjai mérettették meg magukat október
15-én, pénteken délután az iskolánkban megrendezett megyei fordulón. A
verseny elõtt sokat gyakoroltunk, így bíztunk abban, hogy a legjobb telje-
sítményt fogjuk nyújtani. A feladatokat sikeresen meg tudtuk beszélni,
amelynek eredményeképpen a 33 nevezett megyei csapatból bejutottunk
a legjobb hat közé. Az eredményhirdetésre október 28-án kerül sor Székes-
fehérváron, ahol megtudhatjuk, hányadik helyezést értünk el az elsõ hat
helybõl. Reméljük, a következõ versenyen, a Kengurun is hasonló sikere-
ket érünk el, de ott már egyénileg.

A 3. b „Édes Négyes”-ének tagjai: Tatai Boglárka,
Ellenbruck Krisztina, Szloboda József, Zádori Levente

(felkészítõ tanáruk: Somogyváriné Németh Mária)

Ökodélután

Iskolánk az elmúlt tanévben megszerezte az Ökoiskola kitüntetõ címet. Az
elvárásoknak megfelelõen osztályonként ökoönkénteseket választottak a
tanulók, õk tervezik, figyelik és végzik a munkát. Megszületett az elsõ
ökosarok is, ahol a tanulók megmutathatják az újrahasznosítással elõállí-
tott anyagokból készült munkáikat. Egyik délután pedig ökoprogramok zaj-
lottak nálunk. Errõl szól az alábbiakban olvasható rövid beszámoló:

„Pénteken délután a természetvédelmet választotta az alsó tagozat téma-
ként. Ennek keretében megnéztünk néhány kisfilmet, amelyek a minket kö-
rülvevõ környezet változásáról szóltak, arról, mennyivel több szemét vesz
körül bennünket manapság. A filmnézés után kézmûves-foglalkozások
folytak. Természetes anyagokból lehetett készíteni madáretetõt, pókhálót,
töklámpást, levélképet, melyekkel kidíszíthettük az osztályainkat. Rajz-
órán plakátot is alkottunk, a témája szintén a környezetvédelem. Az egész
délután izgalmas és örömteli volt.”

Zelman Fanni 4. b

Elõadás európai uniós lehetõségekrõl

A Sárszentmiklósi Általános Iskola 8. osztályosaihoz Székesfehérvárról a
Szabad Tér Egyesület önkénteseiként tevékenykedõ egyetemisták láto-
gattak el a Fiatalok Lendületben program bemutatására. A program lénye-
ge a fiatalok lendületbe hozása, és az, hogy megértessék velünk, hogy az
életben bármi lehetséges, csak tudni kell élni a lehetõségekkel.

A program egy kérdéssel kezdõdött, ami arra irányult, hogy megtudják, ki
járt eddig külföldön. Az osztálynak kb. 80 %-a járt már más országban.
Majd egy játékkal folytattuk, hogy jobban megismerjük egymást. A játék
lényege a következõ volt: két körbe álltunk be, a kör közepében is állt vala-
ki, aki közeledni kezdett valaki felé, de mielõtt megérintette volna, akihez
közeledett, mondania kellett egy nevet, majd azt a személyt kellett meg-
érintenie. Ezután egy power pointos bemutató segítségével megnézhet-
tük, hogy nemzetközi táborokat is indít ez a program. A táborban 4-5 or-

szág diákjai vehetnek részt, 14-tõl 25 éves korig. A bemutatott táborban
Lengyelország, Olaszország, Románia és Magyarország vett részt. Külön-
bözõ programok voltak, például szemétszedés, hulladékhasznosítási lehe-
tõségek bemutatása, amit a helyiek nagy örömmel fogadtak, és sokan
csatlakoztak is hozzá, de emellett kirándultak a Vezúvhoz, prezentációt ké-
szítettek, és újra feldolgozással sok érdekes és szép díszt készítettek. A
résztvevõk nagyon jó barátságot kötöttek egymással.
Mi is örültünk a megismert új lehetõségeknek, melynek keretén belül nem-
zetközi táborokban vehetnénk esetleg részt, hiszen egész évben van vala-
hol valamilyen érdekes tábor vagy program.

Vargyas Angéla, Kiss Judit 8. a

Ünnep
Október 23-ai ünnepi megemlékezésünket hagyományosan a tornaterem-
ben tartottuk, a 8. évfolyam közremûködésével. A mûsor összeállítói:
Tóthné Huszár Magdolna és Zelmanné Varga Zsuzsanna. Az iskola közös-
sége a Himnusz eléneklése után néma csendben figyelte a rendhagyó, ér-
zéseket, hangulatokat hatásosan közvetítõ elõadást. Szólistaként Stefán
Judit énekelt és Hegedûs Judit klarinéton játszott. Nyolcadikosaink ko-
molyságból, odafigyelésbõl, koncentrációból jelesre szerepeltek. Az ün-
nepségen az iskola színe elõtt köszöntöttük az elmúlt hetek sikeres ver-
senyzõit.

Horváth Ferencné

Diákközgyûlés
2011. október 21-én tartotta meg a Diákönkormányzat az évi közgyûlését.
Kicsitõl a nagyig, minden osztály képviseltette magát. Elfogadásra került
az éves program és költségtervezet. Az osztályok küldöttei bátran feltehet-
ték kérdéseiket, kéréseiket az iskola vezetõinek. Nagyon jók ezek az alkal-
mak a találkozásra, hiszen sok mindent a gyerekek másként látnak, élnek
meg, mint mi, felnõttek. Ügyes észrevételeikkel együtt próbáljuk a lehetõ-
ségekhez mérten úgy alakítani iskolánk életet, hogy a tanítás–tanulás és a
szabadidõ egymással harmonizáljanak.

Zámbó Zsuzsanna

Közlemény
A Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány tisztelettel megköszöni támogatói-
nak az adójukból felajánlott 1 %-ot. A beérkezett 738.391 Ft-ot az ÁMK
Sárszentmiklós iskolájában és óvodáiban játékok, a salakos futópálya fel-
újításához salak, iskolai bútorok, jutalmazáshoz könyvek vásárlására fordí-
tottuk.

Az alapítvány kuratóriuma
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Kedves Családok!
Édesanyák, Édesapák és Gyermekek!

A Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítvány
a családok évében

rajz- és próza-, vagy
versíró-pályázatot hirdet
„A mi családunk” címmel.

Egyre inkább tapasztaljuk, hogy a család és a családban megélt, egymásra
figyelõ élet hozhatja vissza az örömet és a boldogságot az emberek közé,
úgy, ahogy azt Istenünk megálmodta.
Ezért gondoltuk ki e pályázatot, hogy a családtagok együttes munkája ré-
vén erõsödjön az egész család egysége, és a közös munka élménye kap-
csolja össze az együvé tartozókat, valamint a mûvek bemutatásával egy-
mást is erõsítsék a családok.
Azt kérjük, hogy a közösen, vagy a gyerekek által elkészített rajzot,
melynek témája a saját családjuk, kísérje egy vers, vagy próza. A pá-
lyázat tehát úgy adható be, ha tartalmaz egy rajzot és egy írást.
Milyen legyen a rajz?
1. A rajz témája legyen a saját család, akár ünneplés, munka, kirándulás
stb.
2. Bármilyen módszerrel készíthetõ. Legyen színes! Bármilyen színezõ-
eszköz használható (ceruza, vízfesték, tempera stb.).
3. A rajz A/3-as méretû rajzlapra készüljön.
Milyen legyen az írás?
1. Az írás verses, vagy prózai mû legyen, amely saját kútfõbõl fakad. (Te-
hát nem adható be mások által megírt mû!)
2. Témája a saját család. Gondolhatunk a családdal történt, közösen megélt
eseményekre (örömökre, vagy akár krízishelyzetekre), más családok szá-
mára is tanulságos esetekre, vagy általánosan szólhat az írás a saját csalá-
dunk életérõl, a megélt szeretetrõl, nehézségekrõl, az összetartozásról stb.
3. Az írás terjedelme legyen legalább egy A/4-es oldalnyi, de ne legyen
több 5 oldalnál. Számítógépen írva szeretnénk kérni a mûveket. Az egysé-
gesség kedvéért Times New Roman betûtípussal, 12-es betûmérettel és
1,5-ös sorközzel írják. A margó alul, felül és oldalt 2,5 cm legyen. Ha a ki-
nyomtatás nehézséget okoz, azt szívesen vállaljuk.
A pályázaton való részvétel ingyenes. A pályázati mûvek beadási ha-
tárideje 2011. december 6., Szent Miklós püspök ünnepe. A pályázatot
Varga Lászlónál, az alapítvány kuratóriumának elnökénél szemé-
lyesen kell beadni. Elérhetõsége: Sárbogárd, Kazinczy u. 25.
Telefon: 06 /30/ 476-99-30,
elektronikus postacím: katolikusalapitvany@gmail.com.
A pályamunkákat a sárszentmiklósi klub nagytermében december 10-
étõl kiállítjuk, ahol mindenki számára megtekinthetõ lesz a klub nyitvatartá-
si ideje alatt, december 23-áig. A kiállítást megtekintõk szavazhatnak a ne-
kik legjobban tetszõ munkákra, így lesz egy közönségdíjas alkotás is.
A pályamûvek elbírálását szakértõk bevonásával végezzük. Az eredmény-
hirdetés 2011. december 26-án, karácsony másnapján lesz a sár-
szentmiklósi katolikus templomban a 11 órás liturgia után. Az elsõ há-
rom mûvet díjazzuk, de minden résztvevõ család oklevélben és kisebb aján-
dékban részesül. Az alkotások egy részét igyekszünk a helyi sajtóban és té-
vében is bemutatni.
A legjobb alkotások díjai:
1. helyezést elérõ család: Az egész család ingyenesen részt vehet
2012-ben a nyári, teljes ellátást nyújtó, 5 napos egyházmegyei családtá-
borban.
2. helyezést elérõ család: Egy napos vidámparki belépõt nyernek a csa-
ládtagok a Budapesti Vidámparkba.
3. helyezést elérõ család: Egy napos belépõt nyernek a családtagok a bu-
dapesti, vagy a veszprémi állatkertbe.
A közönségdíjas család: Belépõjegyet nyernek a családtagok a
Rétimajorban lévõ Aranyponty Wellness Központba a medence és a pezs-
gõfürdõ használatához.

Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítvány

Hírek Simontornyáról
Példaértékû összefogás

Pénteken délután 5 órától kezdõdött Simontornyán az a jóté-
konysági rendezvény, melyet Bíró Beáta általános iskolai és gim-
náziumi tanár megsegítéséért rendeztek.
A tanárnõ hosszú hónapok óta küzd súlyos betegsége ellen, és a
folyamatos kezelések felõrölték a család vagyonát. Így az iskola
vezetése és a város összefogott, hogy segítséget nyújtson a bajban.
A közel kétórás mûsoron felléptek többek között az iskola tanu-
lói, tanárai, a Krammer Ferenc kórus.
A táncos, énekes, zenés mûsort teltház fogadta. A bevétel az
összefogás és a bajban segítségnyújtás nagyon szép példáját mu-
tatta – közel 400 ezer forint gyûlt össze.
A mûsor végén a megjelentek állva, egymás kezét szorítva énekel-
ték az „Azért vannak a jó barátok” címû dalt, ezzel is energiát
küldve a beteg tanárnõnek.

Egy kis testmozgás

A nyáron nagy sikerrel került megrendezésre Simontornyán egy
táncos, aerobikos, kalóriaégetõ újdonság, a zumba. Már az elsõ
alkalmakon is meglepõen sokan érdeklõdtek, és oly nagyon meg-
tetszett a résztvevõknek ez a mozgásfajta, hogy nehéz szívvel
zárták a nyarat és a táncórákat.
Az oktató, Szomorú Ramóna budapesti lány úgy gondolta, hogy
kár lenne abbahagyni a táncokat, ezért havonta egyszer elutazik
Simontornyára, és tovább oktatja az érdeklõdõket, ráadásul in-
gyen.
Az októberi alkalom szombaton zajlott, most is sok táncolóval és
sok új zeneszámmal. Még a közeli Mezõszilasról is érkeztek ér-
deklõdõk. A másfél órás kalóriaégetés mindenkinek jót tett, és
már most nagyon várjuk a következõ alkalmat!

Emeld fel fejed, te büszke nép

Simontornyán is megrendezték az október 23-ai megemlékezést,
mely 17 órakor a mûvelõdési házban zajlott. A mûsort a gimnázi-
um 11. osztálya adta elõ, Patakiné Hegyi Erzsébet tanárnõ vezeté-
sével.
Az elõadás érdekessége volt, hogy a világítást sokszor lekapcsol-
ták, és csak az a személy volt látható, aki éppen beszédet mondott.
Zárásként a diákok egy szál fehér szegfûvel a kezükben felsora-
koztak, és végighallgattuk közösen a Kormorán együttes „Emeld
fel fejedet” címû számát.
Ezután elindult a hagyományos fáklyás felvonulás az ’56-os kop-
jafához, ahol Csõszné Kacz Edit polgármester asszony mondott
beszédet.

Kranauer Alexandra gyakornok
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BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
A II. forduló eredményei

SPURI–EXTRÉM
3:5 (1:1)

Vezette: Tóth I.
Spuri: Szalai, Kovács, Palásti, Bodó, dr.
Erdélyi. Csere: Bereczki, Gál, Huszár.
Extrém: Németh, Flõgl, Dévényi, Kuti,
Horváth D. Csere: –
Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a
mérkõzések 8.30-kor kezdõdnek. Kérjük,
hogy az idõpontot tartsák be!
Egymásnak estek a csapatok, az elsõ gól-
helyzetre 2 percig kellett várni. Bodó lövé-
sét Németh hárította. 4. perc: Kuti emelte
kapura a labdát, azonban az fölé szállt. 5.
perc: Horváth D. lövése ment kapu mellé.
7. perc: Bodó lövése Dévényirõl vágódott
szögletre. 8. perc: szöglet a másik oldalon,
bedobás után Kuti fejelt a kapuba. 9. perc:
Bodó megismételte az elõzõ jelenetet a
másik kapunál, szintén fejjel egyenlített.
12. perc: Flõgl a kapufát találta el. 15. perc:
Palásti óriási helyzetben kapu mellé emelt.
18. perc: Horváth D. hagyott ki egy helyze-
tet. 19. perc: Bodó lövése a felsõ lécrõl vá-
gódott a mezõnybe. 20. perc: Palásti közeli
lövését védte Németh. 22. perc: Palásti lö-
vése kerülte el a kaput. 23. perc: Kuti
szemfüles góljával átvette a vezetést az
Extrém. 28. perc: dr. Erdélyi fordult le Dé-
vényirõl, lövése alig kerülte el a kaput. 29.
perc: Kuti éles szögbõl vette be Szalai ka-
puját. 30. perc: dr. Erdélyi szépített. 36.
perc: Bodó egyenlít. 37. perc: Az ember-
hátrányba játszó Extrém Kuti révén meg-
szerezte a vezetést. 39. perc: Dévényi
lövése a kapufáról befelé pattant. Nehe-
zen adta meg magát a Spuri. A gyõzelem-
hez szerencse is kellett.
Piros lap: Horváth D. 2 perc.
Góllövõk: Bodó 2, dr. Erdélyi, illetve Kuti
4, Dévényi.

SÁRBOGARAK–
SÁRKERESZTÚR KIKE

0:7 (0:3)
Vezette: Tóth I.
Sárbogarak: Csuti J., Dizseri P., Dizseri
B., Stix, Mondovics. Csere: Csuti T., Dizseri
M., Kiss.
Kike: Visi, Szauervein, Hajdinger, Geiger,
Sütõ. Csere: Lakatos, Vinklár.
2. perc: Geiger lövését Csuti védte. 3. perc:
Dizseri P. lövése, Visirõl szögletre került.
6. perc: Hajdinger egyedül állt a kapussal
szemben, lövése nagy helyzetben mellé
szállt. 8. perc: Sütõ lövése akadt meg a ka-
puban. 10. perc: Geiger növelte az elõnyt.
13. perc: jött a csel, király Lakatos, aki a ka-
pust elfektetve Sütõ elé passzolt, szerzett
újabb gólt. 16. perc: Dizseri M. hagyott ki

nagy helyzetet. 19. perc: Kiss lövése a kapu
fölött landolt. 22. perc: Csuti J. lövése
Visirõl kipattant, de nem volt érkezõ. 25.
perc: Sütõ lövésével szemben Csuti tehe-
tetlen. 27. perc: Szauervein egyedül állt
szemben a kapussal, ki tudta hagyni a kí-
nálkozó helyzetet. 29. perc: Stix lövésénél
Visi már verve volt, szerencséjére a kapufa
mentett. 30. perc: Geiger szerzett gólt. 33.
perc: Geiger egyéni akció után újabb gólt
szerzett. 34. perc: Sütõ Geiger átadásából
növelte az elõnyt. 35. perc: a rossz napot ki-
fogó Szauervein megint kihagyta az adó-
dott helyzetet. 39. perc: Sütõ lövése Visirõl
kipattant, ismételt, Visirõl Geiger elé
került a labda, lõtt, Visirõl újra elé került a
labda, végül a lövés mellé ment.
Góllövõk: Sütõ 4, Geiger 3.

OLD BOYS–
TWISTER GALAXY

4:2 (1:2)
Vezette: Tóth Z.
Old Boys: Fülöp Gy., Mikuli, Berta, Fülöp
T., Kiss G. Csere: Berzeviczy, Horváth,
Juhász I., Király, Tóth S.
Twister: Bognár I., Balogh, Kaló, Killer I.,
Bor. Csere: Bognár T., Tóth I.
4. perc: Berta lövése a kapufára ment. 5.
perc: Juhász lövését Bognár védte. 7. perc:
Király lõtt kapufát. Rá sem lehet ismerni a
Twisterre. Veszélyesebben támadt az Old
Boys. 10. perc: váratlanul Kaló révén még-
is a Twisteré az elõny. 12. perc: Kaló lövése
a felsõ lécrõl vágódott le. Eddig tartott az
Old Boys-fölény? 14. perc: Bor fejese kapu
fölé szállt. 15. perc: a kamionos Killer
használta a fejét, melyrõl kapuba került a
labda. 20. perc: Kiss használta ki az ember-
elõnyt. 21. perc: Mikuli lövése alig ment
kapu fölé. 22. perc: Juhász hagyott ki hely-
zetet. 26. perc: Bognár T. lövését a kapufa
mentette. 28. perc: szöglet után Fülöp T.
hatalmas kapásgólt lõtt. 30. perc: Fülöp
T.-hez került a labda, nem hibázott. Jó ira-
mú a mérkõzés! 33. perc: Kiss alig lõtt kapu
mellé. 34. perc: szögletdobásból Juhász fe-
jelt gólt. 35. perc: Bognár T. lövését, Fülöp
Gy. lábbal hárította. Küzdött a szépítésért
a Twister! 37. perc: tiszta helyzetben Ber-
zeviczy kapu mellé lõtt. 38. perc: Berze-
viczy az üres kapuba sem tudott betalálni.
39. perc: Mikuli lõtt mellé. Megérdemelt
Old Boys-siker.

Sárga lap: Bognár I. Piros lap: Bognár I.
Góllövõk: Kiss, Fülöp T. 2, Juhász, illetve
Kaló, Killer I.

TOLEDÓ 2005–
SÁRSZENTMIKLÓS
ÖREGFIÚK 2:9 (2:3)

Vezette: Tóth Z.
Toledó: Fûrész, Barabás R.,Gazsó, Dom-
bi, Fésû. Csere: Barabás B., Horváth Zs.,
Orbán, Rozgonyi, Soós, Szilágyi.
Sárszentmiklós: Plézer, Palotás, Nagy,
Killer G., Kiss J. Csere: Kun, Lukács.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Gazsó, Orbán, illetve Nagy,
Killer 2, Kun 2, Palotás, Lukács, Kiss J. 2.

LÉGIÓ 2000–
HORVÁTH KER 2:1 (2:1)

Vezette: Tóth I.
Légió: Szilágyi B., Németh, Huszár Z.,
Vereczkei, Huszár Cs. Csere: Baki, Csuti
Z., Szilágyi F.
Horváth Ker: Kiss, Oláh D., Nyári, Hor-
váth J., Horváth D. Csere: Kovács, Oláh J.
5. perc: Baki lövésével szerezte meg a veze-
tést a Légió. 6. perc: Baki lövése célt té-
vesztett. 7. perc: Horváth J. lövését Szilágyi
kiöklözte a mezõnybe. 9. perc: Verczkei lö-
vését Németh nem érte el. 11. perc: Hor-
váth D. perdített kapu mellé. 15. perc:
Horváth J. a mérkõzés eddig adódó legna-
gyobb helyzetét hagyta ki. 16. perc: szög-
letbõl Németh lõtt a kapuba. 19. perc:
Horváth D. szépségdíjas gólt lõtt. 27. perc:
Az emberelõnyös helyzetét nem tudta ki-
használni a Horváth Ker csapata. Egymás
hibáiból éltek a csapatok, a szerencsésebb
csapat nyert.
Sárga lap: Németh. Piros lap: Németh.
Góllövõk: Baki, Németh, illetve Horváth
D.

Tabella
1. Sárszentmiklós Öfi 2 2 - - 18:4 6
2. Sárkeresztúr Kike 2 2 - - 12:2 6
3. Extrém 2 1 1 - 5:3 4
4. Légió 2000 2 1 1 - 2:1 4
5. Sárbogarak 2 1 - 1 8:13 3
6. Toledó 2005 2 1 - 1 7:12 3
7. Old Boys 2 1 - 1 6:7 3
8. Horváth Ker 2 - - 2 8:10 0
9. Twister Galaxy 2 - - 2 5:9 0
10. Spuri 2 - - 2 5:14 0

Góllövõlista:
1. Horváth Dávid, Horváth Ker, 6 gól.

Gróf Ferenc
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A Road Masters csoport állása
1. Iváncsa 10 9 1 0 30 6 24 28
2. Sárosd 10 7 2 1 28 9 19 23
3. Iszkaszentgy.

Villamedica 10 7 2 1 31 13 18 23
4. Velence 10 6 4 0 21 7 14 22
5. Martonvásár 10 6 2 2 24 15 9 20
6. Gárdony–Agárdi

Gyógyfürdõ 10 6 1 3 26 20 6 19
7. Sárszentmiklós 10 5 2 3 23 19 4 17
8. Szabadegyháza 10 4 1 5 24 20 4 13
9. Kisláng 10 4 0 6 23 27 -4 12
10. Kápolnásnyék 10 3 1 6 15 25 -10 10
11. Etyek 10 3 1 6 18 30 -12 10
12. Dunafém–

Maroshegy 10 3 1 6 11 23 -12 10
13. Polgárdi 10 2 2 6 20 20 0 8
14. Pákozd Eudeal 10 2 0 8 15 41 -26 6
15. Bakonycsernye 10 1 1 8 7 28 -21 4
16. Baracs 10 0 3 7 9 22 -13 3

Az Agárdi termál csoport állása
1. Ercsi 10 9 1 0 49 13 36 28
2. Nagylók 10 7 3 0 31 9 22 24
3. Mezõfalva 10 7 2 1 36 7 29 23
4. Aba–Sárvíz 10 6 3 1 27 13 14 21
5. Pusztaszabolcs 10 6 1 3 22 10 12 19
6. Lajoskomárom 10 6 0 4 31 20 11 18
7. Adony 10 5 2 3 20 12 8 17
8. Kulcs 10 5 1 4 19 22 -3 16
9. Dég 10 3 4 3 23 17 6 13
10. Káloz 10 3 3 4 15 11 4 12
11. Seregélyes 10 3 2 5 27 24 3 11
12. Sárbogárd 10 1 5 4 11 18 -7 8
13. Rácalmás 10 2 0 8 12 54 -42 6
14. Mezõszilas 10 1 3 6 11 32 -21 4
15. Enying 10 0 1 9 9 33 -24 1
16. Vajta 10 0 1 9 9 57 -48 1
Mezõszilas csapatától -2 pont levonva.

A Zöldharmónia csoport állása
1. Szabadegyháza II. 10 8 1 1 44 18 26 25
2. Pálhalma II. 10 7 1 2 47 14 33 22
3. Alap 9 6 2 1 39 18 21 20
4. Perkáta 9 6 1 2 28 18 10 19
5. LMSK 10 6 0 4 29 13 16 18
6. Soponya 9 5 0 4 45 19 26 15
7. Zichyújfalu 9 5 0 4 28 19 9 15
8. Elõszállás 9 4 2 3 20 17 3 14
9. Nagykarácsony 10 4 1 5 15 27 -12 13
10. Sárszentágota 9 3 1 5 24 29 -5 10
11. Dunamenti

Abroncsgyártók 9 3 1 5 13 25 -12 10
12. Nagyvenyim 9 3 0 6 15 24 -9 9
13. Kisapostag 9 1 3 5 9 27 -18 6
14. Cece 10 1 1 8 8 48 -40 4
15. Mezõkomárom 9 1 0 8 9 57 -48 3

A Road Masters csoport eredményei

Pákozd Eudeal–
Iszkaszentgy. Villamedica 0-6
Kápolnásnyék–Baracs 3-1
Gárdony–Agárdi Gyógyfürdõ-
Iváncsa 0-3
Bakonycsernye–Szabadegyháza 1-3
Polgárdi–Sárszentmiklós 1-3
Sárosd–Velence 0-2
Dunafém-Maroshegy–Kisláng 2-4
Etyek–Martonvásár 1-2

Az Agárdi termál csoport eredményei

Rácalmás–Lajoskomárom 0-9

Pusztaszabolcs–Adony 1-3

Mezõfalva–Vajta 19-1

Enying–Kulcs 1-2

Dég–Nagylók 2-2

Sárbogárd–Aba-Sárvíz 1-1

Káloz–Ercsi 2-3

Seregélyes–Mezõszilas 3-0

A Zöldharmónia csoport eredményei

Mezõkomárom–Cece 2-3

Szabadegyháza II.–Sárszentágota 8-0

Nagyvenyim–
Dunamenti Abroncsgyártók 1-0

LMSK–Elõszállás 4-0

Perkáta–Zichyújfalu 3-2

Pálhalma II.–Kisapostag 5-0

Soponya–Nagykarácsony 10-2

LSC SÁRBOGÁRD–ABA SÁRVÍZ
1:1 (1:0)

Vezette: Futó J. (Sebestyén, Kasza).
Sárbogárd: 60 nézõ.
Sárbogárd: Plézer – Lakatos Gy., Bognár, Szabó L., Sebestyén –
Bõhm, Hegedüs (Berta), Szabó J., Budai – Emperger, Pálinkás
(Hegedüs G.).
Aba: Kálmán – Horváth, Török, Steixner, Tóth (Kovács), Illyés,
Madácsi (Esze), Szalai, Kulcsár – Berengyán, Kuczi.
1. perc: Hegedüs futott el a jobb oldalon, beadásáról lemaradtak a
belsõk. 8. perc: szabadrúgás után Emperger fordult le védõjérõl,
lövését Kálmán védte. 11. perc: Pálinkás lövése centiméterekkel
ment a kapu fölé. Kálmán csak lesett. 16. perc: Szalai beadásáról
lemaradtak a belsõk. 26. perc: Pálinkás kapásból lõtt, a lecsapódó
labdát Kálmán csak megint nézte. 28. perc: Tóth lövését Plézer
biztosan fogta. 31. perc: Sebestyén távoli lövését Kálmán szöglet-
re ütötte. 34. perc: Budai került gólhelyzetbe, lövése a kapu fölé
ment. 35. perc: Bõhm lövését Kálmán kiütötte, az ide-oda pattogó
labda Emperger elé került, egy szép csel után kilõtte a bal alsó
sarkot, 1:0.
48. perc: Tóth szabadrúgását Plézer magabiztosan húzta le. 49.
perc: Madácsi beletalpalt Plézerbe, lap elmaradt. 52. perc: Sebes-
tyén a felsõ lécet találta telibe. 60. perc: Berengyán szabadrúgása
a kapu mellé ment. Cserélt a vendég, Tóth helyett Kovács lépett
pályára. 70. perc: Budait rúgták fel mintegy 22 m-re a kaputól,
Szabó (Totó) szabadrúgását Kálmán védte. 74. perc: cserélt a ha-
zai csapat, Hegedüs le, Berta be. 79. perc: Pálinkás fejese alig csú-
szott a kapu mellé. 81. perc: Berengyán kapott sárga lapot. 83.
perc: Szabó L. és Bõhm kapott sárgát reklamálásért. 84. perc: Pá-
linkás helyett Hegedüs G. lépett pályára. 87. perc: Kulcsár kapott
sárga lapot. 90. perc: Berengyán vezette fel a labdát, a védõk közül
senki sem lépett ki rá, biztosan értékesítette a helyzetet, 1:1.
Így kicsúszott a sárbogárdi csapat kezébõl a három pont. A jól ját-
szó hazai csapatnak sajnos nincs szerencséje.
Sárga lap: Szabó L., Bõhm, illetve Berengyán, Kulcsár.

Gróf Ferenc

Gyõzelem a rangadón!
VAX Sárbogárd–Rácalmás SE 28:25 (13:14)

Megyei I. o. férfi kézilabda-mérkõzés
Vezette: Fazekas Krisztina, Vargáné B. Melinda.
Magas színvonalú, kemény mérkõzésen óriási csatában gyõztük
le a listavezetõ Rácalmás csapatát. Ezzel megmaradt a makulát-
lan mérlegünk, azaz hat mérkõzés, hat gyõzelem.
Tudtuk, hogy nem lesz sétagalopp, hiszen az ellenfél szintén 100
%-os mutatóval érkezett Sárbogárdra. Az elsõ játékrészben a
vendégek megleptek bennünket egy gyors, pontos játékkal, ami
meg is hozta az eredményét, hiszen a szünetben egygólos elõnyt
tudhattak magukénak. Hozzá kell tenni, hogy a félidõig csapa-
tunkból 7 ember kapott kétperces büntetést, az ellenfélnél pedig
csak egy. Ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy a játékrész közel
felében emberhátrányban játszottunk.
A közönség tudta, hogy az egyik játékvezetõ rácalmási lakos, ami-
bõl adódtak kisebb konfliktusok, de a rendezõk illetve a csapat ve-
zetõi biztosítani tudták a rendet.
A második félidõ már kedvezõbben alakult számunkra, hiszen si-
került megfordítani a mérkõzést. Németh Tamás a kapuban az
idei legjobb teljesítményt nyújtotta, ami nagyon kellett a sikerhez.
Mindenképpen ki kell még emelni Bodoki Gyurcit, aki sérülés
után 6 góllal tért vissza. Balogh Viktor meglõtte a szokásos 7 gól-
ját, Németh Tamás II. biztos kézzel értékesítette a büntetõket, és
rendkívül jól irányította a csapatot. A többi játékosunk is kima-
gaslót nyújtott, persze másképpen nem is gyõzhettünk volna a
rendkívül jól játszó ellenféllel szemben.
Gratulálunk a csapatnak, és reméljük, hogy a folytatás is hasonló-
an eredményes lesz, hiszen az idei évben a bajnoki cím megszerzé-
se a cél.
A következõ mérkõzés idegenben, Székesfehérváron lesz két hét
múlva. Pontos idõpontot a jövõ heti számban tudunk közölni.
Hajrá, Sárbogárd!

Rehák Sándor
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Belsõ derû
Öröm, örvendezés – ha röviden kéne összegezni, Szabó Éva néni életét ez jellemezte. Honnan fakadt ez a belsõ derû, ez a ragyogás,
amellyel a gyermekmunkát, látogatásokat, lelki beszélgetéseket végezte? Erre kaphatunk választ Éva néni régebbi cikkébõl, amely
hangsúlyos pontja volt meggyõzõdésének.

„A Szentlélek által…”
A Szentlélek csodálatos Isteni Személy,
aki ott van öröktõl fogva a Szentháromság-
ban, de szeret elrejtõzködni, mint személy,
az embervilág elõl, titokban maradva
munkálkodni.
Ott van a teremtés hajnalán: láthatatlanul
„lebeg a vizek felett”, melege, tüze érleli a
világ megszületését. Ott van, ahol Isten
akaratát kell felmutatni, vezetni kell, de
felhõben és tûzoszlopban csupán. Ott van,
ahol gyarló embereket kell isteni erõkkel,
hatalommal felruházni feladataikra: a ki-
rályok, papok, próféták olajjal való felke-
nése mögé rejtõzve. Ott van a prófétai lá-
tomásokban: a jóeli tûzben, az ezékieli fo-
lyóáradásban.
A fogantatás és születés nagy munkálója a
Szentlélek. Õ van ott, amikor a legnagyobb
csoda történik: a Szentháromság Isten má-
sodik személye emberré lesz („Fogantaték
Szentlélektõl). Ott van a galamb képében
elrejtõzve a nagy Felhatalmazáskor a Jor-
dán partján. Jézus Krisztus a Lélek erejé-
vel tér meg a pusztából. Lk 4,14
„Az Úr Isten lelke van énrajtam” kezdi a
názáreti prédikációt az Úr, és rajta marad
a Lélek, míg tanít, gyógyít, halottakat tá-
maszt fel. De a Gecsemánéban is adatik
néki a Vigasztaló Szentlélek engedelmes-
ségéért (ApCsel 5,32/b) és a Zsidókhoz írt
levél arról tesz bizonyságot, hogy a golgo-
tai áldozat is az örökkévaló Lélek által tör-
tént. (Zsid. 9,14) A feltámadásban, ebben
az új teremtésben „lelki testet” nyer az Úr,
és a Szentlélek felhõi közt tér vissza a di-
csõségbe.
Ma sokan vágyódnak a Szentlélek után,
erõk, áldások után. Vajon tudjuk-e, hol
van Õ, az elrejtõzködõ, magáról soha nem
beszélõ Szentlélek? Isten, az Atya beleki-
áltja a világba: „Én az Úr vagyok, a Te Iste-
ned… ne legyenek néked idegen istene-

id…” Az Úr Jézus, csak a János evangéliu-
ma szerint is, hétszer elmondja, kicsoda Õ.
(„Én vagyok az út, igazság, élet… Én va-
gyok a jó pásztor…” stb.) A Szentlélek so-
ha nem mondja: Itt vagyok, ragadj meg en-
gem. De annyit bizonyosan tudunk, hogy a
Szentlélek Jézusról tesz bizonyságot, Õt
dicsõíti (Jn 16,14). És Jézus ezt is mondja:
„aki hisz Énbennem, élõ víznek folyamai
ömlenek annak belsejébõl”. Jn 7,38
Jézusnál van a Szentlélek! Aki igazán Jé-
zust keresi, Õt fogadja el Urának, az mind
gazdagabban fogja megtapasztalni a
Szentlélek valóságát, és az biztos lehet,
hogy nem idegen erõket nyer meg.
Hiszen a Szentlélek által lesz megtérése és
újjászületése, bár maga se tudja, hogyan
került a szél sodrásába (Jn 3,8). A Szentlé-
lek belsõ meggyõzõ hatalma alatt rendeli
alá magát és mondja az Úrnak Jézust
(1Kor 12,3). A Szentlélek ajándékozza
meg õt „születésnapi ajándékokkal”, ka-
rizmákkal s ezek ugyanazok az ajándékok,
képességek és erõk, amiket Jézus hordo-
zott, és amivel itt szolgált. Jn 16,14
A Szentlélek „jézusi illatot” gerjeszt a szí-
vünkben és a jézusi jellem gyümölcseit
kezdjük teremni. „Istennek szerelme töl-
tetik ki szívünkbe a Szentlélek által” (Róm
5,5), és errõl ismerik meg, hogy Jézus tanít-
ványai vagyunk. Nem „idegen tûz” ég az
oltáron szolgálatunkban, hanem ami Jé-
zust is emésztette az elveszettekért, az Úr
templomáért, vétkes Jeruzsálemért. A
szenvedés és a halál útját nem egyedül kell
végigjárni. Ahogy Jézus a Szentlélek cso-
dálatos ereje által nyert erõt önként leten-
ni életét értünk (Jn 10,18), úgy adja a
Szentlélek minden szenvedésben, a halál-
ban is a „titkos jelszót” szívünkbe és a
szánkra: „Igen Atyám, mert így volt kedves
Teelõtted.”

A Szentlélek annak örül, ha Jézust dicsõít-
jük. Õ ad ehhez „hangerõsítõt” (Róm
8,26-27). Õ annak örül, ha Jézus akaratá-
nak õszintén engedelmeskedünk, Õ ad eh-
hez kedvet és erõt. Õ annak örül, ha Jézus-
ról teszünk bizonyságot, Õ ezt a csodák
erejével kíséri. (Mk 16,20; ApCsel 14,3;
Zsid 2,4)
És végül együtt kiáltja megtámogatva az
anyaszentegyház gyenge sóhaját: Mara-
natha! Jövel Uram Jézus! (Jel 22,17), mert
feladatához híven, készen áll arra, hogy ott
legyen az Új ég és Új föld megteremtésé-
nél.
Hogy „Szentlelkes” ember vagy-e, abból
lehet megtudni, hogy nem látszol, nem te-
szed magad a középpontba, nem keresed a
magad dicsõségét, de Jézust megtalálják
rajtad keresztül az emberek. Sõt, boldog
vagy, ha félretesznek, mint Keresztelõ Já-
nost, aki ezt mondja: „Néki növekednie
kell, nékem pedig alábbszállnom”, vagy
mint a samáriai asszonyt, aki ezt hallja
azoktól, akiket Jézushoz hívott: „Nem a te
beszédedért hiszünk immár, mert magunk
hallottuk és tudjuk, hogy ez a világ idve-
zítõje, a Krisztus.”
A Szentháromság nagy belsõ titkából
annyit tudunk, hogy az Atya megdicsõíti az
Õ Fiát. A Fiú megdicsõíti az Atyát és a
Szentlelket. A Szentlélek pedig a Fiút. Aki
az Isten Lelkét vette, nincs más vágya, mint
Isten dicsõségének keresése.

Dicsõség az örök Atyának
És értünk született Fiának
Mindkettõ Szentlelkének
Áldások kútfejének
Dicsõség, dicsõség Istennek!

Szabó Imréné

Forrás: Vigasztaló Testvéri Körlevél,
1997. február, 35. szám

Dicsõítõ alkalmak a sárszentmiklósi
református gyülekezetben

Minden hónap utolsó szombatján, e hónapban

2011. október 29-én 17 órakor
várunk minden érdeklõdõt a sárszentmiklósi református gyülekezetbe (a miklósi
gyógyszertár mellett), aki szeretne bibliai tanítást hallani, dicsõíteni, jót beszél-
getni, közösségben lenni, új embereket megismerni, mindezt fiatalos környezet-
ben. A mostani téma: a megváltás.
Hozd magaddal ismerõsödet, barátodat!

A gyülekezet tagjai
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Játék a könyvtárban
Játékos foglalkozásokra várunk a városi könyvtárba

mindenkit (0–99 éves korig).

Készítünk az õsz ter-
méseibõl (kukorica,
dió, mogyoró, csipke-
bogyó, levelek) lakás-
díszeket, ajándéko-
kat.
Játékokat tanulunk,
DVD-filmeket, igény
szerint diafilmeket
nézünk.

Programunk 2011. október 29-én kezdõdik
és november 5-éig tart.

Szombati napokon 9–15 óráig, hétköznapokon délelõtt 9 órá-
tól filmvetítéssel, délután 13 órától 17 óráig kézmûves-foglal-
kozásokkal, játékokkal várjuk az érdeklõdõket!

Legyünk együtt, játsszunk együtt az õszi szünetben is!

A népmese hetének fotói megtekinthetõk a könyvtár honlapján.

Madarász József Városi Könyvtár

Meghívó
Szeretettel meghívjuk

Illyés Gyula születésének évfordulója
alkalmából tartandó rendezvényünkre!

Vendégünk: Bobory Zoltán költõ, elõadómûvész.

Idõpont: 2011. november 3. (csütörtök) 15 óra.

Helyszín: Pálfa-Felsõrácegres Iskolamúzeum.
Program:
– koszorúzás az Illyés Gyula szülõháza helyén álló kopjafánál;
– Bobory Zoltán költõ, elõadómûvész irodalmi estje.
Minden érdeklõdõt szívesen várunk!

Szülõföldünk Nagyjai Emlékbizottság

E-mail: emlekbizottsagpalfa@gmail.com

Angyalkarc

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület szervezésében került meg-
rendezésre Venczel Angyalka mûvésznõ kiállítása. A tárlatot
Rácz Györgyi nyitotta meg, aki röviden összefoglalta a mû-
vésznõ életútját.

Mivel Venczel Angyalka egykor Sárszentmiklóson tanított,
majd késõbb Hévízen, rengeteg tanítványa, ismerõse látoga-
tott el erre az eseményre. Gyönyörû grafikák és festmények
bûvölik el a kiállítás közönségét.

Mágocsi Adrienn

D V D - k i á r u s í t á s
A Bogárdi TV felvételeibõl

1.000 Ft-os darabáron
Sárbogárd–Sárszentmiklós U13; Karácsonyi muzsika

(Biatorbágy, Sárbogárd); Juliális Cecén 2010;
Tavaszi fesztivál Cecén; Motoros buli Alapon;

7 éves Margaréta nyugdíjasklub; Íjászkupa 2007;
XX. Sárbogárdi Szilveszteri Kosárlabdakupa 2010;

Nyugdíjasfarsang Sárbogárd 2007;
Fogathajtás Sárbogárdon 2009

Megvásárolhatók a szerkesztõségben:
Sárbogárd, Hõsök tere 12.



14 CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK 2011. október 27. Bogárd és Vidéke

Sajtos-gombás húskenyér
Hozzávalók (4 fõre): 1 kg
darált hús (marha, sertés,
csirke), 2 tojás, 2 szelet
száraz kenyér, vagy 4 ek
zsemlemorzsa, 1 kisebb
fej vöröshagyma, 2-3 ge-
rezd fokhagyma, 1,5 dl
paradicsompüré, 4 fej
gomba, 10 dkg reszelt sajt
(trappista, edami, füstölt
– ízlés szerint), 1 cs petrezselyem, ízlés szerint só, bors, ételíze-
sítõ.
A gombát, a hagymát apróra vágjuk, a fokhagymát fokhagymatö-
rõn átpasszírozzuk. A húst az összes hozzávalóval alaposan össze-
dolgozzuk, majd legalább fél napra a hûtõben állni hagyjuk. A pi-
hentetés után még egyszer alaposan átgyúrjuk, és szükség szerint
még ízesítjük. A masszát gyümölcskenyérformába töltjük, majd
fóliával lefedve, 200 fokon, 1,5 óráig közepes hõmérsékleten a sü-
tõben megsütjük. Az idõ letelte után a fóliát levéve kb. még 10-15
percet sütjük, hogy színt kapjon a teteje.
A kenyérforma alá (kívülrõl) is tegyünk fóliát, mert elég sok levet en-
ged, és az beleég a sütõbe! Melegen fõzelékek mellé tudjuk ajánlani
(esetleg rizs, vagy burgonyapüré mellé), hidegen remek vendégváró
lehet egy kis friss salátával.

Rétes egyszerûen
Hozzávalók (6 fõre): 35
dkg liszt, 20 dkg vaj, 2 to-
jássárgája, 1 kk cukor,
kevés só, citromlé, fél cit-
rom héja, 1 kis pohár tej-
föl.
A lisztet a vajjal és a tojás-
sárgájával elmorzsoljuk,
majd belegyúrjuk a cuk-
rot, sót, a tejfölt és a cit-
rom levét, héját. Jól eldolgozzuk. Fél órát hûtõben pihentetjük. A
tésztát kettévágjuk (vagy inkább háromba), és nagyon vékonyra,
pár milliméteresre kinyújtjuk. Megkenjük a töltelékkel, és felte-
kerjük. Tekerés közben a végeit visszahajtjuk, hogy ne folyjon ki a
töltelék. Kivajazott sütõlemezre rakjuk, felvert tojással megken-
jük a tetejét. Elõmelegített sütõben megsütjük 180 fokon.

Körtés-karamellás süti
Hozzávalók a tésztához: 2
dl joghurt, 1,5 dl olaj, 1,5
dl kristálycukor, 3 dl liszt,
1 cs sütõpor, 1 cs vaníliás
cukor, 2 tojás, só.
A 15 dkg cukorból világos
karamellt készítünk, és
egy tortaforma aljára önt-
jük. Körbe-körbe kirakjuk
a körtegerezdekkel. A to-
jást a kétféle cukorral, csipet sóval simára keverjük. Hozzáadjuk a
joghurtot, az olajat, és kanalanként a sütõporral elkevert lisztet.
A körtére öntjük a tésztát úgy, hogy egyenletesen elterüljön rajta.
Elõmelegített sütõben kb. 35-40 percig, 170 fokon világosbarnára
sütjük. (Tûpróba!) A sütõbõl kivéve pár percig pihentetjük, majd
egy szélesebb tálra borítjuk, hogy a körték kerüljenek felülre. A
tortaformából sütés közben kifolyhat egy kis karamell, ezért a tor-
taformát egy alufóliára tesszük, amit az oldalára is kicsit felhaj-
tunk, és egy sütõlapra helyezzük. Így lehet, hogy a sütési idõ
megnõ, de nem kell a ráégett karamellt vakargatni a sütõbõl.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Idõjárás
A következõ öt napban egyre inkább anticiklonális hatások ha-
tározzák meg hazánk idõjárását. Csütörtökön még a Dunántú-
lon elszórtan elõfordulhat kisebb csapadék, de az idõszak na-
gyobb részére a csapadékmentes idõjárás lesz a jellemzõ. A
légmozgás általában gyenge lesz, ezért egyre makacsabb köd-
mezõkre számíthatunk, lehetnek tartósan ködös tájak is,
ugyanakkor a napos vidékeken egész kellemes, mérsékelten
meleg idõre számíthatunk.

www.metnet.hu

KIJAVÍTOTT MESE
– Mit lehetne csinálni, hogy ne haljanak meg az emberek? – kér-
dezte szorongva a hároméves fiú az anyukája ölében, amikor az
egy veszélyes részhez ért a mesében. Nehéz napja volt: mikor hoz-
ták haza az óvodából, az árokban egy véres arcú, mozdulatlan em-
bert látott, este meg a Jancsi és Juliska címû mesét kezdte mesélni
neki az édesanyja. Épp ott tartottak, hogy Jancsi ketrecbe zárva
várja, hogy a gonosz boszorka megsüsse és megegye, azonban,
mint tudjuk, a fiú ötletesen maga löki a kemencébe a nõt, aki ott
töpörtyûvé válik.
Az anya hirtelen úgy döntött, hogy kijavítja a mesét. Sok nehéz
órát élt már át a család a gyerek túlzott érzékenysége miatt, jobb
elejét venni a könnyek árjának.
„Mit gondolsz, Gyurika, mi történt egy harmatos reggelen? Hát,
kérlek, a gonosz boszorka kilopódzott a mézeskalácsházból. Iz-
gulsz, mi? Vajon baltáért ment a fáskamrába? Vagy mérget ment
gyûjteni az erdõbe? Képzeld, egy kis kosárkába elkezdett málnát
szedni. Ismerte jól az erdõt, tudta, merre vannak a legjobb málná-
sok. Mikor tele lett a kosár, zajtalanul bevitte a konyhába, s dol-
gozni kezdett. Mit csinált, mit nem, nagyon sürgött-forgott. Jan-
csi, szegény, mély kábulatban aludt a ketrecben, Juliskát is el-
nyomta a nyugtalan álom valamikor éjfél után. Úgy kilenc, tíz óra
körül az öreg csotrogány énekelni kezdett. Azt hiszem, Tosca ári-
áját énekelte. Szép hangja volt, ha hiszed, ha nem. Csak úgy zen-
gett a mézeskalácsház. Persze a fiatalok mocorogni kezdtek, fü-
leltek, élvezték a szép elõadást. Aztán az öregasszony huncut
mosollyal megszólalt:
– Jó reggelt, álomszuszékok! Nézzetek csak be a konyhába!
Nosza, levette Jancsi ketrecérõl a lakatot, s a fiatalok kíváncsian
odasettenkedtek a konyha ajtajához. Uramfia, mit láttak? Az asz-
tal közepén egy nagy tál málnás fagylalt púposodott, körülötte há-
rom kisebb tálka várt a sorára, mindegyik mellett kis ezüstkanalak
csillogtak.
– Szeretitek-e a gyümölcsfagylaltot, gazfickók?
Jancsi és Juliska nem sokat kérették magukat, jó nagy adagokat
vettek a rózsaszín nyalánkságból, és nekiláttak. Az öreglány sem
volt rest, õ is megtöltötte a tálkáját, de közben könnyes szemmel
megszólalt:
– Ti haszontalanok, hát tényleg el tudtátok képzelni rólam, hogy
sült karmonádlit készítek Jancsiból? Nem ismertétek ti az én érzõ
lelkemet! Vegyétek tudomásul, hogy megszerettelek benneteket.
Nem vettétek észre, miközben édesen aludtatok, hogy milyen
meghatódottan néztelek benneteket? Én sem vagyok fából, ki-
gyúl a szívemben a szeretet lángja. Jancsit csak azért zártam ket-
recbe, mert észrevettem, hogy néha nagyokat harapott a házte-
tõm csokoládécserepeibõl, sõt egyszer vagy húszdekányit letört a
kolbászkerítésbõl. Nem vagyok én gazdag, hogy folyton tataroz-
tassak!
Hirtelen felindulásban megölelték egymást hárman ott a konyhá-
ban, és a lelkük szeretettel telt meg.
A két világcsavargó, szegény árva ott is maradt a néninél, segítet-
tek neki a ház körül, gombát szedtek az erdõben, Jancsi vadászni
is megtanult.
Ma is élnek.”

(L. A.)
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Cecei sulibörze
TÖK jó nap

Októberben nagyon sok helyen lá-
tunk a falunkban is különbözõ fajtá-
jú, formájú és méretû tököket. Egyre
inkább elterjed nálunk is az az angol-
szász eredetû szokás, ami az ilyenkor
megérett zöldségféle dekorációs cé-
lú felhasználásához kapcsolódik. Is-
kolánk 4. a osztályos tanulóinak egy
egész napja ennek jegyében telt el.
Élménybeszámolójuk árulkodik a
rendezvény sikerérõl:
„Október 18-án nagy izgalommal
jöttünk iskolába. Végre TÖK JÓ
NAP!
Napokkal elõbb gyûjtöttük a hozzávalókat (tökök sokasága, paprikák különbözõ szín-
ben és formában, csipkebogyó stb.). Csoportokat alakítottunk, kiosztottuk a feladatokat.
Kedd!!! Kezdõdik a munka! Nagyon sokat dolgoztunk, jókat nevettünk, ötleteltünk. De
meglett az eredménye! Iskolánk auláját díszítettük a mûveinkkel. Két nap gyújtottunk
mécsest a töklámpásokba.
Hát, nem csak egy, de több TÖK JÓ napunk is volt!”

Cecei Általános Iskola 4. a osztály

1956 forradalmáraira emlékeztek a cecei iskolások

Az idei tanévben október 21-én került sor a Cecei Általános Iskolában az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc kitörésének emléknapjára.
A hagyományokhoz híven iskolánk 7. évfolyamos tanulói készültek tematikus mûsorral,
amelynek segítségével dramatikus eszközökkel is sikerült megidézni a korszak hangula-
tát. A korabeli filmrészletek, képek és zenei aláfestés is hozzájárult történelmünk e jeles
napjának felelevenítéséhez. A diákok felvillantották a Rákosi-korszak törtvénytelensé-
geit, amelyek egyenes elõzményei voltak azoknak az októberi eseményeknek, amelyeket
szintén végigkísérhettünk az elõadás folyamán.
A mûsor a szabadságharc áldozatairól való megemlékezéssel zárult. Az ünnepi mûsor a
Szabadság téri mûvelõdési ház nagytermében került elõadásra, amely után az iskola di-
ákjai megkoszorúzták a település központjának parkjában található kopjafát. Minden
évfolyam itt emlékezett meg néma fõhajtással a forradalom mártírjairól.

Cecei iskola

Hírek az ágotai
iskolából

A Szent István Általános Iskola Sárszent-
ágotai Tagiskolája a 2011-2012-es tanévet
107 tanulóval 11 pedagógussal és 8 tanuló-
csoporttal kezdte meg.
Szeptemberben a 4. és a 6. osztály Kurjáné
Tóbel Mária és Varga Ágnes osztályfõnö-
kök vezetésével látogatást tettek Székesfe-
hérváron a Csók István Képtárban, az egy-
házmegyei történeti kiállításon, valamint a
bazilikában.
Papírgyûjtési verseny során iskolánk 30
mázsa papírt gyûjtött, legtöbbet az 5. osz-
tály. A hulladékért kapott pénzt tanulmá-
nyi kirándulásra használjuk fel.
Az aradi hõsökrõl megemlékezett intéz-
ményünk. Az ünnepi mûsort a 6. osztály
adta, felkészítõjük Nyuli Tiborné tanárnõ
volt. Az aradi vértanúk emlékére, Sárbo-
gárdon szervezett stafétafutáson csapata-
ink 3. helyezést értek el.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
eseményeit a 6. osztályosok idézték fel
Varga Ágnes tanárnõ segítségével. Az ün-
nepség végén került sor az erre az alkalom-
ra szervezett vetélkedõ díjainak átadására.
Jencski Tibor, Vinklár Péter, Németh Eri-
ka és Kovács János kapott emléklapot és
tárgyjutalmat. Az ünnepségeken szerepelt
iskolánk hangszeres mûvészeti csoportja
és énekkara is.
A Sárszentágotai Általános Iskola Gyer-
mekeiért Egyesület a magánszemélyek
adója 1 %-ának felajánlása nyomán 2011-
ben 154.732 Ft-ot kapott. Az összeget ta-
nulmányi kirándulásra és eszközbeszer-
zésre fordítjuk. Köszönjük a támogatást!

Gerse Ferenc tagintézmény-vezetõ

Figyelem!

Kosárlabdaedzés
diákoknak!

Kedden 18–20 óráig,
szombaton 16–18 óráig.

Helyszín: a Sárszentmiklósi
Általános Iskola tornaterme.

Szervezõ:
Sárbogárd Kosárlabda Club.

Jelentkezés a helyszínen. Váltócipõ hasz-
nálata kötelezõ! Hozd el barátaidat is!

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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Október 29., SZOMBAT
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.34 Magyar gazda 6.00 Anno 6.25 Angi jelenti
6.55 Opera Café 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Aranymetszés
10.55 Családom és egyéb emberfajták 11.15 Gyerekjáték a számítógép 11.30
Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Zöld Tea 13.05 Hungariq 13.35
Natura 14.05 Erdõjárók 14.35 Valaki – Konok Tamás 15.05 A természet csodái
16.00 Végtelen történet 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat – A Lu-
xor, az ötöslottó és a joker sorsolása 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A cég
– A CIA regénye 21.50 Hamvai Kornél: Szigliget 0.25 Miller 2009! 1.15
Sporthírek 1.25 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Forma-1 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.50 Pick Szeged–MKB Veszprém férfi kézilabda bajnoki mérkõzés
14.30 Míg a halál el nem választ 15.05 Döglött akták 16.05 Nevem: Senki 18.30
Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 22.20 Való világ 23.35 A begyûjtõ 2.00
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.10 Ki ugat a végén? 10.40 A világ
legerõsebb emberei 11.10 Bajnokok Ligája magazin 11.40 Babavilág 12.10 9 hó-
nap 12.40 Tûsarok 13.10 Walker, a texasi kopó 14.10 Autóguru 14.40 Gyilkos
számok 15.35 Bûbájos boszorkák 16.30 Második élet 17.30 Eva Luna 18.30 Té-
nyek 19.00 Magellán 19.35 Lara Croft – Tomb Raider 2. – Az élet bölcsõje 21.50
Serenity 0.10 Terror a sötétben 1.50 Ezo.tv 2.50 Kalandjárat 3.15 Teleshop 3.45
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 Rádió-
kabaré 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
Rádiószínház 20.56 Zene 21.04 Rádiószínház 21.48 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 30., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.34 Magyar gazda 6.00 Esély 6.25 Kortárs 6.55
Opera Café 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek hozzám 9.10 Így szól az Úr! 9.15 Katoli-
kus krónika 9.40 Református magazin 10.05 Református ifjúsági mûsor 10.15 Az
utódok reménysége 10.40 A Korál-sziget együttes 11.00 Evangélikus istentisz-
telet közv. 12.00 Hírek 12.05 Zegzugos történetek 12.35 Anno 13.05 Kormorán –
A koncert elõzményei 13.35 Kölyök 15.15 TS 15.50 DVSC TEVA–Budapest Hon-
véd bajnoki labdarúgó-mérkõzés 18.05 Déltenger kincse 18.55 A lényeg 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Míg végül sem-
mid sem marad 23.05 Hannah és nõvérei 0.45 Sporthírek 0.55 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Forma-1 12.00 Híradó 12.40
Magyar autósport-magazin 12.55 Trendmánia 13.25 Törzsutas 13.55 Merlin ka-
landjai 14.50 Sue Thomas – FBI 15.50 Eltûntnek nyilvánítva 16.50 Lagzi-randi
18.30 Híradó 19.00 Való világ 21.25 A szállító 2. 23.15 Az elveszett zászlóalj 1.05
Mi, ha nem magyar? 2.15 Asszonymaffia
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2 Matiné 9.30 Nagy
vagy! 10.25 Ability – A képességek próbája 10.55 Stahl konyhája 11.25 Kaland-
járat 12.00 Borkultusz 12.30 Talpig nõ 13.00 Több mint testõr 13.35 Simlis Jack,
a karibi szuperkém 14.25 Összeesküvõk 15.35 Bûbájos boszorkák 16.30 Lara
Croft – Tomb Raider 2. – Az élet bölcsõje 18.30 Tények 19.00 Napló 19.35 Napló
extra 20.05 Oviapu 22.00 Frizbi Hajdú Péterrel 23.00 TotalCar 23.30 Knight Rider
0.25 Emma titka 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 Vasár-
napi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Baptista istentisztelet
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 20.54 Zene 21.04 Rádiószínház 21.53 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 31., HÉTFÕ
MTV: 5.54 Hajnali gondolatok 5.55 Roma magazin 6.25 Domovina 6.55 Ma reg-
gel 8.55 Grimm meséibõl 10.00 Koldus és királylány 11.25 Rákóczi tolmácsa –
Ibrahim Müteferrika 12.00 Hírek 12.05 „Egy szelet kenyér” 12.50 VUK 14.10 Lo-
vas a sötétben 16.00 Kormorán 17.05 Fekete gyémántok 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Õsz New Yorkban 22.00 Soul Kitchen 23.40
Hungariq 0.10 Sporthírek 0.20 „A mester zárva tartja mûhelyét” 1.10 J. S. Bach:
80. (Reformáció) kantáta
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 11.00 A kétbalkezes Cupido 12.45 A
szeretet ösvényén 14.30 Soha többé Halloweent! 16.35 Seriff az égbõl 18.30 Hír-
adó 19.05 A Karib-tenger kalózai 2. – Holtak kincse 22.00 Való világ 23.10 Min-
den, amit mindig is tudni akartál a pókerrõl 23.45 A gazdagok is ölnek néha

TV2: 6.00 TV2 matiné 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop
11.45 Ház a szigeten 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva Luna 15.30 Rex felügyelõ 16.30 Má-
sodik élet 17.25 Update konyha 17.30 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeeskü-
võk 20.35 Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50 NCIS 23.45 Aktív Extra 23.50 Es-
küdj! 0.25 Ezo.tv 1.00 Made In America 2.50 Magellán 3.15 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 A reformáció napja
6.00 Ünnep reggelén 8.04 Ahová te mégy… 9.04 Bankok és bankók 9.30 Ahol a
Vizsolyi Biblia készül 10.04 Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 A hely 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene
13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 „Úrnak szava halló város” 15.00
Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Örökség 16.04 Közelrõl 17.04 Erõs vár? – A
székelyderzsi templomerõd 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 „Keresztény vagy keresztyén?”
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

November 1., KEDD
MTV: 5.54 Hajnali gondolatok 5.55 Srpski Ekran 6.25 Unser Bildschirm 6.55 Ma
reggel 9.00 Grimm meséibõl 10.05 Koldus és királylány 11.45 Magánkápolnák
12.00 Hírek 12.05 „Holtak álma felett” 12.55 Szegény Dzsoni és Árnika 14.15 Lo-
vas a sötétben 16.05 Kormorán 17.10 Fekete gyémántok 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Benjamin Button különös élete 22.55 Tudo-
rok 23.55 A rejtélyes XX. század 0.25 Esély 0.50 Sporthírek 1.00 Brahms-est
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.40 Apám lehetnél 12.45 Vilmos
herceg 14.35 Én, Pán Péter 16.35 A seriff és az idegenek 18.30 Híradó 19.05
Csak szex és más semmi 21.00 Való világ 22.10 John Q – Végszükség 0.30 Totál
szívás
TV2: 6.00 TV2 matiné 10.50 Dragonlance krónikák 12.40 Manhattan kicsiben
14.20 Idõstoppolók 16.00 Irány Eldorádó! 17.35 Szörnyek az ûrlények ellen: A
mutáns tökök inváziója 18.00 Félelem és shrekketés 18.30 Tények 19.00 Össze-
esküvõk 20.35 Aktív 20.30 Bajnokok Ligája 22.45 P.S. I Love You 1.00 Bajnokok
Ligája 1.30 Mr. Jones – Jogában áll meghalni 3.30 TotalCar 3.55 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Mindenszentek zené-
jébõl 6.00 Ünnep reggelén 8.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 8.56 Zene
9.04 Eltemetett titkok nyomában 9.30 Családfánk alatt? 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Végvá-
ri hõsök emlékezete 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 16.30 „Árva anyák” 17.30 Krónika 18.03 Végvári hõsök emlékeze-
te 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Õszi beszélge-
tés 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

November 2., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.05 Nicholas ajándéka 11.35 Adj már csendességet 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Hrvatska krónika 13.30 Ecranul Nostru
14.00 Tudástár 2011 14.30 Válogatás az Országos Természetfilm-fesztivál film-
jeibõl 15.00 Angyali érintés 15.50 Különleges mentõalakulat 16.35 MM 17.35
Észak és Dél 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi
helyszínelõk 21.05 On The Spot 22.00 Szerda este 22.35 Kortárs 23.05 Kis tini a
nagyvilágban 0.05 Zegzugos történetek 0.35 Sporthírek 0.45 Észak és Dél 1.35
MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Autómánia 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45 Reg-
geli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
10.20 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.10 A szív útjai 15.10 Máso-
dik esély 16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.15 Barátok közt
21.00 Való világ 23.05 Vámpírnaplók 0.05 Reflektor 0.20 Patkányok
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka
habbal 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45 Az olajher-
ceg 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva Luna 15.30 Rex felügyelõ 16.30 Második élet 17.25
Update konyha 17.30 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.05 Skan-
dinávlottó-sorsolás 20.35 Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50 Doktor House
22.50 Született feleségek 23.45 Aktív Extra 23.50 Esküdj! 0.25 Tények este 1.00
Ezo.tv 1.35 Lady Chatterley 4.25 Babavilág 4.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 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
20.18 Megzenésített versek 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Króni-
ka 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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A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREG-
RESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Tele-
com hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Október 28., P: 7.00 Lapszemle 8.00 A bennünk élõ reménység
(60p), Drogmisszió (74p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Tinódi
szüret (30p), 50 éves konfirmandus-találkozó (60p), Alapítványi
bál Cecén (60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Október 29., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 Tinódi szüret (30p), 50 éves konfirmandus-találkozó (60p),
Alapítványi bál Cecén (60p) 18.00 Lapszemle 19.00 Pusztaegresi
szüret (21p), Rucz-szüret 2. (25p), Bozsik-kupa (20p), Népzenei
Minõsítõ Nagylókon (80p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Október 30., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Tinódi szüret (30p), 50 éves
konfirmandus-találkozó (60p), Alapítványi bál Cecén (60p) 13.00
Heti híradó 14.00 Pusztaegresi szüret (21p), Rucz-szüret 2. (25p),
Bozsik-kupa (20p), Népzenei Minõsítõ Nagylókon (80p) 18.00
Heti híradó 19.00 A szenvedés (100p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó

Október 31. H: 7.00 Heti híradó 8.00 A szenvedés (100p) 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Venczel Angyalka-kiállítás (20p), Sárhat-
vani bolondlagzi (22p), Mészöly – Jótékonysági est (80p) 23.00 és
0.00 Heti Híradó

November 1., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti
Híradó 19.00 56-os megemlékezés Miklóson (20p), a Mészölyben
(50p) és Cecén (30p), Nyitott Egyetem: Zacher Gábor elõadása
(25p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó

November 2., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Venczel Angyalka-kiállí-
tás (20p), Sárhatvani bolondlagzi (22p), Mészöly – Jótékonysági
est (80p) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport
23.00 és 0.00 Lapszemle

November 3., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 A szenvedés (100p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorvál-
tozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûso-
roknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében. Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgál-
tatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

November 3., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.05 Poén Péntek 11.00 Szignó 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát
expressz 12.55 Rondó 14.00 TED 14.30 Természetfilmesek és egyéb állatfajták
15.00 Angyali érintés 15.50 Különleges mentõalakulat 16.40 MM 17.35 Észak
és Dél 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Atlantisz gyer-
mekei 21.55 Csütörtök este 22.30 Valaki – Gábor Emese képzõmûvész 23.00
Múlt-kor 23.30 Angi jelenti 0.00 Zöld Tea 0.25 Sporthírek 0.35 Észak és Dél 1.30
MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Törzsutas 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45 Reg-
geli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
10.20 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.10 A szív útjai 15.10 Máso-
dik esély 16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.15 Barátok közt
21.00 Való világ 22.10 Dr. Csont 23.15 Kemény zsaruk 0.20 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
Billy Madison – A dilidiák 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva Luna 15.30 Rex felügyelõ 16.30
Második élet 17.25 Update konyha 17.30 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Össze-
esküvõk 20.35 Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50 Vejedre ütök 0.05 Aktív Extra
0.10 Esküdj! 0.45 Tények este 1.20 Ezo.tv 1.55 A blogger 2.45 Az Álmosvölgy le-
gendája 4.25 Segíts magadon! 4.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30
Közelrõl 17.05 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 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 4., 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 Balázs Elemér – Nyári Oszkár 13.25
Esély 13.55 Kõ, papír, olló 14.25 Natúra 14.55 Angyali érintés 15.45 Különleges
mentõalakulat 16.35 MM 17.40 Észak és Dél 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Kiss József: Az angyalok nem sírnak 22.25 Péntek este
23.00 Titkolt örökség 0.00 Sporthírek 0.10 Észak és Dél 1.05 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Infománia 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45 Reg-
geli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
10.20 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.10 A szív útjai 15.10 Máso-
dik esély 16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.15 Barátok közt
21.00 Való világ 22.10 A specialista 0.20 Reflektor 0.35 Törzsutas 1.05 Ments
meg! 1.55 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Mokka habbal 9.40 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.50 Teleshop 11.25 Hol
van Fred? 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva Luna 15.30 Rex felügyelõ 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 23.35 Aktív Extra 23.40 Es-
küdj! 0.15 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.50 Hõsök 2.50 A csajozás ásza 3.40 Ale-
xandra 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 13.25 Zene 13.30 A Magyar Pünkösdi Egyház félórája 14.05 Arc-
vonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 15.58 „Kap-
csoljuk a forradalmat” 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
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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

Üzlethelyiség kiadó 35 m2-tõl 200 m2-ig. központi
helyen, jó parkolási lehetõséggel. Elérhetõség: 06
(20) 925 3414
Gyermekfelügyeletet vállalok. 06 (20) 405 7366
Összkerékhajtású mezõgazdasági kistraktorok ki-
tûnõ mûszaki és esztétikai állapotban, ajándék ben-
zines láncfûrésszel eladó. 06 (30) 465 0225
Fülkés John Deere 300 Yanmar Diesel motorral fû-
nyíró és kommunális alkalmatossággal, ajándék da-
milos kaszával 900.000 Ft-ért eladó. 06 (30) 465
0225
Földlabdás luc- és ezüstfenyõk eladók. 06 (30) 526
5603 2085840

Szabadbattyánban eladó 140 m2-es családi ház,
parkosított kerttel. Irányár: 17 millió Ft. Érdeklõdni:
06 (20) 370 5827
Ezüst színû, normand fenyõgallyak kaphatók, egé-
szen karácsonyig, valamint mindenszentekre is.
Sárszentágota, Ady Endre út 11. 06 (70) 7724 838
Eladó beton kerítésoszlop 240x11x11-es. 1400
Ft/db. Érdeklõdni: 06 (30) 348 3620
Ady-lakótelepen erkélyes, bútorozott lakás kiadó.
06 (30) 273 1278
Karosszéria-javítás, vizsgára felkészítés. Baki Fe-
renc Sárhatvan, József Attila utca 10. 06 (70) 310
7598
Sárbogárdon összkomfortos parasztház gazdálko-
dásra alkalmas telekkel, melléképülettel eladó. Ér-
deklõdni: 06 (20) 4881 495

Szoba, konyha, spájz, elõszobás régi parasztház el-
adó. Irányár. 1.500.000 Ft. 06 (70) 506 3346
Sárszentmiklóson csendes környezetben családi
ház eladó. 06 (30) 552 5261, 06 (30) 504 3979
Árpád-lakótelepi tégla épületben 50 m2-es lakás
sürgõsen eladó. 06 (30) 552 5261
Eladó 600 négyszögöl szántóterület a sárbogárdi
Ipar szõlõhegyen. Érdeklõdni Sárbogárd, Damjanich
u. 17. 18 óra után.
2 db anyakoca vágásra és 9 db választási malac el-
adó. 06 (30) 862 8672 2086113

Családi ház albérletbe kiadó. 06 (30) 725 1876 2086084

Építési telek meglévõ alappal, engedéllyel eladó.06
(70) 450 3294, 06(70) 453 4227 2086219

7 részes konyhabútor olcsón eladó. 06 (70) 212
9947 2086151

Sárbogárd központjában 40m2 –es üzlethelyiség el-
adó. Hozzáépíthetõ bõvítéssel lakássá is alakítható.
Telefon: 06 (20) 342 0788
Külföldi munkára fodrászokat keresünk német
nyelvtudással.06 (30) 576 2729 2086145

Csak egy kattintás! www.biztosithatlak.hu oldalán,
az összes biztosító díjkalkulátora egy helyen gépjár-
mú biztosításra. 06 (30) 682 9082
Gyermekfelügyeletet és takarítást vállalok. 06 (30)
516 3166
Eladó 140 kg-os hízó. Telefon: 06 (30) 581 6402
2086139

Lakás kiadó. 06 (30) 6245 444
Minõségi cser, akác tûzifa, eladó sárbogárdi keres-
kedõtõl! Cser hasított 1950 Ft. Akác kugli 2150 Ft,
hasított 2250 Ft. Vegyes tûzifa 2000 Ft-tól, házhoz
szállítással. Telefon: 06 (20) 406 9267 2086216

Csemege fûszerpaprika kapható 3000 Ft/kg. 06 (25)
460 512
Almavásár a sárbogárdi piactéren minden szombat
délelõtt amíg az idõjárás megfelelõ. 06 (30) 258
5551
165 literes hûtõláda jó állapotban eladó. 06 (30) 577
2185 2085950

Vágott krizantém eladó. Tósoki, Nagyhörcsök 06
(30) 464 0345 2085947

Pusztaegresen családi ház albérletbe kiadó. Érdek-
lõdni: 06 (30) 401 1363 2086211

Eladó lakást vagy házat keresek a környéken. 06
(30) 520 4512, Turiné.
Áron alul Sárbogárdon jó helyen lévõ lakás eladó.
06 (70) 703 1875
Már most gondoljon a karácsonyra, spóroljon ve-
lünk, intézze az ajándékvásárlást otthonról, olcsób-
ban. Kedvezmények és lehetõségek az Avonnál, hív-
jon vagy küldjön sms-t további tájékoztatásért. 06
(30) 2371 789

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

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

Központban ÜZLETHELYISÉG kiadó.
06 20 372 1278

Nagyvirágú KRIZANTÉM kapható:
SÁRSZENTMIKLÓS, Tisza utca 8.

Telefon: 06 25 461 279, 06 20 530 5384

ÓRIÁS virágú KRIZANTÉM kapható!
Zádori Sárbogárd, Fenyõ u. 18.
06 25 461 158, 06 70 643 8770

JÓSLÁS, SORSELEMZÉS
a BB szépségházban. 06 30 902 9835

Áron alul ELADÓ egy alig használt
CABLE/DSL GIGABYTE ROUTER.

06 30 386 4133

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Eltûnt! Ha látta, kérem,
értesítsen! 06 (30) 899 0278,
Tinódi út 134. A becsületes

megtaláló jutalomban részesül.

A WELLA SZALONBAN
az Attila u. 2. szám alatt, a SPAR mellett,

bõvítettük szolgáltatásainkat,
a nõi, férfi-, gyermekfodrászat és
kozmetika mellett új kollégánk,

TURI PÉTER „PEPPE” testtetováló
várja minden kedves vendégét!
Bejelentkezés: Szõnyegi Tünde –

06 30 602 1656, 06 20 9236 893
Kõrösiné Csatáriné Györgyi –

06 30 2165 457
Turi Péter – 06 70 333 4133

Keress minket a Facebookon is!
A szalonban mûkörmösnek hely kiadó.

Kérdezték

Nem az óvodások voltak
Szombaton éjjel Sárszentmiklóson az óvoda utcájában, a Gesztenye soron – valószínûleg alko-
hol hatása alatt – erõs fiatalemberek randalíroztak: elfektették a vaslábakon álló utcanévtáb-
lát.
Úgy tûnik, ez a mutatvány nem elégítette ki õket, és megpróbálták megváltoztatni az utca for-
galmi rendjét. Kiemelték a másik oldalon a súlykorlátozó KRESZ-táblát, és az árokba dobták.
A tábla jelentése így megváltozott. Jelenleg ugyanis, ha a jelzõtáblát szó szerint értelmezzük, a
7,5 tonna alatti súlyú jármûvek ezen az utcasarkon az árokba hajthatnak minden jogkövetkez-
mény nélkül.
Ezek a legények nem képesek fölfogni, hogy a közvagyonban okozott kárt mi fizetjük meg – és
közvetve, persze, õk is – az útdíjakban?
Az utca egyik lakója elmondása alapján lejegyezte:

Hargitai Lajos
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DEVIZA ALAPÚ
HITELKIVÁLTÁS

FORINTHITELRE

A SÁRBOGÁRD ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

Feltételekrõl érdeklõdjön kirendeltségeinken,
ahol munkatársaink gyors és rugalmas ügyintézéssel,

készséggel állnak rendelkezésükre.

Kirendeltségeink:
Sárbogárd, Alap, Cece, Igar, Mezõszilas, Szabadhídvég,
Lajoskomárom, Dég, Káloz, Sárkeresztúr, Sárosd, Sza-
badegyháza, Nagylók, Sárszentmiklós
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Te lenor Sárbogárd
(Tesco üz le t sor )


