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Költemény a pohárban
Oly szépen elemezik molekulákig a borokat a sommelier-k! A
hétköznapi ember számára rejtett aromákat éreznek ki a nemes nedûbõl, amit nemcsak pohárba, hanem költeménybe
öntenek. Irigylem õket, hogy ily kiváló ízérzékkel vannak
megáldva, ám olykor kételkedem a szavakkal elénk tárt ízkavalkád hitelességében. Mert milyen is lehet egy száraz, szõlõbõl erjedt bor, ha nem gyümölcsös meg kellemesen fanyar,
alias citrusos?

95 év
MEGKEZDÕDTEK A
SZÜRETI FELVONULÁSOK

– Azt mondja meg, sommelier úr: finom, vagy nem?
– Ó, balga lény, erre a kérdésre hogyan is lehetne válaszolni,
hát mindenki mást szeret – vitatkozik velem a másik felem.
No, igen, egyeseknek meg mindegy is, mit isznak, csak alkohol
legyen, jó sok, hasson a jókedvre meg a májra.
De veszélyes biológiai egyed e lé: mértékkel egészséges, mértéktelenül gyilkolni képes – nem feltétlenül elfogyasztóját, hanem akár egy ittas gázoló révén.
S habár szõlõbõl készül mazsola, gyümölcslé, szörp, a magjából gyógyszer, olaj, mégis a boré a fõszerep. Szinte isteni dicsõsége halhatatlan, mûsoroknak, mûvészeknek ad kimeríthetetlen témát, ott van a templomok falai közt a szertartás
fontos részeként, ünnepek sora magasztalja.
Imádjuk hát az édesanyát: a szõlõt, s gyermekét: Dionüszosz
italát – kellõ arányérzékkel, akár alkoholmentes formában is!
Hargitai–Kiss Virág
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Zarándokhely Szent Ágota tiszteletére
Szent Ágota római kori keresztény vértanú a mellrákosok védõszentje. Sárszentágota nevében szerepel a vértanú neve és a római kori õrdombra épült templomuk védõszentje is Szent Ágota. A község képviselõ-testülete két évvel ezelõtt hozott egy határozatot, hogy elkészíttet egy márványtáblát, amelyen a szent
vértanúra emlékeznek, s azt a templomdomb oldalában kialakított fedett helyen felállítják azzal a szándékkal, hogy ez a szent
tiszteletének zarándokhelye lehessen.
Magyar József, Sárszentágota neves lokálpatriótája, az iskola
nyugalmazott igazgatója jött be a szerkesztõségbe és újságolta,
hogy Szent Ágota márványtáblája elkészült és önkormányzati
segítséggel, közös összefogással megépült az emlékhely is, s rövidesen sor kerülhet a felavatásra is.
E hír nyomán, még a teljes befejezés elõtt látogattam ki Sárszentágotára, ahol felkerestem Baranyák István polgármestert,
s arra kértem, együtt tegyük meg az elsõ „zarándokutat” a településen végig. A „zarándoklatunk” egyes állomásai legyenek
azok a helyek a faluban, ahol a település megújulásának jegyeként az elmúlt húsz évben fejlesztések, változások történtek.
Elsõ utunk a közelmúltban elkészült tájház épületéhez vezetett.
A polgármester úr elmondta, hogy pályázati segítséggel végezték el 9,3 millió Ft költséggel a régi romos épület külsõ felújítását. A faluban sok régi tárgy, viselet gyûlt már össze, amelyekbõl
szakmai útmutatás alapján rendezik majd be a tájházat.
A sporttelep volt zarándokutunk második állomása. Itt a korábbi években épült meg az öltözõ, egy zárt betonos pálya és a pályavilágítás. Ez annak idején 12 millió Ft-ba került.
A falu ékessége lett a felújított kultúrház. Az 51 millió Ft + áfa
értékû beruházásból a külsõ felújítás és egy szép külsõ elõtér
mellett elkészült a könyvtár és a teleház, ahol számítógépek,
nyomtatók, internetcsatlakozás várja minden nap a falu lakóit.
Az iskola volt a következõ állomásunk. A kis település mindent
megtesz, hogy megtartsa nyolcosztályos iskoláját. Több mint tíz
éve kezdtek bele az iskola korszerûsítésébe. Több pályázatból
131 millió Ft-ot költöttek arra, hogy három év alatt megépüljön
egy új szárny, amely a régihez kapcsolódik egy üveges aulával.
Megépült a tornaterem öltözõblokkja, de a tornateremre egyelõre nem került még pénz. Az iskola területén van az óvoda is.
Itt az Etalon Sport támogatásával épült meg egy tornaszoba. Az
iskola és óvoda négyhektáros területe szépen fásított. Itt kialakítottak pihenõparkot, amelyben egy helyi faragó, Molnár Sándor
munkájaként elkészült kopjafával és székely kapuval emlékeznek az iskola régi pedagógusaira. Az emlékhelyen márványból
kifaragott nyitott könyv jelképezi azt a tudást, amit a régi pedagógusok adtak át a falu gyermekeinek sok nemzedéken át.
Az önkormányzat melletti kis parkban évszázados tölgyfák árnyékában áll a két világháborúban meghalt hõsi halottak emlékmûve. Szépen faragott székely kapun keresztül jutunk be ide. Ez
a kapu is Molnár Sándor munkája.
Zarándokutunk végsõ célja a római õrdombon álló katolikus
templom. Az õrdombon hajdan õrtorony állt, s bizonyára a rómaiak elõtt is volt itt már építmény. A domb temetkezési helyként is szolgált. A polgármester elmondása szerint itt több mint
1200 halott nyugszik. A templom maga is sok vihart megért.
Többször lerombolták, jelenlegi tornyát a világháborúban lõtték szét. A csonka tornyot a háború után ideiglenesen nyeregtetõvel fedték le. A torony újjáépítésére mindeddig nem jutott
még pénz.
E templomdomb oldalában épült meg önkormányzati segítséggel, közös összefogással a fedett emlékhely. Szépen megformázott teteje Kovács Gábor ácsmester munkája. Felavatására várhatóan az emléktábla elhelyezését követõen, késõ õsszel kerül
sor püspöki szentelés keretében. A polgármester kifejezte abbéli reményét, hogy ezt követõen az emlékhely Szent Ágota tiszteletének zarándokhelyévé válik.
Hargitai Lajos

SZENT ÁGOTA
Ágota a keresztény ókor leghíresebb szentjei közé tartozik. Vincéhez és Balázshoz hasonlóan az õ élete és halála felõl is csak a
számos változatban ránk maradt, legendásan fölékesített szenvedéstörténet tájékoztat.
A szicíliai Katániában született elõkelõ szülõk gyermekeként. A
fiatal, Krisztus szeretetére vágyó leány túlságosan hamar a kéjvágyó helytartó, Quintianus mesterkedéseinek célpontjává lett.
Decius császár keresztényellenes rendeletét a maga céljaira fölhasználva Quintianus letartóztatta a szépséges Ágotát, és az
egyik hírhedt örömtanyára vitette; az ilyesmi az antik korban
nem ment ritkaságszámba. Ott az intézmény tapasztalt vezetõnõjének kellett volna a leány átnevelésérõl gondoskodnia. De az
Afroditérõl elnevezett és minden odavágó mesterségben járatos
hölgy gyorsan fölismerte, hogy Ágota esetében a kívánt érzületváltozást nem lehet elérni. Ezért a helytartó maga lépett akcióba. Ágotát bíróság elé állították, kihallgatták, megkínozták és
börtönbe vetették. Néhány nap leforgása alatt a kínzások egész

Sebastiano del Piombo (1485–1547): Szent Ágota mártíromsága
sorát kellett kiállnia. Amikor a földühödött bíró semmire sem
ment, poroszlóival szinte halálra verette, majd levágatta a leány
mellét. Mindezek után azonban a börtönben olyan megerõsítésben részesült, amilyen még a legendákban sem gyakran fordul
elõ: a gaztett utáni éjszakán megjelent elõtte Szent Péter és
meggyógyította. A nyilvánvaló csodát semmibe véve Quintianus
tovább folytatta a gyalázatos eljárást. Végül is Ágota az újabb
bántalmazások következtében meghalt a börtönben.
Tiszteletét az indította el, hogy szülõvárosa, Katánia, a szent
vértanúságának elsõ évfordulóján csodásan megmenekült az
Etna kitörésétõl. A lakosság a vértanú sírjáról elhozott fátyollal
segítségét kérve vonult a megsemmisítõ lávafolyam elé, és az
február 5-én minden várakozás ellenére megállt. Szent Ágota
híre és tisztelete gyorsan elterjedt Szicílián kívül az egész egyházban. Tûzvész és földrengés ellen hívják oltalmul (a lávafolyam megállítása miatt). Hasonló okból õ az ércöntõk, a kohászok és a bányászok védõszentje. A középkorban a tizennégy segítõszent között találjuk. Fõleg a mellbetegek fordulnak hozzá.
A legenda megõrizte Szent Ágotának azokat a szavait, amelyeket bírája szemébe vágott, miután az szörnyû indulatában megcsonkíttatta: ,,Embertelen zsarnok! Nem szégyelled, hogy egy nõ
testérõl azt vágatod le, amibõl mint gyermeket anyád téged is táplált? Tudd meg, hogy lelkemben továbbra is épek melleim, melyeket
Istennek szenteltem. Belõlük merítek erõt magamnak.”
Forrás: www.katolikus.hu
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Színekbe öltözött menet
Sárszentmiklóson

A kellemes langyos idõ kedvezett a miklósiaknak, hiszen idén is megtartották a szüreti felvonulást. Szombaton délben gyülekeztek a lovasok és kocsisok valamint a nézelõdõk a katolikus templom mögötti területen.
Nem kevés kocsival vonultak fel. Már harangoztak, mikor útnak indult a díszes felvonulás, a zenekar is rázendített egy nótára és énekelve, polgárõrök kíséretével kanyarodtak ki a Köztársaság útra. Az autósok lelassítottak a menet mellett elhaladva
és jól megbámulták a szép ruhába öltözött
lányokat s kalapjukat emelgetõ fiúkat. Hamarosan áthaladtak a Homoksoron, majd
fölvonultak a Vezér utcán s a Magyar útról
kanyarodtak a Rákóczi utcára. A Rákóczi
és Széchenyi utca sarkán megálltak, a csikósok lezárták az utakat, és miközben finom borral kínálták a közönséget, a népies
viseletbe öltözött fiúk, lányok, férfiak és
asszonyok összegyûltek egy körbe, majd a
kisbíró kidobolta az esti mulatságot s minden jót kívánt a környékbelieknek. Ezután
a zenekar muzsikájára táncra is perdültek.
Volt, aki a lovát is meg akarta táncoltatni.
A zeneszám végén újra lóra és kocsira

pattantak a felvonulók, és így haladt tovább a menet Sárszentmiklóson, este pedig jót mulattak a bálban.
Reméljük, jövõre is ilyen színvonalas szüreti mulatságot tartanak a rendezõk.
Hargitai Gergely

Szüreti mulatság Pálfán
Itt van az õsz, és vele együtt a szüreti felvonulások
szezonja. Az õsz eleji mulatságokból Pálfa községe
is kivette a maga részét az indiánnyár egy verõfényes napján.
Környékbéli falvak lovas kocsijaival és táncosaival
kiegészülve indult neki az utcáknak a pálfai brigád,
hogy végigtáncolják a falut. Nem is volt hiány táncból, éneklésbõl, rezesbandából, és persze jókedvbõl, mely tartott egész délután. A felvonulás után a
helyi együttesek táncos mûsorai következtek, és
Kajdacsról, illetve Dunaszentgyörgyrõl érkezett
vendégcsapatok is bemutatták, mit tudnak.
A nap zárásaképp az elmaradhatatlan szüreti bálon mulathattak kicsik és nagyok, pálfaiak és vidékiek egyaránt.
Monhalt Ákos
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GIMISAROK
2012. SZEPTEMBER
Írta és szerkesztette:
Dombi Zoltánné és Kiszlné Simon Andrea

Továbbtanulási értékelõ
A gimnáziumi képzésben végzett 54 diák közül 50 fõ jelentkezett felsõoktatási intézménybe, közülük 45 fõ (83 %) nyert felvételt (31 fõ az elsõ helyen megjelölt intézményben tanulhat tovább).
A nyolcosztályos képzésben végzett diákoknak kiemelkedõen magas aránya (90 % !!!)
államilag finanszírozott képzésre jutott be.

Nyelvvizsgák szép számban
A 2011-12-es tanévben összesen 41 db nyelvvizsga született: alapfokú 8 db; középfokú 30
db; felsõfokú C 3 db.
A végzõs diákok gimnáziumi tanulmányaik során összesen 58 db nyelvvizsgát szereztek.
Ebbõl 20 alapfokú, 36 középfokú és 2 felsõfokú nyelvvizsga.

Osztálykirándulások
5. c Petõfi-túra, 6. c Széchényi Könyvtár, Káloz, 7. c Székesfehérvár, kerékpártúra, 8. c
Rétimajor, 9. c Tata, Komárom, Pákozd, 10. c Keszthely, 11. c Õrség, 12. c Bakonybél
(Pannon Csillagda), 9. a Petõfi-túra, 9. d Petõfi-túra, Sobri Jóska Kalandpark, 10. a
Bikal, 10. b Szépmûvészeti Múzeum, Rétimajor, 11. b Pécs, Orfû, 12. b és d Visegrád,
Esztergom

Örökös tag
Megható és felemelõ volt az évnyitón nyugdíjba vonuló Géró A. Péter kollégánk búcsúztatója. Az igazgató beszédében felidézte a tanítással eltöltött éveit. Nélküle elképzelhetetlen lett volna a szakközépiskolai képzés, neki köszönhetõ a modern géppark és a belsõ
kommunikációs rendszer kiépítése és karbantartása hosszú éveken át. Elismerésül „A
tantestület örökös tagja” emlékplakettet és oklevelet nyújtotta át meghatódott kollégánknak.

Örökös tag:
Géró A. Péter

5. c – Osztályfõnök: Novák Kovács Zsolt

9. a – Osztályfõnök: Leszkovszki Anna

Balogh Luca, Barabás Dariusz, Csõgör Dániel, Csõgör Klaudia, Enyedi
Gréta, Fábián Petra, Farkas Dóra, Farkas Enikõ, Gazsó Anna, Holl Benedek, Horváth Zsombor, Huszár Adrienn, Huszár Dávid, Karnis Imola, Kovács Péter Tibor, Král Rebeka, Kristóf Napsugár, Kurcsics Martina, Lajtos Laura Kinga, Léhmann Dorottya, Mészáros Fanni, Nagy
Lola, Németh Roland, Szarka Éva

Borbély Balázs, Boros Bianka, Boros Gergõ, Boros Milán, Farkas Gábor, Hegedüs Valéria, Hodos Vivien, Horti Dániel, Jákob Zsuzsanna, Juhász Fanni, Kiss Ádám, Kovács Réka, Márkus Bence, Molnár Krisztina, Murányi Róbert, Palati Laura, Plájer Nikolett, Reng
Eszter, Rohonczi Dóra Erzsébet, Sallai Attila, Sebestyén Zsanett, Szakács Tamás Sándor, Szecsõdi Kata, Szedlákovics Fanni, Tóth Nikoletta, Törzsök András, Tutuc Eric Joel,
Vámosi Kristóf, Zsoldos Zsanett
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Elsõsök avatása
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Szeptember 3-án került sor a kis elsõs nebulók
avatására.
Nagy izgalommal gyülekeztek a gyerekek az iskola udvarán. Kati néni köszöntõje után az osztályoknak három próbát kellett teljesíteni. Az
állomásokon negyedik osztályos diákok segítették a munkát. Volt célba dobás, ahol egy kolompot kellett eltalálni; pirospont-gyûjtés és egy
ügyességi feladat: kanálban pingponglabdát kellett egyik helyrõl a másikra átvinni. A kis csapatok lelkesen vetették bele magukat a feladatok
megoldásába. Mindenkinek sikerült kiállni a
próbákat.
Ezután következett a fogadalomtétel arról, hogy
mindig szorgalmas, tisztelettudó, jó diákok lesznek. A kis elsõsök az iskola épületének képével
ellátott könyvjelzõt, ceruzára tehetõ figurát és
„mészölyös” pólót kaptak ajándékba. Ezzel
igazi „mészölyösök” lettek.
Felejthetetlen délután volt ez minden gyerek és
felnõtt számára egyaránt.
Varga Jánosné alsós munkaközösségi vezetõ

Az ötödikesek avatása
Szeptember 5-én, szerdán, délután került
sor a felsõsök avatására. A diákönkormányzat felkérést kapott ennek a rendezvénynek a lebonyolítására. Nagy lelkesedéssel készültünk rá.
Az avatás célja az volt, hogy emlékezetessé
tegyük az ötödikesek számára a felsõbe lépésüket. Így az iskola alapítványa által felajánlott pólókat ünnepélyes keretek között nyújtotta át azokat kuratóriumunk
elnöke, Fülöpné Nemes Ildikó.
Az osztályoknak érdekes, játékos feladatokat kellett megoldaniuk. Az ötödikeseink jól vizsgáztak, teljesítették azokat. A
délutánból nem maradhatott el az eskü.
Én, … fogadom, hogy
1. az eskü minden pontját betartom;
2. a tanítóknak és tanároknak mindig hangosan köszönök;
3. a tanórákon csendben figyelek;
4. a házi feladatomat mindig elkészítem;
5. nem verekszem;
6. nem árulkodom;
7. a nálam idõsebbeket magam elõtt be- és
kiengedem;
8. este 9-kor lefekszem aludni;
9. hét közben nem játszom a számítógépen;
10. ha valamelyik pontot megszegem, az 1.
pont lép életbe.
Ki-ki eldöntheti magában, hogy a mai
gyermekek számára mekkora kihívás ezeket a pontokat betartani. Vannak olyan tanulók, akik mindezt maguktól is betartják,
vannak, akikkel szüleik tartatják be?!
Bízunk benne, hogy maradandó élményben volt részük diákjainknak ezen a napon, és mindenki élményekkel gazdagodva térhetett haza.
Varsányi Erzsébet
diák-önkormányzati munkát segítõ tanár

Könyvajánló
Arthur Liebers

Relaxáció jógával

A nyugati világ legnyomasztóbb tényezõinek egyike szinte minden foglalkozásban
vagy hivatásban megkívánt elfoglaltság monotóniája és a feszült tempó. Sok esetben
egy munkahelyváltás mélyreható gyógyulást
eredményezett az idegi zavarok tekintetében, ez azonban nem mindig lehetséges.
Azonban minden, a szellemi és fizikai elfoglaltságban bekövetkezõ változás – s a változás ugyanúgy szellemi is, mint ahogyan fizikai – alapjában véve hozzáadódnak az idegrendszer egészségéhez és tónusához. Az
ülõmunkát végzõ emberek enyhülést találnak az olyan szabadtéri sportokban, mint a
hegymászás, túra, úszás és a jógagyakorlatok végzése. A jóginok, akiknek nyugtalan
idõszakai még nyugalmasabbak voltak, mint
a mai életben, szellemi ellazulásra egy szellemi állapotban elért pihenésben – a természet tanulmányozásában és szeretetében találtak pihenést. A természettel való egység
keresése révén azt tapasztalták, hogy egész
lényük szinte minden akarati erõfeszítés
nélkül kellemes állapotba került. Megtanulták, hogy a természet szeretetében elmerülõ
elme idegrendszere felfrissül, és az életerõk
megújulnak.
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HÍREK, ESEMÉNYEK

Halálra gázolta a tinédzsert

KÉK HÍREK
Vekker- és piperetolvajok
A mezõszilasi Újtanyán lévõ mázsaházba ment be augusztus
31-ére virradóra ablakbetörést követõen ismeretlen tettes. A nyomozás során megállapították a sárbogárdi rendõrök, hogy a bûncselekmény elkövetésével – melynek során egy terménynedvesség-mérõ és egy vekker tûnt el 70.000 Ft összértékben – egy 16
éves mezõszilasi lakos hozható összefüggésbe. A fiatalkorút elõállították, a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki és bûnügyi
õrizetbe vették.

Szeptember 6.
Az egyik sárbogárdi nagyáruház biztonsági õre egy 24 éves fiatal
férfit ért tetten, aki kozmetikai terméket akart eltulajdonítani. A
férfit szabálysértési õrizetbe vette a rendõrség.
Sárkeresztúron egy Zalka utcai lakóházból készpénzt és arany ékszert tulajdonított el ismeretlen tettes egy ismertté vált betörés
során. A bûncselekmény délután négy és hét óra között történt.

Hajnali négy óra elõtt pár perccel érkezett a jelzés Lajoskomáromból arról, hogy egy VW Passat elgázolt egy fiatal lányt, majd
elhagyta a helyszínt. A bejelentés után – amit a lány nevelõapja
tett – a rendõrök és a mentõk azonnal a helyszínre érkeztek. A 15
éves lány életéért hosszan küzdöttek a mentõsök, de életét már
nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt.
Elsõdleges információink szerint a lány és nevelõapja közvetlenül
az útpadka mellett, az úttest szélén haladt egy jó közvilágítással
rendelkezõ útszakaszon, amikor a baleset bekövetkezett. Az apa
a balesetben nem sérült meg.
Már megkezdõdött a rendõri intézkedés, amikor a helyszínen
megjelent egy 30 éves siket-néma mezõszilasi férfi, akit testvére
szállított oda. Kiderült, õ okozta a balesetet.
A rendõrök alkoholszondát alkalmaztak vele szemben, ami pozitív értéket mutatott. Így mintavételére is sor került.
A balesetet okozó férfi elõállításra került a Székesfehérvári
Rendõrkapitányságra, ahol halálos közúti baleset okozása, valamint segítségnyújtás elmulasztása miatt a rendõrök gyanúsítottként hallgatták ki.
A baleset körülményeit a rendõrség szakértõk bevonásával vizsgálja.

Szeptember 10.

Perui a peronon

Az alkohol napja

Délután egy perui férfit állítottak elõ a járõrök a sárbogárdi vasútállomásról. A férfi nem tudta magát igazolni. Adatai megállapítására és ellenõrzésére a rendõrkapitányság épületében került sor.

Ittas kerékpárossal szemben intézkedtek a járõrök Sárkeresztúr
külterületén. A biciklissel szemben alkalmazott szonda értéke
alapján helyszíni bírságot alkalmaztak a rendõrök.
Délután egy asszony kért segítséget Sárosdról. Bejelentésében elmondta, hogy férje ittasan, zavart állapotban lakásukban tör-zúz.
A férfi összefüggéstelenül beszélt, a helyszínre küldött járõrök
mentõt kértek hozzá. Biztonsági intézkedésként kórházba szállították.

Bátorságpróba
A sárbogárdi gyermekotthonból engedély nélkül távozott az a három fiatalkorú, akikre éjjel, Sárbogárd külterületén, a 6219-es
úton figyeltek fel a járõrök. A két lányt és a fiút elszámoltatásukat
követõen átadták a gyermekotthon nevelõinek.

Szeptember 7.

Könnyû dolga volt

Teherautó elé kanyarodott egy Suzuki
Halálos kimenetelû közlekedési baleset történt Hantoson a 6228as és a 6217-es utak keresztezõdésében, ahol egy 51 éves nagylóki
férfi vesztette életét.

Csukott, de nem zárt ablakon ment be ismeretlen tettes egy
sárkeresztúri lakásba. Két mobiltelefont, két bicskát és egy digitális fényképezõgépet vitt el. A lopási kár kb. 45.000 Ft.

Szeptember 9.

Hasba szúrta saját unokáját
Mezõszilasról a Hadak útján lévõ egyik családi házból érkezett este jelzés arról, hogy egy nõ késsel hasba szúrta saját unokáját. A
bejelentést a nagymama fia tette, aki pár házzal odébb lakik, és este az unokaöccse kiabálására lett figyelmes, aki a segítségét kérte.
Amikor anyja házának udvarára ért, a 16 éves fiút a földön fekve
találta, vérzõ hassal.
Mint késõbb kiderült, a nagymama egy 10,5 cm pengehosszúságú
késsel szúrta hasba a fiatalt, aki ennek során életveszélyesen megsérült. A helyszínre érkezett mentõk a fiút Székesfehérvárra, a
Fejér Megyei Szent György Kórházba szállították. Állapota mára
stabilizálódott, túl van az életveszélyen.
A rendõrök a helyszíni szemle keretében a kést megtalálták, azt
lefoglalták.
Az 58 éves asszonyt a sárbogárdi nyomozók elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol életveszélyt okozó testi sértés
elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Ennek során tagadta a terhére rótt bûncselekmény elkövetését.
Ezt követõen a rendõrök bûnügyi õrizetbe vették és kezdeményezik elõzetes letartóztatását.

A közlekedési balesetrõl hajnali 5 óra 18 perckor érkezett a bejelentés a Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére.
Mint az az elsõdleges adatok alapján kiderült: egy Suzuki kanyarodott ki a 6217-es útról balra nagy ívben a 6228-as számú útra, de
közben a STOP tábla ellenére nem adott elsõbbséget egy Székesfehérvár felõl Mezõfalva irányába közlekedõ kenyeret szállító
kisteherautónak, így a két jármû összeütközött, majd a teherautó
mintegy 18 méteren keresztül tolta maga elõtt a személygépkocsit.
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Az ütközés ereje akkora volt, hogy a Suzuki 51 éves nagylóki sofõrje – aki nem használta biztonsági övét – a helyszínen életét
vesztette. A kiérkezõ mentõsök egy órán át küzdöttek az életéért,
de már nem tudtak rajtani segíteni.
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Halálos baleset a 61-es fõúton
Közlekedési balesethez riasztották a katasztrófavédelem sárbogárdi és székesfehérvári hivatásos tûzoltó egységeit, valamint a
Katasztrófavédelmi Mûveleti Szolgálatot 2012. szeptember 6-án,
csütörtökön, délben. A 61-es fõúton, Cece és Simontornya között
egy Toyota Hiace mikrobusz és egy ruhanemût szállító Iveco te-

A kisteherautó sofõrje a balesetben nem sérült meg.
Az elsõdleges mûszaki szakértõi vélemény alapján a kisteherautó
sofõrjével szemben gyorshajtás nem merült fel.
A helyszíni szemle és a mûszaki mentés ideje alatt a balesettel
érintett útszakaszon teljes útzár volt érvényben. A rendõrök a településen belül oldották meg a terelést. A 6228-as számú út 8 óra
30 perckor szabadult fel.

Szeptember 11.
Kedden késõ délután terménylopás miatt tett telefonon bejelentést egy sárkeresztúri férfi. A bejelentõ kertjében két általa is ismert férfi ette, illetve lopta a szõlõt. A bejelentéssel kapcsolatban
az egyik személyt elõállították a járõrök, társát keresik. A lopással
okozott kár kb. ötezer forint.
A sárkeresztúri polgárõrök parancsnoka kért intézkedést a rendõrség ügyeletétõl 18.40 perckor. A bejelentés szerint a Petõfi Sándor utca végén az arra járókat több gyermekkorú kõvel dobálta. A
garázdaság ügyében egy fiatal lányt állítottak elõ a járõrök.
Tanúként hallgatták ki.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság területén kilenc ittas kerékpárossal szemben intézkedtek a járõrök, illetve a körzeti megbízottak. A Sárbogárd, Sárosd, Káloz, Cece, Vajta területén ellenõrzés
alá vont és ittasnak bizonyult kerékpárosokkal szemben a felkínált szondák értéke alapján három esetben helyszíni bírságot alkalmaztak a rendõrök, hat esetben közigazgatási feljelentéssel éltek.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Megemlékezés
Tiszteletadással emlékezett a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szeptember 11-én délután a tizenegy évvel ezelõtti New York-i terrortámadás következtében elhunyt áldozatokra.
Székesfehérváron, Dunaújvárosban és
Sárbogárdon a hivatásos tûzoltó-parancsnokságok szertára elõtt sorakoztak fel a
jármûvek és a szolgálatban lévõ tûzoltók a
terrortámadás magyar idõ szerinti kezdetét jelentõ 14 óra 46 perckor, és egyperces
néma, kék lámpákkal kísért tiszteletadással emlékeztek meg a tizenegy évvel ezelõtt
elhunyt közel 3000 áldozatról, köztük 343
hõsi halált halt tûzoltó bajtársról.
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

hergépkocsi ütközött. A mikrobusz teteje az ütközéskor leszakadt. A tehergépkocsi az oldalára borult. A mikrobuszt vezetõ
férfi a helyszínen életét vesztette. Az Iveco sofõrje a balesetben
nem sérült meg. A teherautót a tûzoltók darucsörlõjével állították kerekeire. A rendõrségi helyszínelés és a mûszaki mentés
idején teljes útzár volt a fõút ezen szakaszán.
Fotó: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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„Mentsük meg értékeinket!”
Pályázati felhívás
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület pályázatot hirdet
Sárbogárd értékeinek, történetének megismerése,
megmentése érdekében.
Pályázni lehet írásmûvekkel, hang- és képdokumentumokkal.
Az írásmûvek legyenek tudományos igényûek, eredetiek, saját kutatáson alapulók.
Terjedelem: minimum 10 gépelt oldal. A hang- és
képdokumentumokra nincs megkötés.
Ajánlott témák:
– sárbogárdi kúriák története;
– családtörténetek;
– egyesületek, közösségek története, gazdasági szervezetek, helyi katonai alakulatok, téeszek, állami gazdaságok története;
– helyi felekezetek története;
– neves helyi személyiségek életrajza;
– utcanevek és helyi névadóik;
– nevezetes épületek (templomok, lakótelepek, laktanyák stb.) története;
– helyi népszokások, viseletek, ételek, ünnepi szokások, lakodalmi szokások stb.;
– régi sárbogárdi mesterségek és mesterek bemutatása;
– egyéb szabadon választott témák.
Részletes információkat az egyesület vezetõségénél
kaphatnak az érdeklõdõk:
Novák Kovács Zsolt, 06 (30) 2732 389,
sarbogardimuzeum@gmail.com
Ángyán József, Isztl László, dr. Lendvai Gábor, dr.
Fülöp Gyula, Sáriné Geiger Ágnes.
A pályázatok leadási határideje, helye: 2013. április
30., József Attila Mûvelõdési Központ, Hõsök tere 3.
A pályamûveket szakmai zsûri értékeli. A kiemelkedõ pályamûvek értékes jutalomban részesülnek.
A legjobb pályamûvek nyomtatásban való megjelenését támogatjuk.
Sárbogárdi Múzeum Egyesület

Felhívás
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület gyûjtõmunkát végez. Ehhez Sárbogárd 1950 elõtti életét, eseményeit,
épületeit, utcáit ábrázoló fényképeket keresünk.
Akinek ilyen képek vannak a birtokában, kérjük, lemásolás céljából bocsássa rendelkezésünkre! A másolást azonnal elvégezzük a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében, a Hõsök tere 12. szám alatt, és a képeket visszaadjuk a tulajdonosának.
Különösen biztatjuk a fiatalokat, hogy kérdezzék
meg szüleiket, nagyszüleiket, nézzenek szét a családi
fotóalbumokban, érdeklõdjenek a képek történetérõl, meséltessék el, írják le, hogy kik szerepelnek a képeken. Segítsenek ezzel megõrizni, megmenteni Sárbogárd múltját! A történetekkel mindenkit szeretett
várunk az egyesület összejövetelein, amelyeket minden hónap elsõ keddjén 18 órakor a József Attila Mûvelõdési Központban tartunk.
Sárbogárdi Múzeum Egyesület

Kérdezték
„Emlékhely”
Tragikus autóbaleset emlékét
õrzi a Kinizsi utca és Köztársaság út sarka és vele átlóban
szemben egy ház kidöntött
kerítése. A baleset áldozata
elõtti kegyeletet leróva soksok gyertyát és virágot helyeztek el itt rokonok, barátok,
ismerõsök.
Körülbelül egy hónapja a történteknek, s most a gyertyák egy része egy
zacskóba téve vár sorsára, s az „emlékhely” inkább néz ki szeméthalomnak.
Sokaknak zavarja ez a nem igazán méltó emlékhely a szemét, joggal, ezért
nagy tisztelettel kérik a hozzátartozókat, hogy tegyék rendbe a területet.

Dicséret
Egy lakó részérõl dicséretként hangzott el, hogy a KPM-nél dolgozó közmunkások milyen szépen rendbe tették az utak, hidak környékét és az átereszeket a közeli és távolabbi környéken.

A járda nem bicikliút!
Rengetegszer tapasztalható, hogy járdán bicikliznek
egyesek, számtalanszor leszorítva a gyalogosokat,
vagy elvárva, hogy azok
menjenek odébb. Pedig A
JÁRDA A GYALOGOSOKÉ!
A KRESZ szerint járdán
tilos kerékpározni!
Kivétel ez alól a 12 évnél fiatalabb gyerek, mivel õ fõútvonalon még nem kerékpározhat, így a párhuzamos járdán haladhat, legfeljebb 10 km/h sebességgel.
Képünk illusztráció!
Lakott területen csak akkor szabad a járdán kerékpározni (legfeljebb 10 km/h-val), ha az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan (pl. földút). A hivatalos értelmezés szerint az, hogy az úttesten nagy a jármûforgalom, vagy tábla tiltja az úttesten a
kerékpárosok közlekedését, még nem jelenti azt, hogy szabadna a járdán
tekerni.
A KRESZ jó okkal tiltja a járdán való kerékpározást: a gyalogosok mozgása (fõleg a gyerekeké és idõseké) gyakran kiszámíthatatlan, így veszélyhelyzetek sokasága adódik. Emellett a kapualjakból kihajtó autósok sem számítanak a járdán nagy sebességgel közlekedõ biciklisre. A mellékutcák keresztezése szintén veszélyes a járdáról biciklivel lehajtva.
Járdán biciklizni sokkal veszélyesebb, mint az úttesten, ahol legalább lát a
többi közlekedõ.
A járdán hajtó bicikliseket megbüntetheti a rendõr!
(Forrás: www.budavidekzoldut.hu)

Sötétben tapogatózva
A sárbogárdi kultúrház elõtt, illetve mellett már több hónapja nem világít
néhány utcai lámpa. Ezt többen is jelezték az E.ON-nak, illetve az önkormányzatnak, de máig nem történt semmi. Az E.ON bonyolult kábelhibára
hivatkozott.
Csetlenek-botlanak ott a járókelõk a sötétben, még jó, hogy eddig nem történt baleset. Van, aki attól tart, hogy megtámadják az éj leple alatt. Ki lesz a
felelõs, ha ilyen eset megtörténik? Tegyenek már valamit!!!
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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Meghívó

HIRDETMÉNY

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a képviselõ-testület és szervei szervezeti és
mûködési szabályzatáról szóló, többször módosított 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a képviselõ-testület rendes üléseit éves munkaterve
alapján tartja. A munkaterv tervezetét a
tárgyévet megelõzõ év december 31-éig
kell a képviselõ-testület elé terjeszteni.

2012. szeptember 14-én (pénteken)
9.00 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
3. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói munkakörének ellátására beérkezett pályázatok elbírálása.
4. Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elsõ félévi alakulásáról.
5. Szándéknyilatkozat a város tulajdonában lévõ oktatási intézmények mûködtetésérõl a 2013-2014. tanévtõl.
6. A Takarék Faktorház Zrt. ajánlata faktoring szolgáltatásra.
7. A képviselõ-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról.
8. Bizottsági tag választása.
9. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és az egyéb anyakönyvi, családi események szolgáltatási
díjáról, valamint az anyakönyvvezetõk közremûködésének díjazásáról szóló 19/2011.
(VI. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása.
10. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl szóló 8/2012. (II. 14.) önkormányzati
rendelet módosítása.
11. A köznevelési intézmények tantárgyfelosztásának és továbbképzési programjának jóváhagyása.
(A tantárgyfelosztások és a továbbképzési programok megtekinthetõk Sárbogárd város honlapján.)
12. Az éves közbeszerzési terv módosítása.
13. Közbeszerzési eljárás kiírása a KDOP-3.1.1./B-11-2012-0001 „Újratervezés – Sárbogárd város központjának megújítása” címû pályázathoz kapcsolódó építési beruházás kivitelezõjének kiválasztására.
14. Önkormányzati lakások bérleti díjának módosítása.
15. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásról és a tartalék alakulásáról.
16. Bejelentések.
16/1. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 2012. augusztus 3-ai
ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a hatósági osztály részérõl.

Zárt ülés
1. Fellebbezések elbírálása.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Tájékoztató
A Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról,
a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól 9. § (3) és (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a következõ szerzõdéseket, megállapodásokat tesszük közzé:

Az 55. § (2) bekezdése szerint a munkaterv tervezetének elkészítéséhez javaslatot kell kérni a város lakosságától is,
olyan napirendi pontokra vonatkozóan,
amelyek az önkormányzat feladat- és
hatáskörébe tartoznak.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
– a napirend címét, elõadóját,
– a napirend tárgyalásának javasolt idõpontját,
– azoknak a bizottságoknak a megjelölését, amelyek az elõterjesztést elõzetesen megvitatják.
Kérem, amennyiben napirendi pont
tárgyalására vonatkozó javaslata van,
azt 2012. október 15-éig szíveskedjen
papíralapon,
vagy
a
szervezes2@invitel.hu e-mail címen a
polgármesteri
hivatal
szervezési
csoportjához eljuttatni.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

FOGADÓNAP
Az MH Hadkiegészítõ és Nyilvántartó
Parancsnokság 3. Kik. Osztály a honvédség gondozási körébe tartozó nyugállományú katonák, katonaözvegyek
részére
2012. szeptember 28-án,
9.00–11.00 óráig fogadónapot tart
a József Attila Mûvelõdési Ház
nyugdíjasklubjában.
Külön felhívjuk a figyelmüket, hogy a
2013. évi üdülési igények leadása határidõs.
A HBE vezetõsége

KÖZÉRDEKÛ
KÖZLEMÉNY
Varga Gábor
országgyûlési képviselõ

FOGADÓÓRÁT

Dr. Sükösd Tamás polgármester

tart Sárbogárdon
2012. szeptember 14-én (pénteken),
15-17 óra között a képviselõi
irodában (Ady E. út 164).
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Vándorlásaim
5. rész
Bugyi község közelében az Átok-csatorna keletnek fordul, s néhány kilométer után, Sárinál beletorkollik a Duna–Tisza-csatornába. Régi szép álom volt a két háború között, hogy a Dunát
összekössék a Tiszával egy hajózható csatornával. Pénz híján ezt a
csatornát csak Sáriig sikerült megépíteni. A csatorna tervei azóta
is a Vízügyi Minisztérium irattárában porosodnak.
Itt ütök tábort a torkolatnál, s a nádasban elrejtve a csónakot, civilizált öltözéket magamra véve indulok be a faluba. Szokatlan,
hogy újra civilizáció közelébe kerülök, de hiányzik már a kenyér.
Így hát elindulok a fõutcán boltot keresni. Egy kilométer, kettõ,
három, de még mindig tart a falu, bolt meg sehol. Az egyik ház
elõtt kint ül egy kispadon két asszony. Hangos nevetgélésük, beszédük sajátos akcentusa fölkelti a figyelmemet. Megállok, köszönök.
– Jó estét!
Természetes közvetlenséggel, palócos tájszólással fogadják köszönésemet.
– Jó estét magának is! Mi járatban sétál erre mifelénk, fiatalember?
– A csatornán evezek fölfelé, és itt, Sáriban kötöttem ki. Kenyeret
szeretnék venni, de boltot nem találok. Pedig lassan egy órája gyalogolok, és még mindig nincs közepe ennek a falunak, ahol üzlet is
lenne.
– Na, akkor már biztosan elfáradt. Üljön le ide közénk, ha nem veti meg a korosabb asszonynépet! – invitál az idõsebbik asszony
tréfásan évõdve, és már készíti is maga mellett a helyet a padon.
– Dehogy vetem meg az asszonyok társaságát, különösen, ha ilyen
szíves szóval hívnak – veszem a lapot, és máris letelepedek a két
bõszoknyás asszonyság közé. – Ahogy elnézem magukat, itt Sáriban õrzik még a viseletet. Milyen népek laknak errefelé? – érdeklõdök.
– Nem Sári ez már, hanem Dabas. Egyesítették a két falut. Még
mehetne jó tíz kilométert, az még mindig Dabas lenne. Egyébként
szlovákok vagyunk. Errefelé ilyen népek élnek. És maga honnan
jön, hová megy? – érdeklõdött az, aki elõször is megszólított.
– Lentrõl jövök, s fölfelé megyek, csak úgy, az orrom után.
– Csak így egyedül? – szól közbe a másik, fiatalabb asszony.
– Csak így, egyedül.
– Kergetik talán? – kérdez kissé gyanakvón.
– Dehogy kergetnek. De mit kérdezgetnek? – tör ki belõlem a keserûség. – Esik szét a családom, azért mentem világgá, hátha megtalálom a választ arra, hogy most mit tegyek. De hát mi közük ehhez maguknak? Inkább azt mondják meg, hogy mikor nyit reggel
a bolt, ahol kenyeret lehet kapni, mert hajnalban megyek tovább.
– No, no, nincs semmi baj – szól az idõsebb békítõen –, nem bántjuk mi magát. Tudom én, hogy mindenki csak maga tud megbirkózni a saját bajával. Látom, hogy milyen nyúzott. Nem eszik rendesen. Fõztem reggel zöldbablevest. Most jó az, hidegen. Ha nem
veti meg, jöjjön be hozzánk, tartson velünk vacsorára! Nemsokára itthon lesz az uram is, kiment szénáért. Õt várom itt, s ha jön,
nyitom neki a kaput. Szívesen látjuk a vendéget. De ehol ni, már
jön is!
Az asszony fölpattan, fürgén szalad nyitni a kaput.
Szabadkoznék, de hiába, senki se hallgat rám. Már eldöntetett,
hogy meg leszek vacsoráztatva, én pedig állok ott zavartan. Elmenni se nagyon akaródzik, mert az a hideg zöldbableves azért
nagy kísértés. A fiatalabb asszony nevetve üt a hátamra.
– Na, menjen csak! Bözsi néninek nem lehet nemet mondani.
A gazda, ahogy fordul be az udvarra, a szénásszekérrõl lepillantva
az ostor nyelével a kalapjához bökve köszön oda nekem. A felesége csukja be a kaput, s megy a kocsi után, fogja is ki a lovakat a félig
rakott szénakazal mellett álló kocsiból.
– Na, jöjjön már. Üljön le a tornácon, amíg lerakjuk a szénát – szól
az asszony.

– Dehogy ülök – szólok felélénkülve. – Ha nem alkalmatlan, majd
én taposom a kazlat, s fogadom a szénát – ajánlkozom.
Nagyapámmal sokat raktam kazlat. Odamegyek a gazdához, kezet fogok vele. A szemébe nézek, míg bemutatkozom.
– Nyugodtan rám bízhatja a kazalrakást – s már fogom a villát, megyek föl a kazal tetejére.
„No, legalább megszolgálom azt a bablevest!” – gondolom, és ezzel a lelkiismeretem is nyugodt lesz.
Mire végzünk a kazalrakással, Bözsi néni megterít a tornácon. A
nagy tál bableves mellett malomkerék nagyságú házikenyér illatozik és kancsóban bor is kelleti magát. A kútnál megmosakszunk, aztán asztalhoz ülünk.
Hát, mit mondjak? A hideg zöldbableves a világ legfinomabb eledele. Én is gyakran készítettem otthon. De ez itt minden bablevesek királya, vagy inkább királynõje. Nagyon ízlik – és nemcsak
azért, mert éhes vagyok. Amikor már másodjára szedek és a puha
kenyérrel kitörlöm a tányért, megkérdezem a háziasszonyt, árulja
már el, hogyan készíti ezt a felséges ételt. Csak nevet rajtam, hogy
ugyan már, mi van ezen az egyszerû parasztételen olyan különleges. Aztán, míg a gazdával poharazunk, csak elmondta, hogy készül a tót zöldbableves.
– Itt a kertben, hajnalban frissen szedtem a fehér hüvelyû zöldbabot. Még zsenge és harmatos, így könnyen törik. Mert a babot
nem vágni kell ám, hanem tördelni, úgy egészen más az íze. Szedek hozzá sárgarépát, zöldséget is. Egy füstölt csülköt még elõzõ
este vízben beáztatok. Elõtte a zsíros részeket levágom róla. Ezt
felkockázom a bõrkével együtt, és kisütöm lassú tûzön. A pörcöt
félre teszem, a zsíron pedig hagymát pirítok. Ha kész, lehúzom,
teszek rá pirospaprikát, õrölt köménymagot. Felöntöm kis vízzel.
Beleteszem a pörcöt és a felkockázott csülköt, kevergetéssel óvatosan zsírjára pirítom, felöntöm vízzel és félpuhára fõzöm. Ekkor
beleadom a kockára vágott burgonyát, sárgarépát, zöldséget, beletördelem a zöldbabot, és teszek bele babérlevelet, s annyi vizet,
hogy jó leves legyen belõle. Amikor majdnem kész, vágok bele
petrezselymet. A tûzrõl levéve tejfölt keverek a forró levesbe, utána leteszem a pincébe.
Ezt a receptet jól megjegyeztem, hogy késõbb otthon is kipróbáljam.
Késõre jár, megköszönöm a vacsorát és elbúcsúzok vendéglától.
Bözsi néni a kezembe nyom egy fél házikenyeret.
– Vigye el ezt az útra! Legalább nem kell a bolt nyitására várnia.
Meg hát a bolti kenyér nem olyan, mint az, amit itthon sütünk saját õrlésû búzából.
Szabadkozom, de Bözsi néni ellentmondást nem tûrve pirít rám.
– Ne sértsen meg azzal, hogy nem fogadja el a kenyeremet! Vigyázzon magára a hosszú úton és tartson meg bennünket a jó emlékezetében!
Az éjszaka sötétjében botorkálva alig találom meg a nádban elrejtett csónakot. A közeli tarlóról hozott szalmából ágyazok meg
magamnak a csónak aljában. Virradat elõtt a nádirigó cserregése
ébreszt. Köd úszik a táj felett. Vízre teszem a csónakom, indulok
tovább.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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SPORT

Kézilabda

SÍC – hírek, eredmények

Megkezdõdött a megyei kézilabda-bajnokság. A tavaly 3. helyen
végzett VAX Sárbogárd csapata
idén is szeretné szép eredménynyel megörvendeztetni szurkolóit.
Köszönetünket fejezzük támogatóinknak: a városi
önkormányzatnak, a Takarékszövetkezetnek, a Légió 2000 Security Kft.-nek, a Gréta Bútornak, a
Sztráda-6 Kft.-nek és a Wolf Kft.-nek, valamint
egyéni segítõinknek. Egyesületünknek nagy segítséget jelent hozzájárulásuk, bízunk a további együttmûködésben.
A következõ csapatokkal kell felvennünk a versenyt:
DAC, DVSI–DAC (Dunaújváros), Rácalmás, Martonvásár, Seregélyes, Simontornya, Bicske.
A Dunaferr csarnokában került sor szeptember 9én az elsõ összecsapásra a DVSI–DAC ellen.
A csapat összeállítása: Borostyán (kapus), Nacsa 2,
Szabó J. 2, Rehák 4, Goldberger 1, Kaló 4, Balogh 9,
Pluhár 5, Bodoki 10.
A fiatal sportiskolásokból álló ellenfél lendületes játékra késztetett bennünket, viszont egyenlíteniük a
meccs során egyszer sem sikerült. A 19-14-es félidõ
után még 10 gólos elõnyre is szert tettünk, a végeredmény pedig 36-30 lett javunkra.
A mérkõzésen újoncot avattunk a gimnazista Goldberger Marcell személyében, aki bátor, lendületes
játékkal mutatkozott be.
Következõ megmérettetésünk szeptember 16-án
Martonvásáron 10 órai kezdettel lesz.
Hajrá, Sárbogárd!

Egyesületünk versenyzõi az elmúlt hétvégén a
Central European Cup 2012. évi nemzetközi pályaíjász versenysorozatának magyarországi befejezõ fordulóján vettek részt Budapest–Rákoscsabán. Ez a
verseny egyúttal a vasárnap lebonyolított 2012. évi pályaíjász csapat OB rangsoroló fordulója is volt.
A szombati CEC-kupán az alábbi eredmények születtek:
Felnõtt férfiak mezõnyében Bola József 8., Széplaki Zoltán 18., ifjúsági fiúk
mezõnyében Horváth Tamás 4., kadetok korcsoportjában a lányok között Katona Dorottya 1., a fiúk között a serdülõkorú Stadler Balázs 7., a senior férfiaknál Gilicze László az 1. helyen végzett.
A vasárnapi csapat OB-n a Széplaki–Bola–Horváth összeállítású SÍC-A csapatunk a 4. helyezést érte el, míg a SÍC-B-t Katona–Stadler–Gilicze alkotta csapat
a 7. helyig jutott.
Egyesületünk mindenki számára nyitott, várjuk az íjászat iránt érdeklõdõket
és sportolni akarókat. Felszerelést biztosítunk!
Sárréti Íjász Club Egyesület (SÍC), Gilicze László 06 (30) 387 6842

TINÓDI SZÜRETI
FELVONULÁS
2012. szeptember 15.
Felvonulás kezdete: 12 órakor a tinódi focipályától
20 órától szüreti bál. Zenél: Simon József.
A belépõdíj 500 Ft, bál ideje alatt büfé üzemel, éjfél után tombola.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk!

Tudósítónktól

A Road Masters
csoport eredményei

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

Baracs–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 0-1
Dunafém-Maroshegy–Martonvásár 1-2
Kápolnásnyék–Velence
0-5
Sárszentmiklós–Iváncsa
1-5
Bicske–Szabadegyháza
4-3
Sárosd–Polgárdi Vertikál
5-0
Kisláng–Bakonycsernye
2-1
Mezõfalva–Szár
0-1
A Road Masters csoport állása
1. Iváncsa
2. Velence
3. Gárdony–
Agárdi Gyógyfürdõ
4. Szár
5. Bicske
6. Martonvásár
7. Kisláng
8. Sárosd
9. Bakonycsernye
10. Kápolnásnyék
11. Szabadegyháza
12. Mezõfalva
13. Polgárdi Vertikál
14. Baracs
15. Dunafém–
Maroshegy
16. Sárszentmiklós

4
4

4 0 0 16
4 0 0 11

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
0
0

0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
2
1

0 6
0 4
1 12
1 7
2 5
2 11
2 10
2 6
3 8
3 4
2 3
3 4

4
4

0 1 3
0 0 4

4
4

11

5
2
1
1
7
5
6
9
12
12
8
8
10
7

Baracska–Dpase II.
Ercsi–Adony
Dég–Aba-Sárvíz
Lajoskomárom–Pusztaszabolcs
Vajta–Kulcs
Sárszentmihály–Nagylók
Káloz–Sárbogárd
Seregélyes–Mezõszilas

A Zöldharmónia
csoport eredményei

1-3
3-0
2-6
1-1
2-0
1-2
2-2
2-0

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

12
10
9
9
6
4
4
4
3
3
2
1

8 -4 1
14 -10 0

1. Ercsi
2. Dpase II.
3. Pusztaszabolcs
4. Nagylók
5. Aba–Sárvíz
6. Seregélyes
7. Adony
8. Vajta
9. Sárbogárd
10. Kulcs
11. Mezõszilas
12. Sárszentmihály
13. Káloz
14. Lajoskomárom
15. Baracska
16. Dég

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
1
2
1
1
0
2
1
0
0
1
1
1
0

0
0
0
0
0
1
1
2
1
2
3
3
3
3
3
4

29
15
12
9
10
8
7
6
7
3
6
9
9
3
4
4

0 29
7
8
4
8
5
4
4
6
6
2
6
1
14 -8
8 -1
9 -6
9 -3
18 -9
13 -4
7 -4
13 -9
18 -14

1-1

Szabadegyháza II.–Dpase

2-1

Nagyvenyim–Alap

4-3

Sárszentágota–Mezõfalva II.

2-0

Nagykarácsony–Kisapostag

2-1

Elõszállás–Mezõkomárom

1-1

Perkáta–Cece

0-2

A Zöldharmónia csoport állása

Az Agárdi Termál csoport állása

11 12
9 12

Rácalmás–Zichyújfalu

12
12
10
10
8
7
7
6
5
4
3
3
1
1
1
0

1. Cece

4

4 0 0 14

2

2. Szabadegyháza II. 4

3 1 0 12

7

12 12
5 10

3. Nagykarácsony

3

3 0 0 10

7

3 9

4. Alap

4

2 1 1 14

5

9 7

5. Dpase

3

2 0 1

8

4

4 6

6. Sárszentágota

4

2 0 2 11

8

3 6

7. Perkáta

4

2 0 2

6

8

-2 6

8. Kisapostag

4

1 1 2

8

8

0 4

9. Nagyvenyim

4

1 1 2

5

10

-5 4

10. Mezõfalva II.

4

1 1 2

6

12

-6 4

11. Mezõkomárom

4

0 2 2

5

7

-2 2

12. Rácalmás

4

0 2 2

5

11

-6 2

13. Zichyújfalu

4

0 2 2

3

11

-8 2

14. Elõszállás

4

0 1 3

4

11

-7 1
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Anyák a Bibliában – Sára
Sára majdnem a leganyaibb asszony a
Szentírásban. Egész élete hosszú küzdelem az anyaságért. Nem csak azért, hogy az
anyaság dicsõségét élvezze. A Biblia az õ
anyaságát összekapcsolja a hittel: „Hit által nyert erõt Sára is, hogy gyermeke legyen.” Ez azt jelenti, hogy hitt a Messiás-ígéret beteljesedésében, és gyermekével és annak leszármazottjaival építeni
akarta az Isten országát. Így Sára nemcsak
anya, hanem mindenekelõtt hívõ anya.
Ez a hit különösen abban mutatkozott
meg, hogy kész volt belátni, hogy Izsákot,
az ígéret fiát, a szövetség gyermekét védenie kell szentségtelen hatásoktól. Ennek
érdekében szigorú rendszabályokat alkalmazott. Sára nem volt elvtelenül alkalmazkodó asszony, és „a kedves béke kedvéért”
nem volt engedékeny. Radikálisan cselekedett.
Ismeritek a történetét. Két fiú nõtt fel a házában: Izmael és Izsák. Hamar kitûnt,
hogy Izmael gúnyolódó volt, és nem lakott
szívében istenfélelem. Ez különösen akkor
lett nyilvánvalóvá, amikor istentiszteletet
tartottak, Izsák elválasztását ünnepelve.
Izsák körülbelül kétéves volt, Izmael serdülõ ifjú. Nevette a sürgést-forgást és a kegyes nagyképûsködést, ahogy õ nevezte.
Olyan ellenszenvesen és makrancosan viselkedett, hogy Sárát szorongás fogta el.
Azt gondolta: mi lesz majd, ha Izsák nagyobb lesz és a két testvér együtt jár-kel?
Sára tudta a legjobban, hogy a rossz milyen
könnyen hat, különösen a gyermekre. És
akkor határozott: Izmaelnek el kell mennie. És Hágárnak is, akinek lázadó természetét fia nyilván örökölte.
Ábrahám ellenkezett, amikor Sára beszélt
errõl vele. De az Úr megértette vele, hogy
feleségének ebben az esetben jobb megérzése volt, mint neki, a hívõk atyjának.
És így Izmael és Hágár elmentek.
Ez már a sokadik búcsúzás volt Ábrahám
életében: elõször hazájától és rokonságától, aztán Izmaeltõl, aki mégiscsak a fia
volt, aztán Lóttól, unokaöccsétõl és késõbb még egyszer fiától, Izsáktól…
De ne gondoljunk, hogy Sára története
csupa fény. Nem, árnyék is vetül a képre.
Hágár és Izmael elküldésében rejtett aszszonyi féltékenység is van. Nem szívelte
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

OLÁH MÁRTON
életének 60. évében elhunyt.
Búcsúztatása 2012. szeptember 19-én,
11 órakor lesz a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

Sára Hágárt, amióta Ábrahám ágyasaként
anya lett. Test és lélek, hitetlenség és hit
keveredtek egy szívben, Sára szívében.
Izmael léte egyébként Sárának is köszönhetõ. Most elküldi Izmaelt, mert aggódik
azért, hogy Izsák jó lelki környezetben nõjön fel. De egy másik okként ott kellett lennie a lelkiismeret-furdalásnak is… mea
culpa, ez az én bûnöm is. Milyen gyakran
megtörténik anyákkal: ez az én bûnöm is.
Milyen gyakran megtörténik anyákkal,
hogy saját bûneiket késõbb viszontlátják
gyermekeikben.
Hogy is történt az annak idején? Amikor
Sára megöregedett és a fiúról szóló ígéret
nem teljesedett be, akkor türelmetlen lett.
Megelõzte az Urat. Ezt teszi a hitetlenség
mindig. Nem tud várni. Amikor az ember
nem tud többé teljesen hinni, akkor számítani kezd.
Így kezdett Sára és Ábrahám együtt számítgatni: már ennyire megöregedtünk. Az
már lehetetlen, hogy együtt legyen gyerekünk. Különben, így mondogatták maguknak, az Úr azt mondta, hogy fiuk lesz, de
azt nem, hogy ez a gyermek Sárától lesz.
Ábrahámnak még egy feleséget kell tehát
vennie – javasolta Sára. Ez a feleség volt
Hágár. Az abban az idõben nem volt olyan
szokatlan és rossz dolog, mint ma. És a rabszolganõ fia azután úgy szerepelt, mint a
törvényes asszony gyermeke. Ilyenek voltak az erkölcsök és szokások abban az
országban. Senki sem látott benne kivetnivalót.
De azért mégis hibás volt ez a felfogás.
Mert amikor ebben a történetben a vonat
egyszer rossz vágányra futott, azután az
egyik szerencsétlenség a másikat követte.
A két asszony között – hogy is lehetne másképp – súrlódás támadt. Hágár, mert anya
lett, szembeszállt úrnõjével. Olyan büszkévé vált, mint egy páva, és Sára, az úrnõ a
maga részérõl nem tehetett mást, mint
hogy a rabszolganõvel éreztette, hogy mégiscsak rabnõ. Így bosszantották egymást.
Végül Hágár elszökött.
Az ember azt mondaná: ezzel egyszeriben
minden megoldódott. Két világi ember,
Hágár és Izmael kihullott a szent szövetségbõl, és vége a veszekedésnek.
Ezért egy kicsit csodálkozunk azon, hogy
„az Úr angyala” útját állja Hágárnak, és
visszaküldi Ábrahám sátorába, ahonnan
késõbb mégis elküldik, mégpedig az Úr jóváhagyásával. Csodálkozásunk közben
azonban megfeledkezünk Isten türelmérõl. Mert végérvényben Izmael is Ábrahám fia volt, a szövetséghez tartozó, és
ezért nem szívesen engedte el õt az Úr. Az
Úr a szövetség szent körében akarta Izmaelt megtartani. De amikor aztán látszott,
hogy Izmaelben ugyanaz a lélek van, mint
anyjában, Hágárban, mert csúfolódott,
akkor Isten maga küldi el Izmaelt a hívõk
sátorából.
De még azután is, ez után az elküldés után
is megjelenik egy angyal Hágárnak és Iz-

Adriaen van der Werff (1659–1722):
Sára bemutatja Hágárt Ábrahámnak
maelnek. Az azonban feltûnik, hogy ezt az
angyalt nem az Úr angyalának mondja a
Szentírás, mint az elsõ ízben, Hágár menekülésekor, hanem Isten angyalának.
Az ember különbséget gyanít.
Az ÚR angyala a szövetség Istenének a követe volt. Hiszen Isten akkor még meg
akarta tartani Izmaelt a szövetség körében. De a második alkalommal az angyalt
már nem a szövetség Istenérõl nevezik, hanem csak Isten – a Mindenható Isten angyalának.
A kötelék már szétvágatott. Izmael maga
vágta el a szövetség kötelékét.
Visszatérek Sárához.
Kegyes megérzéssel megérezte, hogy Izsák
és Izmael nem nõhetnek fel együtt. Megértette, hogy egyház és világ nem lakhatnak
együtt. Mint anya, védelmezõen kiterjeszti
szárnyát az ígéret fia fölé, és védi õt mindennel szemben, ami tisztátalan, és aki az
Úr szolgálatával gúnyolódik.
Korán megtanította Izsáknak a zsoltárt:
Boldog ember az, aki nem jár
a bûnösök tanácsa szerint,
nem áll a vétkesek útjára,
és nem ül a csúfolódók székére.
És Péter apostol Sáráról szóló szavait variálva minden keresztény asszonyt figyelmeztethetünk, hogy kövesse ezt a „szent
asszonyt”, hogy védje gyermekét.
Gondosan utánanéznek, hogy milyen barátokkal vagy barátnõkkel járnak fiaik és
leányaik, és milyen könyveket olvasnak?
Tudatában vannak annak, hogy milyen fogékonyak az ifjú szívek a hatásokra és különösen a rossz hatásokra?
Meglehet, hogy aggodalmasan vigyázunk,
hogy gyermekeinket megõrizzük a világtól: ezt nem szabad nekik, azt nem szabad
nekik… talán még moziba se mehetnek.
De közben a világ életnagyságú a házunkban!
Ne csak kívül keressétek a világot! Ne várjátok, hogy gyermekeitekben lelki gyümölcsök teremjenek, ha mindennapi beszédetekben, cselekedetekben minden a földre
irányul, és csak akkor beszéltek az egyházról, ha kritizáljátok!
H. Veldenkamp
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Juliska néni köszöntése

FOTÓKIÁLLÍTÁS

Vincze Juliannát, aki Alapon a Fõ út 102. szám alatt lakik, 95. születésnapján köszöntötte szombaton családja. Méhes Lajosné, Alap polgármestere köszöntõjében elmondta,
hogy Juliska néni Alapon született, itt élt, itt ment férjhez. Férje a háborúban meghalt.
A polgármester asszony virágcsokrot és Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját, illetve a település önkormányzatának emléklapját adta át Vincze Juliannának.
A családtagok köszöntõje után meggyújtották a születésnapi tortán a gyertyát és a tortafáklyát. A gyertya elfújása
után Juliska néni maga vágta
föl a tortát.

VÁLOGATÁS
BÖDÕ VIKTÓRIA

Juliska néni most is jó egészségnek örvend, derûs, jó kedélyû. Beszélgetésünkkor
visszaemlékezett gyermekkorára és élete eseményeire.
Visszaemlékezett arra, hogyan õrizték a libákat a réten
társaival, milyen játékokat
játszottak, mit fõztek abban
a szegény világban. Elmondta a kukoricakása receptjét, s
megígérte, hogy egyszer a
Bogárdi TV kamerája elõtt
is elkészíti majd ezt a régi,
hagyományos alapi paraszti
ételt.
Jó egészséget kívánunk Juliska néninek, s további derûs, szép éveket családja körében!

székesfehérvári
fotómûvész képeibõl
a mûvelõdési központban
Sárbogárdon
szeptember 14-étõl 28-áig.
Megtekinthetõ hétköznap
13–17 óráig, szombaton 16–19 óráig.

KONCERT
BUDAPESTEN
Budapesten a Mûvészetek
Palotájában szeptember 22-én
19.30 órakor a MÁV Szimfonikusok
elõadják Beethoven IX. szimfóniáját.
Jegyek (500 Ft) rendelhetõk szeptember 15-én 11 óráig a 06 (70) 771 2653-as
és a 06 (25) 460 244-es telefonszámon.
Utazás egyénileg.
Bogárd-Dal Egyesület

Hargitai Lajos

Nagy Dezsõ köszöntése
70. születésnapja alkalmából köszöntötték Nagy Dezsõ kertészt, növénytermesztési
szakértõt barátai, szomszédjai és több környékbeli polgármester, ahol segített kiépíteni
a közmunkára alapozott öntözéses kertgazdálkodást. Udvari polgármestere erre az
alkalomra Nagy Dezsõt köszöntõ verset írt.
Az ünnepségre Dezsõ portáján, kertje öntözõtavának partján épített sátorban került sor.
A közös vacsorához a sok finom ételt legközelebbi barátai: Farkas Pityu, Tar Jani, Tar
Pisti készítették. Dezsõ felesége és szomszédasszonyai pedig a süteményrõl gondoskodtak. Dezsõ meghatottan fogadta a köszöntéseket.
Köszöntjük mi is Dezsõt és kívánunk neki erõt, egészséget, hogy még sok évig szolgálja
szaktudásával a közösséget!
Hargitai Lajos

CSAPÓ KETTÕ:
SZOTYI
Monhalt Ákos ismét leforgatta Szotyi
címû filmjét, újragondolva, modernebb
technikával. Mint az elsõ változatban,
most is helyi amatõr színészek (fiatalok
és idõsebbek) közremûködésével készült az alkotás, pálfai helyszíneken.
A forgatás június elejétõl augusztus végéig tartott, hétvégenként. Voltak jelenetek, amik kifogtak a stábon, ezért sok
munka volt velük, és többször le kellett
õket forgatni. Mindezt nulla forintos
büdzsébõl, sok-sok lelkesedéssel és segítséggel!
Az új Szotyi a pálfai mûvházban debütált, nagy sikerrel.
A 25 perces film fõszereplõje Szotyi, a
„gaztevõ”, akinek viselt dolgait, csínytevéseit a kocsmában mesélik el az egyáltalán nem pletykás helyi fiatalemberek.
Láthatunk a képsorokon gumicsizmás
és biciklis akciót, piedonés csihi-puhit,
ránk köszön némi Tüskevár-nosztalgia,
Üvegtigris- és Indul a bakterház-érzés,
sõt mi több, a Pálfához kötõdõ híres író,
Lázár Ervin Dömdödömje is feltûnik,
meg egy honfoglaló õsvitéz. S természetesen, ahogy egy jó filmhez illik, elmaradhatatlan a szerelmi szál.
A filmet megtekinthetik a Bogárdi TVben.
Hargitai–Kiss Virág
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Agglegényrántotta
Hozzávalók: 30 dkg burgonya, 1 fej vöröshagyma, 20 dkg füstölt szalonna,
4-5 tojás, só, pirospaprika.
A burgonyát héjában megfõzzük, kockákra vágjuk. A szalonnát szintén kockákra vágjuk, üvegesre sütjük, hozzáadjuk az apróra vágott vöröshagymát, és amikor pirulni kezd, megpaprikázzuk, végül beledobjuk a kockákra vágott burgonyát. Erõs tûzön pirítjuk, és amikor az egész ropogós, világosbarna, ráöntjük a
nyers tojásokat. Csak addig hagyjuk a tûzön, amíg a tojás kocsonyássá nem
vált. Ecetes savanyúsággal fogyasztjuk. Kiadósabb az agglegényrántotta, ha
karikára vágott kolbászt vagy sonkadarabokat keverünk közé.

Strasbourgi tojás
Hozzávalók: 6 kemény tojás, 1 doboz libamájkrém, 10 dkg vaj, 1 csokor
snidling, csipet só.
A kemény tojásokat megtisztítjuk, félbevágjuk, és sárgájukat kikaparva villával összetörjük. Habosra keverjük a vajat, beleadjuk a libamájkrémet meg a
tojássárgákat, és alaposan kikeverjük. Ezzel a habbal töltjük a fél, kemény tojásfehérjéket és tetejüket metélõhagymával hintjük meg.

Karfiolomlett
Hozzávalók: 1 fej karfiol, 4 evõkanál tejföl, 5 tojás, 5 dkg vaj, vagy margarin, 1 vöröshagyma, só, 1 késhegynyi õrölt szerecsendió, 1 késhegynyi
gyömbérpor, 1 késhegynyi õrölt bors, 1 cs petrezselyem, 5 dkg reszelt
sajt.
A karfiolt megmossuk, rózsáira szedve sós vízben megfõzzük, leszûrjük. A
hagymát összeaprítjuk, a margarinon megdinszteljük, hozzáadjuk a karfiolt,
megszórjuk a fûszerekkel: borssal, szerecsendióval, gyömbérrel, többször
megkeverve átsütjük. A tojást felverjük a tejföllel, ráöntjük a karfiolra. Addig
sütjük, míg a tojás meg nem szilárdul, ekkor megszórjuk vágott petrezselyemmel elkevert reszelt sajttal, amit ráolvasztunk a tetejére.

Rántottatekercs
Hozzávalók: 8 tojás, 2 ek tejföl, 20 dkg reszelt sajt, 20 dkg sonka (tarja), 6
kisebb csemegeuborka, só, vaj.
Egy nagy gáztepsit fóliával kibélelünk és vajjal vastagon kikenünk (fontos,
mert különben leragadhat). A tojásokat a tejföllel és a sóval felverjük, a bélelt
tepsibe öntjük és kb. 200 fokon 8 perc alatt megsütjük. A kihûlt rántotta tetejére rászórjuk a sajtot és a sonkát. A szélére rakjuk egy sorba az uborkát, és onnan kezdjük el szorosan feltekerni, mint a bejglit. A tekercset fóliával rögzítjük,
hûtõbe tesszük. Felszeletelve, vagy kenyérre téve, szendvicsként tálaljuk.

Spenótos palacsinta
Hozzávalók: 30 dkg paraj, 2 tojás, 4 dl tej, 15 dkg liszt, 2-3 dl szódavíz, 1-2
ek olaj. A töltelékhez: 5 tojás, 1 ek olaj, só, bors.
A tojást a tejjel összekeverjük, hozzáadjuk a lisztet, az átpasszírozott parajt (lehet mirelit is), simára keverjük, utána az olajat a szódavízzel, megsózzuk a palacsintatésztát, majd kisütjük, melegen tartjuk.
A töltelék készítése: a tojásokat felverjük, pár kanál tejet öntünk bele, sózzuk,
borsozzuk, és egy nagy serpenyõben híg rántottát készítünk. A palacsintákat
megtöltjük, feltekerjük, úgy tálaljuk. Juhtúróval, vagy darált, füstölt tarjával is
megtölthetjük.

IDÕJÁRÁS
A csütörtökön felettünk áthaladó front
az ország nagy részén borongós, esõs idõjárást hoz, csak a keleti megyék
maradhatnak ki a csapadékból. A front mögött pénteken felszakadozik a
felhõzet és csupán futó záporok alakulhatnak ki. A következõ napokban a
változó felhõzetbõl számottevõ csapadék nem valószínû. Szeles napok
elõtt állunk, az északnyugati, majd északi szél többfelé megélénkülhet, sõt
idõnként megerõsödhet, csak a jövõ hét elejére csendesedhet meg a légmozgás. A hõségnapoknak vége, a hõmérséklet csökkenésével 25-26 foknál magasabb értékeket nem igen mérhetünk majd, és az éjszakák is egyre
csípõsebbek lesznek.

2012. szeptember 13. Bogárd és Vidéke

BEJELENTÉS
Hohó! Annyira azért nem vagyunk lúzerek, hogy teljesen átadjuk
a terepet. Fontos bejelentést teszek. Az elmúlt napok tanulságos
híreibõl kiindulva közlöm a társadalommal, hogy ezennel megalapítom a Normálisok Gárdáját (NG). Számítva az érdeklõdõk
millióira nem kapitánynak, ezredesnek nevezem ki saját magamat, hanem dandártábornoknak, s egyben fölveszem a Góré nevet. A kinevezési okmányt saját kezûleg fogom elkészíteni, saját
kezemmel fogom aláírni és majdan elkészítendõ pecséttel ellátni.
Zászlóm alá hívom ezennel a normálisokat.
Akik nem randalíroznak a buszon,
nem gorombáskodnak az utcán ismeretlen embertársaikkal,
képesek rámosolyogni a kalauzra, rendõrre,
biztosak abban, hogy élni végül is jó dolog,
szeretik a gyerekeket,
tisztelik az öregeket.
Akiknek a szép szép, a rút rút, a szerelem szerelem, a kisgyerek
kisgyerek, a család család.
Hívom a nikotinistákat, akik szeretnének leszokni,
az alkoholistákat, akik álmodoznak a leszokásról,
a drogosokat, akik küzdenek a szenvedélyük ellen,
de persze azokat is hívom, akik nem isznak, nem dohányoznak,
nem drogoznak.
Várom a kedves szívû bolti eladókat, pénztárosokat, óvónõket,
mosolyos matektanárokat.
Várom a védõnõket, akik megkönnyezik a túlvilágra távozott védenceiket,
az orvosokat, ápolónõket, akiket megráz, ha egy betegük meghal,
nagyon várom azokat, akik jóhiszemûek, azaz mindenkirõl feltételezik, hogy jó ember,
akik reggel reggeliznek, délben ebédelnek, este vacsoráznak,
éjjel alszanak,
azok se kerüljék el azonban a zászlót, akik rendszertelenül étkeznek és alszanak, de tudják, hogy ez helytelen.
Jöjjenek a jó szándékúak milliói, az önzetlenek százezrei,
az angyali lelkû nagymamák, a jóságos plébánosok és tiszteletesek.
Nem bánom, jöjjenek a politikusok, akik tényleg jót akarnak, és
éjjel nyugtalanul forgolódnak az ágyban, ha a jóakarat nem válik
valóra, mert a világ nem olyan, amilyennek lennie kéne.
Szeretném, ha távol maradnának tõlünk az erõszakosok,
az uzsorások,
a bérgyilkosok,
a zsarnokok,
a politikai szélhámosok,
az önzés, harácsolás világbajnokai,
a gyûlölködõk,
az önhittek, akik azt hiszik, õk tojták a spanyolviaszt,
a megszállottak,
a tribünök és a közlekedés rémfigurái
és mindenki, aki nem normális.
Mivel pedig az eltanácsoltak számbelileg jelentéktelen csoportot
alkotnak, nem jelenthetnek akadályt mozgalmam elsöprõ sikerében.
Le a pisztollyal, rúgós bicskával, hidrogénbombával, baromisággal!
Éljenek a normálisok!
(L. A.)
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A hétszépségû királykisasszony
I. rész
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy
szegény ember, s annak egy nagy kamasz fia, úgy hívták, hogy
Kolontos Bandi. No, nem is hiába hívták Kolontosnak ezt a legényt, mert csupa ostobaság volt minden cselekedete. Az apját, az
anyját majd felvetette az erõs búbánat, hogy a fiuk mindenükbõl
kiforgatja õket a nagy ostobaságával. Egyszer azt mondja az aszszony a fiának:

kolt; jól hallotta, hogy mit egyeztek az öregek. Reggel felkelnek, s
mondja a szegény ember Bandinak:
– No, fiam, gyere az erdõbe, vágjunk fát!
Kimennek az erdõbe, s mikor egy jó sûrû helyre érnek, azt mondja
az ember Bandinak:
– Te csak maradj itt, fiam. Vágj le egy-két szál fát, én meg továbbmegyek az erdõ másik felébe, hátha ott még szebbeket találok.
Bandi nem szólt semmit, úgy tett, mintha ottmaradna, de alig
ment az apja tíz-húsz lépésre, ment õ is utána, el sem maradott
mellõle. Eleget okoskodott az ember, hogy így meg úgy, maradj
ott, nézd ezt a szép fát, milyen szép; nézd ezt, még szebb az! Beszélhetett, akár a fekete földnek, Bandi nem maradott el mellõle.
Mit volt, mit nem tenni a szegény embernek, látta, hogy nem tud
megszabadulni Banditól, nagy búsan hazaindult, Bandi meg mindenütt utána. Amint megy, mendegél hazafelé, szembe jön vele
egy õsz öregember, s kérdi:
– Hát kend miért olyan szomorú, földi?
– Hogyne volnék szomorú, öregapám – mondja az ember –, mikor
ez az egy fiam van, s az is olyan kolontos.
– Egyet se búsuljon kend, adja nekem a fiát, én majd eszére térítem.
– Én jó szívvel odaadom – mondja az ember –, csak elmenjen
kigyelmeddel.
Kérdi a fiától: – No, Bandi fiam, elmennél-e ezzel az öregemberrel?
– El én, csak jó dolgom legyen.
Mondotta az õsz öregember: – Ne félj, fiam, nálam jó dolgod lesz.
(folytatjuk)
Benedek Elek

– Eredj, fiam, öntözd meg a virágokat, mert a nagy melegségben
mind elszáradnak.
Fogja magát Bandi, lemegy a pincébe. Volt ott három akó bor, felviszi a kertbe, s ráöntözi a virágokra. Sokszor látta, hogy az emberek, ha bort isznak, jókedvük kerekedik, s amint a bort elöntözte,
még meg is kérdezte a virágokat:
– Jókedvetek van, ugye? Meghiszem azt!
Máskor meg azt mondták neki, hogy hintse meg az udvart homokkal, hogy egyenes legyen. Hanem Bandi azt gondolta, hogy jobb a
liszt a homoknál, s ami liszt volt a háznál, azt mindet felhintette az
udvaron. Jõ ki az apja, nézi, hogy mit csinál Bandi.
– Jaj, te világbolondja, te, mit tettél?
– Talán bizony nem elég egyenes az udvar? – kérdezte Bandi.
– Hiszen megállj, mindjárt megegyenesítlek én!
Elõkapott egy husángot, jól elnadrágolta Bandit, de bizony nadrágolhatta, attól ugyan nem jött meg az esze.
Telik-múlik az idõ. Gondolja az ember, talán egy kicsit megjött a
Bandi esze, s azt mondja neki:
– Eredj, fiam, etesd meg a disznókat, hadd feküdjenek le aztán.
Kimegy Bandi, megeteti a disznókat, de mikor jóllaktak, fogta
magát, addig verte egy bottal, míg el nem nyúltak a hídláson. Azzal bement nagy örömmel az apjához, s mondta:
– No, apám, lefektettem a disznókat.
Kimegy az ember, hadd lássa, mit csinált Bandi. Hát, teremtõm, a
disznók mind meg vannak dögölve. Elõ a husángot az ember,
megint jól elnadrágolja Bandit, de bizony nadrágolhatta, attól
ugyan meg nem jött az esze.
Estére kerekedik az idõ, lefeküsznek, de sem az ember, sem a felesége nem tudott aludni. Sóhajtoztak, tûnõdtek, mit csináljanak
ezzel az istenveréssel. Ha valahogy szépszerint meg nem szabadulnak tõle, elõbb-utóbb koldusbotra juttatja õket. Eltervezték,
hogy akármilyen keserves legyen a szívüknek, kiviszik az erdõbe, s
otthagyják. Ahogy lesz, úgy lesz, menjen, amerre szeme lát, éljen,
ahogy élhet. Bandi úgy tett, mintha aludnék, még nagyokat is hor-

A népmese napja 2012
A Magyar Olvasás Társaság 2005-tõl felhívással fordult minden meseszeretõ emberhez, intézményhez, hogy szeptember
30-át, Benedek Elek születésnapját ezentúl A népmese napjaként tiszteljük.
Ebben az évben a felhívás a mesék közösségformáló erejét
hangsúlyozza.
„A népmeséket a mindenkori közösségek válogatták és hagyományozták tovább, mesei tudást adva át a következõ generációnak... A cigány közösségek sok esetben a mai napig mesei hagyománnyal élõk.” – Ezért foglalkozik az országos népmese-konferencia az idén a cigány népmesékkel.
Könyvtárunk is minden évben megemlékezik a népmesérõl.
Nálunk ebben az évben az állatmeséké lesz a fõszerep.
Szeptember 17-étõl 27-éig várjuk az óvodás csoportokat,
illetve iskolai osztályokat mesefoglalkozásainkra.
Elõzetes jelentkezés a könyvtárban 2012. szeptember 14-éig.

Szeptember 22-én, szombaton, 9 órától mesefilmeket
vetítünk, népi játékokat játszunk (jó idõ esetén) az
udvaron is, s mesés feladatok is várják az érdeklõdõket.
Belépõ: egy meséhez készített illusztráció.
Szeretettel várunk mindenkit!
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Szeptember 15., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Szellem a
palackból 6.55 Ma reggel 9.00 Mozdulj! 9.30 Pecatúra 10.00 Angi jelenti 10.30
Kortárs 11.00 Történetek a nagyvilágból 11.45 Théma 12.00 Hírek 12.05 Rotary
– A jó szolgálat 12.35 Zöld Tea 13.05 A Firtos falvai – Atyha 13.55 Videoton
FC–DVTK labdarúgó-mérkõzés 16.00 Doc Martin 16.50 Nemzeti vágta 17.20 Fizessen, nagysád! 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Anya a pácban 21.45 Nemzeti vágta 22.10 A Bounty 0.25 Nagyon zene 1.00
Tökéletes kezelés
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 10.30 Asztroshow 11.25 XX. század – A legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül 12.25 Autómánia 13.00 Steven Seagal – Az igazságosztó 13.30
Kung-fu 14.30 Los Angeles-i tündérmese 16.25 Táncoló talpak 18.30 Híradó
19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor 21.15 A megmentõ 23.05 Átkozottak otthona
0.55 Döglött akták 1.45 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 9.50 Ezo.tv 10.20 Babavilág 10.50
9 hónap 11.20 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 12.20 Duval és Moretti
13.20 Autóguru 13.50 Sheena, a dzsungel királynõje 14.50 Bûbájos boszorkák
15.50 Áldott jó nyomozó 16.50 Sas Kabaré 17.55 Activity 18.30 Tények 19.00
Aktív Extra 19.35 Beverly Hills-i zsaru 3. 21.35 A katedrális 23.40 Luxusdoki
0.40 A médium 1.40 Ezo.tv 2.40 Kalandjárat 3.05 Teleshop 3.35 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 G7 –
Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Az én muzsikám – Portré népzenével 18.30
Regényes történelem 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.05 Sportvilág 20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Mentés
másként – Mûvészeti figyelõ 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 16., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Esély 6.25 Pecatúra 6.55
Ma reggel 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az Úr!” 9.10 Katolikus krónika
9.40 Az ember itt 9.50 A sokszínû vallás 10.05 Református magazin 10.30 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.40 Mai hitvallások 11.05 „Istenben örülni” 11.30 Az
utódok reménysége 12.00 Hírek 12.05 Go MZ go 12.35 TS – Sport7 13.05 A
hölgy egy kissé bogaras 14.30 A gyémánt románca 16.00 Euro 2012 16.30
Nemzeti vágta 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Egyszer volt,
hol nem volt 21.00 Michael Clayton 23.00 Hannibal 1.10 Müpart Classic –
Francia est
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Teleshop
11.25 Törzsutas 12.00 Tuti gimi 12.55 Gossip Girl – A pletykafészek 13.55 112 –
Életmentõk 15.05 True Calling – Az õrangyal 16.10 Ágyúgolyófutam 2. 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Hipervándor 21.50 A 10 csapás 23.55 A halál
keresztútján
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 10.05
Egészségmánia 10.35 Ezo.tv 11.05 Kalandjárat 11.35 Borkultusz 12.05 Stahl
konyhája 12.35 Több mint testõr 13.05 Miskolci sörfesztivál 2012 13.35 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.35 Monk – Flúgos nyomozó 15.35 Bûbájos boszorkák 16.35 Beverly Hills-i zsaru 3. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 A boldogító talán 22.00 Frizbi Hajdú Péterrel 23.00 Szellemekkel suttogó 0.00 Összeesküvés 1.00 Ezo.tv 1.35 Napló 2.25 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 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 30 perc alatt a Föld körül 13.05
Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a
szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.05 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A kultúráról 20.30 Esti séta 20.53 Vers
napról napra 21.05 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sporthírek 22.30 Esti séta
23.00 Hírek, kenó 23.05 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10
Éjszaka

Szeptember 17., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Otthonod a kávéház 9.30 Századfordító magyarok 10.25 Családbarát
magazin 11.30 Napirend elõtt 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.30 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.20 A korona hercege 16.30 MM 17.30 Jövõ-idõben 17.40
Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hacktion
újratöltve 21.10 Kékfény 22.10 Az Este 22.45 Átok 23.15 Kortárs 23.45 Abszolút
London – Összefoglaló 0.20 Így készült – Hacktion újratöltve 0.50 Maradj talpon!
1.45 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.45 Reggeli –
Csak csajok 8.25 Mindörökké szerelem 9.30 Gyõzike 10.30 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.25 Hipervándor 16.20 Marichuy –
A szerelem diadala 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 A gyanú ár-

2012. szeptember 13. Bogárd és Vidéke

nyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Dr. Csont 22.25 Hazudj, ha
tudsz! 23.35 Pokerstars.net – Big Game 0.30 Reflektor 0.45 A hatalom hálójában
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Törvényszéki héják 14.00
Tények 15.00 Marina 15.30 Rejtélyes vírusok nyomában 16.30 Hal a tortán
17.25 Update Konyha 17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 23.20 Bostoni halottkémek 0.20 Tények 0.55
Ezo.tv 1.30 NCIS 3.20 Aktív Extra 3.45 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról
napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Szeptember 18., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Hacktion 10.00 Szerelmes földrajz 10.35 Családbarát magazin 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Zsüti,
a slágerkirály 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.20 A korona hercege 16.30 MM
17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.10 Borvacsora 22.05 Az Este 22.40 Borgiák 23.35 A rejtélyes
XX. század 0.05 Maradj talpon! 1.00 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.45 Reggeli –
Csak csajok 8.25 Mindörökké szerelem 9.30 Gyõzike 10.30 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.10 Énekes izompacsirta 16.20
Marichuy – A szerelem diadala 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10
A gyanú árnyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Castle 22.25 Döglött akták 23.35 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.05 Reflektor 0.20 A
hatalom hálójában
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája
9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.10 Russell lány 14.00 Tények
15.00 Marina 15.30 Rejtélyes vírusok nyomában 16.30 Hal a tortán 17.25
Update konyha 17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 Az olasz meló 23.25 Aktív 23.55 Tények 0.30 Ezo.tv 1.05
Tiszta lap 2.30 TotalCar 2.55 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 10.52 Hangtár 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 15.10 Prémium
Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról
napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 19., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Párizsi helyszínelõk 9.55 Tálentum 10.30 Családbarát magazin 11.30
Átjáró 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul
nostru 13.30 Borvacsora 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.20 A korona hercege
16.35 MM 17.30 Jövõ-idõben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Bábel 22.00 Az Este 22.35 Abszolút
London – Összefoglaló 23.05 Múlt-kor 23.35 Történetek a nagyvilágból 0.05
Maradj talpon 1.00 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.45 Reggeli –
Csak csajok 8.25 Mindörökké szerelem 9.30 Gyõzike 10.30 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.20 Idegölõ 16.20 Marichuy – A
szerelem diadala 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 A gyanú árnyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Dallas 22.25 Házon kívül 23.10
Reflektor 23.25 A salemi boszorkányok
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.10 A kábelbarát 14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Rejtélyes vírusok nyomában 16.30 Hal a tortán 17.25
Update Konyha 17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.05 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született
feleségek 23.20 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 Doktor House 1.55 Született feleségek 2.50 Babavilág 3.15 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 10.52 Hangtár 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 15.10 Prémium
Hangalbum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05
Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Szeptember 20., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 A mézédes források földje 9.55 A mi erdõnk 10.25 Családbarát magazin 11.40 Útravaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.30 Zsüti, a slágerkirály 14.25 Capri – Az álmok szigete
15.20 A korona hercege 16.30 MM 17.40 Hearland 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 DTK 21.30 Munkaügyek – Irreality Show 22.00 Az
Este 22.35 Négy szellem 23.35 Angi jelenti 0.05 Maradj talpon! 1.00 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.45 Reggeli –
Csak csajok 8.25 Mindörökké szerelem 9.30 Gyõzike 10.30 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.25 A lúzer 16.20 Marichuy – A
szerelem diadala 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 A gyanú árnyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Halálos fegyver 23.45
Brandmánia 0.20 Totál szívás 1.20 Reflektor 1.35 Infómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl
konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.10 Rex felügyelõ
14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Rejtélyes vírusok nyomában 16.30 Hal a tortán 17.25 Update konyha 17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 Túl jó nõ a csajom 23.20 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv
1.00 Túl jó nõ a csajom 2.40 Segíts magadon! 3.05 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 10.52 Hangtár 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 15.10 Prémium
Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05
Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 21., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 DTK 10.20 Családbarát magazin 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 A tragédia rejtélye 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.20 A korona hercege 16.35 MM 17.30 Jövõ-idõben 17.40 Heartland 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén péntek 21.10 Mindenbõl egy van 22.10 Az Este 22.45 Csörte – Karaoke sztárbazár 0.20 Maradj talpon!
1.15 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.45 Reggeli –
Csak csajok 8.25 Mindörökké szerelem 9.30 Gyõzike 10.30 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.25 Tûzpróba 16.20 Marichuy – A
szerelem diadala 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 A gyanú árnyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: A helyszínelõk 22.30 Gyilkos elmék 23.35 Odaát 0.30 Reflektor 0.45 Törzsutas 1.20 Döglött akták 2.10
Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl
konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.10 A láthatatlan ember 14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Rejtélyes vírusok nyomában 16.30 Hal a
tortán 17.25 Update Konyha 17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív
20.05 Jóban-Rosszban 21.20 Amerikai pite 3. – Az esküvõ 23.10 Aktív 23.40 Tények 0.15 Ezo.tv 1.15 Amerikai pite 3. – Az esküvõ 2.45 Alexandra pódium 3.10
Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 10.52 Hangtár 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 Alma és fája 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.06 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó
23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

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 az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
Szeptember 14., P: 7.00 Lapszemle 8.00 ZMC: Családfa 6-10. rész (ism.
97p), Varga Zsolt: Rúth könyve 2. rész (ism. 73p) 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Testületi ülés 3.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 15., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. oszt. futball
(90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Németek látogatása Cecén (50p), Évnyitó Sárszentmiklóson (18p) és a Mészölyben (25p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 16., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó
14.00 Németek látogatása Cecén (50p), Évnyitó Sárszentmiklóson (18p)
és a Mészölyben (25p) 18.00 Heti híradó 19.00 Varga Zsolt: Rúth könyve 3.
rész (ism. 52p), ZMC: Az anyaméh gyümölcse 1-2. rész (ism. 102p) 23.00
és 0.00 Heti híradó
Szeptember 17., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Varga Zsolt: Rúth könyve 3. rész
(ism. 52p), ZMC: Az anyaméh gyümölcse 1-2. rész (ism. 102p) 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Szüreti mulatság Pálfán (25p) és Sárszentmiklóson
(25p), Nagy Dezsõ köszöntése (10p), A 95 éves alapi Juliska néni köszöntése (38p), Fejlesztések Sárszentágotán (28p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 18., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. oszt. futball
(90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 19., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Szüreti mulatság Pálfán (25p)
és Sárszentmiklóson (25p), Nagy Dezsõ köszöntése (10p), A 95 éves alapi
Juliska néni köszöntése (38p), Fejlesztések Sárszentágotán (28p) 13.00
Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei II. oszt. futball
(90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 20., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futball
(90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Varga Zsolt: Rúth könyve 3. rész
(ism. 52p), ZMC: Az anyaméh gyümölcse 1-2. rész (ism. 102p) 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 Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
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. 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.
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790
HOMLOKZATI HÕSZIGETELÕ-RENDSZER
terranova vakolattal, komplett 5 cm-es
2
2
1398 Ft/m -tõl, 7 cm-es 1699 Ft/m -tõl,
2
10 cm-es 1999 Ft/m -tõl.
Garanciával, ingyenes szállítás és
állvány. 06 74 675 530
Egyszemélyes, ágynemûtartós HEVERÕ
5000 FT-ért ELADÓ. 06 20 405 7366
Árpád-lakótelepi elsõ emeleti LAKÁS,
igényesnek KIADÓ. 06 70 314 6424
Pénzintézet állományápolásra keres
területi képviselõt. Elvárás: érettségi és
számítástechnikai ismeretek.
Pályázatokat: dombiz@invitel.hu

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR
Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)
2012. szeptember 22-én, szombaton.

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (70) 282 1775
Kazánok 98.000 Ft-tól. Gyári garanciával. 06 (20) 947
5970 (4507712)
2
2
Lambéria 998 Ft/m 2-tõl, hajópadló 1499 Ft/m -tõl, tetõcserép 1299 Ft/m -tõl 06 (74) 675 530 (4507712)
Sárszentmiklóson szántóföldet bérelnék. 06 (20) 340
5976 (4507793)
Cecén családi ház eladó. 06 (70) 340 7282
Süldõ nyulak eladók. 06 (30) 245 5622
Kirándulás a Móri Bornapokra, október 7-én. Útiköltség 2500 Ft/fõ. 06 (70) 334 9149
Rakodómunkást felveszek. Érdeklõdni telefonon: 06
(30) 382 4133
Szántót bérelnék Kislók, Szarvas-puszta körül vagy
Nagylókon. Esetleg 2-3 hektáros darab vétele is érdekelne, piaci áron. 06 (30) 298 0144 (4507276)
Sárbogárdon szántóföldet vennék, bérelnék. 06 (30)
391 6820 (4507273)
Árpád-lakótelepen garázs eladó. 06 (30) 645 7124
(4507318)

Hízósertést vásárolnék. 06 (30) 542 1675 (4508000)
Szeptember 17-tõl Bosc körte kapható. Telefon: 06
(25) 460 835 (4507372)
Vörös tojótyúk vásár Sárbogárdon. 550 Ft/db. Rendelhetõ szeptember 19-ig. 06 (25) 462 189, 06 (30)
442 4971
Városközponti háromszobás, elsõ emeleti lakás áron
alul sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 9941 332, 06
(20) 419 4940 (4507369)
Minõségi cser, akác tûzifa eladó! Cser hasított: 1950
Ft/q, akác kugli: 2280 Ft/q, hasított 2380 Ft/q. Vegyes
tûzifa (cser akáccal) kugliban: 2050 Ft, hasítva 2150
Ft. Házhoz szállítással. Telefon: 06 (20) 406 9267
(4507472)

Vegyes borszõlõ eladó. 06 (25) 461 288 (4507467)
Hat szeretõ kiscica gazdákat keres. 06 (30) 769 4241
Albérlet kiadó a központban. 06 (30) 384 0228 (4507430)

EURO GSM
Mobiltelefon-szaküzlet és szerviz
Nyitás szeptember 17-én!

MÁRKAFÜGGETLEN MOBILSZERVIZ
a legkedvezõbb áron, rövid határidõvel!
Mobiltelefon-csere, adás-vétel
GPS, laptopszerviz
Mobiltelefon-tartozékok:
* szilikontokok
* elõ-, hátlapok
* övtokok
Sárbogárd, Ady E. út 95.
Telefon: 06 70 594 5174
Fûszerpaprika szárítást vállalok garanciával. 06 (70)
459 2328 (4507429)
Szántóföldet bérelnék, 3 ha felettieket. Elõleget fizethetek. 06 (70) 227 6268 (4507428)
Eladó: 2db 1400x1550-es bukó-nyíló,
kétszárnyú fel3
újításból megmaradt ablak, 250 cm -es Jáwa motorkerékpár. 06 (70) 330 8698 (4507426)
Rántani való csirke eladó 14-tõl. Bodoki Tamás, Tinódi utca 107. 06 (30) 466 3308 (4507332)
Felszolgálót felveszünk. Telefon: 06 (30) 5600 259
(4507422)

Sárbogárdon háromszobás családi ház eladó. 06 (30)
389 6903, 06 (30) 916 4842
Családi ház eladó Árpád utca 25, lakást beszámítunk.
06 (30) 557 8672, 06 (20) 561 3605 (4507420)
Tollpaplan készítés, kész paplanok kaphatók.
Pákolicz Árpádné, Sárszentágota, 06 (25) 476 051
(4507419)

Mezõföld Gimnázium és Szakiskola

TANULJON NÁLUNK, VELÜNK,
LEGYEN TÖBB ÁLTALUNK!
A Mezõföld Gimnázium és Szakiskola a SÁRBOGÁRDI Tagintézményébe
várja azokat a felnõtteket, akik továbbtanulási szándékkal érettségit szeretnének szerezni. Az elõképzettségtõl függõen 10. vagy 11. vagy 12. évfolyamba
lehet jelentkezni. A tanítási napok: hétfõ és szerda délután.
Új kínálatunk: 2 éves nappali munkarendû felzárkóztató szakiskola, azok
számára, akik nem fejezték be általános iskolai tanulmányaikat, általános iskolai végbizonyítványt szeretnének.
Fontos tudnivalók a gimnáziumról:
* Diákigazolvány igényelhetõ
* A tanítás heti 2 alkalommal, 15 órakor kezdõdik
* A 10. évfolyamon az oktatás ingyenes
Beiratkozás: folyamatosan a Mészöly Géza Általános Iskolában Toldi Lászlónénál, bõvebb felvilágosítás kérhetõ Novák Ildikó iskolatitkárnál a
06/25-282-234-es telefonszámon.
Iskolarendszeren kívüli tanfolyami kínálat (OKJ-s képzések) teszi teljessé a
kínálatot a már érettségizettek számára:
– pénzügyi, számviteli ügyintézõ (elõfeltétel az érettségi bizonyítvány)
– mérlegképes könyvelõ: szakmai elõképzettség szükséges
– államháztartási mérlegképes könyvelõ
– bér- és tb-ügyintézõ
Érdeklõdni lehet: Novák Ildikó iskolatitkárnál a 06-20/239-7525-ös telefonon,
illetve Gurics Gabriella tanfolyamszervezõnél a 06-30/201-7659-es telefonon

Válassza ki lakóhelyéhez legközelebbi helyszínünket!
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Új technológia az Aranypontynál
MINÕSÉGVÁLTÁS A HAGYOMÁNYOS
HALASTAVI STRUKTÚRÁKON TÖRTÉNÕ HALTENYÉSZTÉSBEN; ÚJSZERÛ,
KOMPLEX TENYÉSZTÉSI, TAKARMÁNYOZÁSI ÉS KÖRNYEZETKEZELÉSI
TECHNOLÓGIA KIFEJLESZTÉSE.
Az Aranyponty Halászati Zrt. által vezetett
konzorcium - melynek tagjai a Corax-Bioner
Zrt., a Halászati és Öntözési Kutatóintézet,
valamint a Pannon Egyetem - évek óta foglalkozik a halastavi tenyésztéstechnológiák
megújításánaklehetõségével.A fenti címmel
ellátott projekt végül 2011-ben került olyan
állapotba, hogy az, a Gazdaságfejlesztési
Operatív Program keretén belül támogatásra érdemesnek ítéltessék. A szerzõdéskötés
elhúzódása ellenére a konzorciumi partnerek a munkát megkezdték, a projektindító
rendezvényre 2012. július 20-án került sor,
az Aranyponty Zrt. rétimajori telephelyén.
A projekt átfogó célja egy az egész hazai tógazdasági haltenyésztés minõségi változását
lehetõvé tevõ technológia kifejlesztése, amivel jelentõs beruházások nélkül a mai tógazdasági harcsa termelés megduplázását tenné
lehetõvé. A harcsatenyésztés nagyméretû
halastavakon belül elhelyezett ketrecekben
folyna, intenzív módon. A halak takarmá-

nyozása döntõen olcsó, hazai eredetû, fõként növényi és fermentációs eredetû fehérjéket tartalmazó speciális tápokkal történik.
A projektindító rendezvény elsõ felében az
aktuális és szükséges adminisztrációs feladatokról folyt egyeztetés, majd ezután a
szakmai kérdések kerültek elõtérbe. Sajnos már a projekt elsõ szakaszában felmerültek olyan állategészségügyi kérdések,
melyek egyelõre megválaszolatlanul maradtak, mindazonáltal az eddigi projekt tevékenységekmegfelelõ ütemben haladnak.

ARANYPONTY HALÁSZATI ZRT
2440 Százhalombatta, Arany J. u. 7.
Telefon: +36 (25) 509-190, +36 (30) 000-0000
E-mail: info@aranyponty.hu
Honlap: www.retimajor.hu
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„Jönnek a szüretisek!”
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