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Ady Endre

Párisban járt
az õsz
Párisba tegnap beszökött az Õsz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.

Süt a nap
Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rõzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.
Elért az Õsz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az úton
Tréfás falevelek.
Egy perc: a Nyár meg sem hõkölt belé
S Párisból az Õsz kacagva szaladt.
Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögõ lombok alatt.

Október 28-a, péntek, délután. A nemrég felújított református templom vakító fehér
épülettömbje méltóságteljes egykedvûséggel veri vissza a késõ õszi nap millió sugarát. A
templomkerti árbocon fekete zászlót libbent idõnként az enyhe fuvallat. Minden irányból kis csoportokban fekete ruhás nõk, férfiak érkeznek. Református lelkészek, várva a
templomi bevonulásra, fekete palástban sorakoznak a gyülekezeti ház udvarán.
Jákob Konrád egy kis asztalkát tesz ki a tornácra. Az asztalon könyvek. Ismerõs a borító.
Szabó Éva nyugalmazott református lelkész könyve: Süt a nap. A kamerát a könyv borítójáról egyenesen a nap felé irányítom. A készülõ filmhez micsoda szép jelkép lesz ez!
Szabó Éva néni temetésére jöttünk nagyon sokan, s míg várakozunk a hívó harangszóra,
átadom magam az érzéseknek. … Nem bánatosak ezek az érzések. A napsugárban ott látom Éva néni mosolyát, ami ott ragyogott mindig az arcán. Ott ragyogott az arcán a fia temetésén és alig fél éve, húsvét szombatján férje, Szabó Imre temetésén is.
Mintha a lelkébõl ragyogna ránk a legnagyobb gyászban is az õszi nap bátorító fénye. S
most II. János pápa szavai jutnak eszembe: „Ne féljetek a szenvedéstõl és a haláltól!”
Éva néni nemcsak szavain, hanem egész lényén engedte átsugározni a Szentháromság Isten örömhírének melegét és fényét.
Mire a harang megkondul, megtelik a templom. Nemcsak a lenti padsorok, de a három
karzat is.
Folytatás a 2. oldalon.
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Süt a nap
Folytatás az 1. oldalról.
A szószék alatt áll a felravatalozott koporsó. A jobboldali padokat a népes gyászoló
család tölti meg. Gyermekei: Juli, István,
Sándor, Imre, Gábor, Miklós, a hitvesek,
unokák. A szószékkel szemben és balra a
padsorokat a messzi földrõl érkezett lelkipásztorok, presbiterek töltik meg.
Mivel e napon van a püspökbeiktatás Horvátországban, a püspökök nem tudtak
részt venni az alkalmon, egyházkerületeiket delegáltjaikkal képviseltetik. Ott ül
köztük Jákob János tábori püspök, Nagy
István, a Nagykõrösi Tanítóképzõ Fõisko-

„Tisztelt gyászoló család! A gyász jóval fájdalmasabb terhet helyez a vállunkra akkor, ha az életet adó Édesanyát búcsúztatjuk. Vigaszt csak az nyújthat, hogy a Mindenség életében nincs halál, csak változás
és élet. Engedjék meg, hogy mély együttérzéssel õszinte részvétünket fejezzük ki:
Lévai Anikó és Orbán Viktor”
A gyászistentiszteletet a református énekkar „A mennybe’ fenn a trónusnál” címû
énekkel nyitja meg, majd a lelkipásztori
köszöntés után együtt zengi az ország különbözõ pontjairól összegyûlt sokaság a híres zsoltárt: „Tebenned bíztunk eleitõl
fogva”.
vezetõje. Személyes hangon ad hálát Istennek, hogy Éva nénin keresztül megismerhette az élet Urát. Mély érzelmeket tükrözõ szavakkal emlékezett az Éva néninél
tett feledhetetlen látogatásokra, amiken
keresztül igei vezetést, áldásokat kaphatott életére és szolgálatára.
Az alkalmat az áldás elõtt egy másik nagy
dicsõítõ zsoltár zárja: „Úrnak szolgái
mindnyájan, áldjátok az Urat vígan!” Különös jelentést kap most ez az ének, amely
az Örömhírt, szívében mély derûvel állhatatosan hirdetõ hû szolgát kíséri utolsó útján. S míg végighalad a templomon a koporsó, a „Maradj velem, mert mindjárt este van” kezdetû angol himnusszal búcsúzik
a református énekkar prédikátorától.
A halottat a templomtól régi református
szokás szerint gyalog kísérik a temetõbe a
gyászolók. A koporsó elõtt hosszú sorban a
taláros lelkészek haladnak. A koporsót kísérõ hozzátartozók után végeláthatatlan
sorban hullámzik a tömeg.

la igazgatója, valamint dr. Sepsi Enikõ, a
Károli Gáspár Református Egyetem rektora is. A kormány részérõl jelen van Németh Zsolt külügyi államtitkár. Eljöttek
Frenkel Andor és húga, Márta, valamint a
nyilas terror idején szintén Éva néniék által megmentett zsidó testvérpár, Gottfried
Palm és felesége, a „Sírjanak a papok” és a
„Süt a nap” németre fordítói is, hogy tisztelettel fejet hajtsanak megmentõjük koporsója elõtt. Ott látom Éva néni hû segítõjét, Szénási Sándornét, akivel egykor
többek között a Református Nõszövetségben munkálkodtak együtt. Eljött dr. Sükösd Tamás polgármester és a város képviselõ-testülete csaknem teljes létszámmal,
és természetesen sokan a sárbogárdi gyülekezetbõl és az ország minden szegletébõl.
Éva néni és Imre bácsi sokat tett azért,
hogy a vallások közti falak leomoljanak.
Nem csoda hát, hogy koporsójánál katolikus, evangélikus és más vallások képviselõi
is ott állnak szép számban.
Aki nem tudott eljönni, az levélben, vagy
táviratban fejezte ki részvétét. Ezek közül
idézek egyet:

Agyagási István a gyászjelentésben és az
alkalomra nyomtatott énekfüzetben is olvasható timóteusi hitvallás alapján búcsúztatja a gyülekezet egykori lelkészét:
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:
végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nekem az Úr ama
napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva
várják az õ megjelenését.” (2.Tim 4: 7-8)
Az énekkar a Hallelujah kötetbõl énekli a
máig frissen csengõ „Mélyen meghajlok ím
színed elõtt” kezdetû éneket. Ez az énekeskönyv volt sokáig az ébredési hullám
kedvenc gyûjteménye. Ezt használta
sok-sok gyülekezet, köztük a bogárdi is,
bibliaóráin, csendes napjain. Számtalan
temetésen csendült fel belõle szólóének
Éva néni részérõl. A nehéz és sötét években amolyan mai Sztáray Mihályként tette
az ige szavát, a keresztyén reménységet ily
módon nyomatékosabbá szolgálatával.
Ezt követõen a harcostársak, Éva néni lelki gyermekei s a Református Nõszövetség
nevében búcsúzik Magyarné Balogh Erzsébet, a Református Missziós Központ

Ezzel a temetéssel a sárbogárdi hitélet jelentõs korszaka zárul le végképp. A mag,
amit Éva néni és Imre bácsi vetettek, annak ellenére, hogy jelen világunkban a hitélet lángja látszólag igen gyengén pislákol,
mégis ezerszeres termést hoz majd azok
lelkében, akiket hûséges prédikátorok szava bármilyen módon is megérintett. És ez a
„termés” igazából nem mérhetõ semmilyen statisztikai számmal. Nem mérhetõ
azzal, hogy hányan lettek igehirdetõ lelkészek tanítványaik közül, hányan járnak
közülük vasárnapi istentiszteletre.
Ki méri azt, hogy egy õszi levél, ahogy lehull a fáról, hogyan változtatja meg a világot? Õk a legkisebb és legnagyobb cselekedetet egyazon mértékkel mérték. Éva néni
és Imre bácsi így hatottak a világra.
A hajdani szülõház tornácos udvarán a temetés után kis csoportokban állnak a családtagok és a vendégek. Beszélgetnek. A
gyerekek futkároznak, a fiúk hemperegve
birkóznak a fûben. A komoly felnõttek
mosolyogva nézik a „rosszalkodó” csemetéket.
És süt a nap!
Hargitai Lajos
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Elhunyt Mészöly Dezsõ
A sárbogárdi Mészöly család leszármazottját, az október 11-én elhunyt Mészöly
Dezsõ Kossuth-díjas írót, költõt, mûfordítót november 4-én 14.15-kor a Farkasréti
temetõben kísérik utolsó útjára. Mészöly
Dezsõ életének 94. évében, rövid betegség
után hunyt el.
Mészöly Dezsõ 1918. augusztus 27-én született Budapesten. Érettségi után 1940-ig a
budapesti Református Teológiai Akadémián tanult, 1942-ben a Kolozsvári Egyetemen szerzett bölcsészdoktori címet
François Villon mûvészetébõl. 1940 és
1943 között a Képzõmûvészeti Fõiskola
festõ szakára is járt – egyik felmenõje Mészöly Géza ismert tájképfestõ volt –, valamint Párizsban is folytatott irodalmi és
színházi tanulmányokat.
Sárbogárdon a könyvtárban egy író–olvasó
találkozó vendégeként a vele készült beszélgetésben Mészöly Dezsõ elmondta:
szépapja, Mészöly Gergely lakott itt, Sárbogárdon. Szüleit és testvérbátyját a Mé-

szöly-temetõben helyezték nyugalomra. A
temetõ azonban a szovjet csapatok laktanyakörletébe került, így az oroszok kivonulásáig nem mehettek oda magyarok. Az
oroszok kivonulása után a temetõ helyén
már csak szemétdomb, mocsok, és csupán
egy-két sírkõ maradt. Néhány elhunytat
sikerült azonban exhumálni és a Huszártemetõben újratemetni.
A születésnapját ünneplõ író jelentõs indíttatást kapott híres édesapjától, Mészöly
Gedeon nyelvészprofesszortól, mûfordítótól, vígjátékszerzõtõl pályafutásához.
Habár édesapja eredetileg lelkésznek
szánta fiát.
(Ezzel kapcsolatos írásunkat a Bogárd és
Vidéke 2008/36. számában olvashatják.)
Mészöly Dezsõ 1946-ban a Nemzeti Színház dramaturgjaként kezdett el dolgozni,
1948-ban a Madách Színházhoz került,
ahol szintén dramaturgként dolgozott, és
tanított a Színmûvészeti Fõiskola dramaturg szakán is. 1958-ban távozott a Ma-

Dr. Mészöly Dezsõ
Kossuth-díjas író, költõ, mûfordító,
a francia ’Ordre des Chevaliers des Palmes Académiques’ tulajdonosa
életének 94. évében 2011. október 11-én elhunyt.
Utolsó útjára a Farkasréti temetõ Makovecz-ravatalozójából kísérjük
november 4-én, pénteken, 14.15 órakor a református egyház szertartása szerint.
Gyászolják gyermekei, unokaöccsei, valamint barátai, tisztelõi, tanítványai,
a Magyar Írószövetség és a Magyar Mûvészeti Akadémia.
Dr. Mészöly Dezsõt a Nemzeti Erõforrás Minisztérium saját halottjának tekinti.

A reformáció hetén
A reformáció hete alkalmából Magyarné
Balogh Erzsébet, a Református Missziós
Központ vezetõje volt a sárszentmiklósi
evangélikus gyülekezet vendége szerdán
este.

Az alkalom közös énekléssel kezdõdött.
Bõjtös Attila evangélikus lelkész köszöntötte a vendéget, aki a reformáció
jelentõségérõl, a hit megvallásának fontosságáról, Krisztus követésének következetes vállalásáról szólva hirdetett igét.
Hargitai Lajos

dách Színháztól, 1963-ig szabadúszóként
tevékenykedett. Ekkor a Magyar Televízió
munkatársa lett, ahol 1978-as nyugdíjba
vonulásáig dolgozott. 1992-ben az elõbb a
Magyar Televízióban, késõbb a Duna
TV-n a kezdeményezésére létrejött és havonta megjelenõ Lyukasóra címû irodalmi
mûsor szerkesztõ-mûsorvezetõje volt.
Mûfordítói munkásságának gerincét Villon mûveinek tolmácsolása és a róla készült tanulmányok sora adta. Lefordította
szinte a teljes életmûvet, mindent, amit
Villonnak tulajdonítottak, és azt is, amit írtak róla. De az õ fordításában játsszák ma
Magyarországon a legtöbb Shakespearedarabot, és átültette magyarra Moliére,
Agatha Christie, Heine mûveit, sõt egy
névtelen flamand szerzõ mirákulumát is.
A Kossuth- és József Attila-díjas írót, költõt, mûfordítót, a Magyar Írószövetség és a
Magyar Mûvészeti Akadémia tagját a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium saját
halottjának tekinti.
Béke poraira!
/H/
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60 éves a gimnázium
4. rész
Az 1973–74-es tanévben ismét közös igazgatás alá került az iskola és a kollégium.
Beindultak a Ki tud többet a Szovjetunióról? címû vetélkedõk az orosz szakos tanárok szervezésében.
Bevezették a középiskolás ösztöndíjrendszert. 37 ösztöndíjasnak 58 ezer Ft-ot ítélt
meg a tanárokból, szülõkbõl, diákokból álló szociális bizottság.
1973-ban az iskola felvette Petõfi Sándor
nevét. (Petõfi mint vándorszínész 1841
nyarán járt Sárbogárdon. Ennek emlékét a
város központjában emléktábla hirdeti.)
Ekkor indultak el, s hagyománnyá váltak
március 15-e táján a Petõfi-napok.
Kialakultak az iskolai ünnepélyek megrendezésének hagyományai.

disné Fülpesi Irén, dr. Örs Attiláné, Simon Jánosné, Géró A. Péter.
1978-ban új tárgyakat vezettek be, pl. világnézetünk alapjai, technika. A tananyagot törzsanyagra és kiegészítõ anyagra osztották. Az elsõ elvégzése kötelezõ volt, a
kiegészítõbõl a tanár válogathatott. A tanterv lehetõvé tette fakultatív tárgyak tanítását kisebb csoportokban III. osztálytól
kezdve.
A következõ gyakorlati fakultációk indultak: könyvtárkezelõi, gépjármûvezetõi és
szállítási ügyintézõi, népmûvelési szervezési, nevelési, államigazgatási, elektronikai ismeretek. Ezeket Imre László, Szûcs
Mihály, Magyar Imre, Sztari Béla, Géró A.
Péter, dr. Lendvai György óraadók oktatták.
Újra öt tárgyból kellett érettségizni, kötelezõ lett az érettségi történelembõl és egy
idegen nyelvbõl is. Az egyetemi-fõiskolai
felvételibe hat tárgy jegyei számítottak. II.
osztályban féléves kurzus foglalkozott a
pályaválasztás lehetõségeivel, a helyes önismeret elsajátításával. Osztályfõnöki órákon nagyobb hangsúlyt kapott a családi
életre nevelés.

érte el. Évente egy-két darabot vittek színpadra. Legsikeresebb darabjaik: János vitéz, A helység kalapácsa, Iskoladráma stb.
Az iskola hírnevét itthon és külföldön
(Csehszlovákia, Bulgária, Ausztria) egyaránt öregbítették. Kiemelt minõsítések,
„Kiváló Együttes” címek kísérték szereplésüket.
Hasonlóan szép szereplés jelezte az énekkar fellépéseit is. A Éneklõ Ifjúság mozgalom keretében, Huszics Vendel vezetésével, arany- és ezüstminõsítéseket, meghívásos rádiófelvételeket mondhatott magáénak.
A lány-kézilabdacsapat szinte rendre megyei I. helyezett lett, s tisztesen helytállt a
területi vagy országos döntõkön is Simon
Péter irányításával. Ünnepnek számítottak a márciusi Petõfi-kupa nagy csatái Kiskõrös, Dombóvár, Székesfehérvár (Vasvári), Alap stb. csapataival.
A 80-as évek az új tanterv valamint a számítástechnikai képzés bevezetésével indult. Faragó Zoltán és Kozma András lettek a megalapozói e képzésnek.
1984-tõl volt már volt számítógépe az isko-

A névadónk szobrának leleplezése (1975)

A Képzõmûvészeti Alap és dr. Pál István
akkori országgyûlési képviselõ jóvoltából
1975. március 15-én felavatták Petõfi
szobrát az iskola parkjában. A szobrot
Meszlényi János székesfehérvári szobrász
alkotta, a talapzatot Schultz István építész
tervezte és a helyi Strasszer József készítette.
A végzõs osztályok szalagot
kötnek az általuk ültetett
facsemetére (1986)

Császár Antal és Németh Rudolf (1976)

Az 1976–77-es tanévet az iskola 346 tanulóval, 3 I., 2 II., 2 III., 3 IV. osztállyal kezdte. A kollégium új vezetõje Lengyel Teréz
lett Tundó Józsefné helyett.
A tantestület tagjai: Boros István, Császár
Antal, Faragó Zoltán, Géró A. Péterné,
Huszics Vendel, Kalácska László, Kalácska Lászlóné, Kozma András, Kozma Andrásné, Lengyel Teréz, Leszkovszki Albin,
Németh Rudolf, Simon Péter, Szabó István, Tatár Józsefné, Várady Judit, Zocskárné Bartal Zsuzsanna. Óraadók: Bol-

A 70-es években kétévente diákparlamentet rendeztek a „tanulók közéleti tevékenységének fokozása” érdekében. Az
osztályokat az általuk választott küldöttség képviselte. Az igazgató átfogó beszámolója után a küldöttek fogalmazták meg
véleményüket, kéréseiket, majd küldötteket választottak a megyei diákparlamentre.
A KISZ elõször szervezett elit, egyenruhás
Ifjú Gárda csapatot.
A lövészklub tagjai rangos vetélkedõkön
szereztek dicsõséget az iskolának Boros
István vezetésével.
Az évtized végére alakult ki az a szokás,
hogy a tanév kirándulással indul. Sikeresek voltak az évszakonként szervezett
ODK-túrák is, Kozma András vezetésével.
A 70-es évek leglátványosabb sikereit a
Leszkovszki Albin szervezte diákszínpad

lának, egy HT-64-es, a minisztérium ajándékozta. A számítástechnika gyors fejlõdésével az évek során sikerült lépést tartani, s korszerûbb gépeket vásárolni.
Növelte a tanulók és a tanárok terhelését,
hogy 1978-tól a tizenegy napos, ciklusos,
majd 1982-tõl az ötnapos munkahétre kellett áttérni. Az ötnapos munkahét feszített
tempót követelt, kevesebb idõ jutott ismétlésre, gyakorlásra. III. osztálytól a fakultáció ezt némileg kompenzálta.
Az új tanterv megvalósításához új tankönyvek, segédanyagok is kellettek. Ezek
tartalma azonban sokszor nem állt összhangban az elvárásokkal, gyakran cserélték õket, nem jelentek meg idõben, selejtesek voltak.
Mindezek ellenére az iskola tanulmányi
színvonala szépen emelkedett. StabilizálóFolytatás a következõ oldalon.
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dott a tantestület is. Nagyobb személyi
mozgás 1984-85-ben volt. Elment Faragó
Károly, Várady Judit, Boldisné Fülpesi
Irén, Balázsné Aranyos Judit. Helyükre
Honfi Attiláné, Barabás Irén, dr. Lendvai
György, Szabó Istvánné léptek. Félállásban Németh Rudolf is tovább vezette a
kollégiumot. Nyugdíjba ment Papp Mihályné gondnok (helyébe Dömök Péterné
jött) és Farkas Gyuláné élelmezésvezetõ,
akit Juhász Péterné váltott fel. Az adminisztrációban Szõnyegi Jánosnét Mohácsi
Andrásné követte.
Az 1986–87-es tanévtõl megkezdõdött a
levelezõs osztályok fokozatos felszámolása az érdektelenség és a gyenge beiskolázás miatt.
1988–2006.: Újabb profilváltás
A négyosztályos gimnáziumi oktatás mellett az 1988–89-es tanévtõl újra beindult a
szakközépiskolai képzés. 1993-ban pedig
megkezdõdött a tanítás a nyolcosztályos
gimnázium elsõ osztályában, majd 2005ben az elsõ nyelvi elõkészítõ osztályban.

Az irodalmi színpad
Rómeó és Júlia elõadása (1990)

A 80-as évek végén, a 90-es évek elején a
demográfiai hullámból adódóan a 4 osztályos gimnáziumi osztályokban a létszámok
30-40 fõsre gyarapodtak.
A tantestület több tagjának javaslatára az
elsõ osztályokba a tanulók tanulmányi
eredmény alapján kerültek. Így egy jobb és
egy gyengébb osztály jött létre. A jobb osztályokban a törzsanyagon kívüli plusz volt
a többlet. A szelekció nem volt szerencsés,
mert a gyengébb osztályokban nem volt
húzóerõ. A tanulók eredményeik függvényében élhettek azzal a lehetõséggel, hogy
átmenjenek a gyengébbõl a jobb osztályba,
illetve a jobb osztályból a gyengébbe.
1993-tól kezdõdõen évente csak egy négyosztályos gimnázium osztály indult, általában harminc feletti létszámmal, a beiskolázástól függõen jobb és gyengébb eredményekkel.
Folytatjuk.
Forrás: Petõfi Sándor Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium Iskolatörténet
1951–2007.
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A nagy takarítás – elméletben
Hogy mit is jelent az „intake”, azt csak akkor tudtam meg, amikor négy óra ötven
perckor, azaz húsz perccel a munkaidõ lejárta után csapzottan, lihegve, a ládámból
szanaszét kiesõ piszkos rongyokban meg-

Ezután kell hozzáfogni a lakás kifényesítéséhez. A szinte teljesen egyforma lakások
analitikája jól bevált sablonra épül: nappali amerikai konyhával, egy hálószoba, két
szimpla szoba, fürdõ, pici csomagtároló

botolva estem be az irodába, s jelentettem
a fõnökségnek, hogy kész vannak a szobák.
ki vannak takarítva egytõl egyig, s a vendégek most már nyugodtan beköltözhetnek –
holott már egy órája ott toporogtak az ajtó
elõtt, míg én sietve porszívóztam fel az
utolsó szem morzsát is a bejárat elõl.
Az „intake” magyarra fordítva bevitelt jelent, butlinsira fordítva pedig be- illetve kiköltözést jelent. Az öt munkanapból (s
egyben az egész hétbõl) ez két nap: hétfõ
és péntek. Hétfõn délelõtt a hétvégi vendégek költöznek ki, s a heti vendégek költöznek be délután; pénteken ugyanez, csak
fordítva. Tehát minden hétfõn és pénteken új vendégek számára kell kitakarítani
az addig használt lakást. Ez a feladat. Mint
minden rendes takarítóbrigádnak, így nekünk is járnak a megfelelõ munkaeszközök ehhez a piszkos melóhoz: tisztítószerek, törlõrongyok, szivacsok, a friss szobához szükséges apróságok (vécépapír, szappan, kukába való zacskó stb.), és a Henry
névre hallgató, pirosan mosolygó porszívó.
Egy ideális napon a következõ a munkamenet: reggel kilenckor kiosztják a szobákat, hogy ki melyikeket fogja takarítani –
számuk általában három, de ez változó.
Miután a szobákat nyitó kártyákat is kiosztották (mivel itt kulcsok helyett ezek nyitják a zárakat), fogjuk a kis mûanyagládánkat, valamint a rongyokkal és vécépapírral
teli Mikulás-zsákunkat (mi neveztük el így
a színe miatt), és tettre készen elindulunk
teljesíteni a napi küldetést. Cuccainkat a
nagyon is praktikus kis trolira, azaz takarítómobilra tesszük, amire szinte minden ráfér, annyi hely van rajta. Az apartmansor
egyik sarkán várnak már ránk a frissen mosott, csomagolt törölközõk, amiknél szinte
szagolni lehet a makulátlanságot. Ha ez
megvan, gyorsan végigszaladunk az összes
nekünk szánt szobán, s a használt, piszkos,
csúnya ágynemûhuzatokat és törölközõket kitesszük az ajtó elé, hogy idõben el
tudják vinni azokat a mosodába az ajtóról
ajtóra rohangáló porterek (begyûjtõk).

sufni. Elsõ lépés a konyha: polcok törölgetése, koszos evõeszközök elmosása; ehhez
szerencsére van mosogatógép is, ami sok
fáradságtól kíméli meg az embert. Valamint portörlés, a poharak kifényesítése,
esetleg padlómosás – hál Istennek ez nem
túl nagy felület –, illetve kávé-, cukor-,
teafilterosztás a polcon lévõ tartóba. Fürdõszoba: vécétisztítás (eleinte én is húztam a szám szélét, de nem olyan vészes,
mert a vendégek majdnem mindig lehúzzák maguk után), polctisztítás, zuhanyzókabin átsikálása, vécépapír és friss törölközõk pótlása – esetleg egy kis csempecsiszolgatás. A szobákban: portörlés, ablak- és
üvegtisztítás, kanapéigazítás, ágyazás. A
hálószobában egy franciaágy, a két másikban kettõ-kettõ szimpla fekvõhely. Az új
huzatok felhúzása után marad a legvégére
a porszívózás, ami szinte játék Henryvel,
mert õ felszív mindent, ami csak az útjába
kerül.
Ha végeztünk egy lakással, megyünk a másikakba, és a határidõre, három órára patyolat, csillogó-villogó és tiszta lakásokba
költözhet be a nagyérdemû, akik szinte új
életre kelnek az illatos, friss szobába történõ belépéskor, s mi a szomszédos tornácon
várakozva büszkén nézzük munkánk
szemmel látható eredményét az elégedett
arcokon. Még az ellenõrzésünkre kiküldött „csekkerek” is kezet ráznak velünk,
mondván: hibát munkánkban nem találtak. A feladat végeztével aztán visszavisszük a holmijainkat az irodába, lepakolunk, leadjuk a kártyákat, és már mehetünk is haza – azzal a lelkesültséggel, mi a
dolgát jól végzõ emberek lelki feltöltöttsége.
Nos, ilyen napom sose volt. Legalábbis eleinte nem, merthogy minden nap más és
más meglepetést tartogat, jó, de inkább
rossz értelemben. Hogy miképp is néz ki
egy ilyen munkanap a maga naturalista valójában, arról inkább legközelebb.
Egy pálfai fiatalember
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Facebookgeneráció
Facebook-generációnak nevezhetjük azt az 1990 után született és
szocializálódó fiatal társadalmi réteget, amely az információs
technológiát és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat (pl. internet,
mobiltelefon, közösségi oldalak stb.) teljesen mindennapinak,
szokványosnak éli meg, velük együtt nõ fel.
Éles generációs szakadék figyelhetõ meg e társadalmi csoport és
az elõzõ generáció tagjai között. Az információs technológiát
alapként kezelõ felnövekvõ rétegeknek az online hálózatokkal
való kapcsolata jelentõsen más utat nyitott ezen embereknek a
munkában és személyes érintkezésben. A legjellemzõbb formáló
erõt a különbözõ közösségi oldalakban lehet felfedezni, különösképpen a Facebook esetében, amely 2004 óta van jelen, és mára
kb. 637 millió felhasználója van világszerte.
A Facebookkal együtt formálódó fiatalság legjobban megfigyelhetõ eltérése az elõzõ nemzedékhez képest (nevezik X-generációnak is), hogy összeolvasztják a valódi és virtuális ismerõsöket, barátokat egy szociális körbe. Ezen ismeretségeket már olyan
szinten kezelik, mint személyes kapcsolatokat. Bár soha sem érhet el olyan értékeket, mint a személyes kontaktus, de az egyéneknek már a közösségi hálón is olyan fontosságúnak mutatkozik a
bátorítás, támogatás és eszmék kicserélése, mint a való életben.
Viszont az új generáció tagjai között a Facebookon való kapcsolat
már olyan tudati hatást érzékeltet vizuális és szóbeli interakció tekintetében, amelyet egyenértékûnek tekintenek a szemtõl szembeni párbeszéddel. Elõfordulhat, hogy azok a felhasználók, akik
idejük túlnyomó részét a közösségi hálón töltik, elvesztik kapcsolatukat a külvilággal, és lobbanékonyabb lesz a személyiségük, de
akár öngyilkosságra is vetemedhetnek.
A legjelentõsebb hatást (az F-generáció újfajta gondolkodása, a
társadalmi normák, értékek átalakulása és megváltozása mellett)
a munkaerõpiac fogja leginkább megérezni. A munkáltatóknak
szembe kell nézniük a hagyományos módszerek megváltozott belsõ irányzataival, ezáltal le kell cserélni a kiválasztási rendszereket, ellenõrzõ funkciókat, és meg kell ismerni az interneten keresztüli munkát elváró és elõnyben részesítõ egyének terhelhetõségét, speciális szociális szûrõn keresztül szemlélt világukat. A
munkavállalók egyre jobban fel fognak lépni a számukra természetesnek vett, információéhséget kielégítõ munkakörülmények
megteremtése felé, hiszen kapcsolatuk már olyan szoros az eszközökkel és szolgáltatásokkal, hogy nemcsak hétköznapi életüket,
de foglalkozásuk ûzését sem tudják elképzelni nélkülük.
Lehetne még sorolni a Facebook-generáció sajátosságait, azonban a már említett ismérvek tudatában is látható – amit az új kutatások bizonyítanak –, hogy e nemzedék tagjai súlyos információ-megvonási szindrómában szenvedhetnek. A mobiltelefon, a
televízió és rádió kikapcsolása, az internet mellõzése olyan tüneteket okozhatnak, mint amilyenek a drogfüggõknél alakulnak ki.
Dr. Roman Gerodimos, aki az Egyesült Királyságban vezetett kutatást a fiatalok internethez való kapcsolatának tekintetében,
olyan megállapításra jutott, hogy nemcsak lelki, hanem fizikai jelek is észlelhetõk azokon az embereken, akiktõl megvonták a különbözõ információs eszközöket. A ,,Bedugatlanul” (Unplugged)
névre keresztelt kísérlet során 12 nemzetközi egyetem diákjait
tesztelték, milyen hatást vált ki belõlük, ha 24 órát internet, tévé,
rádió, mobiltelefon, újság és iPod nélkül töltenek el. Viszont vezetékes telefont használhattak és könyveket olvashattak.

A kísérlet résztvevõit megkérték, hogy a nap folyamán vezessenek naplót az érzéseikrõl, észrevételeikrõl. Meglepõen sok bejegyzés szólt arról, hogy rövid idõ után az egyén nyugtalan, türelmetlen, ideges, aggódó lett, vagy elzártnak érezte magát. A kutatók megfigyelték a tesztalanyokat, és habár nem volt náluk, mégis
sokuk ösztönösen a mobilja után nyúlt. Pozitív hatása is érzékelhetõ volt azonban a kísérletnek; a fiatalok nagy része elment sétálni a parkba, vagy személyesen találkozott a barátaival. Elkezdték felfedezni a technológia által eddig elnyomott külsõ hangokat, pl. madárcsicsergést, szomszédok beszélgetését. Sokuk viszont rövid idõ után furcsán kezdett el viselkedni, állításuk szerint
azért, mert a csöndet furcsának és elviselhetetlennek tartották.
Az egynapos megvonás után a tanulók nagy része ki akarta próbálni, milyen cigaretta nélkül, vagy diétázni. Habár legtöbbjük késõbbi megkérdezések alkalmával elmondta, hogy tüneteik újraújra feltûntek, de mégis pozitív változásokat is éreztek.
Dr. Roman Gerodimos szerint elképesztõ, hogy nemcsak a mai fiatalság, de a társadalom nagy része is mennyire a technológiára
van utalva, és bizonyos fokú óvatosságra int, így a függõséget is
tudnánk egy szinten kontrollálni. Úgy gondolja, az embereknek
szüksége lenne minden évben pár nap megvonásra, hogy ne legyen teljes mértékben a készülékek függõje, és reálisabban tudja
kezelni a világot.
Az információs technológiák, de legfõképp a Facebook elterjedése olyan mély hatással vannak a fiatalok világképére, mint az 50-es
években Jack Kerouac „Úton”, vagy Salinger „A zabhegyezõ” címû könyve az úgynevezett beat- és hippi-generációra, azonban a
globalizmusnak köszönhetõen egyre elterjedtebbek napjaink lehetõségei.
Erõteljes függõség és elkényelmesedés érzékelhetõ az F-generáció tagjai között, ami teljes átalakulást idéz elõ a munkaerõpiacon
és a szocializációban, erõsíti a világpolgári szemléletet.
A Facebook kétélû kard. Az egyértelmû negatív és pozitív hatásai
ellenére megjósolhatatlan, milyen következményekkel lesz az értékítéletekre, kultúrára.
A Facebook-generációra üzletként gondoló köröket sem szabad
figyelmen kívül hagyni. Nagy vihart kavart az a Facebookon terjedõ pletyka, miszerint fizetõssé akarták tenni az oldalt. A hír kacsának bizonyult, azonban a jövõbe tekintve szinte biztos jövedelemforrásnak tûnhet a tulajdonosoknak a havi díj. Gyakorlatilag a
piacon nincs potenciális vetélytárs közösségi oldal. Az egyre jobban az internethez és a Facebookhoz kötõdõ felnövekvõ rétegek
már annyira életük részének fogják tekinteni a szolgáltatást, hogy
fizetni is hajlandók lesznek érte, nem csak minimális összeget,
amely ilyen nagymértékû felhasználói bázis mellett óriási bevételeket eredményezhet. Csak meg kell várni, míg az F-generáció eléri a lehetõ legnagyobb populációját.
Sáfrán József politológus, Eötvös Lóránd
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
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Föld a sírokon
Többen panaszolták, hogy a Huszár-temetõben az egyik temetkezési vállalkozás egy temetés elõkészítésekor a szomszédos sírokra
dobálta a földet, és a munkát végzõk rátapostak a szomszédos sírokra.
A hozzátartozók sérelmesnek és kegyeletsértõnek tartják ezt a trehány munkát, különösen halottak napja környékén, valamint annak fényében, hogy ez a vállalkozás már nem elõször teszi ezt. Miért nem terítenek nejlont a szomszédos sírokra? Miért nem végzik
körültekintõbben a munkájukat?
Mit tehetnek ilyen esetben a panaszosok?
Az önkormányzatnál érdeklõdésünkre elmondták, hogy írásban, a
konkrétumok feltüntetésével a polgármesterhez lehet panasszal
fordulni, s õ tud intézkedni az ügyben.
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Lovak a temetõben
Töbörzsök népét egy váratlan eset bolygatta föl az elmúlt napokban. Október 30-án, vasárnap délelõtt 9 óra tájban ugyanis egy
móri férfi a testvére lovas fogatával a temetõ felé haladt. Be akart
fordulni a temetõ melletti földre, ám valamilyen oknál fogva a két
ló megbokrosodott, összetörtek egy, az út szélén parkoló VW
Polo gépkocsit, majd berontottak a temetõbe, bedöntve a kerítést, és négy sírt rongáltak meg. A lovakat végül egy fa állította
meg – mivel a befogott állatok kétfelé akartak menni, s fönnakadtak.

A gépkocsiban 400.000 Ft-os
kár, míg a sírokban összesen
500.000 Ft-os kár keletkezett.
Személyi sérülés szerencsére
nem történt.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság közlekedési baleset ügyében vizsgálódik.
Hargitai Kiss Virág

Patkányinvázió
Több lakó jelezte szerkesztõségünknek, hogy nagyon elszaporodtak a patkányok a városban.
Egy biciklis majdnem elesett a jármûvével ijedtében, amikor menet közben a fõutcán, a központban arra lett figyelmes, hogy mellette szalad egy patkány, aztán a következõ csatornarácson bebújik.
A lakók egyénileg próbálnak védekezni a rágcsálók ellen, hogy a
portákon ne tegyenek kárt, ne pusztítsák el a terményt, ne szaporodjanak tovább, ám kevés sikerrel. Aggasztó az is, hogy ezek az
állatok mindenféle fertõzéseket hordoznak.
A lakók az önkormányzat intézkedését kérik, mert tarthatatlan ez
az állapot.
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág
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HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

Közérdekû telefonszámok

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

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

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

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

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

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

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

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS

Ha nem ég a gáz...!

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

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

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS

Ha „süket” a telefon...!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2011. november
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét,
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
November 6.: dr. Pátzay István,
Köztársaság út 156., 06-30-5208-877;
november 12-13.: dr. Földi József,
Cece, Köztársaság u. 30/a.,
06-20-3557-213;
november 19-20.: dr. Csele István,
Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404;
november 26-27.: dr. Szénási Károly,
Sárbogárd, Tüzér u. 24.,
06-30-8161-376.
A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06-30-9563-168-as számú
telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

Meghívó
Az Alap Községi Sportegyesület
szeretettel meghív minden érdeklõdõt

a 2011. november 5-én
tartandó

Segítség hivatali és banki ügyekben
A Civil Szervezetek Regionális Szövetsége 2011. október 10-én megnyitotta az Ügy-s
Irodát Székesfehérváron, a Balatoni u. 8. szám alatt, a Civil Mûhely Központban.
Az irodában minden olyan hivatalos üggyel várjuk azon ügyfeleinket, akik nem értik,
mit szeretne tõlük a „hivatal”: a NAV, a Bíróság, a Földhivatal, Illetékhivatal stb.
Segítünk megérteni a hivatalos leveleket.
Segítünk megválaszolni azokat.
Ha szükséges, segítünk ügyük elintézésében.
Képviseljük az ügyfelek érdekeit.
Fogadjuk a banki hitelkárosultakat, és rendelkezésükre állunk a banki ügyintézésben,
a problémássá vált hitelek ügyintézésében.
További információ: www.bhke.hu, www.cisz.hu.
Várjuk szeretettel leendõ ügyfeleinket!
Törteli Zoltán irodavezetõ, 06 (20) 514 2028, zoltan@cisz.hu

BÚCSÚBÁLRA.

Novemberi véradások

A bál helyszíne: a mûvelõdési ház.
A kezdés idõpontja: 20 óra.
A hangulatról a Boros zenekar gondoskodik.
A rendezvény ideje alatt büfé üzemel.
A helyszínen tombola vásárolható.
Mindenkit szeretettel várunk!

A Sárbogárdi Vöröskereszt szeretettel vár minden kedves új és állandó véradót:
– 2011. november 10-én, csütörtökön a sárosdi Farkas Gyula Általános Iskolába
13–17 óráig;
– 2011. november 18-án, pénteken a Sárszentmiklósi Általános Iskola klubtermébe
14–17 óráig;
– 2011. november 30-án, szerdán a nagylóki mûvelõdési házba 14–17 óráig.
Minden véradó ingyenes ruhaosztásban és ajándékban részesül!

Jógatanfolyam Sárbogárdon (2. évad)
2011. november 16-án (szerdán) 18 órakor 2x6 hetes tanfolyam indul a sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Központban.
A foglalkozásokat szerdai napokon tartjuk, 18 órától 20 óráig.
Erõnlétjavító, lazító, energetizáló és légzésgyakorlatok – kitüntetõ figyelemmel a
gerincproblémák megelõzésére és a panaszok enyhítésére.
Teljesen kezdõknek felzárkóztató órák.
A tanfolyam díja (2x12 óra): 2x4500 Ft (375 Ft/óra); egyben fizetve: 7.500 Ft (312 Ft/óra).
Álláskeresõknek kedvezményt adunk.
Tanfolyamvezetõ: Sztari Béla, a Magyar Jógaoktatók Szövetsége Minõsített Oktatója.
Érdeklõdni a helyszínen és a 06 (30) 653 5212-es telefonszámon, jelentkezni a mûvelõdési
házban lehet.
Szeretettel várunk ingyenes nyitófoglalkozásunkon november 16-án 18 órakor a mûvelõdési
házban.
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Fegyverforgatók
vándorkupája
2011. október 22-én a Flórián 07 Lövészklub sárbogárdi lõterén lebonyolításra került a 2011-es Fegyverforgatók Vándorkupája lõverseny.
Négy csapat részvételével folyt a versengés. A következõ eredmények születtek.
Egyéni helyezettek: I. Boros Attila (Flórián 07 LK), II. Szüle Sándor (Flórián 07
LK), III. Bognár Endre (Sárbogárdi
Rendõrkapitányság).
Csapatok helyezései: I. Flórián 07 Lövészklub, II. Hunor Vadásztársaság, III. Sárbogárdi Rendõrkapitányság, IV. JNT Security Székesfehérvár.
Az eredményhez gratulálunk!
Kiss András – Flórián 07 LK

Bogárd és Vidéke–
LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgóbajnokság
Eredmények

Twister Galaxy–Sárbogarak 0:0
Toledó 2005–Old Boys 4:7 (2:2)
Góllövõk: Barabás R. 3, Horváth, ill. Fülöp T., Király 2, Kiss G, Juhász I. Juhász Á.
Sárga lap: Rozgonyi.

Horváth Ker–Spuri 8:1 (3:1)
Góllövõk: Nyári, Oláh D. 4, Horváth D.,
Horváth J. 2, ill. Bodó.

Extrém–Sárszentmiklós Öregfiúk
4:1 (1:0)
Góllövõk: Kuti 2, Horváth D., Flõgl, ill.
Kiss.
Piros lap: Horváth D. 2 perc, Horváth D.
végleg.
A soron következõ mérkõzésen Horváth
D. nem léphet pályára.

Sárkeresztúr Kike–Légió 2000
3:4 (2:1)
Góllövõk: Vinklár, Lakatos T. 2, ill. Huszár Cs. 2, Baki, Vereczkei.
Tabella
1. Extrém
2. Légió 2000
3. S.miklós Öregfiúk
4. Sárkeresztúr Kike
5. Old Boys
6. Sárbogarak
7. Horváth Ker
8. Toledó 2005
9. Twister Galaxy
10. Spuri

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
2
2
2
3

9:4
6:4
19:8
15:6
13:11
8:13
15:11
11:19
5:9
6:22

7
7
6
6
6
4
3
3
1
0

Góllövõlista
1. Horváth D., Horváth Ker, 7 gól.
Az eredmények és a góllövõlista a mérkõzéseken készült jegyzõkönyvek alapján került összeállításra.
Gróf Ferenc

2011. november 3. Bogárd és Vidéke

Megyei kosárlabda-bajnokság, 2. forduló

Sárbogárd KC–Fehérvár KC
75:72 (23:15, 23:16, 16:20, 13:21)
Németh T. – 9/6p, Tóth K. – 28/9p, Szilassy
M. – 18/3p, Csurgó P. – 10/6p, Gráczer B. –
4p, Botka I. – 6p, Balogh L., Kéri D.
Nagy várakozás elõzte meg a rangadót, hiszen a tavalyi évben a sorsolás miatt nem
találkozott a két csapat. A verbális adokkapok viszont jó ideje tartott – némely közösségi portálon is… Igen, ez az a Fehérvár KC: Tajti, Andó, Takács, Hoór és még
sorolhatnánk. Ezt csak a kétkedõknek…
Az idei megyei bajnokság erõs, egy-két kiemelkedõ csapattól eltekintve kiegyenlítettek az erõviszonyok. Mi, sárbogárdiak
viszont mindenkit le akarunk gyõzni!
A feldobás után mi ütöttük el a labdát.
Majd az elsõ pontatlan kísérleteket követõen megszereztük a vezetést. Látszott
mindenki szemében, hogy ezen a mérkõzésen jobban odateszi magát, keményebben védekezik és hajtani fog az utolsó pillanatig. A második percben még egyenlítettek a fehérváriak, de ezután folyamatosan növeltük elõnyünket, szép, folyamatos, gördülékeny játékkal. Jól védekeztünk, Szilassy remek lepattanó-szerzéseinek és a jól tolódó zóna védekezésnek köszönhetõen megvolt az alapja a sikeres támadásoknak is. Az elsõ két negyedben a
saját játékunkat tudtuk játszani, és volt,
hogy 22 (!) ponttal is vezettünk! A félidõ:
46:31.
A harmadik negyedben sokáig a félidei 15
pont volt a különbség, majd a vendégek
idõkérése után változott a játék. Az addig
látványos kosárlabda megváltozott, köszönhetõen az igen agresszív, mondhatni
durva, a hátrányukat ledolgozni képtelen
fehérvári játékosoknak. Szinte verekedni
kellett minden egyes labdáért, lepattanóért. A szabálytalan zárásokból sokkal nehezebb volt megjátszani egy-egy helyzetet,
amihez – számunkra úgy tûnt – még a bírói
páros is asszisztált. Természetesen elfogadjuk, hogy kiélezett szituációkban, rutinos játékosok közt nehéz hibátlanul vezetni a mérkõzést. A statisztikára, valamint a
jegyzõkönyvre pillantva észrevehetjük a
mérkõzés tanulságait…
A harmadik negyed derekánál folyamatosan csökkent a két csapat közti különbség.
A feszültség ezzel fordítottan arányosan
egyre nõtt. A vendégek egyre keményebben játszottak, nekünk pedig egyre több
volt a faultunk.
A záró negyedet 11 pont elõnnyel kezdtük.
Egy perc sem telt el, és csak nyolc. A vendégek sorra jutottak büntetõkísérlethez.
Dobhatták, és be is dobták. Vezettünk

ugyan, de szinte mi futottunk az eredmény
után. Idõt kellett kérnünk. A szünetben
helyre kellett tennünk néhány játékosunkban a dolgokat, miszerint vissza kell venni
a játék irányítását, és nem felülni a provokatív megnyilvánulásoknak. Folytatódott
a küzdelem. A játékvezetõk továbbra is
dobatták a büntetõket az ellenféllel, néhány játékosunk pedig a kipontozódás szélére került. A Fehérvár KC 32-szer állhatott a büntetõvonalhoz, míg mi 10-szer, a
32-bõl õk 16-szor az utolsó negyedben.
40 másodperc volt már csak vissza, és
Andó hármasával egyenlõ lett az eredmény. (Ezen kívül volt még egy mezõnykosaruk a záró negyedben.) Rendkívül izgalmas végjáték következett: a labdafelhozatalra 8 mp állt rendelkezésre, természetesen kosarat kellett dobnunk, de a vendégek letámadásának köszönhetõen lecsökkent ennek valószínûsége. Tóth-hoz került
a labda, majd szabálytalankodtak vele
szemben, amit most be is fújtak! Kettõ dobás, egy sikeres. A következõ támadásukat
kivédekeztük. A meccs végére kénytelenek voltunk felvenni a kesztyût a keménység terén, s ez nem is tetszett a KC-soknak.
A bírók befújtak ismét egy hibát mellettünk, egy ponttal megint több. 9 mp még
így is hátra volt, nem dobhattak hármast.
Taktikai faultot ütöttünk, s az addig 100
%-kal dobó Hoór egyet hibázott. Így
eggyel vezettünk. A bedobás után Szilassyhoz került a labda – nem mellesleg a
mérkõzés legjobbja volt –, aki lefutotta a
teljes mezõnyt, és ziccerrel beállította a
végeredményt. Kérem, ez egy nagy eredmény!
Következõ mérkõzés:
Sárbogárd KC–Sárkeresztúr KC,
2011. november 12. (szombat) 16 óra.
Sárbogárd KC
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SÍC – hírek, eredmények

Meleg fürdõ Vajtán

Aranyos kis Katonákkal
jöttünk haza a terem OB-ról

Vajta–LSC Sárbogárd 3:0 (2:0)
Vajta: 50 nézõ. Vezette: Lak B. (Nagy T., Gáspár E.).
Vajta: Johánczi, Erdõs, Polyák S., Fehér I., Polyák Z., Sinka, Szalai, Meister,
Rupa, Kovács I. N., Kovács II. N. (Fehér T.).
LSC Sárbogárd: Plézer – Lakatos Gy., Berta, Szabó L., Sebestyén – Bõhm
(Hegedüs), Bognár, Szabó J., Emperger, Vámosi (Kristóf), Budai (Tóth).
Nemcsak a csapatot és a vezetõket, hanem a szurkolótábort is sikerült meglepni ezzel a negatív teljesítménnyel labdarúgóinknak. Hisz az eddig lejátszott
mérkõzések után a tabella utolsó helyén álló, mindössze 1 ponttal rendelkezõ
Vajta volt az ellenfél.
Biztos 3 pont megszerzésével, gyõzelmi reményekkel utazott a közeli Vajtára
csapatunk. Bár az eddigi teljesítménnyel sem lehetnek elégedettek az LSC játékosai, 1 gyõzelemmel, 5 döntetlennel és most már 5 vereséggel büszkélkedhetnek. A megszerezhetõ 33 pontból eddig csak 8 pontot szereztek, ami 24,24
%-os teljesítményre utal. Pedig a vezetõk és maguk a játékosok is nagy reményekkel vágtak neki a bajnokságnak. Egyrészt egybemaradt a csapat, másrészt az erõsítésekkel is erõsödtek. Mondták, hitték, de ez az eddigiekben nem
igazolódott be. Igaz, a csapatszellem ilyen jó már régen volt Sárbogárdon.

Az év elején elhalasztott teremíjász országos bajnokságot most október 29-én
pótolta a Magyar Íjász Szövetség (MISZ). Az OB helyszíneként ugyanazt a Dunakeszin lévõ raktárcsarnokot választotta a MISZ, mint februárban. Nem kellett fagyoskodnunk, csak vakoskodtunk. A gyér világítás minden induló eredményére rányomta bélyegét. Ennek ellenére mi, sárbogárdiak nem panaszkodhatunk, mert az OB-ról elhoztunk kettõ elsõ, kettõ második, egy harmadik, egy
negyedik és egy hetedik helyezést.

Az elmúlt vasárnap az abai döntetlen után a sportkör elnöke, Szakács István
bejelentette lemondását munkahelyi elfoglaltsága és a csapat gyengébb szereplése miatt.

Eredményeink

Vajon ki lesz az elnök???

A kadet lányok mezõnyében Katona Dorottya, az ifjúsági fiúk között Katona
Alex szerzett országos bajnoki címet.
A kadet fiúk között második helyen végzett Horváth Tamás, míg az „öreg mesterek” között Gilicze László a második helyezést, Zocskár András pedig a hetedik helyezést érte el.
A felnõtt nõk mezõnyében Hargitai Enikõ negyedik helyen végzett.
A gyermekek 10 méteres – nagyon szoros – mezõnyében Stadler Balázs az OB
3. helyét szerezte meg.
Egyesületünk mindenki számára nyitott, várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ gyermekeket, fiatalokat és középkorú felnõtteket, valamint az idõsebb korosztályhoz tartozókat. Felszerelést biztosítunk.
Sárréti Íjász Club Egyesület (SÍC), Gilicze László – 06 (30) 387 6842

Mindenesetre olyan személyt kell keresni, aki részben szponzorálni is tudja a
csapatot, mert az egyre jobban szorongatott önkormányzati segítség is kevesebb lehet. Csak remélni lehet a pozitív változásokat.
A vereség ellenére a szülõk összetartásának szellemében finoman elkészített
vacsorával, üdítõitallal megrakott asztalokkal várták az ifjúsági és
felnõttcsapat tagjait, a vezetõket, valamint azon drukkereket, akik elkísérték
õket a mérkõzésre.
Meglepõ, hogy a vezetõk közül senki sem volt jelen, egyedül Jakab Ferenc, a
segítõként dolgozó, a vezetõk által kinevezett edzõ volt ott, aki továbbra is bízik
a csapatban. A kapitány hagyja el utoljára a süllyedõ hajót?
Gróf Ferenc

A Zöldharmónia csoport eredményei
Kisapostag–Perkáta
Elõszállás–Szabadegyháza II.
Cece–Alap
Nagykarácsony–Mezõkomárom
Sárszentágota–Pálhalma II.
Dunamenti Abroncsgyártók–
Soponya
Zichyújfalu–Nagyvenyim

1-7
1-5
1-2
3-1
2-7
1-6
3-1

A Zöldharmónia csoport állása
1. Szabadegyháza II. 11
2. Pálhalma II.
11
3. Alap
10
4. Perkáta
10
5. Soponya
10
6. LMSK
10
7. Zichyújfalu
10
8. Nagykarácsony 11
9. Elõszállás
10
10. Sárszentágota 10
11. Dunamenti
Abroncsgyártók 10
12. Nagyvenyim
10
13. Kisapostag
10
14. Cece
11
15. Mezõkomárom 10

5-0

Szabadegyháza–
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ

2-6

Sárszentmiklós–Pákozd Eudea

l7-3

Iszkaszentgy. Villamedica–
Dunafém-Maroshegy

2-0

Martonvásár–Sárosd

5-1

Kisláng–Kápolnásnyék

6-0

A Road Masters csoport állása

9
8
7
7
6
6
6
5
4
3

1
1
2
1
0
0
0
1
2
1

1
2
1
2
4
4
4
5
4
6

49
54
41
35
51
29
31
18
21
26

19 30 28
16 38 25
19 22 23
19 16 22
20 31 18
13 16 18
20 11 18
28 -10 16
22 -1 14
36 -10 10

3
3
1
1
1

1
0
3
1
0

6
7
6
9
9

14
16
10
9
10

31
27
34
50
60

-17
-11
-24
-41
-50

A Road Masters csoport eredményei
Iváncsa–Polgárdi

10
9
6
4
3

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

11 10 1 0 35

6

5-3
4-1
11-0
1-4
0-0
3-0
2-2
4-2

Az Agárdi Termál csoport állása

29 31

11
11
11
11

8
7
7
7

2
4
2
2

1
0
2
2

33
23
29
29

13
7
14
16

20
16
15
13

26
25
23
23

11
11
11
11
11

7
6
5
4
3

1
2
0
1
1

3
3
6
6
7

32
30
29
26
19

22 10
22
8
27
2
26
0
33 -14

22
20
15
13
10

11
11
11
11
11
11

3
3
2
2
1
1

1
1
2
0
3
1

7
7
7
9
7
9

11
15
20
18
12
7

25
31
25
48
23
30

10
10
8
6
6
4

-14
-16
-5
-30
-11
-23

Az Agárdi Termál csoport eredményei
Mezõszilas–Rácalmás
Kulcs–Dég
Ercsi–Enying
Lajoskomárom–Mezõfalva
Adony–Seregélyes
Vajta–Sárbogárd
Nagylók–Pusztaszabolcs
Aba-Sárvíz–Káloz

1. Ercsi
11 10 1 0 60
2. Mezõfalva
11 8 2 1 40
3. Nagylók
11 7 4 0 33
4. Aba–Sárvíz
11 7 3 1 31
5. Pusztaszabolcs 11 6 2 3 24
6. Kulcs
11 6 1 4 23
7. Lajoskomárom 11 6 0 5 32
8. Adony
11 5 3 3 20
9. Dég
11 3 4 4 24
10. Seregélyes
11 3 3 5 27
11. Káloz
11 3 3 5 17
12. Sárbogárd
11 1 5 5 11
13. Mezõszilas
11 2 3 6 16
14. Rácalmás
11 2 0 9 15
15. Vajta
11 1 1 9 12
16. Enying
11 0 1 10 9
Mezõszilas csapatától -2 pont levonva.

13
8
11
15
12
23
24
12
21
24
15
21
35
59
57
44

47
32
22
16
12
0
8
8
3
3
2
-10
-19
-44
-45
-35

31
26
25
24
20
19
18
18
13
12
12
8
7
6
4
1
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HITÉLET

Református napraforgók

Felhívás
A Sárbogárdi Református Egyházközség minden tagjának szíves tudomására
hozzuk a következõket:
Egyházunk a választójogi törvénye szerint minden magyarországi református
presbiter, gondnok megbízatása 2011.
december 31-én lejár.
Az új tisztségviselõk megválasztására
gyülekezetünk templomában 2011.
november 20-án, vasárnap, a délelõtt
10 órakor kezdõdõ istentisztelet
után, egyházközségi közgyûlés keretében kerül sor.
Minden – a 2011. évre érvényes és jóváhagyott választói névjegyzékben szereplõ – gyülekezeti tag szavazhat.
Kérjük szeretettel, hogy ezen a választógyûlésen minél nagyobb számban szíveskedjenek megjelenni, hogy közgyûlésünk érvényes legyen (ehhez a választójoggal rendelkezõ egyháztagok legalább 10 %-a jelen kell, hogy legyen).
Amennyiben ez a gyûlés nem lenne határozatképes, a közgyûléstõl számított
14. napra (2011. december 4.) újra össze
kell hívni a közgyûlést, mely viszont a
létszámra tekintet nélkül határozatképes.
Azért, hogy „mindennek ékesen és jó
renddel legyenek” (I. Kor.14:40), kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.
A Sárbogárdi Református
Egyházközösség Presbitériuma

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

KINETH ISTVÁN
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a Lekner Kegyelet
dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

Ahogy egyéni és közösségi hitéletünkben
keressük a Jézussal való kapcsolatot,
olyanná leszünk, mint a kis napraforgók,
akiknek a fejük mindig a Nap(fény) felé
néz, mert onnan veszik a növekedésükhöz
szükséges dolgok legfontosabb részét.
Látunk néha útfélre esett és kikelt napraforgókat magányosan, de mégis inkább
gyakoribb, hogy egy egész táblával találjuk
szembe magunkat. A hívõ ember is jobban
szeret „táblában”, közösségben lenni,
mert védettebbnek érzi magát, átélheti a
közösségben megtapasztalható
örömöket, a mások által felé
nyúló, krisztusi szeretetet, az
elfogadást.
Az elmúlt hetek eseményei a
miklósi református gyülekezetben mind ezt a Jézusra és egymásra figyelést segítették a hozzánk betérõk számára.
Október 23-ától közös alkalmaink voltak az evangélikusokkal
együtt.
Én személy szerint csak a vasárnapi és
szerdai napon tudtam részt venni. A szerdai napon Magyarné Balogh Erzsébet szavai a szívemig hatoltak. Kedves testvérek!
Milyen választ adunk Jézus áldozatára, a
keresztre? Természetesnek vesszük az Õ
áldozatát, vagy megindítja a szívünket?
Készen állunk-e a misszióra? Jézus csak
azokat tudja elhívni, akik keresik Õt és
kapcsolatban vannak Vele. – Ezek a számomra megragadó gondolatok, kérdések
merültek fel az alkalom kapcsán.
Szombaton, 29-én játékos gyermekdélután volt az imaházban, családias környezetben, fiatal segítõkkel, Szénási Eszterrel
és barátaival.
Estefelé kezdetét vette a dicsõítõ alkalom;
javarészt fiatalok, de idõsebbek is képviseltették magukat. A dicsõítés számunkra
nem más, mint Isten magasztalása, hálaadás, a szívünkbõl jövõ hódolat kifejezése
fiatalos, énekes formában. Minden alkalommal vannak igei bátorító felolvasások
és imádságok, alkalomszerûen Jézussal átélt bizonyságtételek. Ilyenkor talán azok is
eljönnek hozzánk, akik máskor nem.
E héten Ruth könyve 4 fejezetébõl kaptuk
a mindennapi útravalót Varga Zsolt tol-

mácsolásában. Boáz megváltja Ruth-ot,
felszabadítja, Ruth élete helyre áll, biztonságban érzi magát. Ez a történet elõképe
Jézus értünk végzett megváltásának. Jézus
mindent megtett, hogy minket a bûneinkbõl és a halálból kiváltson, csak rajtunk áll,
hogy élünk-e ezzel a lehetõséggel. (Az alkalomról készült felvétel látható lesz a Bogárdi TV mûsorában.)
Vasárnap délelõtt egy számunkra örömteli
eseményen 5 felnõtt konfirmált, s vált ezzel a fogadalomtétellel kis gyülekezetünk

tagjává. Dr. Sükösd Tamás polgármester
és felesége, Ibolya, Bercsényi Miklós és felesége, Kata, valamint Juhász Rózsa vállalták az ünnepélyes vallástételt. Ezen az alkalmon Kompán Julianna református lelkipásztor szolgált közöttünk a hálaadás
szükségességérõl.
Másik nagy örömünk, hogy a szolgálatát
hûséggel végzõ gondnokunk, Nyári Ferencné Mariska néni 80. születésnapját ünnepelhettük a
gyülekezet közösségében.
Mindezen alkalmak lehetõséget adtak
egymás jobb
megismerésére, közösségi
kapcsolatok
kialakítására.
Végezetül álljon itt egy részlet a Kereszt
mondta el címû dalból: „A kereszt mondta
el, a kereszt mondta el, tagadni többé nem
lehet, mert megmutatta, hogy szeret. A keresztbõl megérthetõ az Úr Jézus, a megmentõ. Vele üzente a hû Atya: Jöjj, gyermekem, jöjj haza!”
Varga-Sepsi Ágnes

Bizonyságtétel a reformáció hetén
Október 27-én Sárbogárdon a református gyülekezeti
házban tartott elõadást Miklya Luzsányi Mónika írónõ.
Az elõadás egyben bizonyságtételként is szolgált. Az írónõ
Molnár Mária életét kutatta, aki a Pápua Új-Guineaban
lévõ Menas szigetén tett szolgálatot misszionáriusként,
ahol kannibál törzseket tanított az Úr akarata szerint.
Miklya Luzsányi Mónika vetített képes elõadása igazán lekötötte a nézõk figyelmét. Agyagási István esperes köszöntötte a hívõket, majd õ is zárta az alkalmat imával.
Hargitai Gergely
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Lénárd József irodalmi estje
Lénárd József erdélyi székely, akinek a II.
világháború során Magyarországra kellett
menekülnie családjával.
Tizenhét éves kora óta ír verseket, melyek
interneten, irodalmi újságokban jelennek
meg. Budapesten, Miskolcon, Szegeden és
Pécsen tart rendszeresen szerzõi esteket.
Verseivel kiállítások megnyitóin is rendszeres vendég.
Az a szeretet, amelyben a szülei nevelték
fel, máig meghatározó emlék számára. Sok
díj és elismerés közül az Író Kilencek
Nemzetközi Köre Életmûdíját tartja a
legértékesebbnek.
Négy verseskötete jelent meg. Az elsõ: Forognak a karikák /2001/, a második: A táncoló képzelet /2002/, a harmadik: Tisztelet
a hõsöknek, Az aradi vértanúk emléke Pécsett /2002/, s a negyedik: A kezek hatalma
/2004/.
Tóth András

***
Múlt héten szerdán a sárszentmiklósi
klubban tartottak második alkalommal
irodalmi estet. Az est fõszereplõje Lénárd
József volt, aki csodálatos verseivel elvarázsolta kis közönségét. Sajnos kevesen látogattak el e rendezvényre, de talán emiatt
volt családias, szeretettel teli az esemény.
Olyan érzés volt, mintha évek óta ismernénk egymást, és egy könnyed, családi
teadélutánba csöppentünk volna bele.

Lénárd József:

Ott szeretnék lenni
Ott szeretnék lenni,
ahol olvasod a könyvem.
A pamlagodon, vagy egy szép fotelben,
szemben veled. Halkan szól
a zene s érzem,
ahogy betûimen át
újra vizsgálsz engem.
Lénárd József versei mások, mint egy megszokott irodalmi alkotás, véleményem szerint. Egyszerûen, érthetõen ír sokszor kimondatlan érzésekrõl. Nem véletlen, hogy
az est végén senki sem akart hazamenni –
még hallgattuk volna órákon keresztül.
Ez az est mély emlékeket hagyott bennem,
elbûvölt, utána órákig a hatása alatt voltam.
Gratulálok a szervezõknek!
Jó lenne, ha mindenki tudna szakítani magának annyi idõt, hogy eljöjjön a miklósi
irodalmi estekre egy könnyed kikapcsolódásra, feltöltekezésre.
Mágocsi Adrienn

Oly csodás a képzelet!
Mindenütt nézlek,
s arcod csodájába visszatévedek.
Lélekben érzem, már magadhoz
hívtál.
Látom a fényt, mely körülötted vibrál.
Ahogy tartod kötetem,
mindent átkaroltál.
Betûimet végig simogatja ajkad.
Olvasol s belõlem a vágy felsóhajt.
Már nem is te, én tartalak a kezemben.
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NAGYMAMA RECEPTJEI

MINDENSZENTEK

Libaszív rántva rizslepénnyel

Ilyenkor megindul az ország, megtelnek az országutak, tömegek
ácsorognak a vasútállomások peronjain, a kezekben virágcsokrok. Hova mennek az emberek? Hát a dédit, nagymamát, nagypapát, némely rokonaikat, némely jó ismerõseiket látogatják meg.
Kiskoromban megdöbbentett, hogy a tyúk közömbösen lépked el
akár az anyja hullája mellett, nyugodtan csipegeti a kukoricát a
földrõl. Az emberek zokognak, fekete ruhát vesznek föl, valami
vágytól indíttatva újra és újra elmennek ama sírhoz. Márványos
síremlékeket készíttetnek arany betûkkel, vannak, akik kölcsönt
vesznek fel ehhez a banktól, bár az alant pihenõ semmiféle hasznát nem veszi ennek. És ilyenkor, halottak napja tájékán csoportokban állják körül a felvirágzott sírt.
Mindenszentek napja. Ködös a reggel, felöltõt kell venni. Induljunk a gyermekkor tájai felé, vigyük el a koszorúinkat az anya,
apa, nagyszülõk hamvaihoz!
Az út fölött sûrû köd gomolyog, a cipõtalp könnyedén, erõkifejtés
nélkül simul a gázpedálhoz. A tekintet próbál belefúrni a gomolyagba. A szembejövõ jármûvek is óvatosan közelednek. Komor a
hangulat. Székesfehérvár elõtt majdnem egy csapásra csoda történik. Ránk ragyog az a drága napfény. Hej, mennyire megváltozott a tájék! Bizonyos szempontból az õsz a legszebb. Amennyi
szín csak létezik, mind ott virít a fákon. És a Velencei-tó tágas látványa a magasból minden alkalommal gyönyörérzést kelt az emberben. Ilyenkor jó dolog tartani a kormányt, rohanni ebben a
gyönyörû tájban, nyomni a gázt. Vannak autók, amelyek elhúznak mellettünk. Van elég sáv. Mi nem sietünk.
A szülõfalunál legördülünk a fõútról, megsuhintják a lelket az
emlékek. Errefelé kerékpároztam, jaj, de sokat, mint kisiskolás!
Akkor még éltek õk. Megjelenik belül az a nehéz szomorúság,
amelyre nincs igazi gyógyír. Egyedüli furcsa vigasz, hogy majd
egyszer mi is elmegyünk oda.
Elálldogálunk a sírok mellett, beszélgetünk róluk. Hogy a nagypapa Irkuck mellõl jött el a családjához, nagyobb utat tett meg,
mint Odüsszeusz. Meglépett a fogságból. És apu a másik háború
után megint fogoly. Megjárták, szegény magyarok!
El kell még menni Nagytétényre az urnatemetõbe is. Ez úri hely,
az egész terület térkövezve van, fehér huzalok keresztezik az
utunkat, szomorú muzsika szól az egész temetõben. A napsütésben bizonyos lírai hangulatban sétálgatnak az emberek, tolják az
anyukák a gyermekkocsit. A zene körülfon bennünket, megváltoztatja az élettel és a halállal kapcsolatos érzésvilágunkat. Tán
nem is kellene muzsikálni ezen a helyen ilyenkor. De lehet, hogy
mégis! Lehet, hogy a holtak is örülnek, hogy az utódjaik örülni
tudnak egy kicsit.
Hamar elmúlik a délelõtt. Sokféle vasárnap délelõtt van. Mindenszentek délelõttje egészen más, mint a többi. Komoly. Ünnepi.
Szép és szomorú.

Hozzávalók (4 fõre): 80 dkg libaszív; panírozáshoz: liszt, tojás,
zsemlemorzsa, só, õrölt bors; zsír a sütéshez; a rizslepényhez: 25
dkg rizs, 1 db tojás, 3 ek liszt, 2 ek tejföl, só, õrölt bors, 2 cs petrezselyemzöld, 2-3 ek napraforgóolaj.
A libaszívet hosszában bevágjuk, hogy ki tudjuk teríteni. Sózzuk,
borsozzuk, a szokásos módon panírozzuk, majd kirántjuk. A rizslepényhez a rizst megfõzzük, összekeverjük a tojással, a liszttel, a
tejföllel, sózzuk, borsozzuk, belekeverjük az apróra vágott petrezselyemzöldet. Teflonserpenyõben, forró olajba kanállal kis lepényeket szaggatunk, és mindkét oldalát megsütjük.

Gombás libamáj
Hozzávalók: 40 dkg libamáj, 25 dkg gomba, 1 dl tejszín, 1 ek libazsír (vagy 2 ek olaj), 1/2 dl vörösbor, 2 gerezd fokhagyma, 1 teáskanál reszelt vöröshagyma, ízlés szerint só és törött fekete bors.
A libazsíron éppen csak megfuttatjuk a reszelt vöröshagymát,
majd rátesszük a megtisztított és vékony szeletekre vágott gombát. Hozzáadjuk a tisztított, zúzott fokhagymát, a finomra vágott
zöldpetrezselymet. Fedõ alatt, saját levében puhára pároljuk,
majd ha zsírjára sült, lepirítjuk rajta a kockákra vágott libamájat.
Ráöntjük a vörösbort és a tejszínt, ezután fedõ alatt felforraljuk.
Néhány percnyi párolás után, ha a ragu kissé besûrûsödött, a lángot elzárjuk alatta, de a fedõt még 5 percig rajtahagyjuk. Csak a
tányéron sózzuk.

Töltött libanyak
Hozzávalók: bors, só, 10 dkg darált hús, 5 dkg hagyma, 20 dkg
kelbimbó, 2 db libanyak bõre, 5 dkg libamáj, fél csomag petrezselyem, 10 dkg sárgarépa, 1 db tojás, 1 db zsemle, 5 dkg zsiradék.
A tejben áztatott zsemlét összekeverjük a darált hússal, petrezselyemzölddel, sóval, borssal, majoránnával, tojással. A libamájdarabkákat akkor tesszük bele, amikor a töltelék egynemû. Óvatosan összekeverjük. A zöldségekbõl „ágyat” készítünk. A libanyak
bõrét összevarrjuk, vagy összetûzzük, kanállal, vagy habzsákkal
megtöltjük. Ráhelyezzük a zöldségágyra, és kevés vizet öntünk
alá. Sütés közben folyamatosan locsolgatni kell, 180 fokon szép
pirosra sütjük. Köretnek fõtt karfiolt és rizs adhatunk hozzá.

Ínyenc töltött liba

(L. A.)

Hozzávalók: 1 pecsenyeliba, 25 dkg sertéscomb, vagy sertéslapocka, 30 dkg gomba, 2 dl tejszín, 2 birsalma, 25 dkg gesztenyemassza, 1 mokkáskanál pástétomfûszer, 1/2 dl konyak, ízlés szerint só és törött fekete bors.
A libát kívül-belül megtisztítjuk és átöblítjük. Ha lecsurgott róla a
víz, a hátára fektetjük, és a mellcsontját éles, hegyes kés segítségével kivesszük. Ügyeljünk arra, hogy a bõre ne sérüljön meg. A hasát belülrõl megsózzuk. A sertéscombot, a megtisztított gombát
és a gesztenyemasszát ledaráljuk, majd hozzákeverjük a sót, a
borsot, a tejszínt, a konyakot és a kis kockákra vágott, tisztított, kicsumázott birsalmát. Ezt a tölteléket a liba belsejébe tömjük. A
szárnyast nagy tepsibe tesszük, bõrét bevagdossuk és besózzuk.
Aláöntünk 2 pohár vizet, és szorosan lefedve elõmelegített, forró
sütõbe tesszük. Két órán keresztül sütjük, majd óvatosan kiemeljük a tepsibõl, hogy a levét leönthessük. Fedetlenül mindkét oldalát pirosra sütjük, majd 20 perc pihentetés után felszeleteljük.
Kínálhatunk hozzá párolt rizst, gesztenyeropogóst, szilvabefõttet.

Idõjárás
Péntekig számottevõ változás nem várható idõjárásunkban, marad a napos
idõ, nyugaton makacsabb ködfoltokkal és ködfelhõzettel. Péntektõl a nyugat-európai ciklonrendszer hatására megerõsödõ délies áramlással melegebb levegõ érkezik hazánkba. Ekkor várhatóan a
nyugati területeken is megláthatják a napfényt a feltámadó déli szél okán. Ebben az idõszakban egyes területeken akár 20
fokra is felszökhet a hõmérõ higanyszála.
www.metnet.hu
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Az aranylúd
Volt egyszer egy ember, s annak három fia. A három közül a legkisebbiket Tökfilkónak hívták. Ahol
érték, megtréfálták; ha tehették, csúfot ûztek belõle; neki volt a legrosszabb sora, szegénynek.
Egyszer a legidõsebb testvér fát vágni ment az erdõre. Mielõtt elindult, anyja adott neki egy szép kalácsot meg egy flaskó bort, hogy legyen mit ennie-innia, ha megéheznék, megszomjaznék. Ahogy
a fiú beért az erdõbe, szembejött vele egy õsz öregemberke, jó napot köszönt, s azt mondta:
– Adj egy darabkát a kalácsodból meg egy kortyot
a borodból! Nagyon éhes, nagyon szomjas vagyok!
De a fiú nagy bölcsen azt felelte:
– Ha neked adom a kalácsomat meg a boromat, mi
marad nekem? Szedd a lábad, eredj a dolgodra!
Azzal otthagyta az emberkét, s ment a maga útján.
Kiért az irtáshoz, nekilátott a munkának, nagyokat
vágott a fa tövére, hanem egyszer csak elvétette a
csapást, beleszaladt a fejsze a karjába, haza kellett
mennie, hogy bekötözzék. És ez mind az õsz öregemberke miatt történt.
Most aztán a középsõ fiú indult az erdõre. Anyja annak is adott egy kalácsot meg egy üveg bort. Az
emberke vele is szembejött, õt is megszólította, tõle is kért egy falat kalácsot meg egy korty bort. De a
középsõ fiú is azt mondta nagy bölcsen:
– Amit neked adnék, azzal magamnak volna kevesebbem; szedd a lábad, eredj a dolgodra!
Azzal otthagyta az emberkét, s ment a maga útján.
A büntetés õt is utolérte: alig sújtott egyet-kettõt a
fa tövére, félreszaladt a fejsze, bele a lábába, úgy
kellett hazavinni.
Harmadnap elõállt Tökfilkó.
– Édesapám – mondta –, engedj ki egyszer az erdõre fát vágni!
– Hogy mehetnél, mikor a két bátyád is rosszul járt,
te meg még csak nem is értesz hozzá!
De Tökfilkó olyan állhatatosan kérte, addig rimánkodott, míg végül az apja azt mondta:
– Hát csak eredj! Majd tanulsz a saját károdon!
Anyja hamuban sült lepényt adott neki és hozzá
egy üveg árpasört. A fiú útnak indult, beért az erdõbe, találkozott az õsz öregemberkével. Az ráköszönt
és megszólította:
– Adj egy darabot a tésztádból meg egy kortyot a
flaskódból, megéheztem, megszomjaztam!
– Nincs egyebem, csak hamuban sült lepényem
meg keserû árpasöröm; ha azzal beéred, üljünk le,
lássunk neki.
Letelepedtek. Tökfilkó leakasztotta a tarisznyáját,
hogy elõszedje a hamuban sült lepényt; hát, finom
tejeskalácsot talált benne, a keserû árpasör helyett
pedig zamatos bort. Jót ettek-ittak; akkor az emberke azt mondta:
– Mert jó szíved van, és szívesen megosztod a magadét mással, szerencséssé teszlek. Ott áll egy
öreg fa, azt vágd ki, lelsz majd valamit a gyökerei
közt.
Azzal az emberke eltûnt.
Tökfilkó nekiállt; beékelte az öreg fát, s kidöntötte.
Hát, egy lúd ült a tövében, színaranyból volt a tolla.
Kiszedte a ludat a gyökerek közül, és magával vitte.
Betért egy fogadóba, ott akart meghálni.
A fogadósnak volt három lánya, kíváncsian nézték
a ludat, miféle csodamadár ez. Szívesen téptek volna egy-két aranytollat a szárnyából. „Majd csak

adódik rá alkalom, hogy kirántsak egyet” – gondolta a legnagyobbik, s amikor Tökfilkó kiment a szobából, odakapott a lúd szárnyához, de ujja-keze
azon nyomban hozzáragadt. Jött nemsokára a középsõ lány, annak sem volt más szándéka, mint
hogy egy aranytollat kerítsen magának, de ahogy
véletlenül a nénjéhez ért, hozzáragadt a keze.
Jött végül a harmadik lány is, s az se másért.
– Ne gyere ide – kiáltotta a másik kettõ –, az ég áldjon meg, ide ne gyere!
De az nem értette, miért ne mehetne oda.
– Ha ti ott vagytok, én is ott lehetek – mondta, azzal
megfogta a nénje karját, s odébb akarta húzni, hogy
õ is odaférjen az aranylúdhoz; azt hitte, javában kopasztják már, s a végén neki nem marad semmi a
tollából. Hanem amint a testvéréhez ért, többé el
sem tudott válni tõle; hozzáragadt a keze neki is.
Így aztán ott éjszakáztak a lúd mellett mind a hárman.
Másnap reggel Tökfilkó a hóna alá vette a ludat, és
továbbállt; ügyet se vetett a lúdhoz ragadt három
lányra. Azok meg szép libasorban szaladtak utána,
s hol jobbra tartottak, hol balra fordultak, ahogy a fiúnak éppen kedve hozta. Kint a mezõn szembejött
velük a pap; meglátta a menetet, s rákiáltott a lányokra:
– Nem röstellitek magatokat, szégyentelen fehérnép! Illik ez, ország-világ elõtt így szaladni a legény
után?
Megfogta a legkisebbiket, és vissza akarta ráncigálni, de nyomban hozzáragadt a keze, szaladhatott
most már õ is utánuk.
Ahogy így mentek, találkoztak a sekrestyéssel. Annak az álla is leesett, mikor meglátta a papot a három lány nyomában.
– Hej, tisztelendõ úr, hová olyan sebesen? – kiáltott
rá. – Talán csak nem felejtette el, hogy ma még egy
keresztelõnk is van?
Odaszaladt, megrántotta a kabátja ujját, és menten
hozzáragadt. Most aztán már öten loholtak a lúd
után, libasorban. Jön szembe két paraszt, kapával
a vállán; nosza, kiabálni kezd nekik a pap, szabadítsák meg õt is meg a sekrestyést is. Hanem azok,
ahogy a sekrestyéshez értek, rajta ragadtak mind a
ketten. Így hát heten lettek, elöl Tökfilkó az aranylúddal, õk meg utána.
Csakhamar egy városba jutottak. Ott a királynak
volt egy lánya, de az olyan rettenetesen szomorú
volt, hogy még soha senki nem látta nevetni. Törvénybe is hozta a király, hogy aki a lányát megnevetteti, azon nyomban megkapja feleségül.
Meghallotta ezt Tökfilkó, és ment egyenest a királylány elé az aranylúddal meg a kíséretével. Az
meg, ahogy meglátta, hogyan üget a hét ember
egymás után, úgy, de úgy elkezdett kacagni, hogy,
még a könnye is kicsordult. Erre Tökfilkó feleségül
kérte, de a királynak nem tetszett a vejeura formája, mindenféle kifogást tett, s végül azt kötötte ki
föltételnek, kerítsen neki Tökfilkó olyan embert, aki
az egész királyi pincét egymaga kiissza.
Tökfilkónak eszébe jutott az õsz öregemberke, hátha az segíthet rajta. Kiment az erdõbe, egyenest
oda, ahol a fát kivágta. Ott ült egy ember, s igen elkámpicsorodott képet vágott. Tökfilkó faggatni
kezdte, árulná el, mi nyomja úgy a szívét.
– Rettenetes szomjúság kínoz – felelte az –, és sehogyan sem tudom csillapítani. A hideg vizet nem

állom; megittam ugyan az elõbb egy hordó bort, de
hát mi az? Egy esõcsepp egy egész tûztengernek!
– No, ha csak ez a bajod, könnyen segíthetek rajtad
– mondta a fiú –, gyere velem, annyit vedelhetsz,
amennyit csak akarsz.
Azzal bevitte a király pincéjébe. Ott az ember nekifeküdt a hordóknak, kiszítta egyiket a másik után,
ivott, ivott, majd beleszakadt. Még be sem esteledett, s egy csöpp nem sok, annyi bor sem maradt a
pincében.
A fiú újra elõállt, és követelte a királylányt. A király
váltig bosszankodott, hogy egy ilyen senkiházi legény, egy ilyen tökfilkó kösse be a lánya fejét;
megint kitalált egy feltételt: kerítsen elõbb a fiú
olyan embert, aki egy egész kenyérhegyet föl tud
falni.
– A fiú nem sokat töprengett, ment egyenesen az
erdõbe. A régi helyen megint ott talált egy embert:
épp egy nagyot húzott a hasán a szíjon, s azt mondta nagy keservesen:
– Most ettem meg egy kemence kenyeret, de hát
mi az akkora éhséghez, amekkora engem kínoz?
Csak úgy kong a hasam az ürességtõl, össze kell
szíjaznom, ha nem akarok éhen veszni.
Tökfilkó megörült neki, azt mondta:
– Sebaj! Gyere velem, majd én jóllakatlak!
Bevezette a királyi udvarba. Összehordatott minden lisztet az országban, s abból akkora kenyeret
süttetett, mint egy magas hegy. Az erdei ember
meg nekilátott, enni kezdte, s egy nap alatt fölfalta
az egész hegyet.
Tökfilkó harmadszor is elõállt, és követelte a feleségét. De a király megint csak kibúvót keresett, s azt
kívánta, elõbb hozzon neki egy hajót, amelyik szárazon is, vízen is tud menni.
– Ha azzal idevitorlázol, tüstént megkapod a lányomat!
Tökfilkó sietett az erdõbe. Ott találta az õsz öregemberkét, akivel egykor megosztotta az étkét. Azt
mondta a kis ember:
– Ittam érted, ettem érted, megkapod a hajót is,
mindezt azért, amiért jó szívvel voltál hozzám.
Azzal adott neki egy hajót, amelyik szárazon is, vízen is jár. Ahogy azt a király meglátta, nem teketóriázott többet, ki kellett adnia a lányát. Megülték a lakodalmat, s a király halála után Tökfilkó örökölte
mind az egész országot. Boldogan él még ma is a
feleségével, ha ugyan meg nem halt azóta.
Grimm
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TV-RÁDIÓMÛSOR

November 5., 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 9.25 Mozdulj! 9.55 Csodabogarak 10.25
Neked pörög a dob! 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 14.30 Valaki – Gábor Emese
képzõmûvész 15.00 A természet csodái 15.55 Macskafogó 17.35 Gasztroangyal
18.30 Szerencseszombat – A Luxor, az ötöslottó és a joker sorsolása 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A cég – A CIA regénye 21.50 Apacsok 23.05 José
Carreras-koncert 0.05 Sporthírek 0.10 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.00 Nyugi, Scooby! 10.15 Winx
Club 10.45 Asztro show 11.40 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45
Jéglovagok 13.50 Míg a halál el nem választ 14.20 Sue Thomas – FBI 15.25 A
halál 50 órája 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 22.20 Való világ
23.35 Gyilkos a nyomodban 1.20 Corinna 1.55 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.05 Egyik kutya, másik nem!
10.35 Bajnokok Ligája magazin 11.05 Így készült: Miss Saigon címû musical az
Operett Színházban 11.35 Babavilág 12.05 Tûsarok 12.35 9 hónap 13.05 Gyilkos
számok 14.05 Autóguru 14.35 Bûbájos boszorkák 15.30 13-as raktár 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Lovagregény 22.10 Gyilkosok
gyilkosa 0.00 Holtak szigete 1.35 Ezo.tv 2.35 Kalandjárat 3.00 Teleshop 3.30
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 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvészeti
figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 20.04 A
Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 6., 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 9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40 Három királyfi, három királylány 10.05 Aki megvall engem
10.30 A Biblia a magyar képzõmûvészetben 10.40 A sokszínû vallás 10.55
Örömhír 11.20 Református ifjúsági mûsor 11.30 Útmutató 12.00 Hírek 12.05
Szellem a palackból 12.35 Anno 13.05 Rózsadomb 14.45 Út Londonba 15.15 TS
15.50 Videoton FC–Újpest FC bajnoki labdarúgó-mérkõzés 18.05 Déltenger kincse 18.55 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Bábel 23.50 Isten minden gyermeke tud táncolni 1.15 Sporthírek 1.25
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.00 Híradó 12.05 Magyar autósport-magazin 12.15 Forma-1
magazin 12.40 Robin Hood 13.40 Merlin kalandjai 14.30 Sue Thomas – FBI
15.30 Eltûntnek nyilvánítva 16.35 Kaland a szavannákon 18.30 Híradó 19.00
Való világ 21.50 Heti hetes 23.10 Sûrûbb, mint a vér 1.05 Portré 1.40 Corinna
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2 Matiné 9.30
Nagy vagy! 10.25 Ability – A képességek próbája 10.55 Stahl konyhája 11.30
Kalandjárat 12.00 Borkultusz 12.30 Talpig nõ 13.00 Több mint testõr 13.30 Simlis Jack, a karibi szuperkém 14.00 Összeesküvõk 15.05 Bûbájos boszorkák
16.00 Lovagregény 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Oviapu 2. 21.55 Frizbi Hajdú Péterrel 22.55 TotalCar 23.25 Célkeresztben 0.20 A fejnélküli asszony 1.50
Ezo.tv 2.20 Napló 3.10 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Görög katolikus szent liturgia közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa
17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 21.06 Rádiószínház 21.55 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

November 7., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.00 Déltenger kincse 10.55 Az emlékezet helyszínei 11.30 Napirend elõtt
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Roma magazin
13.30 Domovina 14.00 Társbérletben a tárgyakkal 14.30 Budapest természeti
értékei 15.00 Angyali érintés 15.50 Különleges mentõalakulat 16.40 MM 17.40
Észak és Dél 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Kékfény
21.10 Hacktion 22.00 Hétfõ este 22.35 Átok 23.10 Aranymetszés 0.05 Hungariq
0.30 Sporthírek 0.40 Észak és Dél 1.30 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Fókusz Plusz 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45
Reggeli – 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 Második esély 16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt
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21.00 Való világ 22.05 Showder Klub 23.15 Minden, amit mindig is tudni akartál
a pókerrõl 23.50 Reflektor 0.05 Odaát 1.00 Egy Call Girl titkos naplója
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.40 Stahl
konyhája 9.45 Babapercek 9.50 Teleshop 11.25 Egy hét Pesten és Budán 13.10
Eva Luna 14.10 Ezo.tv 15.10 Rex felügyelõ 16.10 Második élet 17.15 Update
konyha 17.20 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.35
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 23.20 Aktív 23.50 Esküdj! 0.25 Tények este 1.00
Ezo.tv 1.35 Magányos lovas balladája 2.55 Magellán 3.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája
14.05 Rádiókabaré 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

November 8., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.05 Mindenbõl egy van 11.05 Kékfény 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Kárpát expressz 12.55 Srpski Ekran 13.30 Unser Bildschirm 14.00 Álmok mai álmodói – Tudós fiatalok 14.30 Csavargások Afrikában dr. Livingstone ürügyén
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 A Kennedy
család 21.00 DTK 22.10 Kedd este 22.45 Tudorok 23.40 Barangolások öt kontinensen 0.10 Esély 0.40 Sporthírek 0.50 Észak és Dél 1.40 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Trendmánia 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45
Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
10.20 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshop 13.10 A szív útjai 15.10 Második
esély 16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt
21.00 Való világ 22.10 Házon kívül 22.40 XX. század – A legendák velünk élnek
23.20 Reflektor 23.35 Megrendezett halál
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.15 Stahl
konyhája 9.20 Babapercek 9.25 Teleshop 10.55 Színes fátyol 13.10 Eva Luna
14.10 Ezo.tv 15.10 Rex felügyelõ 16.10 Második élet 17.15 Update konyha
17.20 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.35 Jóban-Rosszban
21.20 A fenevad gyomrában 23.15 Aktív 23.45 Esküdj! 0.20 Tények este 0.55
Ezo.tv 1.30 Telitalálat 3.10 TotalCar 3.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30
Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

November 9., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.05 DTK 11.05 A Kennedy család 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 filmjeibõl 14.55 Lássuk Indonéziát! 15.10 Angyali érintés 16.00 Különleges mentõalakulat 16.45 MM
17.40 Család csak egy van 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 A Wikileaks-botrány 0.05 Szellem a palackból 0.30 Sporthírek 0.40 Család
csak egy van 1.30 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Autómánia 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45 Reggeli – 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 Második esély 16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt
21.00 Való világ 22.35 Vámpírnaplók 23.35 Reflektor 23.55 Apám bûnei
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.35 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20 Winnetou és barátja, Old
Firehand 13.10 Eva Luna 14.10 Ezo.tv 15.10 Rex felügyelõ 16.10 Második élet
17.15 Update konyha 17.20 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.05
Skandinávlottó-sorsolás 20.35 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Szellemekkel suttogó 23.20 Aktív 23.50 Esküdj! 0.25 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.35
Egy erkölcstelen mese 3.10 Babavilág 3.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.05 Liszt
rapszódia 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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November 10., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.00 Tihamér 11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Slovenski utrinki 13.30 Kvartett 14.00 TED 14.30 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták 14.50 Lássuk Indonéziát! 15.10 Angyali érintés 15.55 Különleges mentõalakulat 16.45 MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Mama kicsi fia 21.50 Csütörtök este 22.25
Valaki 22.55 Múlt-kor 23.25 Angi jelenti 23.55 Zöld Tea 0.20 Sporthírek 0.30
Család csak egy van 1.20 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Törzsutas 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45 Reggeli – 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 Második esély 16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt
21.00 Való világ 22.10 Dr. Csont 23.20 Kemény zsaruk 0.20 Reflektor 0.35
Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.45
Stahl konyhája 9.50 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30 Egy páratlan páros 13.10
Eva Luna 14.10 Ezo.tv 15.10 Rex felügyelõ 16.10 Második élet 17.15 Update
konyha 17.20 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.35 JóbanRosszban 21.20 Feketék fehéren 23.30 Aktív 0.00 Esküdj! 0.35 Tények este 1.10
Ezo.tv 1.45 A blogger 2.35 A szörny 2/1. 4.00 Segíts magadon! 4.25 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.05 Irány London! 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 11., 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 Judrom 13.25 Esély 13.55 Kõ, papír, olló
14.25 Natúra 14.55 Lássuk Indonéziát! 15.10 Angyali érintés 15.55 Különleges
mentõalakulat 16.45 MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén Péntek 21.10 Mindenbõl egy van
22.05 Péntek este 22.40 Családom és egyéb emberfajták 23.05 A hivatal 23.40
Két szív 0.35 Sporthírek 0.45 Család csak egy van 1.30 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Infománia 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45 Reggeli – 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 Második esély 16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt
21.00 Való világ 22.10 A halál a ragadozó ellen 0.05 Reflektor 0.20 Törzsutas
0.50 Ments meg! 1.45 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.20
Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 11.00 Szegény embert az Amish
húzza 13.10 Eva Luna 14.10 Ezo.tv 15.10 Rex felügyelõ 16.10 Második élet 17.15
Update konyha 17.20 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.35
Jóban-Rosszban 21.20 Összeesküvõk 23.10 Aktív 23.40 Esküdj! 0.15 Tények
este 0.50 Ezo.tv 1.50 Hõsök 2.40 Murphy törvénye 3.40 Alexandra pódium 4.05
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 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04
Rádiószínház 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV
MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
November 4., P: 7.00 Lapszemle 8.00 A bennünk élõ reménység
(60p), Drogmisszió (74p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 56-os
megemlékezés Miklóson (20p), a Mészölyben (50p) és Cecén
(30p), Nyitott Egyetem: Zacher Gábor elõadása (25p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
November 5., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 56-os megemlékezés Miklóson (20p), a Mészölyben (50p)
és Cecén (30p), Nyitott Egyetem: Zacher Gábor elõadása (25p)
18.00 Lapszemle 19.00 Venczel Angyalka-kiállítás (20p), Sárhatvani bolondlagzi (22p), Mészöly – Jótékonysági est (80p) 23.00
és 0.00 Lapszemle
November 6., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 56-os megemlékezés Miklóson (20p), a Mészölyben (50p) és Cecén (30p), Nyitott Egyetem: Zacher Gábor elõadása (25p) 13.00 Heti híradó 14.00
Venczel Angyalka-kiállítás (20p), Sárhatvani bolondlagzi (22p),
Mészöly – Jótékonysági est (80p) 18.00 Heti híradó 19.00 Dicsõítés Sárszentmiklóson (50p), A szenvedés áldásai (110p) 23.00 és
0.00 Heti Híradó
November 7. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Dicsõítés Sárszentmiklóson
(50p), A szenvedés áldásai (110p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Lénárd József-kiállítás (60p), A reformáció hete – Magyarné Balogh Erzsébet gondolatai (45p), A régi mozi (interjú, 60p)
November 8., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti
Híradó 19.00 Interjú Szabó Éva nénivel (ism.), Szabó Éva néni temetése 23.00 és 0.00 Heti Híradó
November 9., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Lénárd József-kiállítás
(60p), A reformáció hete – Magyarné Balogh Erzsébet gondolatai (45p), A régi mozi (interjú, 60p) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 10., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Dicsõítés Sárszentmiklóson (50p), A szenvedés áldásai (110p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében. Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

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

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

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
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
JÓSLÁS, SORSELEMZÉS
a BB szépségházban.
06 30 902 9835
Áron alul ELADÓ
egy alig használt
CABLE/DSL GIGABYTE ROUTER.
06 30 386 4133
Bejáratott FODRÁSZÜZLET KIADÓ
a BB szépségházban
SZTK-val szemben
06 30 902 9835
CSAK EGY KATTINTÁS!
www.biztosithatlak.hu oldalán,
az összes biztosító díjkalkulátor
egy helyen gépjármû biztosításra.
06 30 682 9082

Zenés Katalin-napi
este
Pankotay Péterrel
a Patkó Csárdában!
Zenés vacsora
a Madách Színház mûvészével.
Népszerû operettrészletek, dalok,
egy finom vacsorával összekötve.
Töltsön egy kellemes estét

november 25-én, pénteken
este vendéglõnkben!
Érkezés: 18 óra, vacsora: 19 óra,
mûsor: 20 órától.
Belépõ: 3000 Ft, mely magában foglal
érkezéskor egy pohár pezsgõt,
kétszemélyes vegyes tálat, desszertet.
Helyfoglalás telefonon, vagy személyesen.
Telefon: 06 (25) 461 077, 06 (30) 2266 707.
Kérjük, részvételi szándékát jelezze
november 11-ig!

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666
5 kiscica keres gazdát. 06 (30) 769 4241
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869 2084523
2
2
Üzlethelyiség kiadó 35 m -tõl 200 m -ig. központi helyen, jó parkolási lehetõséggel. Elérhetõség: 06 (20) 925 3414
Gyermekfelügyeletet vállalok. 06 (20) 405
7366
2
Szabadbattyánban eladó 140 m -es családi
ház, parkosított kerttel. Irányár: 17 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (20) 370 5827
Eladó 600 négyszögöl szántóterület a sárbogárdi Ipar szõlõhegyen. Érdeklõdni Sárbogárd,
Damjanich u. 17. 18 óra után.
Disznóvágást, feldolgozást vállalok. 06 30 245
5622
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
2
Sárbogárd központjában 40 m -es üzlethelyiség
eladó. Hozzáépíthetõ bõvítéssel lakássá is alakítható. Telefon: 06 (20) 342 0788
Gyermekfelügyeletet és takarítást vállalok. 06
(30) 516 3166
Lakás kiadó. 06 (30) 6245 444

2011. november 3. Bogárd és Vidéke

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben
35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
Minõségi cser, akác tûzifa, eladó sárbogárdi kereskedõtõl! Cser hasított 1950 Ft. Akác kugli
2150 Ft, hasított 2250 Ft. Vegyes tûzifa 2000
Ft-tól, házhoz szállítással. Telefon: 06 (20) 406
9267 2086216
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
Eladó lakást vagy házat keresek a környéken. 06
(30) 520 4512, Turiné.
Áron alul Sárbogárdon jó helyen lévõ lakás eladó. 06 (70) 703 1875
Üzlet-, illetve irodahelyiség kiadó. 06 (70) 9433
359
120 literes hûtõ, kukoricamorzsoló, asztalos fa
gyalúpad eladó. 06 (70) 595 0972

Kiállítás nyitva tartása
Venczel Angyalka kiállítása
hétfõtõl péntekig 13–16 óráig
tekinthetõ meg
a régi községháza épületében.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

MÁRTON-NAPI LIBALAKOMA
SÁRBOGÁRDON A PATKÓ CSÁRDÁBAN!
NOVEMBER 9-TÕL EGÉSZ HÓNAPBAN
FINOM LIBAÉTELEKKEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!
* Finom forró libaleves ebben a hûvös idõben?
* Ropogós libacomb, vörösboros aszalt szilvával?
* A nyár emlékét idézõ gyümölcsökkel és
akácmézzel bolondított palacsintafinomság?
Ha már most éhes, foglaljon asztalt nálunk!
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Nyitva: keddtõl vasárnapig, 11-22 óráig
Telefon: 25/461-077 vagy 30/2266-707

Bogárd és Vidéke 2011. november 3.
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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, Szabadegyháza, Nagylók, Sárszentmiklós
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1971-BEN VÉGEZTEK
A Mészöly Géza Általános Iskola
1971-ben végzett 8. b osztályosai a
Patkó csárdában tartották október
29-én 40 éves osztálytalálkozójukat.
Tanáraik közül többen eljöttek a
találkozóra: Huszics Vendelné
osztályfõnök, Gulyás Erzsébet,
Vörös Lászlóné, valamint Vörös
László.
Gyertyagyújtással emlékeztek elhunyt osztálytársaikra, majd az
osztálynapló, valamint személyes
élménybeszámolók segítségével
felelevenítették az együtt töltött
évek élményeit.
Az osztály névsora: Bakács Ágnes,
Boromissza Márta, Borostyán János, Csõgör Aranka, Érsek Irén,
Gõbölös Sándor, Gyõri Aranka,
Horváth Károly, Horváth Piroska,
Heiland János, Kovács Erzsébet,
Lekner Magdolna, Mezõ Edit,
Mucza Mária, Németh Erzsébet,
Németh József, Németh István,
Orbán Lajos, Pénzes Gyula, Salamon József, Soós László, Szöllõsi
Mihály, Varga Piroska, Varga Zoltán.
/H/

