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Gesztenyeesetek A bölcsisek sem maradtak ki

Két érdekes találkozásban volt részem.
Egy parkolóban figyelmes lettem egy mutatós, terebélyes autóra. Általában az ilyen
kocsikból aszfaltrengetõ basszus szól. Ezt
az elõítéletet erõsítette bennem jól megtermett gazdájának megjelenése is. Mégis,
fülem másfajta zenét csípett el. Megálltam, hogy jól hallok-e. Igen: Vivaldi Négy
évszakjának egyik tétele csendült fel az autóban! Meglepetéssel teli öröm töltött el.

A másik meglepetés egy hivatalos rendezvényen ért, ahol vezetõi szerepben egy
olyan félénken félszeg fiatal szakembert
láthattam, akirõl nem is gondoltam volna,
hogy ilyen posztot tölt be. Ha szembejönne
velem az utcán, egészen más hivatást és
személyiséget feltételeznék róla.
Mindkét találkozás a „vad külsõm szelíd
lelket takar” tipikus esete.
Olyan volt számomra ez a két ember, mint
Jókai Mór Aranyember, vagy Henry James
Egy hölgy arcképe címû regénye. Vannak
ugyanis könyvek, amik az elsõ sorok, oldalak után rögtön magukkal ragadnak, vannak, amikrõl ugyanilyen rövid idõ alatt kiderül, hogy nem nekünk valók. Viszont
vannak azok a bizonyos kötetek, amik tíz,
vagy száz oldalon keresztül is már-már idegesítõen kelletik magukat, de valamiért
ösztöneink azt súgják: ne adjuk fel, s valóban megéri a várakozás, mert aztán letehetetlen történet bomlik ki elõttünk zseniális
rafináltsággal. Akár õsszel a szelídgesztenye.
Hargitai–Kiss Virág
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Idõsek köszöntése Sárbogárdon
Hétfõn délután mûsorral várták az idõseket a díszterembe. Az
eseményt dr. Sükösd Tamás polgármester nyitotta meg köszöntõjével, majd a rendelõintézet dolgozói nevében dr. Rácz Lajos
intézményvezetõ fõorvos kívánt jó egészséget a szépkorúaknak.
Ezt követõen a mészölyösök sorakoztak fel, akik verssel, énekkel és tánccal kedveskedtek a megjelenteknek. Elsõként a kamarakórus adott elõ egy francia népdalt, majd angol madrigál
csendült fel elõadásukban. Németh Ramóna Az idõsek tiszteletére címû verset adta elõ. A következõ gyerekcsoport, a 3. b osztály tanulói a Nox együttes Tûztáncát adták elõ kreatív mozgáskultúrával. Zárásként a kamarakórus egy jazzparódiát énekelt,
majd következett a tombolasorsolás.

Ezután az önkormányzat
szeretetvendégséggel kedveskedett az idõskorúaknak.
Ezúton is jó egészséget, az életben sok
örömöt és hosszú
életet kívánok minden hajlott korú olvasónknak!
Hargitai Gergely

Szûrõnap a rendelõintézetben
Szûrõnapot hirdetett a sárbogárdi rendelõintézet október 1-jére,
az idõsek napja apropóján. Tizennégyféle vizsgálat közül (vérnyomás, koleszterin, testzsír, testtömegindex mérése, nõgyógyászati, urológiai szûrés stb.) választhattak a szép számmal érkezõ
érdeklõdõk. A legnépszerûbbnek a csontritkulásos vizsgálat és a
szemvizsgálat bizonyultak, de sokan nézették meg a vércukorszintjüket és a talpukat is.

Ezen a napon teljes mértékben a szûrésekre koncentráltak az intézmény dolgozói, és láthatóan szívesen végezték munkájukat,
ami eltért napi megszokott rutinjuktól.

Dr. Rácz Lajos, a rendelõintézet vezetõje elmondta: az immár második alkalommal megtartott szûrõnappal az a céljuk,
hogy lehetõséget kínáljanak a
pácienseknek idõben felfedezni egy esetlegesen a szervezetben bujkáló betegséget, problémát. Így a szükséges kezelés
is hatékonyabb lehet.
Hargitai–Kiss Virág
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Új eszközök a mentõknek
Több mint 1,2 millió forint értékben nyert a gyermekmentéshez
szükséges eszközöket a Sárbogárdi Mentõállomás a K&H gyógyvarázs programjának pályázatán.

A K&H gyógyvarázs 2004-ben indult útjára egy országos pályázattal és egy szórakoztató programmal, hogy a nehéz helyzetben
lévõ gyermek-egészségügy számára segítséget nyújtson. Azóta fokozatosan bõvült nemcsak az általa kínált lehetõségek, hanem a
pályázók száma is. Idén rekordszámú, összesen 105 intézmény
küldte be anyagát. Ezek közül választott ki a zsûri nyolc vidéki és
három budapesti intézményt, amelyek összesen 25 millió forint

KÉK HÍREK
LELÕTTE HÁROM MACSKÁJÁT
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra szeptember 27-én, délelõtt
érkezett arról bejelentés, hogy Sárbogárdon, a József A. utca
egyik házának udvarán egy férfi saját macskái közül lelõtt hármat.
A bejelentést a férfi szomszédja tette, akinek a macskatulajdonossal közös az udvara. Az idõs nõ hallotta a lövéseket, majd látta
az elpusztult állatokat.
A jelzést követõen a rendõrök a megadott címre mentek, ahol
megtörtént a helyszíni szemle. Ennek során a lelõtt állatok tetemét az egyenruhások megtalálták az udvaron. A nyomozók a férfi
által a bûncselekményhez használt fegyvert lefoglalták. Ezen kívül még öt lõfegyvert találtak nála a házkutatás során, illetve több
száz lõszert, amik mindegyikét a férfi engedéllyel tartotta. A
rendõrök azonban ezeket is mind lefoglalták, mert a vele szemben folyamatban lévõ büntetõeljárás végéig azok tárolását az
igazgatásrendészeti osztály végzi.
A nyomozók a szemlét követõen az 50 éves férfit elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol állatkínzás elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Ennek során a terhére rótt bûncselekmény elkövetését beismerte. Elmondta, hogy hét macskája
közül hármat azért lõtt le, mert nem tudta volna õket tovább
etetni. Tettét megbánta.
A gyanúsítottal szemben a nyomozók gyorsított eljárás keretében
tervezik lefolytatni a büntetõeljárást. Így ügyében egy hónapon
belül ítélet születhet.

DRÁGA CSENDHÁBORÍTÁS
Éjfél után, fél egykor egy nõ kért rendõri intézkedést Vajta területérõl. Az asszony volt férje megjelent a ház elõtt, kiabált, veszekedett. Az ittas férfit a kiérkezõ járõrök felszólították a hangoskodás abbahagyására, aminek az 51 éves férfi látszólag eleget tett, és
elindult haza a lakására. Éjjel kettõkor az asszony ismét rendõrt

értékû eszköztámogatást kaptak. A K&H gyógyvarázs program
2012-ben a gyermek-egészségügy két kritikus területét, a gyermek-kardiológiát és a fogyatékosokat segítõ intézmények munkáját részesítette kiemelt figyelemben. Az idei nyertesekkel
együtt a program már 153 intézmény (111 kórház és 42 mentõszolgálat) munkáját támogatta az ország 19 megyéjében közel 410
millió forinttal.
A Sárbogárdi Mentõállomás nyereményének hivatalos átadására
szeptember 27-én, csütörtökön került sor az állomás udvarán.
Tóth Raynald állomásvezetõ üdvözölte a megjelent vendégeket,
köszönetet mondva a támogatásért Kleinné Mátrácz Évának, a
K&H Bank sárbogárdi fiókvezetõjének, aki pár szóban beszélt a
gyógyvarázs programról. Dr. Czirner József, az OMSZ közép-dunántúli régiójának orvosigazgatója méltatta az elnyert eszközök
jelentõségét a mentõk munkájában, majd az állomásvezetõ röviden be is mutatta azokat.
Az elnyert eszközök (intraosszeális készlet, amivel a csontba fúrnak, ha nincs véna, lélegeztetõ-ballon és -eszközök különbözõ
méretekben, gerinclap, motoros váladékleszívó, komplett gyermekmentõ-táska, gyermek-vérnyomásmérõ, pulzusmérõ, izolációs takaró) 0 éves kortól a nagyobb gyermekig és kis növésû felnõttig lehetõvé teszik a minél hatékonyabb mentést.
Amellett, hogy nagy öröm mindannyiunk számára a sárbogárdi
mentõk gyarapodása, azt kívánom, minél kevesebbszer legyen
szükség ezeknek az eszközöknek a használatára.
Hargitai–Kiss Virág

hívott, mert volt férje ismételten megjelent a háza elõtt és hangoskodott. A járõrök a szabálysértést a korábbi felszólítás ellenére
tovább folytató 51 éves férfit elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányság épületébe. Vele szemben a hangoskodás miatt helyszíni bírságot alkalmaztak. A férfinek ötvenezer forintjába került
a csendháborítás.

KOCCANÁS A ZEBRÁNÁL
14 óra 50 perckor Sárbogárdon, az Ady Endre úton egy Fiat személygépkocsi közlekedett Sárszentmiklós felõl Sárkeresztúr irányába. Haladása során az Ady Endre út 95. szám elõtt a sofõr nem
tartott megfelelõ követési távolságot az elõtte a gyalogátkelõhely
miatt lassító, majd megálló VW személygépkocsi mögött. Ezt követõen a Fiat jobb elsõ részével a VW gépkocsi bal hátsó részének
ütközött. A baleset következtében személyi sérülés nem történt, a
jármûvekben anyagi kár keletkezett.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KUKORICATÁBLA GYULLADT KI FEJÉRBEN
Tûzesethez riasztották a katasztrófavédelem sárbogárdi és székesfehérvári hivatásos
tûzoltó egységeit
2012. szeptember
27-én, csütörtökön
délután. Hantos és
Sárosd között kukoricatábla gyulladt ki. A lángokat
a Fejér megyei Katasztrófavédelmi
Mûveleti Szolgálat irányításával fékezték meg a tûzoltók, az oltási
munkálatokban a sárosdi önkéntes tûzoltó egyesület is részt vett.
A tûzben körülbelül 3-3 hektáron kukoricatábla és -tarló égett le.
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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ÕK TIZENHÁRMAN
Négyet agyonlõttek, kilencet felakasztottak.
Elsõnek Lázár Vilmos állt a kivégzõosztag elé. Õsei Örményországból jöttek
Magyarországra, hadnagyként lépett ki
a császári seregbõl, hogy megházasodhasson. Õ lett a magyar vasút elsõ fõpénztárnoka. A szabadságharcban ezredes, hadosztályparancsnok lett. Majd
halott az aradi vársánc árkában.
Másodiknak Desewffy Arisztidet terítették le a lövések. Régi nemesi család fia
volt, három hónapos házas. Szinte az oltár elõl ment a csatába. Barátja,
Lichtenstein herceg elõtt tette le a fegyvert, de a herceg sem tudta megmenteni.
A dúsgazdag magyar–örmény család fia,
Kiss Ernõ, harmadiknak nézett szembe
e kivégzõosztaggal. „Szegény hazám!
Mindennek vége! Isten büntesse meg
hóhérainkat!” – mondta utolsó leheletével.

Thorma János: Aradi vértanúk kivégzése

MEGHÍVÓ
Emlékezzünk közösen a tizenhárom
aradi vértanúra és Batthyány Lajos
mártír miniszterelnökre, akiket 1849.
október 6-án végeztek ki.
Jöjjenek el

október 6-án 17.30 órakor
a Hõsök terére,
és GYÚJTSUNK GYERTYÁT
az emlékmûnél mártírjaink
emlékére!
Közremûködik a Huszics Vendel Kórus
és Nagyváradról érkezett vendégeik.
Sárbogárdi Múzeum Egyesület

A negyedik tûzparancs Schweidel József
életét oltotta ki. Német neve ellenére
magyar volt, huszárként Párizsig harcolt
Napóleon ellen Ferenc császár oldalán.
Öt gyermek apjaként lett a szabadságharc tábornoka, a felszabadított Pest városparancsnoka. „Ártatlanul halok meg”
– mondta a gyóntatópapnak. Õ is a sáncárokba került három társa mellé.
Poeltenberg Ernõt elsõnek szólították a
bitófához. Németül mondta el imáját,
hiszen magyarul állítólag csak káromkodni tudott. Bizonyára káromkodott is
huszárjai élén a hatvani csatában, ahol
oroszlánrésze volt a gyõzelemben. Búcsúlevelét feleségéhez franciául írta. Mielõtt a nyakára tették a kötelet, odament
halálraítélt társához, Damjanichhoz, és
megölelte.

A példát követte a kiváló, magyar származású mérnökkari tábornok, Török
Ignác és a többiek is. Tehát odament
Damjanichhoz Láhner György, a szabadságharc pesti fegyvergyárának németajkú parancsnoka, oda az apai ágon
horvát, anyai részrõl török származású
Knézics Károly, ugyancsak oda Nagysándor József, a nagyváradi magyar ügyvéd huszártábornok fia, Buda egyik felszabadítója.
Leiningen-Westerburg Károly, a német
arisztokrata, Viktória angol királynõ rokona szintén Damjanichtól vett búcsút.
Odajárult Damjanichhoz Aulich Lajos
is, a pozsonyi német fogadós fia, a szabadságharc utolsó hadügyminisztere is,
akinek lett volna módja elmenekülni a
bukás után, s akit még a hadbíró is „kiváló embernek” nevezett.
Maga Damjanich, a szabadságharc legnépszerûbb tábornoka sántikálva vonult
az akasztófa alá: el volt törve a lába.
„Vigyázzon a szakállamra” – mordult rá a
hóhérra, mikor az a nyakára tette a kötelet.
Az utolsó halálraítéltnek, a magyar fõnemes Vécsey Károlynak már nem volt
kihez odamennie. Végignézett halott
bajtársai során, majd odament Damjanichhoz, és megcsókolta annak élettelenül lecsüngõ kezét.
Egyébként Damjanich szerb volt…
Leszkovszki Albin

Forrás: Bogárd és Vidéke,
III. évfolyam, 40. szám, 1992. október 2.
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Vándorlásaim
8. rész
Mintha nem is Budapest, ez a nagy világváros venne körül itt, a
Római-parton. Nagy, öreg fák hajlanak a víz fölé. A több kilométeres sóderes fövenyen a hajók keltette hullámok játszadoznak a
kavicsokkal. A partra kitett napozószékekben idõs urak és hölgyek békésen szundikálnak. A tiszta víz úszásra csábít. A part
menti csónakházak a XIX. század hangulatát idézik. Kétpárevezõs kielboatok, négypárevezõs fregattok suhannak a vízen.
Mintha a múlt századi Londonban a Temze partján hevernék.
Nem véletlen ez az érzés, hiszen az itteni vízi életet a magyar polgárosodás atyja, gróf Széchenyi István és barátai honosították
meg angol mintára. Az elsõ evezõsversenyt 1842-ben rendezték a
Római-parton, amelyet a Lánchíd építõje, Clark Ádám nyert
meg. Angliából hozott csónaképítõ mesterek építették az elsõ
kielboatokat. Ilyenek egyikében evezek én is most fölfelé. Bár az
én hajóm Szegeden, a Tisza partján, a Kovács testvérek mûhelyében készült, a család másik ága a Római-parton építi a sporthajókat.
Nem messze tõlem a parton klottgatyás kölykök kavicsokat szöktetnek a víz felszínén. Azon versenyeznek, kinek a kavicsa hányszor pattan meg a vízen. Vasárnap van. Esteledik, s most érkeznek vissza az evezõsök csapatokban a csónakházakhoz. Mintha
gyermekkorom kedves filmemléke, az Állami áruház képsorai
elevenednének meg itt Latabár Árpáddal. Annak fekete-fehér
képkockái itt valódi színesben játszódnak. A Duna-parti csónakházak még most is eleven közösségek. Összetartanak, hétvégeken
együtt indulnak népes csapatokban színes zászlócskákkal díszített
hajóikkal ár ellen, fölfelé, a Duna-kanyarba.
Szombaton hajnalban startolnak. Négy órakor már nyitnak a csónakházak és egyenként eresztik le a vízbe nyúló betonsólyákon a
hajókat. Hat órakor az utolsó hajó is elindul. A kétpárevezõs
kielboatba befér egy háromgyerekes család. Apu, anyu ülnek a
gurulóüléses két evezõpadon, a nagyfiú, vagy a nagylány hátul a
kormánypadon a kormánylapátot kezeli, a két kicsi pedig a csónak orrában a csomagok közt vetett ágyon kap lehetõséget pótalvásra. S ennél a pótalvásnál nincs semmi a világon, ami jobb lenne. Ring a csónak, az evezõk egyenletes surrogása, a víz csobogása
adja az álomzenét. A víz fölött még párafelhõk lebegnek. Beárad
a vízre az ébredõ ártéri erdõ tiszta, fûszeres illata. Este a Szentendrei-sziget csúcsán, a visegrádi vár alá benyúló nagy homokpadon ütnek tanyát a vízitúrázó csapatok. A vidám társaságok
együtt készítik szabadtûzön a vacsorát. Vacsora után elõkerülnek
a gitárok, s száll a vízen az ének. A gyerekek számára minden
énekóránál, minden Kodály-módszernél többet ad ez. Egymás
után kerülnek elõ a szebbnél szebb magyar népdalok: Tavaszi szél
vizet áraszt, Hej, halászok, halászok, Csillagom révészem és sorolhatnám egymás után, amiket most is énekelnek az érkezõ hajókban.
A gyerekek végre kiszabadulva a csónak fogságából csapatokban
kergetõznek a parton. A felnõttek kirakodnak, kitakarítják a hajókat, s fölviszik a sólyán a csónakházba. Minden csónaknak van
ott bérelt helye, ahol bakra állítva, vagy csigákon fölhúzva a magasban kiszáradhatnak. Amikor már minden elrendezõdik, az
édesanyák szólongatják össze a gyermekeiket, mert sötétedik, s
ideje lenne már hazaindulni. A gyerekek belefeledkezve a játékba
még maradnának, de a könyörtelen szülõk szigorú hangja lecsendesíti õket. S mire feljön az égre a vacsoracsillag, lassan elcsöndesedik a part. Kisimul a víztükör. A vén kirándulóhajó, a Hunyadi
is zihálva rég elvonult elõttünk. Még sokáig nézem a vizet, az egymás után kigyulladó csillagokat, aztán fölevezek a sötétben a Római-part északi, civilizálatlan végébe. Ott fûzfabokrok és nád
rejtekében kötök ki. Hanyatt fekszem a csónakban a szalmán. Nézem a csillagokat, míg álom nem jön a szememre.
Másnap nem indulok tovább, csak délután. Nem sietek. Ennek ellenére korán ébredek. A felkelõ nap sugarai jólesõen melegítenek. Jó is ez a hûvös hajnalban. Éhes vagyok, de nem figyelek rá.

Végigsétálok a kihalt parton. A csónakházak már nyitnak. A
gondnokok locsolják a betonozott felsõ partot, kihozzák a
csónaktartóbakokat, elõkészítik a csónakleeresztõ-kocsikat. Lassan megelevenedik a parti sétány. Boltba sietnek a háziasszonyok
kenyérért, piacra zöldségért. A lángost készítõ bódéból csábító illatok szállnak felém. Nagy ennek az üdülõvilágnak a csábítása, de
a kevés pénzem nem verhetem el lángosra. Inkább lemegyek a
partra, belevetem magam a vízbe és úszom egy nagyot. Nagy élmény, hogy itt mélyen be lehet úszni a Dunába, ahonnan látom a
budai hegyeket. Hagyom, hogy sodorjon a víz, egészen a vasúti hídig. Dübörögve robog át a fejem fölött egy vonat. A hídon túl érek
partot. Gyalog sétálok vissza a csónakhoz, ami ide jó másfél kilométer. Mezítláb a talpamnak kemény megpróbáltatás a kavicson
járás, de legalább egészséges ez a szenvedés – áltatom magam.
Van még némi kenyerem, körte, vadszilva kerül mellé és otthonról hozott füstölt szalonna adja a tartalmasabb „üzemanyagot”.
Ezzel verem el az éhségemet és már nem is vagyok bánatos, hogy
nem eszem lángost, ami egyébként is csak üres, zsírral átitatott
tészta, a civilizáció átverése. Ezzel az ideológiával hatásosan sikerül visszatéríteni magam a belsõ nyugalmamhoz.
Este megfigyeltem a vízrõl, hogy merre van a Kovács testvérek
mûhelye. Elhatároztam már akkor, hogy felkeresem õket. Meszszirõl látom: nyitva a mûhelyajtó. A mûhely elõtt bakokon csónakok vannak. Egy szép mahagóni motorcsónaktestet csiszol egy
idõsebb férfi. Megszólítom.
– Jó napot kívánok! A Dunáról láttam a mûhelyüket. Az én csónakom Szegeden, a Kovács testvérek mûhelyében készült.
A mester fölnéz, kezet nyújt, bemutatkozunk egymásnak.
– Az öcsémék mûhelyében készült, ugye?
– Igen, egypárevezõs, lapos fenekû kielboat. Mahagóniból. Látom, ezt a hajót is mahagóniból építi – mutatok a szép formájú
csónaktestre.
– Igen. Szegedrõl van az anyag hozzá, a hangszergyárból. Kielboat
már egyre kevesebb épül. Pedig az a szép munka! Sokat inkább
már csak javítunk. A motorcsónak lett a divat. Azzal repesztenek
a Dunán, de ezek már nem igazi vízi emberek. Csak nyomják a
gázt és villognak a nõk elõtt. De hát olyan munkát végzünk, amire
van megrendelés. Na, nézzen körül nálunk!
Bemegyünk a mûhelybe. Büszkén mutogatja a régi sablonokat,
aztán megáll egy nemrég elkészült, gyönyörû, fa kajaktest elõtt.
– Ezt nézze meg! Emelje meg az orrát, hogy milyen könnyû. Ezt
versenyre készítettem – megsimogatja a tükörsima lakkozást. –
Lehet, hogy ez az utolsó darab, amit fából készítettem. Külföldrõl
hozzák be az üvegszálas kajakokat. Azt én már nem fogom eltanulni, hogyan kell készíteni. Én csak a fához értek.
Szomorúságot látok a szemében. Elbúcsúzom. Elmegyek még az
aquincumi római kori romokhoz. Nem akarok tovább menni innen úgy, hogy be ne járjam ezt a páratlan ókori emléket.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Cecei sulibörze
„A víz az élet”
A Cecei Általános Iskolában szeptember 24–28-a között került megrendezésre
a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében „A VÍZ AZ ÉLET” címû témahét. A tanulók
tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt számos oldalról körüljárták a témát az életkori sajátosságaiknak és a tananyagnak megfelelõen. A
legjelentõsebb tanórán kívüli esemény a szeptember 25-én délután megtartott
kézmûves-foglalkozás volt, ahol a gyerekek és tanáraik életre keltették egy folyóparti élõhely képét a négy évszaknak megfelelõen.
A program mellett minden alsós évfolyam szervezett egy kirándulást, melyekrõl a következõ beszámolók születtek.

Elsõsök Sáregresen, Vajtán, Örspusztán
Szeptember 20-án Vajtára és Sáregresre utaztunk az iskola buszával. A volt
vajtai óvodások nagy örömmel mutatták meg a többieknek óvodai játékaikat,
udvarukat és kedves óvó nénijeiket.
A következõ állomás Sáregres volt, ahol finom tízóraival vártak bennünket. A
mákos és diós kalács a gyümölcslével együtt nagy sikert aratott és gyorsan el
is fogyott. Az óvó nénik nagy örömmel és büszkeséggel mutatták nekünk a
sáregresi óvoda megújult belsõ tereit. Elismeréssel néztük a szép sport- és fejlesztõhelyiségeket, a felújított, ovisokra szabott mosdót és gyönyörû, mesefigurás függönyös csoportszobát.
Az utolsó állomás az örspusztai horgászparadicsom volt. Itt kényelmes utacskákon sétáltunk a tavak mellett. A vizek élõvilágát a békák és kacsák valamint
a sirályok képviselték. A kempingnél lévõ játszótéren játszhattunk, és itt ettük
meg az utolsó falat elemózsiánkat is. A létesítmény mellett egy melegebb vizû
csatornában félméteres, aranyszínû halakat láthattunk, amint etették õket, és
itt láthattuk az õsz utolsó tavirózsáját is.
Az õszi kiránduláson nagyon jól éreztük magunkat és nagyon boldogok voltunk,
hogy az idõjárás is végig kegyeibe fogadott minket.
Szücsné Takács Ilona osztályfõnök

Kirándulás a vadasparkban
Szeptember 26-án a 2. a-b osztályok a Tamási mellett található vadasparkba
kirándultak. Oda érkezve a két osztály két csoportra vált. A két túravezetõ nagyon kedvesen fogadott bennünket, s az együtt töltött idõ alatt elõadásmódjukkal végig lekötötték a gyermekek figyelmét. Az egyik csapat az erdõben tett
egy izgalmas túrát, ahol a vezetõ játékos feladatokkal hívta fel a természet
szépségeire és a természetvédelemre a gyerekek figyelmét. A másik csapat az
erdõben élõ nagyvadakkal ismerkedhetett meg, s legnagyobb örömünkre még
meg is simogathattuk a gímszarvasokat. A két csapat a vadasparkban található horgásztónál találkozott, ahol közelrõl ismerkedhettek meg a vízparti növényzettel, a vízben, illetve a vízparton élõ állatokkal.
Nagyon hasznos és tartalmas délelõttöt tölthettünk el, melynek során sok
hasznos és új ismeretekkel gazdagodtak a gyerekek és mi, pedagógusok is.

„A paksi kirándulás
A 3. évfolyam paksi túráját Lehota Eszter 3. b osztályos élménybeszámolója alapján ismerhetjük meg.
„Kedden elmentünk az osztállyal Paksra kirándulni „A víz az élet” projekt keretében. Elõször a Vízirendõrséghez mentünk a Duna partjára. Ott egy fõtörzsõrmester bácsi mesélt a munkájukról, a fürdõzés, csónakázás, horgászat és halászat betartandó szabályairól. Felpróbálhattunk egy igazi mentõmellényt, belebújhattunk egy mentõgyûrûbe is.
Ezután elsétáltunk a Gesztenyesorra, ahol megtízóraiztunk, megnéztük az állóhajót, ami zenés mûsoroknak ad helyet.
Egy kis gesztenyegyûjtés után ismét buszra szálltunk, s elmentünk a kikötõbe,
ahol csatlakozott hozzánk két kutyus. A kikötõben láttunk egy hattyúpárt, megcsodáltuk a motorcsónakokat. Éppen akkor kötött ki egy komp, és láttunk egy
teherszállító kompot is.
Következõ állomásunk a Vízmû Kft. volt, ahol Kovács Gábor bácsi elmondta nekünk, hogy a kútból nyert vízbõl hogyan lesz tiszta ivóvíz. Egy gyors játék során
szerezhettünk ajándékokat, de senki nem távozott üres kézzel, mert búcsúzáskor mindenki kapott színezõt, apró emléktárgyakat. Ezután fagyiztunk a Milánó
cukrászdában.

Végül elmentünk a Vörös Malom horgásztóhoz. Itt gyönyörû táj tárult elénk:
szép zöld fû, dombocska, gémes kút és egy híd, ami egy hajón keresztül ívelt át
a túloldalra. Mielõtt átkeltünk a hídon, lefutottunk a domboldalon, önfeledten
játszottunk. A hídon való átkelés egy barátságpróba volt, amit sikeresen teljesítettünk. Körbejártuk a tavat, majd fáradtan, sok élménnyel és új ismerettel
gazdagodva tértünk haza.
Elhatároztuk, hogy Paksra máskor is szívesen jövünk kirándulni.”
***
Iskolánk 7-8. évfolyamos tanulóinak egy csoportja szülõi és tanári kísérettel
szeptember 25-én, délután a tamási termálfürdõben pihente ki a nap fáradalmait. Szeptember 26-án a 4. évfolyam diákjai tanulmányi séta keretében ismerkedtek a vizes élõhelyekkel, amelynek keretében felkeresték a híres cecei
ártézi kutat is. Szintén ezen a napon került sor arra a sportvetélkedõre, ahol az
5. és 6. évfolyam sportos diákjai mérték össze ügyességüket játékos, vizes feladatok keretében.
A témahét zárásaként tervezett pénteki akadályversenyünk sajnos az esõs
idõjárás miatt elmaradt. Ezért október 8-án, hétfõn fogjuk megszervezni.
A Cecei Általános Iskola ezúton köszöni meg Csajtainé Szabó Ágnes, Balázsné
Aranyos Judit és Kaczné Lajtos Judit munkáját, akik projektgazdaként fogták
össze ennek a mozgalmas hétnek az eseményeit.
Cecei iskola

A népmese napja
A Cecei Általános Iskola, hagyományaihoz híven, idén is megszervezte a népmese napjához
kapcsolódó rendezvényeit október 1-jén.
A cecei „Kincskeresõ
Óvoda” és az iskola közös szervezésének köszönhetõen ezen a napon 3 évtõl 12 évig minden óvodás és iskolás
„ajándék” mesét kapott.
Mert a mese is lehet ajándék – fõleg, ha idõs pedagógusok, vagy ha nagy gyermekek mesélik a kis gyermekeknek, elrugaszkodva a valóságtól, egy képzeletbeli álomvilágba repítve. Nincs szebb dolog a világon, mint látni az elismerõ tekintetû, áhítatos gyermeki arcokat, ahogy egy mese ámulatba keríti õket és elvarázsolja. A délelõtt célja az volt, hogy a könyvtárosok, az óvónõk, a pedagógusok, a nyugdíjas pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszeretõ gyerekek és felnõttek ezen a napon megkülönböztetett
tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé.
„Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktõk kapott,
élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megõrzendõ,
mesebeli kincseket!”
Nagy tisztelettel köszönjük Albert Károlyné, Szõnyegi Jánosné, Varga
Jánosné, dr. Kovács Józsefné, Asbóth Lászlóné, Pusztai György és Szabados
János nyugdíjas cecei pedagógusok, Sárvári Ilona könyvtárosnak és a cecei
iskola mesemondó diákjainak segítõ közremûködését.
Horváthné Sohár Eszter tanító
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Miklósi hírcsokor
TÁMOP
Az Új Széchenyi Terv TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építõ közösségek”
3. ütem – a közmûvelõdési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elõsegítõ új tanulási formák
szolgálatában elnevezésû pályázati felhívásra az Általános Mûvelõdési Központ pályázatot nyújtott be, melyen támogatást nyert.
A pályázat azonosító száma: TÁMOP -3.2.3/A-11/1-2012-0030.
Támogatási összeg: 29.798.387 Ft.
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósítási idõszakának kezdõ idõpontja: 2012. szeptember 1.
A projekt fizikai befejezésének idõpontja: 2014. június 30.
A pályázat elõkészítõ munkálatai augusztus végén befejezõdtek.
A kreatív foglalkozások, szakkörök a projektidõszak alatt 2 tanévre ütemezve kerülnek megvalósításra: gyöngyfûzés, tûzzománc,
festészet, néptánc, elektronikus sajtó. A szakkörökre a mi iskolánk tanulóin kívül a Mészöly Géza Általános Iskolából és az alapi
iskolából járnak tanulók. Június 24-e és 29-e között „Mezõföldi
csutkatábor”-ral zárul a projekt elsõ szakasza.
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Két keréken biztonságban
Az elmúlt héten minden délután a balesetmentes közlekedésrõl
szólt. Hétfõn rendõrök érkeztek hozzánk, akik segítségével egy 25
kérdésbõl álló kvízt töltöttünk ki. Kedden séta közben megfigyeltük a közlekedési szabályokat. Szerdán minden osztály egy totót
töltött ki. Csütörtökön volt a zárónap, ahol egy kerékpárosversenyen mérhettük össze ügyességünket, gyorsaságunkat. Jövõ héten kiderül, kik lesznek a gyõztesek.
Köszönjük a rendõrségi dolgozóknak, hogy eljöttek közénk és segítettek abban, hogy ilyen jól teljen el ez a hét!
Heidt Mira 3. a

Papírgyûjtés
Szeptember 21-én a Sárszentmiklósi Általános Iskolában megrendezésre került a papírgyûjtés. Összesen 10 tonna papír gyûlt
össze, amit egy hulladékgyûjtõ vállalat még aznap el is szállított.
Az eredményhirdetésre december 6-án kerül majd sor, akkor derül ki, melyik osztály gyûjtötte a legtöbb papírt.

***
„Referencia-intézményi minõsítésre és az országos hálózatban
való szolgáltatásra való felkészülés az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolában” TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0100 pályázatunk
célja, hogy 3 vállalt területen – kompetencia alapú oktatás,
infokommunikációs technikák, felsõoktatási gyakorlóhely – referenciaértékû mûködési és pedagógiai gyakorlatunk megismertetésére, bemutatására, átadására készüljünk fel. A projekt elõrehaladásában Intézményi Fejlesztési Tervünk megvalósításának
befejezõ szakaszába léptünk. Hét különbözõ képzésen 26 pedagógusunk készült fel arra, hogy a referenciaként mûködéshez
szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési
feltételrendszer kialakításában, megvalósításában részt vegyen.
A referenciaszolgáltatások ellátásában 8 képzett mentor-pedagógusunk tevékenykedhet, a projekt keretében felkészülünk a hálózati együttmûködések és partnerkapcsolatok kialakítására és
továbbfejlesztésére, PR-tevékenységeket és hatékony kommunikációs technikákat tanulunk és valósítunk meg. A projekt 2012.
október 31-én zárul. Az elnyert támogatási összeg: 6.000.000 Ft.
Horváth Ferencné igazgató

A diákok lelkesen szedték a papírt egészen 3 óráig. Mindenki nagyon örült, és reménykedett, hogy az õ osztálya fog nyerni. A papírgyûjtésbõl befolyt összeget ajándékkönyvekre, jutalmakra, oklevelekre, ajándék tortára és édességre fordítja az intézmény.
Lajtos Réka, Ács Andrea 7. a

Bõvebb információ: http://amk.bogard.hu

A zene világnapja Miklóson
A negyedik szünetben zenés nyüzsgés támadt a Sárszent
miklósi Általános Iskola aulájában – a zenei világnapot ünnepelte az iskola közössége.
Közel egy évtizede hagyomány az intézményben, hogy október
1-jén a szünetekben az iskola énekkara és a zeneiskola szólistái
adnak elõ egy-egy darabot, és a közös éneklés sem maradhat el.
Emellett jelképes jutalomért (egy-egy cukorkáért) az igazgatónõ, Horváth Ferencné zenével kapcsolatos kérdéseire
válaszolhattak az iskola diákjai.
Idén a következõ mûvek csendültek fel a zenés félórában zongorán, furulyán, ütõs hangszereken, trombitán, gitáron: Borlói
Rudolf: Tavasz szél (Gráczer Katalin); Mozart: Német tánc
(Zelmann Fanni–Varga Petra); Schumann: Elsõ bánat (Nagy
Judit); Szõnyi: A kislányok erre jönnek (Nyikos Nóra–Danicsek
Fruzsina, Zelmann Fanni, Varga Petra, Bodnár Richárd,
Strasszer Bálint); Weber: Vadászkórus a „Bûvös vadász” c.
operából (Szummer Ádám).
Hargitai–Kiss Virág
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GIMISAROK
2012. OKTÓBER
Írta és szerkesztette:
Dombi Zoltánné és Kiszlné Simon Andrea
Õszi elõrehozott, szintemelõ és javító érettséginek ad helyet a
gimnázium a hónap 3. és 4. hetében, amelyen 44 saját diákunk és
24 külsõs vesz részt.

A 9. C TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSA
SZEPTEMBER 13-14-ÉN
Ebben az évben is eljött a nap, amire vártunk: a kirándulás. Osztályunkat nem lombozta le a nagy cseppekben hulló esõ sem. Igaz, a
komáromi erõdrendszer alagútjaiban fáztunk, és rövid ujjú ruháinkban bõrig áztunk, mégis élveztük, hogy egy „másik világba”
csöppenhettünk bele (hatalmas alagútrendszer, mély árkok, harci
jármûvek). A tatai várnál – amit Luxemburgi Zsigmond építtetett
– a gyönyörû panorámafotózásra invitált néhányunkat; fantasztikus képek készültek az Öreg-tó melletti várban.
Másnap mindannyian pilóták voltunk. Pákozdon a repülõgép-szimulátort több-kevesebb sikerrel kipróbáltuk, de leszállás helyett
csak katapultálni tudtuk magunkat. Kápolnásnyéken megnéztük
Vörösmarty szülõházát, ahol találkoztunk olyan zongorával is,
amin még Liszt Ferenc komponálta egyik darabját.
A rossz idõért a jó hangulat kárpótolt minket a buszon. Sokat nevettünk, játszottunk és meséltünk egymásnak. Várjuk a következõ utunkat.
Makkos Anna Ráhel 9. c

SUPERMAN-JELMEZBEN

Magyarázat – OKTV: Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

GÓLYAAVATÁS

Szeptember 28-án, pénteken, délután az osztályunk (5. c) gólyaavatáson vett részt a 8. c osztály szervezésében. Superman-jelmezt kellett húznunk, még osztályfõnökünknek is! Rengeteg tréfás, játékos feladatot csináltunk végig. Nagyon jól szórakoztunk,
illetve szórakoztak rajtunk. A végén egy nagy torta volt a fájdalomdíjunk.
Köszönjük az élményt a 8. c-nek!

Szeptember 12-én sor került a gólyaavatásra. Izgatottan vártuk,
de ott volt bennünk a félelem is.
Elõzõleg már leadtuk önéletrajzainkat a 12. b osztályosoknak, és
azt is megtudtuk, hogy milyen ruhában kell megjelennünk. Elég
szedett-vedetten néztünk ki, de pont ez volt a cél… (fonott kosár
volt az iskolatáskánk, hátunkon szerelmes vallomás díszelgett a
12. b osztály iránti vonzalmunkról). A délelõtt folyamán is voltak
feladataink, melyektõl mindig izgultunk kicsit. Délután a fiúk
macskanõnek öltözve, a lányok pedig hálóingben teljesítették a
feladatokat a kézilabdapályán (kezükben vécépumpával). A próbatételek között volt éneklés, 2 méter magasból joghurttal etetés,
hagymaszeletelés, fûszerkeverékes muffin kóstolása és még sok
más forduló. Még osztályfõnökeink is dalra fakadtak!
Örülünk neki, hogy túlestünk a próbatételeken, melyek végén esküvel bizonyítottuk, hogy igazi petõfisek vagyunk!

Léhmann Dorottya 5. c

10. d

A NÉPMESE NAPJA
Mintegy 45 diák vett részt azon a kétnapos könyvtári meseolvasáson, melyet a népmese napja alkalmából szervezett iskolánk.
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Az idõsek köszöntése Kálozon
Minden évben megemlékeznek az idõsek
napjáról Kálozon. Az önkormányzat ez alkalomból köszönti és vendégül látja a falu
idõs polgárait. Weisengruber Imre polgármester Gráczer Miklósné óvodavezetõvel
az ünnepség elõtt felkeresték a lakásán és
köszöntötték a 95 éves Köõ Imréné Simon
Mária nénit, valamint lakásukon köszöntötték Kovács Ferencet és Kovács Ferencnét, a község legidõsebb házaspárját.

A kultúrházban rendezett ünnepségre sokan eljöttek. Voltak, akiket a családtagok
hoztak el. Az önkormányzat a polgárõrök
és önkéntes segítõk közremûködésével
szervezte meg a nehezen járók beszállítását, illetve hazaszállítását. Az abai idõsotthonból meghívták a kálozi sportélet régi
segítõjét, Örsi Emilt is.

Felvonulás Kálozon

Az Aranyalma Óvoda csoportja, valamint
a Szent István Általános Iskola egyik osztálya mûsorral köszöntötték a nagypapákat és nagymamákat. Mûsort adott az
Õszikék Nyugdíjasklub énekköre és citerazenekara, a klub egyik tagja pedig verset
mondott.
Szajkó Lászlóné méltató szavai után a polgármester köszöntötte az ünnepelteket,
köztük Nagyné Urbán Emmát, a falu legidõsebb nõi polgárát, aki 1917. november
17-én született, valamint Szajkó Lászlót,
aki 1921. október 20-án született. Ez alkalommal vehette át gyémántdiplomáját Balogh Imréné Daubner Katalin nyugdíjas
óvónõ, aki sok évtizeden át fejtett ki áldozatos munkát a kálozi gyerekek nevelésében.
Az ünnepség után közös ebéden látták
vendégül az idõseket. Az esemény alkalmából minden idõs polgárnak átadtak egy
emléklapot.
Hargitai Lajos

A Bernáth házaspár
köszöntése
„Egyszer és soha többé; ennyi az élet,
Ebben az egyben kell jónak, tökéletesnek lenni.”
E szavakkal köszöntötte Méhes Lajosné polgármester asszony
Bernáth Imre alapi lakost 90. születésnapja alkalmából, valamint
feleségét, Bernáth Imréné Kozma Juliannát, aki szeptember 23án ünnepelte 86. születésnapját. Ez a családi ünnep azért is különleges, mert október 16-án ünneplik házasságkötésük 64. évfordulóját.

Kálozon szüreti felvonulást tartottak szombaton. A színes, vidám
menet énekelve vonult végig az utcákon, sok helyen megálltak és
tánccal örvendeztették meg a nézelõdõket. Késõbb egy megállónál süteménnyel és frissítõvel kínálták õket.

A polgármester asszony emléklapot adott át, valamint az alapi
önkormányzat nevében virágcsokorral köszöntötte a házaspárt.
A nagy család is köszöntötte a szülõket. Imre bácsiéknak három
fiuk, tíz unokájuk, 13 dédunokájuk van.
Kívánunk nekik mi is sok boldogságot, derûs, szép életet!

Hargitai Gergely

Hargitai Lajos
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Õszi szüret
a cecei oviban
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Szüreti meglepetés a bölcsiben

Az õsz ízletes és színpompás terméseivel
öltöztették díszbe a cecei óvodát csütörtökre, a szüreti idõszak ünnepére. A tökök, szõlõfürtök és dió között a helyi fazekasmûhelyben készült alkotásokat is megcsodálhattuk, amiket a gyerekek készítettek.

A nagy napra a Ficánka csoport mûsorral
készült, Alpek Edina, Alpekné Fülöp Emília óvónõk és Bakó Józsefné dajka néni vezetésével, amit az udvari színpadon adtak
elõ társaiknak és az eseményre eljött szülõknek. Elõadásuk végén táncba hívták a
közönséget, s együtt ropták kifáradásig.
Az óvoda dolgozói éhség- és szomjûzésrõl
is gondoskodtak, illetve akinek kedve
szottyant, az szabadon választhatott a mazsolafûzés, szövés, rajzolás, vagy más tevékenységek közül.
Hargitai–Kiss Virág

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy a Sárbogárd, Tinódy út–Szent István út találkozásánál lévõ vasúti átjárónál a közút alatti áteresz átépítésre
kerül.

Az átépítés idején, 2012. október
8-a és 2012. október 15-e közötti
idõszakban

TELJES ÚTZÁR KERÜL
BEVEZETÉSRE.
Az átépítés idején a 63-as számú fõúton
elhelyezkedõ vasúti átjárón keresztül a
zár könnyen kerülhetõ.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

A napokban szüreti mulatság volt az ovisoknál. De hogy a kisebbek se maradjanak ki az
örömökbõl, meglepetésre két lovas, egy leány és egy legény meglátogatta a bölcsõdét is.
Az udvaron az apróságok kíváncsian nézegették õket. A félénkebbek kellõ távolságból
figyeltek, a bátrabbak közeli ismeretséget is kötöttek velük azáltal, hogy szeretettel simogatták a pacikat. A szelídebb lóra a bátor gondozó nénik még nyeregbe is pattantak, a
csöppségek nagy örömére. Közülük olyan merész nem volt, aki kipróbálta volna a pacinyergelést.
Köszönjük Bettinek és Jocónak ezt az igazi szüreti meglepetést!
Bölcsõde

A takarítás
napja
„Gondolkodj világméretekben
és cselekedj itthon!”
A takarítás világnapjának célja, hogy az
emberek tisztítsák meg, tegyék élhetõbbé
környezetüket, és az eredményt lehetõleg
hosszú távon õrizzék meg. Az óvodában, a
gyerekeknél is arra törekszünk, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy mennyire
fontos környezetünk tisztasága, és õk ezért
mi mindent tehetnek. A kicsikkel is megismertetjük a szelektív hulladékgyûjtést, a
hulladék újrahasznosítását.
Szemetet gyûjtöttünk az ovi udvarán és annak közvetlen környezetében, valamint a
gyerekek aktívan részt vettek az udvar rendezésben. A virágültetésben az anyukák
segítettek, akiknek ezúton is szeretnénk
megköszönni a munkájukat. A legkiseb-

bek is nagy örömmel segítettek a virágoskertek rendezésében: telerakták a vékát
levelekkel és közösen cipelték le az udvar
végén álló levélkupachoz.
A virágos, rendezett udvari környezet
nemcsak a szemet, de a lelkünket is gyönyörködteti!
Cecei óvoda

SÁREGRESI SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL

TÁJÉKOZTATÓ

2012. október 6-án 11.00 órai kezdettel.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy
áramszünet miatt a szerkesztõség
ZÁRVA TART
október 5-én (pénteken) 8-13 óráig
és október 8-án (hétfõn) egész nap.

A felvonulás a Csók István Mûvelõdési Ház elõl veszi kezdetét.
Indulás elõtt istentisztelet és a kopjafánál gyertyagyújtás
az aradi vértanúk emlékére.
Bál: 20.00 órai kezdettel, zenél: Szabó László.
Mindenkit szeretettel várunk!
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HIRDETMÉNY

TEREMLABDARÚGÓBAJNOKSÁG

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és az ügyben
érintett feleket, hogy a Sárbogárd külterületét
érintõen a Greenergy Kft. kérelmére szélerõmû-park létesítésére vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítása tárgyában
24153/2011. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárást indított a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.),
mely eljárás megindításáról közleményt adott
ki.
A közlemény kiadásával egy idõben a felügyelõség a 8020/12 iktatószámú végzésével közmeghallgatás tartását rendelte el.
A közmeghallgatás helye: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.).
A közmeghallgatás idõpontja: 2012. október
17. (szerda) 10 óra.
Az eljárásról szóló KÖZLEMÉNY és közmeghallgatást elrendelõ VÉGZÉS másolati példányai a
sárbogárdi polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján
2012. szeptember 25-én kifüggesztésre kerültek, mely okiratok a hivatal nyitvatartási ideje
alatt hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig,
pénteken 7.30–13.30 óráig megtekinthetõk, illetve áttanulmányozhatók.
Az ügyfél – a felügyelõségnél Gáll Erzsébet
ügyintézõvel (tel.: 06 (22) 514 300) történõ
egyeztetés szerinti helyen és idõben – az eljárás
bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba.
Az iratbetekintés során az arra jogosult kivonatot készíthet, vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot az eljáró hatóság az ügyfél kérelmére hitelesíti.

szervez a KÖZÉV Kft. közremûködésével.
Felkérjük a Lakosságot, hogy a háztartásokban
felgyülemlett nem veszélyes hulladékot (azaz a
háztartásokból származó kiselejtezett bútorokat, textíliákat, mûanyagokat stb.) a jelzett napon helyezzék ki a házuk elé legkésõbb reggel 7
óráig. A lomtalanítást végzõ teherautók minden
utcán csak egyszer haladnak végig!
A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék
(akkumulátor, szárazelem, festékesdoboz, növényvédõ szer, gyógyszer, olajos hulladék, hûtõszekrény, fénycsõ, állati tetemek stb.) nem
szállítható el!

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Polgármesteri hivatal, Sárbogárd

A Zöldharmónia
csoport eredményei
Mezõfalva II.– Nagyvenyim
Rácalmás–Perkáta
Zichyújfalu–Nagykarácsony
Sárszentágota–Kisapostag
Alap–Elõszállás
Mezõkomárom–Dpase
Cece–Szabadegyháza II.

7
7
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
5
5
5
4
3
1
1
1
1
1
0
0
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2
1
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0
1
3
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1-1
1-4
2-3
2-2
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2-5
2-2
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0
1
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1
3
3
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4
4
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17
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9
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5
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8
7
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17
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12
17
17
19
16
20
24

14
8
21
10
5
-3
9
-1
-7
-9
-10
-10
-13
-14

FELHÍVÁS
A VERTIKÁL Zrt. (mint közszolgáltatást végzõ)
tájékoztatása alapján felhívjuk
a tisztelt lakosság figyelmét, hogy

2012. év október 12. napján
(pénteki napon) Kislókon,
Pusztaegresen, Rétszilason,
Nagyhörcsökön, Sárhatvanon.
a VERTIKÁL Zrt.

LOMTALANÍTÁST

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

A Zöldharmónia csoport állása
1. Cece
2. Szabadegyháza II.
3. Alap
4. Dpase
5. Nagykarácsony
6. Perkáta
7. Sárszentágota
8. Kisapostag
9. Zichyújfalu
10. Mezõfalva II.
11. Rácalmás
12. Nagyvenyim
13. Elõszállás
14. Mezõkomárom

Értesítjük a kispályás csapatokat, hogy október
21-én indul a teremlabdarúgó-bajnokság az
MGÁI tornatermében.
Nevezni október 10-éig a nevezési díj egyösszegû befizetése mellett lehet.
Elõzetes egyeztetés a 06 (30) 580 6437-es
telefonszámon.
Az LSC vezetõsége

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

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
2
1
0
0
0

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

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

35
25
35
18
13
15
15
14
11
12
8
9
12
6
7
5

7
5
9
6
11
9
10
13
11
21
28
23
20
12
24
31

28
20
26
12
2
6
5
1
0
-9
-20
-14
-8
-6
-17
-26

KÉZILABDA
Az elmúlt hétvégén sajnos megszakadt a
gyõzelmek sora:

Dunaújváros–Sárbogárd
26–17 (11–16)
Pontszerzés reményében utaztunk az NB
II-bõl visszaesett DAC csapatához. A mérkõzés álomszerûen kezdõdött, a 15. percben még 4:3-ra vezettünk. Már akkor látszott, hogy nagy gólzápor nem várható, de
arra nem gondoltunk, hogy az elsõ félidõben csak 6 lõtt gólig jutunk. Ilyenre már
nagyon régen volt példa, köszönhetõen az
ellenfél nagyon jó kapusteljesítményének.
Ami bennünket hátráltatott: Nacsa és Balogh betegsége, akik ennek ellenére is vállalták a játékot, de így nem tudták a tõlük
megszokottat nyújtani. Csapatunkból Kaló, Bodoki és Vorsléger játéka volt dicsérhetõ. Gyurci kevés hibaszázalékkal a gólok
több mint felét lõtte.
Borostyán, Németh (kapusok), Bodoki 9,
Németh II. 1, Szabó J. Zs., Goldberger,
Nacsa, Szabó J. 1, Baki, Kaló 4, Suplicz,
Rehák, Vorsléger 2, Balogh – összeállítású
csapatunk a második félidõben sem tudott
feljavulni, kishitûen játszottak a rutinos
NB II-t megjárt játékosokkal szemben.
Fájó vereség volt ez, ennél sokkal jobb
eredményre számítottunk. De még a bajnokság elején tartunk, reméljük, hogy hazai pályán javíthatunk ellenük.
A következõ mérkõzés október 6-án, szombaton, 18
órakor lesz. Seregélyes csapatát fogadjuk gyõzelmünk
reményében.
Hajrá, Sárbogárd!
VAX

A Road Masters
csoport eredményei
Szabadegyháza–Dunafém-Maroshegy
Velence–Mezõfalva
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Kápolnásnyék
Polgárdi Vertikál–Kisláng
Baracs–Sárosd
Bakonycsernye–Szár
Iváncsa–Bicske
Martonvásár–Sárszentmiklós

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

A Road Masters csoport állása

Az Agárdi Termál csoport állása
19
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15
15
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11
11
11
9
9
8
4
2
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0

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

7

7 0 0 22
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4 11
5 7
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3
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2
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8
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3
16
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2
0
6
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8

11 -3 7
18 -7 7
16 -9 6
13 -7 6
13 -4 4
20 -13 4
19 -9 3
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HITÉLET

Találkozás és búcsú
Vasárnap mozgalmas istentiszteletnek lehettünk részesei Cecén, hiszen szinte minden családi esemény megjelent a palettán.
Egy apró gyermekecskét kereszteltek meg,
egy újdonsült házaspárt köszöntöttek, elhunyt szerettekre emlékeztek, és a 60 évvel
ezelõtt konfirmáltakat köszöntötték.

Molnár Sándor, Szalai István, Szász Áron,
Zsobrák Pál.
Lányok: Ács Julianna – Kiss Ferencné, Balogh Ilona – Zsombok Jánosné, Botka Eszter, Horgos Györgyi, Fekete Júlia – Borostyán Istvánné, Kimiti Zsuzsanna – Simon
Györgyné, Kocsi H. Ilona – Kuzsmincky
Istvánné, Kacz Erzsébet – Kiss Lászlóné,
Kovács Sára – dr. Tasnádi Eleonóra, Lak
Eszter – Boris Lászlóné, Mészáros Mária –
Somogyvári Ferencné, Nemes Erzsébet –
Váradi Lászlóné, Nemes Eszter – Faragó
Gáborné, Nemes Eszter – Horváth Sándorné, Nemes Éva – Varga Mihályné, Nemes Julianna, Simon Mária – Letenyei Lajosné, Szabó Zsuzsanna – Fodor Lászlóné,
Fisi Julianna – Tóth Ferencné. Meghalt:
Varga Zsófia – Szabó Józsefné.
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Búcsú
Az istentiszteleten megemlékeztek Csilléry Lajos bácsiról, a cecei református egyház sokat szolgált gondnokáról, akit szombaton búcsúztatták el a helyi temetõben.
Nagyon sokan hajtottak fejet koporsója
mellett, köztük a vadásztársak, a gyülekezet tagjai, a község és a környék lakói közül
számtalan ismerõs, barát. Szabó Péter és
Szabó Péterné lelkipásztorok Lajos bácsi
kedves énekeit, bibliai sorait idézték fel a
gyászszertartáson, három lelkész: Tóth
Sándor, Nemes Gyula és Bölcsföldi László
pedig egy-egy igével búcsúztak Lajos bácsitól. Oláh Imréné szavalattal emlékezett
az elhunytra. Megható volt a vadásztársak
búcsúja, akik a koporsó sírba helyezésekor
tiszteletlövéseket adtak le.
Az istentiszteleten a kántori teendõket
Farkas János, a paksi zeneiskola tanára
látta el.
Hargitai–Kiss Virág

47-en konfirmáltak annak idején, s most
mintegy fele lehetett csak jelen az egykori
ifjaknak.
18-an sajnos távoztak már az élõk sorából,
így õk az égbõl kísérhették figyelemmel
társaik összejövetelét.

1952-ben konfirmáltak
Fiúk: Boros József, Duska József, Halász
József, Kimiti Ferenc, Király János, Kovács István, Nagy János, Róth Ferenc, Sebestyén Dávid, Sebestyén János. Meghaltak: Albert János, Dömök József, Farkas
Sándor, Horváth György, Horváth Imre,
Kacz László, Kacz Sándor, Kovács László,
Nyikos János, Pordán Imre, Pordán László, Sebestyén István, Sebestyén Pál, Sz.

Házasságkötések

Szeretettel meghívjuk hagyományos, a zenei világnap tiszteletére tartandó

Szeptember folyamán a következõ párok kötötték össze hivatalosan is életük
fonalát Sárbogárdon:
Balogh Zsuzsanna (Sárbogárd) és
Bojsza Gábor (Mezõfalva);
Torma Zsanett (Sárbogárd) és
Mondovics Árpád (Sárbogárd);
Májer Regina (Jenõ) és
Császár József (Sárbogárd);
Dobrovoczki Zsuzsanna (Sárbogárd)
és Borostyán Tamás (Cece);
Arany Ágnes (Sárbogárd) és
Ertván Csaba (Sárbogárd);
Maron Adrienn (Sárbogárd) és
Harangozó Géza (Sárbogárd).
A neveket az önkormányzat közlése
alapján, a házaspárok hozzájárulásával
tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges
gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

A koncert helye: József Attila Mûvelõdési Központ.
Ideje: 2012. október 6. 18.00 óra.

Szerkesztõség

KÓRUSHANGVERSENYÜNKRE.
A hangverseny résztvevõi:
VOX PASTORIS kamarakórus – Nagyvárad;
A váradolaszi református gyülekezet kórusa – Nagyvárad;
A sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium kórusa;
Huszics Vendel Kórus – Sárbogárd;
Bali Dávid – zongora.
A koncert elõtt 17.45 órakor koszorúzás Huszics Vendel emléktáblájánál.
Mindenkit szeretettel várunk! Bogárd-Dal Egyesület

Dicsõítõ alkalmak a sárszentmiklósi református gyülekezetben
Minden hónapban, ez alkalommal október 6-án 18 órakor várunk minden érdeklõdõt
a sárszentmiklósi református gyülekezetbe (a miklósi gyógyszertár mellett), aki szeretne bibliai tanítást hallani, dicsõíteni, jót beszélgetni, közösségben lenni, új embereket megismerni, mindezt fiatalos környezetben.
Téma: a Szentlélek ajándékai.
Hozd magaddal ismerõsödet, barátodat!
A gyülekezet tagjai

Bogárd és Vidéke 2012. október 4.
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SZERetet est a mûvelõdési házban
Október elsején délután öt órakor gyülekeztek többen is a Hõsök terén. Egy kis
SZERetet estre jöttünk mindannyian. Valaki csak kikapcsolódni, feltöltõdni, mások elmélkedni jöttek Müller Péter író elõadására a szokásos hétfõ esti monoton teendõk
helyett.
A nézõtéren, bár jócskán volt még hely, a 18 évestõl a 70 évesig szinte minden korosztály
képviseltette magát. Fõképp a hölgyek voltak többségben, ám akadtak férfiak is a sorokban.
Az est bevezetésében három szót ízlelgettünk: szer-etet, szer-elem, szer-etkezés, melyek
az egység elválaszthatatlanságát érzékeltetik velünk. Müller Péter könyveiben a hétköznapok nyelvére próbálja lefordítani azokat a spirituális gondolatokat, érzéseket, amelyekkel mindannyian találkoztunk már, de nem tudtuk értelmezni azokat.
A könnyed, másfél órás elõadáson saját élettapasztalatait is megosztotta velünk az író.
Mágocsi Adrienn

A zene ereje
Mikor a háborúból, a német internálótáborból és hadifogságból hazakeveredtem,
akkor már elõjöttek az emberek a föld alól,
pincékbõl, óvóhelyekrõl, bár itt-ott lövések durrantak, mégis az egekig csapott a
szórakozási vágy. Én akkor a Szoc. Dem.
Párt ifjúsági csoportjához jártam fel. A
nagy nincstelenségben tánczenét szolgáltattunk, operetteket kísértünk. Az ajtó
mellé le volt téve egy nagy ruháskosár, ebbe rakták a belépõdíjat: tojást, krumplit,
hagymát, lisztet, cukrot. Ezt aztán elosztottuk egymás között. Nagyon jól jött a
háztartáshoz! Hiszen akkor háti kassal faluról falura jártunk összeszedni a megélhetésre valót.
Édesapámmal, unokanõvéremmel olajütõbe jártunk dolgozni. A férfiak éjjel, a
nõk nappal dolgoztak. Kézi erõvel, primitív technikával ment a munka, a tisztítás,
darálás, sajtolás. Természetben kaptuk a
fizetést. Fejenként egy héten 2-3 dl olaj
volt a kereset. Ennek felét otthon felhasználtuk, a másik felét elcseréltük élelmiszerre.
Az egyik mûszakban napraforgóhéj fúródott a tenyerembe. Mikor már négy órát
hajtotta az ember a kereket, a kéz elzsibbadt, ezért nem vettem észre. Ez azután elgennyesedett. Három járat alakult ki, amit
fel kellett vágni. Az orvos nem sok jóval
biztatott. Na ja, akkor nem volt masszázs,
besugárzás, fürdõ meg miegymás. Az idegek is veszélybe kerültek. Nehezen tisztult.
Amikor kicsit behegedt, elkezdtem hegedülni. Rettenetesen fájt, de csak erõltettem.

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
meghívja Önt

komáromban fejkendõs nénikék gratuláltak és ígérték, eljönnek máskor is.
A nyugdíjasklubban is sokat muzsikáltunk
barátaimmal, Jobban Jánossal, Szabó
Mártonnal, Szabó Sándorral és idõnként
Pápai Jánossal, a zeneiskola igazgatójával
(nagybõgõs volt).
Amikor táncoltak, gyakran sajnálkoztak,
hogy míg õk esznek, isznak, táncolnak, minekünk dolgozni kell. Csak hát ez olyan
munka, ami szórakozás is egyúttal. A legnagyobb öröm, ha másnak örömet tud
okozni az ember.
Egyszer egy fehérvári gálamûsor szünetében egy riporternõ interjút kért, és tudakolta, hogy jogász létemre miért kötõdöm
olyan erõsen a zenéhez. Azt válaszoltam:
mikor felidegesítenek, felbosszantanak,
vagy valami bánt, elõveszem a hegedût, és
ezt használom Andaxin helyett. Ez megnyugtat.
Ezekbõl is látható, hogy érdemes zenét tanulni és mûvelni egy életen át, még ha nem
is mûvészi szinten, csak a magunk örömére
és mások szórakoztatására.
Dr. Lendvai György

MEGHÍVÓ
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület

VÁROSISMERETI
SÉTÁT SZERVEZ

Pár hét múlva az orvos oda volt a csodálkozástól. Mondtam: „Látja, ezt a hegedûmnek köszönhetem.”

településünk megismerése céljából
(amely a héten elmaradt
a nagy esõzés miatt).

Nem lettem zenész, csak a városi zenekarban muzsikáltam 10 évig.

Indulás 2012. október 9-én, kedden,
15 órakor a mûvelõdési ház elõl.

Mikor Sárbogárdra kerültem, segítettem a
zeneiskola létrehozásában. Akkor került
ide Huszics Vendel is. Megalakítottuk az
énekkart. A zeneiskola tanáraival helyben
és vidéken is sokat muzsikáltunk. Részt
vettem tanári hangversenyeken is. Lajos-

Sétáljuk közösen végig a Tompa Mihály
(volt Úri) utcát, s közben meséljük el
egymásnak, mit is tudunk ezen utca
épületeirõl, volt neves lakóiról!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Mészöly Zsófia Éva
sárbogárdi gyökerû festõrestaurátor
mûveibõl összeállított kiállítására.
Megnyitó: 2012. október 12-én
(pénteken) 17.30 órakor
a mûvelõdési ház kiállítótermében.
Mindenkit szeretettel várunk!

Magamról

Kicsiny gyermekkorom óta a mûvészetek
vonzásában élek.
Szüleim mesélték, hogy alig 3 évesen a
Székesfehérváron rendezett Csontvárykiállításon alig tudtak hazavinni, mert lecövekeltem a Taorminai színház képe
elõtt. Ez a vonzódás vitt a Képzõmûvészeti Fõiskolára, ahol a festõrestaurátor szakon végeztem.
A fõiskolai tanulmányok segítenek abban
a szenvedélyemben, hogy alázattal készítsek másolatokat nagy festõk mûveirõl.
Ebbe a tisztelettel teli csodálatba a régi
korok ikonfestõi is beletartoznak.
Egy váratlan felkérés indított arra, hogy
családi megbízásra, fénykép után már
nem élõ emberek portréit megfessem.
A most kiállított anyag a fent elmondottaknak megfelelõen másolatok és néhány
portré, illetve tájkép.
Magamról még: édesapám néhai Mészöly
András Ybl-díjas építész, a sárbogárdi
Mészöly család tagja volt.
Mészöly Zsófia Éva
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Túrós fasírtgolyók
Hozzávalók: 50 dkg darált hús, 2 tojás, 20 dkg túró, 2 gerezd fokhagyma, 1 fej vöröshagyma, 1 kis csokor petrezselyem, 2 ek zsemlemorzsa, 1 kk õrölt paprika, só, bors.
A darált húshoz keverjük a tojást, a túrót, belereszeljük a fokhagymát, hozzáadjuk a finomra vágott hagymát, az apróra metélt petrezselymet, a
zsemlemorzsát, a pirospaprikát, végül ízlés szerint sózzuk és borsozzuk. Kivesszük a sütõ rácsát, elõmelegítjük 200 fokra.
Szilikonos mini muffin-sütõformát teszünk a sütõ rácsára, kis golyókat formálunk a masszából (kb. 15 db lesz belõle) és mindegyik horpadásba egyegy kis golyót pottyantunk.
Rács segítségével tesszük be a sütõformát a sütõbe, és szép pirosra sütjük a falatnyi fasírtgolyókat (érdemes félidõben megforgatni õket, hogy
szép piros legyen az aljuk is).

Túrófasírt
Hozzávalók: 50 dkg túró, 2 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2
tojás, só, bors, zsemlemorzsa, olaj a sütéshez.
A túrót jól összetörjük, a felkockázott hagymát dinszteljük, összekeverjük
a túróval, a többi hozzávalóval és annyi morzsával, hogy gyúrható legyen.
Morzsával jól beszórt deszkán lapítjuk 1 cm vastagra. A tetejét is jól bemorzsázzuk, pohárral kiszaggatjuk, forró olajban sütjük. Igen egyszerû, nagyon finom, húsmentes napokra.

Rizsfasírt
Hozzávalók: 25 dkg maradék fõtt rizs, 3-5 dkg füstölt szalonna, 5 szál
kb. 10 cm-es újhagyma (1 kis fej vöröshagyma), 5 dkg füstölt-fõtt tarja/sonka/kolbász, 1 közepes sárgarépa, 2 tojás, 1 száraz zsemle, só,
bors, petrezselyemzöld, zsemlemorzsa, olaj a sütéshez.
Nagyon apróra vágjuk a szalonnát, és zsírjára sütjük. Hozzátesszük a szintén apróra vágott hagymát, a nagy lyukú reszelõn lereszelt sárgarépát, és
megdinszteljük. Mindezt a rizshez adjuk. A tojásokat felverjük, és azt is a
rizshez adjuk. A száraz szemlét vagy hozzáreszeljük, vagy tejben megáztatjuk, kicsavarjuk, és úgy adjuk a rizshez. Finoman sózzuk, borsozzuk, aprított petrezselyemzölddel megszórjuk, és az egészet jól összedolgozzuk, de
azért vigyázunk, hogy a rizsszemek egyben maradjanak. Kis gombócokat
formázunk a masszából, kicsit ellapítjuk, zsemlemorzsában megforgatjuk.
Forró olajban mindkét oldalát pirosra sütjük. Papírtörlõre tesszük, ami a felesleges olajat magába szívja.

Tejes fasírt
Hozzávalók: 50 dkg darált hús (sertés, vagy pulyka ízlés szerint), 25
dkg vízbe áztatott kenyér, 1 fej vöröshagyma, 2-3 gerezd fokhagyma,
1 egész tojás, só, bors, vegeta, tej, tejföl, sajt (lehet füstölt is).
A hozzávalókból a tej, tejföl és sajt kivételével készítsünk a szokásos módon fasírtmasszát. Formáljunk golyókat, és helyezzük egy vajjal kikent
üveg-, vagy kerámiatálba. Minden golyó tetején készítsünk mélyedést, és
tegyünk bele 1-1 kanál tejfölt. Öntsük fel tejjel a fasírtok derekáig. Alufóliával letakarva süssük 1 órát, 200 fokon. Nem kell a sütõt elõmelegíteni. Ha
megsült, vegyük le a fóliát és pirítsunk a tetejére reszelt, vagy vékonyra
szeletelt sajtot.

IDÕJÁRÁS
Csütörtökön és pénteken országszerte több órára kisüthet a nap, csapadék
elõreláthatólag sehol sem valószínû. Szombaton eleinte sok napsütés várható, majd az esti óráktól kezdve egy markáns hidegfront hatására északnyugat felõl erõsebben megnövekszik a felhõzet, és záporok alakulhatnak
ki. Vasárnap reggel délen még elõfordulhatnak záporok, majd csökkenni
kezd a felhõzet, napközben az elõzõ napokhoz képest több fokkal hidegebb,
de száraz, napos idõre számíthatunk. A jövõ hét elején csendes õszi idõre
van kilátás.
www.metnet.hu
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ÕSZI UTAZÁS
Kora õsszel kellemes dolog utazni, persze inkább vonaton, buszon, mert így az autós tennivalók, a feszült figyelem nem vonja el
a figyelmet a természet élményeirõl. Az idõjárás még enyhe, süt a
napocska, a mezõk, erdõk, ligetek pompáznak, némely fák már
kezdenek zöldbõl sárgába átmenni, elõjeléül a csodálatos õszi
színpompának.
Budapestrõl mentem Kaposvárra. Szép, hosszú út. Tényleg szép
tájakon futott a vonat, szinte mohón legeltettem a szemeimet a
dunántúli Dombosvidék változatos látványain. Sûrû facsoport
vad bokortenyészetébõl elõvillanó fehér nyírfatörzsekkel. Távoli
dombtetõn kis falucska méltóságteljes templomtornya. Mikor
meguntam a bámészkodást, belemerültem az ölemben tartott
könyvbe.
Dombóváron át kellett szállni. Az új vonat közvetlenül a régi mellett állt. Megkérdeztem az ablakában könyöklõ sráctól.
– Ez a gyékényesi szerelvény?
– Igen – bólintott a fiú.
Bõven volt hely, megint elõvettem a könyvet, nézelõdtem. Jött a
kalauz.
– Mikor ér Kaposvárra a vonat? – kérdeztem.
– Ez soha – felelte nyugodtan – ugyanis ez Pécsre megy.
Jól nézek ki! Rossz vonatra szálltam, a srác talán nem értette, mit
kérdezek. Az idõ lassan estébe hajlott. Lehet, hogy valahol egy padon töltöm majd az éjszakát? A kalauz teljes megértéssel nézett
rám.
– Sásdon szálljon le, jön egy InterCity Pécs felõl, az visszaviszi magát Dombóvárra, s majd a következõ gyékényesi járat Kaposvárra
repíti.
Jólesett a segítõkészség.
Sásdon az állomás pénztárosnõjétõl helyjegyet kértem az InterCityre. Mondtam, hogy rossz vonatra szálltam, kérdeztem, hogy
mikor lesz csatlakozásom Dombóváron Kaposvár felé. A hölgy
részvéttel szólt:
– Nehogy visszamenjen! Innen háromszáz méterre van egy buszmegálló, onnan busszal közvetlenül eljuthat Kaposvárra.
Még ki is jött a pénztárosfülkébõl, és részletesen elmagyarázta,
merre van a buszmegálló. Hálás szívvel baktattam a házak között.
Az egyik sarkon két fiatal nõ beszélgetett. Megkérdeztem tõlük,
merre van pontosan a busz megállója. Egymás szavába vágva, a
kezükkel szinte térképet rajzolva, lelkesen magyarázták, merre
kell mennem.
Megint rendes emberekkel kerültem össze.
A busz pontosan érkezett, a vezetõ készségesen felvilágosított az
érkezés várható idõpontja felõl.
Nem töltöttem egy padon az éjszakát. Kaposváron elintéztem a
dolgomat, még elkaptam egy vonatot Sárbogárdra, tíz elõtt haza
is értem.
Mindent összevéve jó nap volt, noha igen kellemetlen incidens
esett meg velem ezzel a vonattévesztéssel. Rosszabbul is elsülhetett volna. Az emberek valamiképpen rendesek, ez tette lehetõvé,
hogy megúsztam. Önzetlenül segítettek. Komolyan mondom, mikor este lefeküdtem az ágyamba, eltöltött valami jóérzés. Tudom,
embertársaim sokszor nagyon gonoszak tudnak lenni, baltával
ölik meg a másikat, háborúkat robbantanak ki, veszekszenek a vacsoraasztalnál, mégis van bennük valami természetes jóság. Azt
hiszem, ezért mûködnek a dolgok.
(L. A.)

Menyhárt Daniellának
20. születésnapja alkalmából,
sok boldogságot,
jó egészséget kívánnak szülei.
Teljesüljön az életben
minden vágyad és kívánságod!
Sokszor csókol: Anya és Apa
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A sárkeresztúri ovi eseményei
Több éve már, hogy az õsz utolsó hetében
az ovisok szüreti mulatságra készülnek az
óvodában. Így történt ez az idén is.
A szülõkkel közösen az óvó nénik „szõlõlugasokat” készítettek, és a gyerekek errõl
szüretelték le a szõlõfürtöket. A közös
munkát a darálás, majd a préselés követte.
Az óvoda apraja–nagyja részt vett ebben a
nagyon jó munkában. A fiúk versenyeztek,
hogy ki hajtsa a darálót, és ki segítsen a
prés szorításában. A munka végeztével
megkóstoltuk a finom mustot a konyhás
nénik által sütött pogácsával, majd szõlõt
is csipegethettek a gyerekek.

mutatással. Ekkor nem a felnõttek, hanem
a gyerekek mesélnek társaiknak és az
óvodai felnõtteknek.
Ebben az évben a Süni csoportos nagyok
kézültek a Szóló szõlõ, mosolygó alma,
csengõ barack címû mese dramatizálásával. A Bella István Mûvelõdési Házban adtuk elõ a tanult produkciót pénteken délelõtt.
Minden gyermek színpadra léphetett a
mesében, ugyanis valamiféle szerep mindenkinek jutott. Látványos, mozgalmas
színpadi képek késztették folyamatos figyelemre a nézõket. A gyerekek nagy élve-

A munkát minden évben mulatság követi.
Az idén a Süni csoportosok készültek vidám, táncos, játékos mûsorral. Legény-,
leánycsúfolókat, szüreti rigmusokat, dalokat és táncokat láthattak, hallhattak a kisebb csoportosok. A táncházban ki-ki kedvére táncolhatott, majd mindenki lovas kocsizhatott. A lovas egyesület két tagja, valamint egy szülõ ajánlotta fel ezt a nagyszerû lehetõséget.
Igazán remekül éreztük magunkat idén is
az ovis szüreten.
Néhány éves hagyomány óvodánkban,
hogy Benedek Elek születése napján, ami
a népmese napja, mi is készülünk mesebe-

zettel játszottak. Nagyon szépen, érthetõen, hangosan mondták a szöveget és énekelték a betétdalokat.
A nézõ gyerekek és felnõttek nagyon jól
szórakoztak a boszorkány varázslásán –
amit a gyerekek kérésére írtunk bele a mesébe –, a disznó és a kis királylány alakításán.
A mese végén azt kértük a nagyobb csoportosoktól, hogy ha tetszett a játék, rajzolják le, és mi beillesztjük a készülõ saját
mesekönyvünkbe, amit mindenkinek megmutatunk.
Kovács Györgyné csoportvezetõ óvónõ

Könyvtárak összefogása a tudásért 2012

Október 8-án (hétfõn) 10 órától
a Zengõ Óvodában

„Ó, azok a csodálatos állatok”
Telegdi Ágnes interaktív, projektoros vetítéssel
egybekötött elõadása.
Az író–olvasó találkozó után lehetõség nyílik dedikálásra,
illetve a szerzõ könyveinek megvásárlására.
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.

15

Requiem egy fáért
Kivágtak egy körülbelül harmincéves szederfát az Ady Endre úti lakótelep Túry
Miklós utcai oldalán, a parkolónál az elmúlt hét végén. Több lakó döbbenten fogadta e lépést. Volt, aki meg is siratta az
évekig árnyat adó növényt. Nem értik, miért kellett kivágni a fát. Mert üreges volt
ugyan a fa, de mióta az eszüket tudják, azóta ilyen, így nõtt, ám véleményük szerint
erõsen állt gyökereivel a földben, mert
nem döntötte meg egy vihar sem.
Az önkormányzatnál érdeklõdésemre
Szõnyegi Lajos, a mûszaki osztály vezetõje
elmondta: évek óta figyelik a fát, mert
többször is jelezték már nekik lakók, hogy
veszélyes a fa. Most a katasztrófavédelem
egy bejelentés nyomán ellenõrizte a növényt, és mivel veszélyesnek ítélték, úgy
döntöttek, hogy ki kell vágni. A munkát a
sárbogárdi tûzoltóság illetve az önkormányzat emberei végezték el. A feldarabolt fa a Közév raktárába került elhelyezésre, a polgármester dönt a további sorsáról.
A fától olvasói kérésre Tollas Tibor Erdõ
fohásza c. versével búcsúzunk :

Föld ura, Ember, ki erre jársz,
ne emelj fáimra kezet,
dermesztõ téli éjszakákon
én vagyok védõ tûzhelyed.
Én vagyok forró nyári délben
tornácod árnyas fedele,
szomjad gyümölcseimmel oltod,
kerted virágommal tele.
Holtan is téged szolgál testem:
házadat tartó oszlopok,
a megterített asztal lapja,
a szék, amin ülsz – én vagyok!
Álmod õrzõje, a vetett ágy,
hol fáradt tested megpihen,
szép szerelem fûszeres fészke,
éden – s nem ûz ki senki sem.
A küszöb, honnan utad indul,
a tárt kapu, mely visszavár,
a bölcsõd és koporsód fája...
kísérlek élet és halál
ösvényein, mint hû cseléd, –
fizetség nélkül én leszek
a sírodon faragott fejfád,
amely megõrzi tûnt neved...
Ne emelj hát rám kezet!
Hargitai–Kiss Virág
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Október 6., SZOMBAT
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Az Este 6.05 Magyar gazda 6.40 Forma-1
8.30 Híradó 9.00 Mozdulj! 9.30 Vágtass velem! 10.00 Noé barátai 10.30
Aranymetszés 11.30 Kortárs 12.00 Hírek 12.05 Mirõl van szó? 12.35 Zöld Tea
13.05 Tetõtõl talpig 13.35 Úti célok: Budapest 13.55 Újpest FC–Lombard Pápa
Termál FC labdarúgó-mérkõzés 16.00 Tizennégy vértanú 17.30 Gasztroangyal
18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Tormay Cécile:
A régi ház 22.10 MüpArt – A Csík Zenekar és barátai 23.50 Mária-nap
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Lego Ninjago 10.30
Asztroshow 11.25 XX. század – A legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül
12.30 Autómánia 13.00 Steven Seagal – Az igazságosztó 13.35 Kung-fu 14.40
Az ötödik hõs 16.30 Csúcsformában 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30
X-Faktor 21.05 Elrabolva 23.00 A Zodiákus 2.05 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 Mennyé má! 21.15 Ki nevel a végén? 23.10
Luxusdoki 0.10 A médium 1.10 Ezo.tv 2.10 Kalandjárat 2.35 Teleshop 3.05
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 18.05 130 év 130 dal 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 21.52 Zene
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

Október 7., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Esély 6.25 Boxutca
7.00 Híradó 7.30 Forma-1 10.25 Katolikus krónika 11.00 Evangélikus istentisztelet közv. 12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Angi jelenti 13.05 Szellem a palackból 13.35 Világ+Kép 14.05 Erzsébet-tábor 14.35 Egy szerelem három éjszakája 16.20 Videoton FC–Ferencvárosi TC labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30
Egyszer volt, hol nem volt 22.15 Isten ments! 23.55 MüpArt Classic –
Orgonasztorik I.
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.40 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.10 Tuti gimi 13.15 Gossip Girl – A pletykafészek 14.15 112
– Életmentõk 15.30 True Calling – Az õrangyal 16.30 Szabadnapos baba 18.30
Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 X-Faktor 21.40 Láncreakció 23.50 Portré 0.25 Álmaimban Argentína
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 10.00
Beyblade 10.20 Egészségmánia 10.50 Ezo.tv 11.20 Kalandjárat 11.50 Borkultusz 12.20 Stahl konyhája 12.50 Én is szép vagyok 13.20 Több mint testõr
13.50 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.50 Monk – Flúgos nyomozó 15.50
Bûbájos boszorkák 16.50 Mennyé má! 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Hirtelen 30 21.55 Frizbi Hajdú Péterrel 22.55 Szellemekkel suttogó 23.55 Összeesküvés 0.55 Ezo.tv 1.30 Napló 2.20 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.00 Formabontó vasárnap délelõtt 10.04 Metodista istentisztelet 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 16.05 Európai idõ 16.30 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 21.53
Zene 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

Október 8., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján 9.00 Magyarország, szeretlek! 10.15 Család-barát 11.30 Napirend
elõtt 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina
13.30 Magyar lakta vidékek krónikája 14.25 Édes élet olasz módra 15.10 A korona hercege 16.25 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 Aranymetszés 0.45 Maradj
talpon! 1.40 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bûnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok
közt 21.25 Dr. Csont 22.30 Hazudj, ha tudsz! 23.30 Pokerstars.net – Big Game
0.25 Reflektor 0.40 Ments meg!
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 10.40 Ezo.tv 11.45 Szerelmes Shakespeare 14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 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 1.55 NCIS 3.35 Aktív Extra 4.00 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus 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

Október 9., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Hacktion újratöltve 10.00 Mozdulj! 10.30 Család-barát 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Poén péntek 14.25 Édes élet olasz módra 15.15 A korona hercege 16.25 MM 17.40
Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi
helyszínelõk 21.05 Borvacsora 22.05 Az Este 22.40 Borgiák 23.40 Barangolások öt kontinensen 0.10 Maradj talpon! 1.05 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bûnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok
közt 21.25 Castle 22.30 Döglött akták 23.30 XXI. század – A legendák velünk
élnek 0.05 Reflektor 0.20 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.15 Ezo.tv 12.20 Hóból is megárt a sok!
14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 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 Riddick – A sötétség krónikája 23.35 Aktív 0.05 Tények 0.40 Ezo.tv 1.40 Kelj fel komám, ne aludjál! 3.05 TotalCar 3.30 Magyar
versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 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

Október 10., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.00 Párizsi helyszínelõk 9.55 Zöld Tea 10.25 Család-barát 11.30 Átjáró
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru
13.30 Borvacsora 14.25 Édes élet olasz módra 15.15 A korona hercege 16.25
MM 17.30 Jövõ-idõben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Becsengetünk és elfutunk – Fekete
aranyláz 22.00 Az Este 22.35 Mirõl van szó? 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 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bûnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok
közt 21.25 Dallas 22.25 Házon kívül 23.05 Reflektor 23.20 A dicsõség zászlaja
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.10 Ezo.tv 12.15 Fiatal tehetségek
14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 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 Én is szép vagyok 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.25
Doktor House 2.15 Született feleségek 3.05 Babavilág 3.30 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 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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Október 11., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Gasztroangyal 10.00 A mi erdõnk 10.30 Család-barát 11.40 Útravaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.30 Mindenbõl egy van 14.25 Édes élet olasz módra 15.15
A korona hercege 16.25 MM 17.25 Szerencsehíradó 17.40 Heartland 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Fábry 21.35 Munkaügyek
– Irreality Show 22.05 Az Este 22.40 Négy szellem 23.40 Angi jelenti 0.10 Maradj talpon! 1.05 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bûnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok
közt 21.25 Végképp eltörölni 23.50 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 9.30 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Rex felügyelõ
14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 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 Vejedre ütök 23.35 Aktív 0.05 Tények 0.40 Ezo.tv 1.40
Vejedre ütök 3.30 Segíts magadon! 3.55 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 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 21.51 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

Október 12., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Fábry 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Négy szellem 14.25 Édes élet olasz módra
15.15 A korona hercege 16.25 MM 17.30 Jövõ-idõben 17.40 Heartland 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Észtország–Magyarország vb-selejtezõ labdarúgó-mérkõzés 22.35 Az Este 23.10 Occo Bucco 0.40
Maradj talpon! 1.35 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bûnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok
közt 21.25 CSI: A helyszínelõk 22.30 Gyilkos elmék 23.30 Odaát 0.30 Reflektor
0.50 Törzsutas 1.25 Terminátor – Sarah Connor krónikái 2.20 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30
Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Rex felügyelõ 14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a
tortán 17.25 Update Konyha 17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív
20.05 Jóban-Rosszban 20.30 The Voice – Magyarország hangja 22.05 Haláli
zsaruk 23.15 Grimm 0.15 Tények 0.50 Ezo.tv 1.50 Alexandra pódium 2.15
Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház 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
Közv. Az Észtország–Magyarország labdarúgó vb-selejtezõ mérkõzésrõl 22.30
Krónika 22.50 Sportvilág 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.
Október 5., P: 7.00 Lapszemle 8.00–13.00 ÁRAMSZÜNET! 18.00 Lapszemle 19.00 Szüret a Rucz-farmon (50p), Az utolsó szó jogán – Portré dr.
Béres Józsefrõl I. rész (138p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 6., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futball (90p)
13.00 Lapszemle 14.00 Szüret a Rucz-farmon (50p), Az utolsó szó jogán –
Portré dr. Béres Józsefrõl I. rész (138p) 18.00 Lapszemle 19.00 A Kossuth
Zsuzsanna-emléktábla avatása (ism. 60p), Fúvósfesztivál Sárbogárdon
(ism. 180p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 7., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Szüret a Rucz-farmon (50p), Az utolsó
szó jogán – Portré dr. Béres Józsefrõl I. rész (138p) 13.00 Heti híradó 14.00
A Kossuth Zsuzsanna-emléktábla avatása (ism. 60p), Fúvósfesztivál Sárbogárdon (ism. 180p) 18.00 Heti híradó 19.00 Csilléry Lajos temetése
(30p), Konfirmandus-találkozó Cecén (80p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 8., H: 7.00 Heti híradó 8.00–16.00 ÁRAMSZÜNET! 18.00 Heti
híradó 19.00 Erdélyi turné 1-2. (ism. 60p), Az utolsó szó jogán – Portré dr.
Béres Józsefrõl II. rész (126p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 9., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futball (90p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Szüreti felvonulás Kálozon (25p), A zene
napja Sárszentmiklóson (24p), Idõsek napja Sárbogárdon (15p) és Kálozon
(70p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 10., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Erdélyi turné 1-2. (ism. 60p), Az
utolsó szó jogán – Portré dr. Béres Józsefrõl II. rész (126p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei I. oszt. futball (90p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 11., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. oszt. futball (90p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Csilléry Lajos temetése (30p), Konfirmandus-találkozó Cecén (80p) 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.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512
HOMLOKZATI HÕSZIGETELÕ-RENDSZER
terranova vakolattal, komplett 5 cm-es 1398 Ft/m2-tõl,
7 cm-es 1699 Ft/m2-tõl, 10 cm-es 1999 Ft/m2-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 70 315 3621
KIRÁNDULÁS PRÁGÁBA 2012. OKTÓBER 20-23-IG.
Részvételi díj: 52.000 Ft/fõ félpanzióval.
Jelentkezés: Kaszás Károly 06 30 927 9596
FIATAL VÖRÖS JÉRCÉK,
saját nevelésûek ELADÓK 1100 FT/DARABÁRON.
Sárszentmiklós, Vörösmarty utca. 06 30 685 3772
SÁRBOGÁRDON (Köztársaság út 59. „Endre” kocsmája),
fõ út mellett, jó parkolási lehetõséggel
ÜZLET ELADÓ.
Lakóháznak, telephelynek is használható.
Érdeklõdni: 06 20 330 3319
LÁMPAPOLÍROZÁS UV-VÉDELEMMEL!
06 70 522 2228
BÕRGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS VAJTÁN,
kedden 15 órától 19 óráig.
Elõjegyzés: 06 30 997 6140

TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI
R EN D EL Õ N Y Í L T
KOVÁCS ÁGNES KINEZIOLÓGUS,
Reconnective Healing® terapeuta
Tudja meg, mitõl rökönyödik meg az orvosközösség!
KAPCSOLATTEREMTÕ GYÓGYULÁS TERÁPIA
IDÕPONT-EGYEZTETÉS SZERINT

+36-70-222-4877
SÁRBOGÁRD, ADY E. u. 160/C.
(Bejárat a virágbolt épületének túloldalán)
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Kazánok 98.000 Ft-tól. Gyári garanciával. 06 (20) 947 5970 (4507712)
2
2
2
Lambéria 998 Ft/m -tõl, hajópadló 1499 Ft/m -tõl, tetõcserép 1299 Ft/m -tõl 06
(74) 675 530 (4507712)
Sárszentmiklóson szántóföldet bérelnék. 06 (20) 340 5976 (4507793)
Kirándulás a móri bornapokra, október 7-én. Útiköltség 2500 Ft/fõ. 06 (70) 334
9149
Városközponti háromszobás, elsõ emeleti lakás áron alul sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 9941 332, 06 (20) 419 4940 (4507369)
Hat szeretõ kiscica gazdákat keres. 06 (30) 769 4241
Felszolgálót felveszünk. Telefon: 06 (30) 5600 259 (4507422)
Ady-lakótelepen második emeleti, felújított 2 szobás lakás eladó. 06 (30) 623
0356 (4507340)
Sárbogárdon felújításra váró, bútorozott parasztház melléképülettel, gyümölcsfás
kerttel eladó. Telefon: 06 (30) 423 6849 (1372029)
Bútorkárpitozást, -áthúzást, -javítást vállalok. 06 (30) 662 5355 (1372027)
Üzlethelyiség kiadó. Sárbogárd, Szent István u. 101. 06 (20) 543 0514 (1372024)
Fiorács Kft. sárbogárdi sertéstelepére karbantartót keres, hegesztõi végzettséggel. Érdeklõdni: 06 (30) 232 8011 (4507382)
Svéd masszázs tanfolyam indul 20 % kedvezménnyel. 06 (20) 4374 869 (4507381)
Töbörzsökön ház eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Telefon: 06 (20) 414 6409 (1372177)
Kislókon családi ház sürgõsen eladó. 06 (30) 484 0049, 06 (30) 4949692 (1372175)
Sárbogárdon családi ház eladó 06 (20) 982 4819 (1372169)
Körömépítés, manikûr, pedikûr. Telefon: 06 (30) 429 3403
Állás! Sárbogárdi, B-C kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ munkatársakat keresek, autóról történõ értékesítési feladat ellátására, továbbá segédmunkások jelentkezését is várjuk. 06 (30) 382 4133
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Sárbogárd központjában, a Rózsa utcában, négylakásos társasházban 73 négyzetméteres emeleti lakás, 240 négyzetméteres kiskerttel (szõlõlugas+diófa), 6,5 millió irányáron eladó. 06 (30) 483 7886
Gyerekeknek hastáncoktatás indul a sárbogárdi mûvelõdési házban október 5-tõl
péntekenként 18 órától, utána BellyFit hölgyeknek 19 órától. Kovácsné Ildikó: 06
(20) 523 5941 (4507437)
Cser, akác, tûzifa eladó! Cser hasított: 1950 Ft/q, akác kugli 2280 Ft/q, akác hasított: 2380 Ft/q, vegyes tûzifa kugli: 2050 Ft/q, vegyes tûzifa hasított: 2150 Ft/q.
Házhoz szállítással! Telefon: 06 (20) 406 9267 (4507500)
Héjas diót vennék. 06 (30) 855 9694 (4507499)
Lakást vásárolnék Sárbogárdon (kivéve Árpád-lakótelep) parasztház beszámítással, melynek ára 2 millió Ft. 06 (30) 449 4909 (1372044)
Kulcscsomót találtak október 1-jén este a munkaügyi központ elõtt. Átvehetõ a
szerkesztõségben.
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A magyar népmese napja a Zengõ Óvodában
A nagy mesemondó, Benedek Elek születésnapjának tiszteletére immár hagyományként ápoljuk ezt a jeles napot óvodánkban. Idén a Szivárvány csoportosok
mesejátékára gyûlt össze az óvoda apraja-nagyja az óvoda aulájában. Az aranyszõrû bárány címû mesejátékot adták elõ,
a szerepeknek megfelelõ jelmezbe öltözve. Az óvó nénik és a dajka néni is színesítették szereplésükkel a dramatizálást. Mariann óvó néni gyönyörû furulyajátéka kísérte a mese folyamát.

A Szivárvány csoportos gyermekek szórakoztató, magával ragadó, élményt nyújtó
mesejátéka nagy örömöt szerzett az óvoda
valamennyi kisgyermekének.
Kovácsné Komáromi Edit könyvtáros nénit meghívtuk az elõadásra, õ ugyanis soksok foglalkozást szervez óvodásainknak a
könyvtárban.
Köszönjük a Szivárvány csoportos szülõknek, hogy a jelmezek beszerzésével hozzá-

járultak a mesejáték színvonalassá tételéhez!
Minden óvodás kisgyermeket arra buzdítottunk, hogy otthonukban is hallgassanak
magyar népmesét édesanyától, édesapától, testvértõl, nagyszülõktõl. Legyen számukra örömforrás az élõ magyar népmese!
Mészáros Márta, Szabó Zoltánné
Szivárvány csoport
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