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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Van-e tökéletes?
„Nem ilyen világot képzeltünk” – nyilat-
kozta egy, az 1956-os forradalomban részt
vett bácsi.
Van-e tökéletes a világon? – tettem föl er-
re magamban a kérdést. Agyam a követke-
zõ variánsokat pörgette ki:
I. Két ember internetes társkeresõn kutat-
ja az Igazit. A megadott paraméterek alap-
ján a fiúnak stimmel a lány, a lány elvárása-
itól azonban szó szerint egy centiméter vá-
lasztja el a fiút. Nincs találka.
II. Két ember megtalálja egymásban a
nagy Õt. Összeházasodnak. A szenvedély-
tõl startolnak, ám a közös úton valahol le-
hull a rózsaszín fátyol, s a cél kivehetetlen.
Föl kell kötni a gatyát! Az egyik párnak
sikerül, a másik elterül.

III. Hawaii – napfény – meleg – pálmafák –
óceán – banán, mangó dögivel. Mindez egy
vulkanikus hegységrendszer láncainak a
tengerbõl kinyúló része, tele aktív tûzhá-
nyókkal.
IV. Szabadságért harcolt a magyar 1848-
ban, 1956-ban. 1989-ben megkaptuk – ez
lett belõle. Nem gondoltunk az egyéb ho-
zadékokkal, az emberi tényezõkkel. S most
van, aki visszasírja „a legvidámabb ba-
rakk” éveit.
A képlet eredménye: a tökéletesség nézõ-
pont kérdése, azaz rajtunk múlik. Röviden
és velõsen: ami van, azt kell szeretni.

Hargitai–Kiss Virág

A szabadság betûiA szabadság betûi

Pénteken reggel 8 órakor tartotta 1956-os megemlékezését a Mészöly Géza Általános Iskola 8. osztálya.
Az 56 évvel ezelõtti október 23-ai eseményeket idézték fel felolvasásokkal, versekkel, dallamokkal, vala-
mint idézetekkel. Ahogy a tanárok, úgy a diákok számára is fontos, hogy évrõl évre megemlékezzenek errõl
a történelmi fordulópontról. Hiszen ez mutatja, hogy az emberek, a magyarok akaratát nem nyomhatja el
egy rendszer, vagy uralkodó akarat.
A versekben felidézték az emberek szabadságvágyát és az elnyomás fájdalmát. Gyertyagyújtással tiszte-
legtek a véres harcokban részt vett hõsökre és azokra az áldozatokra, akik a szabadságunkért adták életü-
ket. Bodoki Bernadett egy szép énekkel zárta a mûsort, a Hungarica A szabadság betûi c. dalával, míg mö-
götte tényleg kirakták a szabadság betûit, és magasba emelték a piros-fehér-zöld lobogót.
56-ban a magyarság letépte magáról a béklyókat. Vajon most képesek lennénk rá? Vagy elnémít, lezsib-
baszt és feledésbe taszít a körülöttünk lévõ világ? Elgondolkodhat az ember, hogy a mai világban mitõl va-
gyunk rabok, és mi tenne minket szabaddá.

Hargitai Gergely

TökfesztiválTökfesztivál
a Zengõbena Zengõben
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Elismert tûzoltók
Ünnepi állománygyûlést tartott a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
október 19-én, pénteken, Székesfehérvá-
ron. A rendezvényen az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc eseményeirõl emlé-
keztek meg, majd elismerések átadására
került sor.

Kimagasló szolgálatteljesítéséért emlék-
tárgy-elismerésben részesült Bölcskei Jó-
zsef tû. törzsõrmester (fotó), a Sárbogárdi
Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság külön-
legesszer-kezelõje.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság központi ünnepségén fõigaz-
gatói elismerést vehetett át Seres István tû.
fõtörzsõrmester, a Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság beosztott tûzoltó-
ja.

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Megemlékezés Sárbogárdon
Este 6 órakor már gyülekeztek az emberek
a József Attila Mûvelõdési Központ elõtt.
A terembe lépve, ráhangolódásképpen, a
sárbogárdi fúvósoktól zengtek a falak, akik
szép melódiákkal, dallamokkal lepték meg
a közönséget.
A mûsor a közösen énekelt Himnusszal vet-
te kezdetét, majd a Petõfi Sándor Gimnázi-
um 12. évfolyamos diákjai szavaltak verse-
ket és Leszkovszki Albin Kompországi sze-
relmek címû könyvébõl idéztek fel gondo-
latokat.
A gimisek mûsora után dr. Sükösd Tamás
polgármester mondott beszédet, majd kö-
zösen ellátogattunk a régi tanácsháza falán
lévõ emléktáblához, ahol már Bodoki Betti
várta a közönséget, és egy Hungarica-dallal
lepte meg az összegyûlteket.
A zeneszó után megkoszorúzták az emlék-
táblát és gyertyát gyújtottak az 1956-os for-
radalom emlékére.
Ezt követõen tovább sétáltunk a lakótelep
melletti 56-os emlékmûhöz, ahol Nochta
Pál mondott beszédet. Majd Zelmann
Zsolt trombitaszóval kísérte a koszorúzást
és a gyertyagyújtást.

Mágocsi Adrienn

56 üzenete
Az 1956-os forradalom történéseit idézték fel a Cecei Általános Iskola diákjai a helyi
mûvelõdési házban október 23-án este.
A Himnusz közös eléneklését követõen Varga Gábor polgármester mondott beszédet.
56 egyik tanújának gondolatait idézte, miszerint olyan összetartó még soha nem volt a
magyarság, mint 56-ban, s ezt megélni páratlan és felemelõ volt. A polgármester kiemel-
te, hangsúlyozta az idézet kulcsszavait – mint például: felszabadultság, összefogás, türe-
lem, szeretet –, amik nekünk, akik nem élhettük meg a forradalmat, üzenetként szólnak.
Balázsné Aranyos Judit és Tornócziné Bondor Csilla 7. osztályos tanítványai ezt követõ-
en szép mûsorral, próza, zene, dal, rádióidézetek, vetített képek révén elevenítették meg
a magyar történelem e meghatározó napjait.
A mûsort követõen az 56-os kopjafánál hajtottunk fejet az áldozatok és hõsök emléke
elõtt, végül a Szózat zárta az ünnepséget.

Hargitai–Kiss Virág
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Régészek Körtvélyesen
Érdekes meghívást kaptam Sárszentágo-
ta–Felsõkörtvélyesre október 19-én (pén-
teken) délelõttre. Egy kis régészeti túrán
vehettem részt.
Ugyanis fiatal cseh, szlovák, lengyel és ma-
gyar régészek együtt kutatják két héten át
e térség õsi leleteit, örökségét. A közös
szakmai munka révén nemcsak a kö-
zép-európai régió országainak régészeti
együttmûködését erõsítik, hanem lehetõ-
ségük adódik a lelõhely-azonosítás külön-
bözõ módszereinek vizsgálatára is.
A résztvevõk között szerepelnek: az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem, a Magyar
Nemzeti Múzeum – Nemzeti Örökségvé-
delmi Központ, a Magyar Tudományos
Akadémia Régészeti Intézete, a Szent Ist-
ván Király Múzeum, a pozsonyi Comenius
Egyetem, a Cseh Tudományos Akadémia
Régészeti Intézete, a Varsói Tudomány-
egyetem valamint a lengyel Archaeomap
és a magyar Interspect Kft. munkatársai.
A fiatal régészek egy 6x4 km-es területet
vizsgálnak át klasszikus terepbejárás és
modern távérzékelési módszerek: geofizi-
kai kutatás (talajmágnesesség-mérés), légi
fotózás ötvözésével. Azért Felsõkörtvélyes
területére esett a választásuk, mert ez
olyan általános helyzetképet ad, amely
Magyarország, s hozzá hasonlóan Csehor-
szág, Szlovákia, Lengyelország területé-
nek régészeti örökségét általában jellemzi.
A fiatal kutatók azt várják e tapasztalat-
cserétõl, hogy az eltérõ módszertani meg-
közelítések és az országonként különbözõ
felmérési rendszerek integrálásával meg-
tehetik az elsõ lépéseket egy közös, mo-
dern régészeti felmérési módszer és gon-
dolkodásmód kialakítása felé. A közös
munka az eddig ismeretlen régészeti lelõ-
helyek és jelenségek felmérésével is szol-
gálja közös európai régészeti örökségünk
megismerését.
A csapat tagjai Nagyhörcsökön szállnak
meg itt tartózkodásuk alatt, onnan járnak
naponta Felsõkörtvélyes keleti határába
kutatni. Habár a korábban lehullott csapa-

dék igen nehézkessé teszi a terepre vezetõ
földúton való közlekedést, idegenveze-
tõm, Stibrányi Máté azt mondja: ilyenkor a
legtökéletesebb a talaj a régészek számára.

Meglepetésként ért, hogy éppen itt kutat-
nak, hiszen nem tudtam, hogy környékün-
kön e terület is gazdag lelõhely. Már az
idõszámításunk elõtti 4. évezredben a csi-
szolt kõkorszak embere lakta e vidéket, de
a kelták késõ vaskori lakásának nyomait,
valamint bronz- és római kori emlékeket is
találtak a helyszínen. Az a domb, aminek

lábánál végigmegy az Iringó tanösvény egy
szakasza, védelmi vonalként szolgáló föld-
sánc volt valamikor. A földút, ami a dom-
bok között átvezet, a rómaiak korában a
közlekedés fontos része volt. A löszös tala-
jon heverõ kövek pedig nem itt termettek,
hanem feltételezhetõen az itt állt római
villák alkotóelemeit képezték. Avatott
szem könnyen meglátja a kukoricaföldön,
vagy a szántáson heverõ, kõnek tûnõ dara-
bokban a kelta vagy római edény-, illetve
cserépdarabokat.
A Sárvíz völgye nemcsak kereskedelmi út-
vonalai és számos hasznos adottsága miatt
vonzhatta ide egykori lakóit, hanem szép-
sége miatt is, mely ma is lenyûgözõ. A vil-
lák nyomai számomra errõl árulkodtak, hi-
szen csodálatos kilátás nyílik innen.
Más szemmel, nagyobb megbecsüléssel te-
kint az ember a saját vidékére, s talán job-
ban is óvja azt, ha tudja, milyen kincseket
örökölt az õseitõl.

Hargitai–Kiss Virág
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Lezárult a CSIPET
projekt

Október 19-én az abai Tök Király étterem adott otthont a Cece
Polgári Sportegyesület TÁMOP-3.2.11./10/1-2010-0179 számú
pályázata programzáró eseményének. Közel harmincan voltak je-
len a rendezvényen. A projektben több mint 60 fõ vett részt, köz-
tük óvónõk, tanárok, sportedzõk, és legalább 1500 gyermeket
mozgósítottak a különbözõ sportágakban.
Az Európai Unió által támogatott projekt 2011. szeptember 1-jén
kezdõdött 5 település 8 intézményének bevonásával, akik külön-
bözõ szakköröket és programokat szerveztek egy teljes éven ke-
resztül. Erre 43.522.698 Ft volt biztosítva.

A résztvevõ települések: Cece (mint gesztor), Aba, Alap, Lajos-
komárom, Soponya. Iskolák és óvodák is pályázhattak, ahol a gye-
rekek a labdarúgás, kézilabda, röplabda, néptánc, karate, úszás,
természetjárás és mozgáskoordinációs tanfolyamok alatt élvez-
hették a projekt által biztosított alkalmakat. Cecén a röplabda- és
a karateoktatás nem valósult meg, a többi települési intézmény vi-
szont szinte maximálisan kihasználta a pályázat nyújtotta lehetõ-
séget.
Bor Dezsõ projektmenedzser nyitotta meg a pályázati projektzá-
rót, és elsõdlegesen megköszönte Bodnár Károlynak, a Cece PSE
elnökének és az egész egyesületnek a maximális támogatást, vala-
mint hogy részt vehettek a programban. Ezután ismertette, illetve
projektor segítségével képekkel is illusztrálta az intézményi és
egyesületi programokon történteket, ahol látszott, hogy a gyere-
kek valóban élvezték a sportágak nyújtotta lehetõségeket és a ter-
mészet szépségeit. Egy éven keresztül télen-nyáron sportoltak a
már említett intézmények óvodásai és diákjai. Az intézményveze-
tõk, az óvónõk az iskolák tanárai és az egyesületi edzõk teljes oda-
adással vetették bele magukat a munkába, pedig tudták, hogy
nekik nincs iskolai szünet se télen, se nyáron, amíg a projekt tart.
A projekt zárását követõen ezeket a szakköröket még egy évig
kell folytatni, de aki megszerette, és a gyerekekkel is megkedvel-
tette, annak ez nem jelent majd akadályt.
A beszámolók végén még pár óra kötetlen beszélgetést folytattak
a jelenlévõk, mert a vendéglátásban sem volt hiány – az étterem és
a szervezõk alaposan kitettek magukért.
A vacsora után tapasztalatcsere folyt a különbözõ észrevételek-
rõl.

Menyhárt Daniella

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2012. október 25-én (csütörtökön) 8.30 órakor

rendkívüli ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme,

Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. A Sárbogárdi Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos meg-
állapodás elfogadása.
2. Az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség he-
lyi védelmérõl szóló 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati rendelet
módosítása.
3. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének
egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati ren-
delet módosítása.
4. Vételi ajánlat beépítetlen területekre.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Tájékoztató
Tisztelt Sárbogárdiak!

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkor-
mányzata sikerrel pályázott Sárbogárd város központjának
megújítása érdekében.
A pályázat nyomán megvalósuló beruházás – amelyrõl részle-
tes tájékoztatást helyeztünk el tervekkel kiegészítve a városi
honlapon – fõbb adatai az alábbiak.
A konzorcium vezetõje: Sárbogárd Város Önkormányzata.
A projekt címe: „Újratervezés” – Sárbogárd város központjá-
nak megújítása.
Pályázati azonosító: KDOP-3.1.1/B-11- 2012-0001.
A projekt összköltsége: 233.581.661 Ft.
Az elszámolható költségek mértéke: 231.003.712 Ft.
Pályázati támogatás összege: 199.929.453 Ft.
Ebbõl a támogatás: (önkormányzat) 191.828.251 Ft, (egyház)
8.101.202 Ft.
Saját erõ: (önkormányzat) 30.371.688 Ft, (egyház) 3.280.520
Ft.
A projekt tervezett befejezési határideje: 2013. december 31.
A pályázat keretében az alábbi építési tevékenységek valósul-
nak meg:
– városháza (polgármesteri hivatal) – ügyfélszolgálat, informá-
ciós központ kialakítása akadálymentesítéssel;
– a városháza és a József Attila Mûvelõdési Központ környeze-
tének zöldfelületi felújítása, akadálymentes parkoló kialakítá-
sa;
– fedett piac kialakítása piacfelügyelõséggel és szociális blok-
kal;
– települési zöldfelület felújítása, parkoló és útcsatlakozás ki-
alakítása;
– a József Attila Mûvelõdési Központ részleges felújítása és Ci-
vil Koordinációs Iroda kialakítása akadálymentesítéssel;
– a Hõsök tere felújítása kapuzattal;
– új helyszín kialakítása a Hõsök terei régi óvoda épületében a
Madarász József Városi Könyvtár számára;
– a Szent László király római katolikus templom felújítása kör-
meneti járdával, kerítéssel, galambvédelemmel, kõtisztítással;
– a Szent László király római katolikus templom elõtti, József
Attila utcához tartozó önkormányzati tulajdonú járda felújítá-
sa.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Kábítószer hatása alatt

Október 19-én késõ este a sárbogárdi orvosi
ügyeleten dolgozó asszisztensnõ tett bejelen-
tést arról, hogy egy helybéli nõ ellátásra je-
lentkezett náluk, mert elmondása alapján a
barátjával füves cigit szívtak, amitõl rosszul
lett. A nõt a mentõk kórházba szállították,
míg a barátját a rendõrök elõállították a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányságra, ahol mintavé-
telére került sor, majd az ügyben tanúként
hallgatták ki a nyomozók.

Tyúkokat lopott

A Sárbogárdi Rendõrkapitányságon lopás
miatt indult büntetõeljárás október 21-én egy
igari férfivel szemben. Az elmúlt két napban
ugyanis Igaron, a Kossuth Lajos utcában ta-
lálható egyik lakóházhoz tartozó, bekerített
helyen található csukott, de nem zárt mellék-
épületbõl elloptak 5 db tyúkot. A sárbogárdi
nyomozók adatgyûjtést követõen beazonosí-
tották az elkövetõt, egy igar-vámi lakost, akit
elfogását követõen elõállítottak a kapitány-
ságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.

A közelgõ ünnepek
apropóján

Hogy az ünnep békés legyen és a megemléke-
zés meghittségét semmi se zavarhassa meg, a
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság bûn-
megelõzési szolgálata néhány megszívlelen-
dõ tanáccsal fordul a temetõbe látogató pol-
gárokhoz a közelgõ halottak napi és minden-
szentek ünnepe apropóján.
Kérjük a gépjármûvezetõket, hogy a megszo-
kottnál még körültekintõbben vezessenek,
közlekedõ társaikra legyenek tekintettel, és a
szabályokat betartva, óvatosan közlekedje-
nek!
A temetõk környékén az aktuális forgalmi
rendet és az ott forgalmat irányító rendõrök,
polgárõrök utasításait maradéktalanul tart-
sák be, hiszen õk az Önök érdekében végzik
munkájukat!
Kérjük, hogy gyalogosan közlekedve is tart-
sák be az Önökre vonatkozó szabályokat, az
autósok haladását ne akadályozzák!
Lehetõség szerint használják a tömegközle-
kedési eszközöket, amennyiben gépkocsival
érkeznek a temetõkhöz, a parkoláskor legye-
nek körültekintõek!
Az autóban látható helyen értéket ne hagyja-
nak, az összes ablakot húzzák fel, az ajtókat
pedig zárják be!
A temetõkben közlekedve is legyenek körül-
tekintõek, óvatosak, értékeiket, táskáikat ne
hagyják õrizetlenül, ne tegyék le a sírokra,
vagy azok mellé, mert ez könnyen szemet
szúrhat a bûnelkövetõknek!
Meghitt és békés emlékezést kívánunk!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Megkezdõdött a belterületi
vízelvezetõ árkok utóellenõrzése

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tavasszal felmérte a megye összes te-
lepülésének belterületi vízelvezetõ árokrendszerének állapotát az esetlegesen bekö-
vetkezendõ heves esõzések, illetve belvizek következtében kialakuló károk megelõ-
zése érdekében. A tavaszi vizsgálat során feltárt hiányosságok javítására az érintett
önkormányzatok intézkedési tervet készítettek, amelynek végrehajtását ezekben a
hetekben ellenõrzi a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A belterületi vízelvezetõ árokrendszerek utóellenõrzésének célja a vízkárok megelõ-
zése. Fontos, hogy az árkok és átereszek az esõzések alkalmával minden esetben ké-
pesek legyenek a csapadék hatékony elvezetésére. Tavasszal a települési felszíni víz-
elvezetõ rendszerek átfogó ellenõrzésérõl jegyzõkönyv készült. A feltárt hiányossá-
gok felszámolása az önkormányzatoknak, a gazdálkodó szervezeteknek és az állam-
polgároknak mint tulajdonosoknak a felelõssége, hiszen a magántulajdonú ingatla-
nok elõtti vízelvezetõ árkok rendszeres karbantartása, takarítása az ingatlan tulajdo-
nosának a kötelessége, felelõssége. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
októberben a tavaszi ellenõrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére tett
intézkedéseket vizsgálja az érintett településeken.

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

KÉK HÍREK A sebesség „lovagjai”
Pihenõnapokon gyakran tapasztaljuk,
hogy kiszabadulnak az utcára a sebesség
„lovagjai”, akik lóerõvel próbálják he-
lyettesíteni hiányzó képességeiket. Úgy
száguldanak végig az egyenes útszakasz-
okon, hogy belegondolni is rossz, hogyan
járna egy vétlen gyalogos, vagy egy zeb-
rán éppen átkelõ ember, vagy szabályo-
san közlekedõ autós, ha egy ilyen õrült
belédurrantana.

Egyik nap a postánál repesztette be az ar-
ra közlekedõk fülét egy hirtelen, fékcsi-

korgással megálló autós suhanc, mert
megpillantotta a barátnõjét. „Bizonyára”
hátranézett a visszapillantóban, mielõtt
satufékkel megállt… A többi arra járóra
a szívbajt hozta.
Másnap egy vadmotoros zúgott végig a
fõutcán, hasonló sokkoló hatást elérve.
És ez nem egyedi, hanem rendszeres,
hogy az ilyenek büntetlenül szórakozhat-
nak mások életét, épségét kockára téve!
Mert ha csak a saját életükkel játszadoz-
nak, az kit érdekel?
Ilyenkor hol vannak a rendõrök? Csak az
öreg biciklistákat érik utol? A száguldo-
zás hangjait a távoli utcákban, bent a la-
kásban, fõzés-csörömpölés közben is hal-
lani. A fõútra nézõ rendõrségen nem?
Több lakó panasza és saját tapasztalatok
alapján lejegyezte:

Hargitai–Kiss Virág

Fotó: illusztráció

Könyvajánló

Libik András: Fatüzelésû épített kályhák
A könyv egy szép és régi mesterséget, a kályharakást eleveníti fel. A „kályhásság” mindig nagy szak-
értelmet igényelt, ma pedig igen kevesen ismerik ennek minden fortélyát. De a régi tudás ma már nem
is elég! Új igények, új anyagok, új technológiák jelentek meg, a folyamatos tanulás itt is elengedhetet-
len.

A könyv Magyarországon úttörõ alapmû, mert meghatározza a fogalma-
kat, lefekteti a szakma elméleti alapjait (hõtan, anyagismeret, mérete-
zés), összefoglalja az építéssel kapcsolatos technológiai ismereteket,
és számos mai új kályhát mutat be a szerzõ saját és kollégái munkáiból.
A kötet így kézikönyv a mestereknek, tankönyv a szakmával most is-
merkedõknek és ismeretterjesztõ irodalom mindenkinek, aki fõ-, vagy
kiegészítõ fûtésként fatüzelésû kályha építésén gondolkodik.
Az épített kályha egy funkcionális berendezés a lakásban, ami meleget
ad – nem csak fizikai értelemben. Képes megteremteni az otthonosság
érzetét, ahol visszatalálunk önmagunkhoz, ahol nyugalomra lelhetünk.
Növekvõ népszerûségének ez is lehet egyik oka.

Forrás: bookline
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Cecei sulibörze
Pályaválasztás

Október 12-én a Cecei Általános Iskola 8. osztálya kirándulást
tett Székesfehérvárra, ahol a Türr István Képzõ és Kutató Inté-
zetben részt vett a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi köz-
pontja által szervezett pályaválasztási kiránduláson.
Közel hatvan kiállítóhelyen tájékozódhattak a diákok az aktuális
középiskolai kínálatról, az induló osztályokról, a bejutási esélyek-
rõl, kollégiumi elhelyezésrõl. A munkaügyi központ szakemberei
tanácsadással segítették az érdeklõdõket. A diákok gyakorlati
képzõk, munkáltatók szakmai bemutatói mellett ki is próbálhat-
tak egyes tevékenységeket, például gépi varrást, porcelánfestést,
porcelánrózsa-készítést.

A tanulók és szüleik rengeteg információval gazdagodtak, többen
közülük sokoldalú ismereteket gyûjtöttek a különbözõ továbbta-
nulási lehetõségekrõl, az egyes szakok és szakmák indulásáról, a
felvételi követelményekrõl. A tájékozódásban nemcsak az adott
intézmények tanárai, hanem az ott tanuló diákok is segítettek,
beszámolva saját élményeikrõl és tapasztalataikról.
A szakmai programok mellett a rendezvényt tehetséges diákok
produkciói és a honvédség, rendõrség, katasztrófavédelem látvá-
nyos bemutatói is színesítették.
Összességében nagyon hasznos és a pályaválasztás tekintetében
információ-gazdag kiállításon vehettek részt a tanulók, amely ha-
tékony segítséget nyújtott a jövõbeli tényleges döntés meghozata-
lában.
A pályaválasztást segítõ programok október 16-án folytatódtak
iskolánkban, amikor a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázi-
umból érkezett egy vendég elõadó, aki az Arany János Tehetség-
gondozó Program lehetõségeirõl, elõnyeirõl tartott elõadást a
diákoknak.

Ráczné Pincési Julianna

Élelmiszerbiztonsági program Cecén

A 2. a és b osztály a
Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal
élelmiszerbiztonsági ve-
télkedõjén vesz részt. A
verseny kiírói elenged-
hetetlenül fontosnak
tartják, hogy a diákok
már korán megtanulják,
hogy mire kell odafi-
gyelniük az élelmisze-
rek vásárlása, majd az ételkészítés során. A gyermekek játékos
formában ismerkedhetnek meg a biztonságos ételkészítés öt
aranyszabályával. A verseny elsõ fordulójában a kézmosás helyes
lépéseinek poszteren való ábrázolása, és egy érdekes kísérlet volt

a feladat, melynek fényképeit el kellett küldeni a kiírónak. A má-
sodik fordulóban az élelmiszerek csomagolóanyagából kellett ké-
pet készíteni a diákoknak, melyeken jól látható, hogy milyen in-
formációkat kell figyelni az élelmiszerek vásárlásakor. A gyerme-
kek nagy örömmel és lelkesedéssel vetették bele magukat a
feladatok elvégzésébe, és izgalommal várják a vetélkedõ további
feladatait.

Földi Józsefné

TÖK JÓ!

Tantárgyi projekt
keretében tök jó na-
pot tartottunk a 3.
b-ben szerdán. Már
hetekkel elõbb izga-
tottan készültünk a
mókás termésszob-
rok faragására. In-
ternetrõl, könyvek-
bõl, újságokból, té-
vébõl és egyéni ta-
pasztalatokból merí-
tettünk ötletet. Cso-

portmunkában dolgoztunk. Mindenkinek volt dolga. Sürgött-for-
gott az egész osztály. Csudajó alkotások születtek! Volt ott
sok-sok tökfej, töklámpás, tökkígyó és számos ötletes alkotás.
Lelkesen készítettünk kiállítást munka után az iskolánk bejáratá-
hoz. A szobrokat õszi levelekkel, virágokkal, termésekkel tettük
még hangulatosabbá. Az élõképet iskolánk többi tanulója, peda-
gógusai és más látogatók is örömmel fogadták. A program végén,
egy kedves szülõnek köszönhetõen, sütõtökös muffint is kóstol-
hattak a gyermekek, amelynek receptjét az érdeklõdõk iskolánk
honlapján, a www.iskola.cece.hu oldalon megtalálhatják!
Jövõre újra szeretnénk egy ilyen napot tölteni az iskolában!

Griezer Gabriella osztályfõnök
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KiRuczanás
a szüretire

Egy kicsit más szemszögbõl közelíteném
meg az október közepén tartott vajtai szü-
reti felvonulást, ugyanis most nem (csak) a
felvonulók lesznek fõszerepben, hanem a
sokszor kevésbé figyelt, háttérben mozgó
személyek is.
Elmentünk, hogy megnézzük a szépen fel-
díszített kocsikat és a díszes ruhába öltö-
zött felvonulókat, akik nagy lelkesedéssel
készültek az indulásra. Igaz, kis csúszással,
de annál nagyobb lendülettel fogtak neki a
dalolásnak és az integetésnek a kocsikon
ülõk, s a tervezett útvonal felé vették az
irányt. Úgy gondoltuk, hogy most változta-
tunk a saját szokásunkon, és nem követjük
õket az elsõ néhány megállóig, hanem az
ellenkezõ irányba megyünk. Megtudtuk,
hogy az utolsó állomásuk a Rucz-farm lesz,
így hát gondoltuk, szólunk, hogy elindult a
menet.
Ahogy felértünk a farm belsõ udvarához, a
gyönyörû kilátáson kívül Irénke néni hang-
ja fogadott minket: „Titeket biztosan a Jó-
isten küldött! Ugye, ráértek?” Hát persze,
hogy ráértünk. Irénke néni a délelõtti
alsószentiváni mise miatt késésben volt,
így hát még néhány dolog hiányzott a foga-
dáshoz. A pogácsa a sütõben, a szendvi-
csekhez valók kikészítve, az üdítõk is meg-
vannak, de mindennek a helyén kell lenni,
mire a kocsik megérkeznek.
Miközben kentük, raktuk, díszítettük a
szendvicseket, Irénke néni elmondta, hogy
volt, amikor sokan jöttek az utcából segíte-
ni, de idén már csak kevesen voltak, akik
önként beálltak a sorba süteményekkel,
italokkal és az éppen szükséges tenniva-
lókkal.
Miután végeztünk, az alsó udvaron felállí-
tott asztalok elkezdtek megtelni minden-
féle finomsággal, étellel-itallal, s mi csak
ezt hallottuk: „Rakjunk még? Rakjunk
még?” Holott már szinte tele voltak az
asztalok.
Megérkezett a felvonulók sora, akik mint
egy felrajzolt parkolóba, úgy álltak sorba a
közelben, s megkezdõdött (amire már ki
tudja, mióta készültek) a fogadás az utolsó
állomáson. Természetesen a vendéglátót
is megtáncoltatták, s mindenki evett-ivott
kedve szerint. Sõt, addig kínáltak minden-
kit, amíg csak el nem fogyott a terülj-terülj
asztalkám tartalma. Volt, aki az udvaron,
volt, aki a kocsin pihent meg a menet
végére, de a hangulat igazán jó lett az utol-
só állomásra.
Aki eddig nem látta, vagy nem gondolt be-
le, higgye el, rengeteg készülõdés, sür-
gés-forgás, mozgás, adni akarás és szeretet
van a mögött, hogy a felvonulók ne éhezze-
nek és szomjazzanak az állomások között,
hanem felfrissülten tudják megtáncoltatni
egymást, örömet okozva ezzel nekünk – és
maguknak.

Menyhárt Daniella

Tradicionális tökfesztivál
a Zengõben

A Zengõ Óvoda egyik legötletesebb prog-
ramja, a Tökfesztivál immáron 6. alkalom-
mal került megrendezésre október 19-én.
Ezen a napon nemcsak az óvodások és szü-
leik, hanem volt és leendõ óvodások is
részt vehettek a töklámpások faragásában
és a felvonuláson.
Ezt a tartalmas délutánt hosszas készülõ-
dés elõzte meg. A termek dekorálására, a
varázslatos hangulat kialakítására nagy
gondot fordítottak az óvoda dolgozói.
A feldíszített csoportokban az óvó és dajka
nénik az alkalomhoz illõ öltözetben külön-
bözõ finomságokkal várták a szülõket,
hozzátartozókat és a gyerkõcöket. A cso-
portok pillanatok alatt megteltek élettel.

A szülõk munkálkodtak, a gyerekek ettek,
ittak, játszottak, illetve segítettek a tök be-
lének kikanalazásában.
A közös munka hamar meghozta a gyü-
mölcsét. Este fél 7 környékén már renge-
teg szebbnél szebb, fantáziadús lámpás dí-
szítette és világította be az óvoda udvarát.
Mint ahogyan azt már megszokhattuk,
idén is felvonulás zárta ezt a remek dél-
utánt. Az alkotók az elkészült töklámpá-
sokkal a kezükben körbesétálták a lakóte-
lepet.
Az elmúlt évek tapasztalatai is azt bizo-
nyítják: igenis szükség van arra, hogy a szü-
lõk és a gyerekek ilyen és hasonló kötetlen
alkalmakon együtt, közösen alkothassa-
nak valami szépet.
Nem tévedek, ha azt mondom: most volt a
legnagyobb sikere ennek a nagyszerû és
most már igen népszerû programnak.

Freschli Janka
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Vándorlásaim
11. rész

– Lányok, lányok, figyeljetek! – állítja meg
az induláshoz készülõdõ társaságot az idõ-
sebb kolléganõ. – Van egy üveg orosz pezs-
gõm. Indulás elõtt bontsuk fel, és igyunk
pertut a lovagunkkal! Na, és végre mutat-
kozzunk már be egymásnak, mert még azt
se tudja a mi gavallérunk, hogy szólítson
benneteket, ha fölkér táncolni.
– Bocsássanak meg, hölgyeim, a bemutat-
kozást nekem illik indítványozni – veszem
át a szót. – Hogy eddig nem tettem, nézzék
el nekem, a dunai vadembernek ezt az ud-
variatlanságot. Olyan hirtelen történt ve-
lem minden. Lányos zavaromban magam
se tudom, mit tegyek, csak hagyom, hogy
sodorjanak magukkal az események.
Miközben magyarázkodom, már ott áll
elõttem az üveg Szovjetszkoje Igrisztoje
pezsgõ, és tálcán a poharak. Az idõsebb
kolléganõ felém fordul:
– Tegyük most félre a formaságokat! Vedd
úgy, hogy mi most szabadságon lévõ, a ne-
velõi pálya formaságaitól elkanászodott
pedagógusok vagyunk. Tölts habzó nedût
a pohárba! Az idõsebb jogán máris lete-
geztelek, s ezt várom tõled is. Szólíts csak
Marikának!
Nagyot pukkan a pezsgõ, a lányok lelkesen
sikítanak, miközben töltöm szakavatottan
a gyöngyözõ italt a hét pohárba. Egymás
után karolnak át a lányok, s karolom át
õket én is. Egy korty pezsgõ két puszival
jobbról, balról, s egy rendes csókkal is meg-
pecsételve mindegyikükkel a barátságot:
– Szervusz, Lajos vagyok – karolom át elsõ-
ként az amazonok vezérét.
– Marika.
– Én meg Tündi.
– Én Hajni.
– Andi.
– Marcsi.
– Kriszta.
Krisztával a csók csak félig sikerül. Érzem
a zavarát, hát nem erõltetem, de a kegyet-
len lányok kikövetelik, hogy rendes legyen
az a csók, és Kriszta se maradjon ki a jóból.
– Mi az, Kriszta, ne félj tõle, nem harap a
fiú!
Addig-addig cukkolják, hogy egyszer csak
elszántan fölugrik, elkapja a két kezével a
fejemet, és úgy tapasztja szájamra a száját,
hogy alig kapok levegõt. A lányok tapsol-
nak, nevetnek, Kriszta meg pipacsvörösen
áll. Én is zavarba jövök.
– Heten vagyunk, mint a gonoszok! – szó-
lok eltúlzott vidámsággal a helyzet feloldá-
sa érdekében, miközben végigjártatom a
szemem a lányokon. – Valójában sokkal
inkább hat játékos angyalt látok itt, nem
gonoszokat, s úgy gondolom, hogy én se
pusztítónak, a földi lányokat megrontó sö-
tét angyalnak csöppentem ide közétek, ha-
nem hogy derût, gyógyító örömtüzet gyújt-
sak a szívetekben, na és általatok örömtûz
gyúljon az én szívemben is. Ugye, Kriszta,

nem bánod ezt a csodálatos csókot? En-
gem mélyen megérintett.
Kriszta a lányok nevetése közben moso-
lyogva bólint. Szelíden átölelem a zavar-
ban lévõ lányt, ringatom egy kicsit a ka-
romban és egy leheletnyi csók után kienge-
dem az ölelésembõl. A lányok szemében
mintha az irigység lángja lobbanna fel. Úgy
érzik, hogy ezzel az öleléssel elkötelezõ-
döm Kriszta mellett. Na, ezt nem akarom,
hogy újra a nõk vetélkedésének tárgya le-
gyek! Egyszer már megtörtént velem, és
nagyon ráfizettem. Elönt egy pillanatra a
fájdalom. Elhomályosul a szemem a
könnytõl, de mégis mosolygok.

– Kedveseim! – fordulok feléjük. – Szeret-
ném, ha minden feltétel és elvárás nélküli,
igazi szép esténk lenne. Nem sajátítom ki
egyikõtöket se. A szívem itt mindenkié.
Minden nõt, vagy egyet se öleljek! Nem kí-
vánok többet ettõl az estétõl, csak amit
ajándékként megad. Fogadjatok el így,
ahogy vagyok!

Meglepetten nevetnek az õszinteségemen,
aztán körülfognak, és mind átölelnek. Már
nem vagyunk szerelmi harcosok, nincs már
„Héjanász az avaron”. A szerelem tiszta,
egyenjogú útjait keressük. Még kiisszuk a
maradék pezsgõt, aztán indulunk az An-
na-bálba.

Az úton balról bújik hozzám belém karol-
va a szõke, hosszú hajú, ábrándos pillantá-
sú Tündi, jobbról a fekete hajú, kék szemû
Hajni. Elõttünk lépdel a két barátnõ, Andi
és Marcsi nevetgélve, közben idõnként in-
gerkedve hátra-hátra pillantanak. Õk egy
iskolában tanítanak alsó tagozatban, Deb-
recenben. Mögöttünk lépdel a társaság
korelnöke, Marika, aki egy alföldi kisváros
középiskolájában magyar–történelem sza-
kos tanárként oktatja a nebulókat. Õ vette
szárnyai alá a gátlásos barna Krisztát, aki
óvónõ egy dunántúli falusi óvodában.

Ahogy közeledünk a bálteremhez, messzi-
rõl hallani már a zenét. Marika hátulról a
kezembe csúsztat egy pénztárcát. Veszek
hét jegyet. A nagy teremben még kevesen
vannak. Néhány pár táncol. Táncospárt
keresõ fiú még egy se akad. Egy kicsit elbi-
zonytalanodok. Itt ma este hat nõvel kell
táncolnom. De hogy is kezdjem. A tipró-
dásra nincs sok idõm, mert Marika meg-
szólal.
– Lányok, az elsõ tánc az enyém. Szabad
egy táncra, kedves Lajos? – és már forgunk
is a keringõ ritmusára.
Jól táncol. Dereka lágyan, asszonyosan si-
mul a kezembe. Teste ruganyos, nem

ereszkedett még meg. Talán 35-40 éves
lehet.
– Jól táncolsz – jegyzi meg.
– Te is – válaszolom. – Jó veled keringõzni.
Közelebb húzom magamhoz. Csípõje hoz-
zám simul, míg felsõteste a keringõ szabá-
lya szerint hátrahajlik. Míg elegánsan kör-
besiklunk a csaknem üres bálteremben, ér-
zem, elönt mindkettõnket a forró vágy. De
nem akarok beleragadni ebbe az érzésbe.
Rá figyelek, s megtöröm a köztünk feszülõ
csendet.
– Te vagy ennek a sok lánynak a mamája.
Neked nincs családod?
– Nincs – felel elgondolkodva. – A férjem a
forradalom után disszidált, mert részt vett
a harcokban. Ha nem menekül el, õ is
akasztófára kerül, mint a barátja. Fiatal
házasok voltunk. Szerette volna, ha me-
gyek vele, de én nem akartam itt hagyni az
országot. Mit kezdjen ott kint egy ma-
gyar–történelem szakos tanár? Õ kiment,
elváltunk, megnõsült, van három gyereke,
én meg azóta se mentem férjhez. Se ku-
tyám, se macskám, csak a tanítványaim-
nak, a tanításnak élek.
Könny szökik a szemébe. Átérezve a fáj-
dalmát megszorítom a kezét, és szorosab-

Fotó: illusztráció
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Fejér Megyei Kosárlabda-bajnokság,
2. forduló

Kerex-Fehérvár KC–
Sárbogárd KC 54:88

(10:20; 16:25; 9:20; 19:23)

A legjobb dobók: Tóth K. 33p, Thurzó R.
18/6p, Molnár T. 14/6p, Németh T. 9/3p,
Botka I. 14p, Kéri D.
Vezette: Birkás, Izmindi.
Jó elõjelekkel vártuk a második forduló-
ban az elsõ idegenbeli mérkõzésünket. Si-
került megszervezni egy buszos utazást, így
az utánpótlás több tagja is el tudta kísérni
játékosainkat. Kellett is a buzdítás, hiszen
az aktuális ellenfelünkkel ki-ki meccseket
játszottunk mindig, hol õk, hol mi nyer-
tünk néhány ponttal.
A mérkõzés alaphangulatát Molnár adta
meg rögtön az elsõ támadásunknál egy
szép hárompontossal. Majd egy-két ellen-
támadás után magunkhoz ragadtuk az irá-
nyítást, és megléptünk nyolc ponttal. Ek-
kor a fehérváriak még tudtak újítani, és fel-
zárkóztak egy pontra, de mint késõbb ki-
derült, ez volt a meccs legszorosabb pilla-
nata. Az elsõ negyed utolsó két percében –
a remek védekezésünknek köszönhetõen
– kosarat sem tudtak dobni, mi viszont an-
nál inkább: tíz pont elõnnyel zártuk a ne-
gyedet.
A második etapban megleptük saját ma-
gunkat is! Rendkívül szervezett játékkal,
kimagasló védekezéssel állva hagytuk a
Kerexet. Látványos és pontos támadása-
inkkal nem tudtak mit kezdeni, mi viszont
a kimagasló lepattanószedésünknek kö-
szönhetõen leszûkítettük a lehetõségeiket.
Félidõben egy híján húsz volt köztünk.
Minden mérkõzés harmadik negyede víz-
választó. Mi is tartottunk tõle, hogy elfogy
az erõnlétünk. Ez esetben nem így történt.
Hengereltünk tovább, növelve elõnyün-
ket. 14 pontos futásunkra csak kettõ érke-
zett e tíz perc közepén, s az utolsó negyed-
re 30 pontos vezetés birtokában álltunk
fel. Ez a zárás már csak formaság volt, az
utolsó percekben már nem törekedtünk a
még nagyobb különbség elérésére, csak
játszottunk.
Külön nem is emelnék ki senkit, hiszen
ezen a mérkõzésen igazán csapatként mû-
ködtünk. Amit viszont meg kell említeni,
az ismét a fegyelmezett, érett játék, amit
már oly régóta várunk a csapattól. Messze
még a vége, de bizakodók lehetünk!
Hajrá, Sárbogárd KC!

Szervezõk

Városi teremlabdarúgó-
bajnokság sorsolása

II. forduló: 2012. 10. 28.

08.30 Cece–FLD Ászok-Ásza
09.20 Toledó 2005–Sárkeresztúr Kike
10.10 OMV–Twister Galaxy
11.00 Spuri–Extrém
11.50 Sárbogarak–Légió 2000

III. forduló: 2012. 11. 04.

08.30 Extrém–Toledó 2005
09.20 Sárbogarak–Spuri
10.10 FLD Ászok-Ásza–Légió 2000
11.00 Twister Galaxy–Cece
11.50 Sárkeresztúr Kike–OMV

IV. forduló: 2012. 11. 11.

08.30 OMV–Extrém
09.20 Toledó 2005–Spuri
10.10 FLD Ászok-Ásza–Sárbogarak
11.00 Légió 2000–Twister Galaxy
11.50 Cece–Sárkeresztúr Kike

V. forduló: 2012. 11. 18.

08.30 Sárbogarak–Toledó 2005
09.20 Sárkeresztúr Kike–Légió 2000
10.10 Twister Galaxy–FLD Ászok-Ásza
11.00 Extrém–Cece
11.50 Spuri–OMV

VI. forduló: 2012. 11. 25.

08.30 Cece–Spuri
09.20 FLD Ászok-Ásza–

Sárkeresztúr Kike
10.10 OMV–Toledó 2005
11.00 Légió 2000–Extrém
11.50 Twister Galaxy–Sárbogarak

VII. forduló: 2012. 12. 02.

08.30 Sárbogarak–Omv
09.20 Toledó 2005–Cece
10.10 Extrém–FLD Ászok-Ásza
11.00 Sárkeresztúr Kike–

Twister Galaxy
11.50 Spuri–Légió 2000

VIII. forduló: 2012. 12. 09.

08.30 Sárkeresztúr Kike–Sárbogarak
09.20 FLD Ászok-Ásza–Spuri
10.10 Twister Galaxy–Extrém
11.00 Légió 2000–Toledó 2005
11.50 Cece–OMV

IX. forduló: 2012. 12. 15.

08.30 Toledó 2005–FLD Ászok-Ásza
09.20 Extrém–Sárkeresztúr Kike
10.10 Spuri–Twister Galaxy
11.00 Sárbogarak–Cece
11.50 OMV–Légió 2000

ban átölelem. A keringõben sétára váltok.
A meglassúdott lendületben hozzám simul
egy pillanatra, majd ismét eltávolodik.
– Nagyon nehéz férfi nélkül élni, de hát ne-
kem ez jutott.
Elhallgat a zene. Zavartan kibontakozik a
tánc ölelésébõl.
– Köszönöm a táncot, kedves Lajos, és kö-
szönöm az együttérzésed! Hálás vagyok
neked.
– Én vagyok hálás neked, hogy megtisztel-
tél a bizalmaddal, s így megnyíltál. Köszö-
nöm a táncot! – válaszolom meghatódva,
és megcsókolom a kezét.
Az asztalnál ülõ társaságunkhoz kísérem
elsõ táncosom. A lányok tapssal fogadnak
bennünket.
– Marika, hogy te milyen gyönyörûen tán-
colsz! Ezt nem gondoltam volna – lelkese-
dik a fekete hajú Hajni, aztán felém fordul.
– Ugye, engem is megtáncoltatsz, Lajos? –
kérlel esdeklõn.
– Engem is…! Engem is…! – lelkesednek a
lányok.
– Lajos kitûnõ táncos, és nagyszerûen érzi,
hogy mi kell egy nõi szívnek. Nem tudom
már az idejét se, hogy mikor éreztem ma-
gam ilyen jól! – mondja Marika, s felém
fordul. – Táncoltasd meg az én drága csi-
béimet is úgy, ahogy engem!
A zenekar a keringõ után egy rock’n’rollba
kezd. A zongorista Little Richard Tutti
fruttiját énekli, miközben játszik a hang-
szerén.
– Na, lányok, ki szeretne egyet rokizni? –
kérdezem.
Hajni már áll is föl, határozottan elkapja a
kezem, és húz a tánctérre. Életem legva-
dabb rokiját kezdem járni ezzel a lánnyal.
Elõször csak kóstolgatjuk egymást, hogy
reagálunk a másik mozdulataira. Pörge-
tem jobbra, pörgetem balra. Érzem, hogy
jól vesz minden új figurát. Aztán improvi-
zálok, ahogy jön, s elkap a köztünk vibráló
erõ dinamikája. Hú, nagyon elememben
vagyok! Sok-sok feszültség oldódik most ki
belõlem. Az a félénk kisfiú ott a szívemben
szilárdan ül a nyeregben. Nem fél a nõtõl.
Egyesül a felnõtt férfival. Magabiztos,
mégsem nagyképû, nem fennhéjázó, nem
lekezelõ. Tisztelettel, mégis gyermeki játé-
kossággal, a felfedezõ vadász izgalmával
kutatja a vad nyomát. Húú, ez a lány! Mint
egy boszorkány. Fekete haja röpköd a feje
körül, és amikor a szemembe néz, mint egy
démon, mint egy ugrásra készülõdõ vad-
macska! De tartom a gyeplõt, a parádét én
vezénylem! És hogy élvezi, ahogy vezeti a
férfi, mégis független, szabad maradhat!
Öröm nézni, ahogy cikázik körülöttem.
Csak mi ketten vagyunk már. Pörög-forog
a lány, forog az egész bálterem. Átölelem a
derekát, magamhoz húzom, pörgetve ki-
engedem, s újra vissza. Teste a testemhez
feszül egy pillanatra, szilaj pillantással
kapcsolódik össze a tekintetünk. A szája
érzékien kinyílik, forró lehelete az arcom-
ba csap. Magamra csavarom, magára csa-
var, elröpül és visszaszáll… Szabad madár!
Folytatom.

Hargitai Lajos
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BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság

Az I. forduló eredményei

Extrém–Sárbogarak 9:5 (3:2)

Vezette: Tóth Z.
Extrém: Németh – Dévényi, Horváth D.,
Flõgl, Szabó.
Csere: Juhász, Horváth T., Stix.
Sárbogarak: Csuti – Németh, Dizseri B.,
Steinbach, Kasza.
Csere: Dizseri T., Horváth, Rigó, Márta.
Megkezdõdött a teremlabdarúgó-bajnok-
ság. Rövid ismerkedés után a 4. percben
Dizseri B. távoli lövéssel megszerezte a ve-
zetést. 8. perc: Dévényi lõtt kapu mellé.
Támadott az Extrém az egyenlítésért, sor-
ra dolgozta ki a helyzeteket. 10. perc:
Flõglnek sikerült gólt lõni. 11. perc: Né-
meth védett nagyot. A kidobott labdából
Horváth D. megszerezte a vezetést. 13.
perc: Dévényi a kapufa tartósságát tesztel-
te. 15. perc: Dévényi megismételte az elõb-
bi próbálkozását. 17. perc: Horváth T.-re
senki sem figyelt, így tisztán vehette át a
labdát, melyet a kapuba továbbított. 18.
perc: Kasza lõtt kapu mellé. 20. perc:
Dizseri B. szépített. 23. perc: Dévényi lõtt
nagy gólt. 25. perc: Horváth D. volt ered-
ményes. 28. perc: Dévényi cimbalomszög-
bõl újabb gólt lõtt. 29. perc: Flõgl nagy
helyzetet hagyott ki. 30. perc: Kasza került
helyzetbe, lövése elkerülte a kaput. Még
ugyanebben a percben Horváth T. növelte
csapata elõnyét. 31. perc: Kasza most nem
hibázott, mert lövése után a labda a kapu-
ban. 32. perc: Steinbach újabb találata csak
szépítésre volt elegendõ. 33. perc: Horváth
T. újabb találata már kegyelemdöfés volt.
36. perc: Stix gyengén lõtt. 36. perc: Szabó
lyukat rúgott, s ezt nem tudták kihasználni
a Sárbogarak. 39. perc: Kasza találata a
mérkõzés végeredményét jelentette.
Góllövõk: Flõgl 2, Horváth D. 2, Horváth T.
3, Dévényi 2 ill. Dizseri B. 2, Kasza 2, Stein-
bach.

Sárkeresztúr Kike–Spuri
6:1 (2:1)

Vezette: Tóth Z.
Kike: Visi – Madár, Hajdinger, Geiger, Sü-
tõ.
Csere: Kiss, Szauervein.
Spuri: Lajtos – Palásti, Gál, Huszár, Bodó.
Csere: Kiszl, Vass, Banda, Farkas, Kovács.
2. perc: Madár harcossága után Sütõ meg-
szerezte a vezetést. 3. perc: Geiger lövését
védte Lajtos. 5. perc: Gál lõtt kapu mellé.
6. perc: Sütõ lövését védte a kapus. 7. perc:
Geiger lövése kerülte el a kaput. 8. perc:
Banda átemelte Visi felett a labdát, mely
azonban elkerülte a kaput. 10. perc: Szau-
ervein talált a kapuba. 13. perc: a harcosan
játszó Kiszl szépített. 15. perc: Szauervein
lövése Lajtosról Sütõ elé pattant, lövése

egy védõrõl vágódott szögletre. 16. perc:
Bodó fejelt kapufát. 17. perc: Gál nem ta-
lálta el a kaput. 21. perc: Geiger átadását
Sütõ kapu mellé lõtte, nagy helyzetben. 22.
perc: Madár tört elõre, lövése után kapu-
ban a labda. 27. perc: Geiger Lajtost is el-
fektetve az üres kapuba talált. 30. perc:
Hajdinger is feliratkozott a góllövõk közé.
35. perc: Hajdinger duplázott. 36. perc:
Gál lövését Visi biztosan hárította. 37.
perc: Szauervein fejelt kapufát, a kipatta-
nó labdát Madár mellé lõtte.
Góllövõk: Sütõ, Szauervein, Madár, Geiger,
Hadinger 2 ill. Kiszl.

Twister Galaxy–Toledó 2005
3:3 (2:0)

Vezette: Tóth Z.
Twister: Bognár I., Balogh, Killer, Simon,
Bognár T.
Csere: Boros, Herczeg, Kaló, Szabó, Szántó.
Toledó: Fûrész – Dombi Z., Soós, Barabás
R., Fésü.
Csere: Csuti, Barabás B., Dombi V.
Az 5. percig egyenlõ erõk küzdelmét hozta
a mérkõzés. 6. perc: Barabás R. sarkalta
kapu mellé a labdát. 8. perc: Fésü lõtt mel-
lé. 9. perc: Csuti az utolsó pillanatban sze-
relte Szabót. 10. perc: Kaló cimbalomszög-
bõl szerezte meg a vezetést. 11. perc: Kaló
átadását Szabó a kapu mellé lõtte. 14. perc:
Bognár hagyott ki nagy helyzetet. 16. perc:
Szabó újabb ziccerhelyzetet hagyott ki. 18.
perc: Kaló lövésével szemben Fûrész tehe-
tetlen. 21. perc: Szabó a kapufát találta el.
23. perc: Fésü lõtt kapu fölé. 24. perc:
Herczeg nagy helyzetben kapu fölé lõtt.
27. perc: Kaló estében a kapu mellé lõtt.
29. perc: Barabás R. szépített. 32. perc: Ba-
logh csõrözte meg a labdát. 33. perc: Si-
mon találata a harmadik Twister-gól. 34.
perc: Killer lövése elkerülte a kaput, mint
macska a forró kását. 36. perc: Dombi V.
nagy gólt lõtt, ezzel szorossá tette a mérkõ-
zést. Még fel sem ocsúdtak a gól után, már-
is a kapuban táncolt a labda Barabás R. jó-
voltából. 40. perc: Boros merész vetõdés-
sel hárított Dombi V. elõl a másik oldalon.
Kaló lövése kerülte el a kaput.
Góllövõk: Kaló 2, Simon, ill. Barabás R. 2,
Dombi V.

FLD Ászok-Ásza–OMV
4:0 (1:0)

Vezette: Szakács I.
Ászok-Ásza: Farkas – Magyar, Lakatos,
Kuti, Bor I.
Csere: Bor I., Mihalkó, Winklman.
OMV: Plézer – Kun, Szepesi, Killer, Deák.
Csere: Kiss, Derecskei.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adá-
sában tekinthetik meg.
Góllövõk: Bor, Magyar, Lakatos, Kuti.

Légió 2000 Pentagri–
Cece Old Boys 4:2 (1:1)

Vezette: Tóth Z.

Légió: Szilágyi – Németh, Huszár, Verecz-
kei, Kelemen.

Csere: Tóth, Csuti, Örkényi.

Cece: Fülöp Gy. – Mikuli, Szikszai, Né-
meth Zs., Fülöp T.

Csere: Tóth, Szeip.

7. perc: Németh Zs. szerezte meg a veze-
tést. Addig csak mezõnyben folyt a játék
sok átadási hibával. Kezdés után Kelemen
egyenlített. Megint mezõnyjáték hibát hi-
bára halmozva. 12. perc: Szilágyi védett
nagy helyzetben Fülöp T. elõl. 13. perc:
Szeip lõtt kapu mellé. 15. perc: Kelemen
lövése Fülöp Gy. mellérõl vágódott szög-
letre. 16. perc: Mikuli lövése szállt kapu
mellé. 17. perc: Németh Zs. lövését Szil-
ágyi szögletre ütötte. 18. perc: Kelemen
emelését Fülöp Gy. bravúrosan védte. 19.
perc: Mikuli lövését Szilágyi lábbal hárí-
totta. 21. perc: Németh A. csavart kapu
mellé. 22. perc: Kelemen nem packázott.
Újabb góljával megszerezte a vezetést.
Még ugyanebben a percben Németh A.
szögletét Kelemen kapásból lõtte be. 24.
perc: Vereczkeit egyedül hagyták, nem ke-
gyelmezett, mert kapáslövéssel vette be
Fülöp Gy. kapuját. 26. perc: Fülöp T. átját-
szotta a védõket, lövése elkerülte a kaput.
28. perc: Fülöp T. fordult le Csutiról, góllal
fejezte be a támadást. 30. perc: Kelemen
lövése Fülöprõl kipattant elé, lövés helyett
átadta, így odalett a helyzet. 35. perc: Szeip
lövése kerülte el a kaput. 37. perc: Szikszai
lõtt kapu fölé. 40. perc: Tóth A. lövése ma-
gasan a kapu felett hagyta el a játékteret.

Sárga lap: Tóth A.

Góllövõk: Kelemen 3, Vereczkei ill. Németh
Zs., Fülöp T.

Tabella

1. Extrém 1 1 - - 9:5 3
2. Sárkeresztúr Kike 1 1 - - 6:1 3
3. FLD Ászok-Ásza 1 1 - - 4:0 3
4. Légió 2000 Pentagri 1 1 - - 4:2 3
5. Twister Galaxy 1 - 1 - 3:3 1
6. Toledó 2005 1 - 1 - 3:3 1
7. Sárbogarak 1 - - 1 5:9 0
8. Cece Old Boys 1 - - 1 2:4 0
9. Spuri 1 - - 1 1:6 0
10. OMV 1 - - 1 0:4 0

Góllövõlista:

1. Kelemen Béla – Légió 2000, Pentagri;
Horváth Tamás – Extrém 3-3 góllal.

Gróf Ferenc
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A Road Masters
csoport eredményei

Kápolnásnyék–Sárosd 1-6
Bakonycsernye–Velence 0-1
Kisláng–Baracs 7-0
Iváncsa–Szabadegyháza 3-2
Sárszentmiklós–Dunafém-Maroshegy 1-1
Mezõfalva–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 2-0
Szár–Polgárdi Vertikál 6-0
Bicske–Martonvásár 2-0

A Road Masters csoport állása
1. Velence 10 9 0 1 27 10 17 27
2. Iváncsa 10 7 2 1 31 14 17 23
3. Gárdony–

Agárdi Gyógyfürdõ10 7 0 3 23 18 5 21
4. Szár 10 6 3 1 27 6 21 21
5. Sárosd 10 6 1 3 30 16 14 19
6. Bicske 10 6 0 4 26 21 5 18
7.Martonvásár 10 5 1 4 13 13 0 16
8. Kisláng 10 4 2 4 19 20 -1 14
9. Mezõfalva 10 4 0 6 14 18 -4 12
10. Dunafém–

Maroshegy 10 3 2 5 13 16 -3 11
11. Sárszentmiklós 10 3 2 5 16 24 -8 11
12. Kápolnásnyék 10 3 1 6 19 29 -10 10
13. Bakonycsernye 10 2 3 5 14 22 -8 9
14. Polgárdi Vertikál 10 2 3 5 8 24 -16 9
15. Szabadegyháza 10 1 1 8 12 24 -12 4
16. Baracs 10 1 1 8 12 29 -17 4

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

Baracska–Dég 2-2
Kulcs–Sárbogárd 2-2
Ercsi–Mezõszilas 3-0
Nagylók–Adony 4-0
Vajta–Aba-Sárvíz 1-1
Dunaújváros Pase II.– Pusztaszabolcs 4- 0
Sárszentmihály–Seregélyes 2-4
Lajoskomárom–Káloz 1-3

Az Agárdi Termál csoport állása

1. D.újváros Pase II. 10 10 0 0 48 10 38 30
2. Ercsi 10 7 1 2 41 10 31 22
3. Seregélyes 10 6 2 2 26 15 11 20
4. Aba–Sárvíz 10 5 5 0 26 9 17 20
5. Pusztaszabolcs 10 6 1 3 32 11 21 19
6. Mezõszilas 10 6 0 4 16 14 2 18
7. Nagylók 10 5 2 3 24 19 5 17
8. Adony 10 4 3 3 18 19 -1 15
9. Sárszentmihály 10 4 1 5 17 26 -9 13
10. Vajta 10 4 1 5 11 31 -20 13
11. Sárbogárd 10 3 4 3 15 16 -1 13
12. Kulcs 10 2 3 5 13 36 -23 9
13. Káloz 10 2 1 7 18 27 -9 7
14. Lajoskomárom 10 1 2 7 10 19 -9 5
15. Baracska 10 0 3 7 10 34 -24 3
16. Dég 10 0 1 9 8 37 -29 1

A Zöldharmónia
csoport eredményei

Rácalmás–Szabadegyháza II. 0-5
Kisapostag–Mezõfalva II. 3-1
Sárszentágota–Zichyújfalu 3-0
Nagykarácsony–Perkáta 2-1
Mezõkomárom–Cece 1-7
Elõszállás–Nagyvenyim 3-0
Dpase–Alap 3-3

A Zöldharmónia csoport állása

1. Cece 10 8 2 0 28 7 21 26
2. Szabadegyháza II. 10 7 3 0 29 14 15 24
3. Nagykarácsony 9 7 1 1 25 16 9 22
4. Dpase 9 6 2 1 24 11 13 20
5. Alap 10 5 4 1 37 16 21 19
6. Sárszentágota 10 4 2 4 28 17 11 14
7. Perkáta 10 4 1 5 18 25 -7 13
8. Kisapostag 10 3 3 4 17 16 1 12
9. Mezõfalva II. 10 3 2 5 15 21 -6 11
10. Elõszállás 10 3 2 5 14 22 -8 11
11. Rácalmás 10 1 3 6 13 29 -16 6
12. Nagyvenyim 10 1 3 6 10 26 -16 6
13. Zichyújfalu 10 1 2 7 11 24 -13 5
14. Mezõkomárom 10 0 2 8 12 37 -25 2

Fejér megyei I. o. férfi kézilabda

Rácalmás SE–VAX Sárbogárd 29:27 (10:15),
rendes játékidõben 23:25

Vezette: Fazekas Krisztina, Vargáné B. Me-
linda.

VAX Sárbogárd: Borostyán János, Sohár
M. János, Németh Tamás, Németh Tamás
II. (3), Bodoki György Ádám (7), Balogh
Viktor (6), Suplicz István, Rehák Tamás
(2), Goldberger Marcell, Nacsa Márk (3),
Szabó József, Pluhár Tamás (1), Kaló Pé-
ter (1), Vorsléger Zoltán (4).
Edzõ: Bodoki György.
Mielõtt bármit is írnék a mérkõzésrõl, a
fent említett játékosokat és az edzõt sze-
retném megdicsérni a példaértékû küzdé-
sért és a kiváló játékért.
Szóval ismét Rácalmás–Sárbogárd rang-
adó, természetesen rácalmási játékvezetõ-
vel.
A mérkõzés a hagyományokhoz híven is-
mét hatalmas küzdelmet hozott a dobogó-
ért küzdõ csapatok között. A mieink sze-
rezték az elsõ gólt, és rendkívül jó játékkal,
kiváló védekezéssel az elõnyt öt gólra duz-
zasztották a szünetig.
A második félidõ elején a hazaiak felzár-
kóztak kettõ gólra, de ez csak fellángolás
volt, fiaink gyorsan helyreállították a világ
rendjét, és ismét öt gólra növelték az
elõnyt.

Egy kemény mérkõzésen, ahol mindkét
csapat nagy akarással küzdött, természete-
sen voltak szabálytalanságok is, de a ré-
szünkre adott nyolc kétperces kiállítást a
rácalmási háromhoz képest enyhén szólva
túlzásnak tartottuk. A csapatok felváltva
lõtték a gólokat. Az idõkéréseket, az óra-
megállításokat figyelembe véve a harminc
perc lejártakor 23-25 volt az állás a Sárbo-
gárd javára.
Óriási megdöbbenésünkre a játékvezetõk
nem fújták le a mérkõzést, hanem közöl-
ték, hogy még nyolc perc van vissza. Nem
tudtunk mit tenni, tovább kellett játszani,
hiszen „mindig a játékvezetõ órája jár jól”.
A maratoni hosszúságúra nyúlt mérkõzést
akkor fújták le, amikor a Rácalmás veze-
tett.
Gratulálok a csapatoknak a mutatott já-
tékhoz és a küzdeni tudáshoz. Mi ezt a
mérkõzést a gyõztes rangadók közé sorol-
juk, hiszen a rendes játékidõben mi nyer-
tünk.
Elõre nézünk, és várjuk következõ ellenfe-
lünket, a DVSI-t szombaton, október 27-
én a Mészöly csarnokába 18 órakor.
Kérjük szurkolóinkat, hogy buzdítsák csa-
patunkat a helyszínen!

Rehák Sándor

Köszönet
A Pusztaegresi Polgárõr Egyesület ez-
úton szeretne köszönetet mondani
MINDENKINEK, aki bármely módon
segítséget nyújtott a szüreti mulatság
megszervezésében.

Dala Károly

A Sárbogárdi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat

ruhaadomány-
osztást szervez
a Sárbogárd, Ady E. út 162. szám

alatt (a K&H Bank mellett)

2012. október 26-án,
pénteken, 9–12 óráig.

Kérjük, hogy reklámszatyrokat
hozzanak magukkal!

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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Imre bácsi elment
Szabó Imre bácsi nincs többé velünk. 92.
életévében mennyei hazájába költözött.
Mintegy ezren kísértük el utolsó földi út-
ján a sárbogárdi temetõbe, Nagyszomba-
ton. Áldottan ment el: utolsó szavaiként,
végsõ földi elalvása elõtt ezt imádkozta
otthonában: „Istenem, Atyám, Abbá!” Bi-
zony, õ is atya volt. Sokunk lelki apja és
bátorítója.
Remélve, hogy sokan fogják még felidézni
lelki arcát, én most csak személyes barátsá-
gunk néhány momentumát szeretném
közkinccsé tenni.
De nagyon szeretném, ha a Vigasztaló új-
ságban sok történet láthatna még napvilá-
got Imre bácsiról.
Elsõként édesanyám jut eszembe. Hitre
jutását – emberileg nézve – Imre bácsinak
köszönhetjük. Egy vasárnapi istentisztele-
ten történt, méghozzá végtelenül egysze-
rûen. Anyám, az ifjú leány, a sárbogárdi
templom kapujában csak ennyit mondott:
„Tiszteletes úr, ma megtértem”. Igen, tör-
ténhet a megtérés ilyen egyszerûen is, az
élõ igehirdetést hallgatva, és befogadva.
Mégis, ez a megtérés maradandónak bizo-
nyult, s nagyszerû gyümölcsöket terem
még ma is.
Az én lelki elindulásom konfirmációmhoz
kapcsolódik. Az akkor még 50 éves Imre
bácsi kedves párjával, Éva nénivel a felké-
szítés során minden konfirmándussal kü-
lön is beszélgetett. Imre bácsi akkor egy
prófétai-lelkigondozói látomást is meg-
osztott velem, amely máig meghatározó
maradt számomra. Hamarosan megtér-
tem, majd a konfirmációkor ezt az áldást
kaptam: „Az ég és a föld elmúlnak, de az
én beszédem soha nem múlik el” (Mt
24,35). Micsoda kiváltság, hogy ezt az örök
Igét hirdethetem 41 év után is!
Imre bácsi olyan próféta volt, aki soha nem
mondott és prédikált „csak jót”. Mintha
mindig ellenpontozta volna a bennünk zaj-
ló lelki történéseket.
Ennek az volt az értelme és értéke, hogy
hitünket „kétszárnyúvá” kívánta tenni. So-
ha nem akarta életutunkat csak emberek-
re, hanem inkább Isten elõtt megharcolt
személyes döntésekre építeni. Emlék-
szem, mennyire nem lelkesedett (vagy
nem mutatta), amikor 16 évesen lelkészi
elhívásomról beszéltem neki. Én Igéket
mondtam neki, õ pedig hideg zuhanyként
a papi pálya nyomorúságáról, a pénztelen-
ségrõl, a politikai ellehetetlenülésrõl be-
szélt. Tehát az én lelkipásztorom inkább
lebeszélni akart a pásztori szolgálatról, s
nem rábeszélni.
Jó, hogy így történt. Így mindvégig biztos
maradhattam abban, hogy az Úr hívott el, s
nem emberi rászedés történt.
Késõbb, amikor házasságot kötöttem éle-
tem párjával, a sárbogárdi templomban
tartott hatalmas esküvõn Imre bácsi az
1Kor 7 alapján prédikált:

„jó az embernek úgy maradnia, ahogy van,
… akiknek van feleségük, úgy éljenek,
mintha nem volna…” (25-32). Vajon ki
merte volna ezt az igét egy esküvõn felol-
vasni és prédikálni rajta kívül? Õ merte,
mert így vezette Isten. Miért? Mert tudta,
hogy minden kapcsolatunkban, így szerel-
münkben is Isten kell, hogy az elsõ legyen
és maradjon mindenkor.
Imre bácsi mindig nagykorúságra, a lelki
felnõttségre nevelt bennünket. Nem kí-
vánt soha valamiféle szent guru lenni tisz-
telõi számára. Pedig lehetett volna, mert
nem mindennapos lelki ajándékokat ka-
pott Istentõl. A szívbelátás prófétai aján-
déka, az egészséges bibliai tanítás és a sze-
retõ szív: ezek mind kincsei közé tartoztak.
De nem kívánt visszaélni egyikkel sem.
Nem épített fel valamiféle lelki birodalmat
maga körül. Inkább azt akarta, hogy
felnõjünk, s mindnyájan személyes közös-
ségben éljünk az Úrral.
Emlékszem, néhány évvel ezelõtt ott ül-
tünk együtt dolgozószobájában. Imádkoz-
tunk. Aztán az Ámen kimondása után csak
nagy csönd volt. Ilyenkor gyakran mondott
valamilyen igét, vagy üzenetet. De most
csak nézett ránk, s mosolyogva így szólt:
„Gyerekek, nincs már az Úrnak általam
üzenete számotokra. Felnõttetek, maga az
Úr szól már hozzátok.”
Ezt, bizony, kevés próféta tudta megtenni
az elmúlt 2000 évben, még kevesebb akarja
ezt megtenni ma.
Jézus szerelmese volt. Legszívesebben Ró-
la beszélt, de úgy, mint aki semmiféle tár-
sadalmi elvárásba nem illett bele, mert
„eretnek” volt. Igen, Imre bácsi tudatosan
akarta felvállalni Jézus „különc létének”
útját, akinek útja ritkán volt népszerû, fõ-
leg saját hazájában nem. Imre bácsi vallása
a Jézus-vallás volt, amely mindig ugyanar-
ról kívánt szólni: az evangélium szívérõl, a
Jn 3,16-ról.
Tényleg eretnek volt? Nem, inkább jézu-
sosan magányos: mert valójában kevesen
értették meg a lelki ébredésrõl és a Szent-
lélek hangjára figyelmeztetõ karizmatikus
szavát. Volt, aki korábban megszállottnak
tartotta. Lelke mélyén azonban egy olyan
ortodox személy volt, aki szentháromságos
liturgiát alkotott még éjszakai imaéleté-
ben is, mert a keleti egyház lelkisége, an-
nak spirituális gazdagsága mindig magával
ragadta. Imre bácsi tehát egy szabad kariz-
matikus és mégis ortodoxosan lelki kere-
tekben gondolkodó és imádkozó személy
volt. Ebben szinte egyikünk sem tudja õt
követni. Mert belõle is csak egy volt.
Isten áldja meg emlékét szívünkben!
Hatvan, 2011 májusa

Tatai István

Forrás: VIGASZTALÓ
Testvéri körlevél, 2011/2

„Én élek, ti is élni fogtok!”

Meghívó
Szeretettel meghívjuk

a Szabó Imre és Szabó Éva
református lelkészek halálának
egyéves évfordulóján tartandó

megemlékezésre!

Helyszín: Huszár-temetõ,
Sárbogárd.

Idõpont: 2012. október 27.
(szombat) 14.30 óra.

A síremléknél szolgál:
Jákob János tábori püspök és a

Sárbogárdi Református Gyülekezet
énekkara.

Szabó család

Református–evangélikus
közös alkalmak

a reformáció hetében

Sárszentmiklós,
2012. október 27–30.

Krisztus katonáinak
szolgálata

(Jákob János
protestáns tábori püspök)

szombat, 17.00, református
gyülekezeti terem

***

Közös istentisztelet

vasárnap, 10.00, református
gyülekezeti terem

***

Jézus a látóhatáron –
Nemlátóként Isten

szolgálatában

(Varga Diána evangélikus lelkész)

hétfõ, 17.00,
evangélikus közösségi ház

***

Krisztus határok nélkül

(Tar Kata, „Zsidók Jézusért” misszió)

kedd, 17.00,
evangélikus közösségi ház

Szeretettel várunk mindenkit!
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Let’s talk!
E szavakkal invitálom az angolklubba azokat, akik kötetlen kere-
tek között, jó társaságban szeretnék frissen tartani angol nyelvtu-
dásukat.
Akik már korábban bekapcsolódtak az angolul zajló beszélgetés-
be, és lelkesen hívogattak engem is, arról meséltek, hogy szinte
haza se akarnak menni, annyira jól érzik magukat. Szavaikat a sa-
ját érzéseimmel is alátámaszthatom. Elsõ ízben vettem részt a
klub hétfõ esti összejövetelén, de egybõl magával ragadott a
hangulat.
A tizenévestõl a hatvanévesig mindenféle korosztály képviselteti
magát a jelenleg mintegy tíz fõt számláló klubban. Ám az életkor-
nak ugyanúgy nincs jelentõsége, mint ahogy annak sem, hogy ki
milyen szinten beszéli az angolt. A tagok nem egymást csiszolják,
hanem a közös beszélgetés révén saját magukat csiszolják. Az el-
vétett nyelvi hibákért senki
nem nézi le a másikat, senki
nem ad rossz érdemjegyet.

A társalgást pedig az elma-
radhatatlan tea teszi még
kellemesebbé.

A klub következõ összejöve-
teleinek idõpontjait a jövõ
heti lapban tesszük közzé.

Hargitai–Kiss Virág

Megújult a
Miklósi Klub

A Sárszentmiklósi Általános Mûvelõdési Központ klubrészlegé-
ben az õsz folyamán felújítás zajlott. A kiállításoknak, báloknak,
vásároknak, szakköröknek, szabadidõs tevékenységeknek, egyéb
kulturális eseményeknek teret adó nagyterem teljes renoválását a
sikeresen elnyert TÁMOP 3.2.3-támogatásból tudtuk megvalósí-
tani.
A Klub továbbra is otthonául szolgál a helyi és környékbeli lakók-
ból alakult civil és egyházi szervezeteknek (foltvarrók, nyugdíjas-
klub, galambászok, borbarátok, golgotások) a mûvészeti iskola
növendékeinek, a kézmûveseknek és az ott tartott szakköröknek.
Október végétõl újra beindul az élet a Klubban. Várható állandó
programok: társastánc gyerekeknek, baba-mama klub, angol-
klub, zumba, pilates. További információkról a Klub facebook-
oldaláról (Klub Miklósi), plakátokról illetve szórólapokról érte-
sülhetnek.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a helyi szakembereknek,
akik segítettek, hogy a munkálatok problémamentesen zajlódja-
nak: Huszár Zoltán festõ-mázolónak, Zámbó Attila villanyszere-
lõnek, Kiss István üvegesnek, Sepsi József asztalosnak, valamint
minden egyes dolgozónak és pedagógusnak.
A felújított nagyterem „Csalogató” táncházzal, kiállítással,
gyöngyfûzéssel nyit október 26-án 14.30-kor. A talpalávalót a
Szedtevette zenekar húzza. Mindenkit szeretettel várunk!

Horváth Ferencné igazgató és Bölcskei Katalin
közmûvelõdési munkatársReformáció 2012

a Sárbogárdi Református Gyülekezetben

Október 29., hétfõ, 18 óra: Komlósiné Sümegi Nóra: Misszió és
Bibliafordítás beás cigányok között.

Október 30., kedd, 18 óra: Göndöcz Miklós: A Magyar Biblia-
társulat munkája és az újfordítású Biblia legújabb revíziója.

Október 31., szerda, 10 óra: reformációi ünnepi istentisztelet a
templomban.

Október 31., szerda, 18 óra: a konfirmandus gyermekek szol-
gálata: 450 éves a Genfi zsoltároskönyv (Szenci Molnár
Albert).

November 1., csütörtök, 18 óra: Sándor Zsombor: Egy refor-
mátus iskola igazgatójának bizonyságtétele.

November 2., péntek, 18 óra: igei alkalom.

November 3., szombat, 18 óra: igei alkalom.

November 4., vasárnap, 10 óra: úrvacsorás istentisztelet a
templomban.

A hétköznapi alkalmak 18 órai kezdettel a fûtött
református gyülekezeti házban lesznek

(Sárbogárd, Tompa u. 41.).

A reformáció napi délelõtti és a vasárnapi alkalmakat
délelõtt 10 órai kezdettel

a református templomban tartjuk.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!



14 CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK 2012. október 25. Bogárd és Vidéke

Lencseleves virslivel

Hozzávalók: 20 dkg lencse, 1 dkg só, 4 dkg margarin, 5 dkg liszt, 1
diónyi vöröshagyma, 1 db babérlevél, 1 tk pirospaprika, 2 gerezd
fokhagyma, 1 tk cukor, 1 ek 10 %-os ecet, 1 ek mustár, 4 ek tejföl,
20 dkg virsli, 1 db marhahúsleves-kocka (el is hagyható).

A lencsét megmossuk, vízben, vagy füstölt hús levében feltesszük
fõni. 1 dkg margarinnal megpirítjuk az apróra vágott vöröshagy-
mát. Lehúzzuk a tûzrõl, és hozzáadjuk a lereszelt fokhagymát és a
pirospaprikát. A hagymás-paprikás keveréket a leveshez adjuk. A
babérlevelet és a húsleveskockát is beletesszük a levesbe. Meg-
sózzuk. Cukros barna rántást készítünk: margarinon cukrot ka-
ramellizálunk, hozzáadjuk a lisztet, és átpirítjuk. Ha megfõtt a le-
ves, a kikevert barna rántással besûrítjük. Ecettel elkevert mus-
tárral ízesítjük, kikevert tejfölt adunk hozzá. Jól kiforraljuk, majd
karikára vágott virslit teszünk bele. 4-5 percig még forraljuk.

Sült oldalas á la Jack Daniels

Hozzávalók (4 fõre): 1 kg csontos oldalas. A fõzõvízbe: 4-5 gerezd
fokhagyma, 1 zöldpaprika, 1 paradicsom, 1 fej vöröshagyma, 3-4
babérlevél, 1 tk majoránna, 1 kk õrölt szegfûszeg, só, bors. A
sütéshez: 1 kg sütni való burgonya, 1 nagy fej fokhagyma, 3 ek
Jack Daniels barbecue-szósz, 1 ek chiliszósz, 1 ek fokhagyma-
krém, 2 ek ketchup, só, bors.

A húst megmossuk és annyi vízben, amennyi ellepi plusz a fenti
hozzávalókkal kb. másfél óra alatt puhára fõzzük. A burgonyát
megmossuk, négyfelé vágjuk (a héja marad). A sütõt elõmelegít-
jük 200 fokra. Kiemeljük a húst a fõzõvízbõl (a levet nem kell ki-
önteni), és áthelyezzük egy mélyebb tepsibe. Köré rendezzük a
feldarabolt burgonyát és az egész fej fokhagymát. A hús fõzõvizé-
hez hozzáadjuk a ketchupot, a fokhagymakrémet, a chiliszószt és
a barbecue-szószt. A keveréket ráöntjük a húsra és a krumplira,
alaposan átforgatjuk az egészet, a krumplira külön szórunk még
egy kis sót és borsot. Forró sütõben, 200 fokon, fedõ alatt 30 per-
cig, fedõ nélkül, idõnként locsolgatva, további 30 perc alatt piros-
ra sütjük.

Almás lasagne

Hozzávalók: kb. 9-10 db lasagnelap, 5-6 alma, fahéj, kristály-
cukor, 1 citrom leve. A vaníliás öntethez: 100 g vaj, 6 dl tej, 2 ek
liszt, 250 g vaníliás joghurt, 2 cs vaníliás cukor. A túrós öntethez:
250 g túró, 1 cs vaníliás cukor, 1 tojássárgája, ízlés szerint porcu-
kor. A tetejére: fahéjas-cukros mandulaszirom.

A vajat gyenge tûzön megolvasztjuk, belerakjuk a 2 ek lisztet,
majd felöntjük a hideg tejjel, sûrûre fõzzük, hagyjuk kb. 7-8 percet
hûlni, majd hozzákeverjük a joghurtokat és a vaníliás cukrot.
Közben az almát vékony szeletekre vágjuk, a magházát kidobjuk.
Kristálycukorral és fahéjjal ízesítjük. A túrót alaposan kikeverjük
a cukorral és a tojássárgával. A tepsit kenjük ki vajjal, hintsük meg
zsemlemorzsával. Tegyünk alulra a vaníliás öntetbõl, amire ráhe-
lyezzük a lasagnelapokat, halmozzuk rá az alma felét, csepegtes-
sük meg citromlével, öntsük rá a túrós öntet felét. Ezt a folyama-
tot még egyszer megismételjük – vaníliaöntet, lasagne, alma, tú-
rós öntet, vaníliás öntet –, egy kevés vizet (1,25-2 dl attól függõen,
milyen almát használtunk, lédúsat, vagy inkább szárazat) öntünk
alá, majd következik az utolsó sor lasagne. Kicsit megnyomkod-
juk, hogy a felesleges levegõt kiszorítsuk, majd leöntjük a mara-
dék vaníliaöntettel. Alufóliával letakarjuk. Elõmelegített sütõ-
ben 180 fokon kb. 55-60 percet sütjük, majd a fóliát eltávolítva to-
vább sütjük, hogy kicsi színt kapjon az édesség. Megszórjuk
fahéjas cukorral és pirított mandulával (el is hagyható), vagy csak
porcukorral. Megvárjuk, míg kihûl, majd szeletelve tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI MINDEN MOZOG
Már a régi görögök rájöttek erre. „Panta Rhei”, azaz „minden
mozog”, mondta a „homályos” görög bölcs, Hérakleitosz, ugyan-
az, akitõl a „Nem léphetsz be kétszer egy patakba” mondás szár-
mazik. De miért mozog minden? Nem volna jobb, ha minden ma-
radna úgy, ahogy volt? Na és mostanában miért mozog ennyire?
Az ifjú hölgy elejt valamit a villamoson. Az idõsebb, negyvenes
hölgy automatikusan lehajol, felveszi, hogy átadja a tulajdonos-
nak.
– Ne nyúljon ahhoz, ami nem a magáé! – böki oda az ifjabbik „Kö-
szönöm szépen!” helyett.

Meghülyült? Nem. Egyszerûen csak bunkó? De ennyire? „Min-
den mozog”. Pár évvel ezelõtt még egy finom mosolyt is kapott
volna az udvarias utas a „Köszönöm szépen!” mellé. Azóta tör-
tént valami. Ezt elnevezték némely tudósok kiüresedésnek. Mi
üresedett ki? A lélek? Mi üresedett ki belõle? Próbálom magam
beleélni a fiatalabb nõ lelkiállapotába. Talán azt hiszi, hogy el
akarták lopni a tulajdonát? Nem hiheti, hiszen odaadták neki a le-
esett tárgyat. Lehet, hogy sérti a méltóságát, hogy egy idõsebb va-
laki ilyen udvarias hozzá, ezzel mintegy megalázza, hálára készte-
ti õt. El tudom képzelni, hogy általános sértettség állapotában él.
Mondjuk elhagyták õt a szülei, becsapta õt a szerelmese, megbuk-
tatták a vizsgán, kirúgták az állásából, és gyûlöl mindenkit. Már
eleve a rosszat feltételezi az embertársáról. Akárhogy is van, ek-
kora udvariatlanság elképzelhetetlen lett volna néhány évvel ez-
elõtt. Történt valami körülöttünk, amire érdemes felfigyelni. Az
Ember nevû lény már más, mint nemrég volt. Kiüresedett belõle
valami nagyon fontos. A másik emberbe vetett bizalom, a jóhisze-
mûség, egy természetes emberszeretet.
Az öreg tanár krétával ír a táblára. Az íróeszköz reccs, kettétörik.
A nagyobbik darab ott hever a padlón. A padokban ülõ fiatalok
mosolyogva nézik, amint a koros pedagógus nekiveselkedik, hogy
felvegye a krétadarabot. Jaj, bácsika! Nem olyan egyszerû dolog
ám ez, ahogy az ifjak képzelik. A derék nemigen akar engedel-
meskedni! Azonban hogy nézne ki, ha az a fehér rudacska ott ma-
radna a tanár bácsi cipõje mellett? Nincs mese, a tekintély megkí-
vánja, hogy ne hagyja magát az öreg. Sikerül! Nem volt könnyû, de
a krétadarab ott van a tenyerében.
A tanulóifjúság derûsen szemléli az eseményt.
Volt idõ, nem is olyan rég, amikor hárman is kiugrottak volna a
padból, hogy udvariaskodjanak. Lehet, hogy manapság nem illen-
dõ a szívélyesség? Kár. Jobb olyan világban élni, ahol az egyik em-
ber megbízik a másikban, természetesnek veszi, ha kedvesek hoz-
zá. Másrészt az is jó érzés, ha valaki számíthat arra, hogy segíte-
nek neki, mint ahogy õ is hajlandó segítséget nyújtani, ha tud.
Két tárgy engedelmeskedett a Föld vonzóerejének, és a környe-
zetben az emberek különbözõképpen reagáltak erre. Apróság!
Minden mozog? Örök törvény. De az remélhetõleg nem örök tör-
vény, hogy csakis rossz irányban mozoghatnak a dolgok, bár-
mennyire ilyen érzés alakul ki bennünk mostanában.

(L. A.)

Fotó: illusztráció
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A kívánság
Zápor Zoárd, mint rendesen, morgolódva ébredt. Odavánszor-
gott az ablakhoz, és kinézett a napsütésbe. Rosszkedve ettõl csak
fokozódott.
– Micsoda bosszantó reggel! Süt a nap, csivitelnek a madarak,
nyílnak a virágok… nem is nyílnak: pompáznak, illatoznak! Sehol
egy jó kis viharfelhõ, forgószél, jégesõ! Nem is érdemes ma
felkelnem.
Aztán csak felkelt, kakaót készített, közben ki-kitekintett az abla-
kon, hátha beborul az ég. Bekapcsolta a rádiót, hogy meghallgas-
sa az idõjárás-jelentést, míg a kifliket vajazza.
– Egész héten derûs, meleg idõ várható – csicseregte a rádió, Zá-
por Zoárd pedig azonnal ki is kapcsolta.
– Még ilyet! Mindenki kirándulni fog, sütni-fõzni, nevetgélni. De
minek is? Mert szép az idõ? Mi benne a szép? Bárcsak egész héten
zuhogna!
És íme! Mintha Zápor Zoárdnak hatalma lett volna az idõjárás
fölött: viharos gyorsasággal beborult, majd gyors viharossággal
ömleni, zuhogni kezdett a zápor.
– Így már más – örült meg Zoárd –, így már elmos a zápor minden
mulatságot, kerti szórakozást!
Épp végzett a kiflik vajazásával, mikor kopogtattak az ajtaján.
– Ki lehet az? Úgy látszik, nem zuhog eléggé – zúgolódott Zoárd,
és fancsali képpel ajtót nyitott.
– Szervusz, Zoárd! – köszönt rá vidáman Pangulin nagy, gomba
alakú esernyõje alól. – Gyere a sportcsarnokba, mindenféle játék
lesz meg vetélkedõk!
– Nektek nem árt a zápor sem? – reccsent rá Zápor Zoárd.
– Nem, mert a sportcsarnokba nem esik be az esõ – közölte
Pangulin kedvesen.
– Nem megyek. Jó nekem egyedül – jelentette ki Zoárd fölénye-
sen.
– Addig nem megyek el, míg velem nem jössz – mosolygott
Pangulin.
– Akkor itt ér az este, sõt, a holnap este, a holnapután este, meg az
összes minden után este! – kiáltotta Zápor Zoárd, és Pangulin or-
rára csapta az ajtót.
„Micsoda szemtelenség! Megzavarni kellemes, magányos éle-
tem!” – dohogott Zoárd, és nekilátott a vajaskiflik bekebelezésé-
nek.
„Biztosan elmegy. Miért állna valaki naphosszat az ajtó elõtt, zu-
hogó esõben, még ha nagy, gomba alakú esernyõje is van?” – mor-
fondírozott két vajaskifli múlva, de azért óvatosan az ajtóhoz
lopakodott, és kinyitotta.
– Nem megyek nélküled – mosolygott rá kedvesen Pangulin.
„Takarodj az ajtóm elõl!” – akarta kiáltani Zápor Zoárd, de fur-
csa módon ezt kérdezte.
– Miért törõdsz velem?
– Azért, mert mindenkivel törõdni kell – felelte szelíden Pangulin.
„Velem ugyan nem!” – akarta kiáltani Zápor Zoárd, de helyette
ezt kérdezte.
– Még velem is?
– Veled különösen. Aki saját magával sem törõdik, annak van rá a
legnagyobb szüksége, hogy törõdjenek vele.
Zápor Zoárd érezte, amint könnyei végigcsorognak az arcán.
Szép lassan félrehúzódott az ajtóból, és beinvitálta Pangulint.
– Gyere, igyál egy kis kakaót, egyél vajaskiflit, addig én tornacipõt
húzok – magában pedig ezt gondolta: „Bárcsak ne kívántam vol-
na, hogy zuhogjon, bárcsak szép, napos lenne az idõ, hogy a sza-
badban lehessen játszani!”
És íme! Mintha megint hatalma lett volna az idõjárás fölött: a zá-
por elállt, a felhõk szertefoszlottak, és úgy kisütött a nap, ahogy
még talán soha. Mindennek tetejébe csodaszép, hatalmas szivár-
vány tûnt fel az égen! Zápor Zoárd pedig úgy érezte, hogy a lelké-
ben is szivárvány tündököl. Hát nem különös?

Boros János Tamás

Csütörtökön még marad a nagyrészt borongós,
párás idõ, majd pénteken északnyugatról hi-
degfront éri el hazánkat, mely egyre többfelé felszaggatja a ködfelhõzetet.
Egy közeledõ ciklon hatására viszont erõsen megnövekszik a felhõzet, és a
késõ délutáni, esti óráktól helyenként már esõ is lehet. A ciklon hátoldalán
igen hideg, sarkvidéki eredetû levegõ érkezik, emiatt erõs lehûlés veszi kez-
detét. Olyannyira, hogy szombat reggeltõl az esõt az északi és nyugati or-
szágrészben több helyen havas esõ, havazás váltja fel, és fõként a maga-
sabban fekvõ helyeken megmaradó hóréteg is kialakulhat. Az ezután követ-
kezõ napokban csökken a csapadékhajlam, de marad az átlagosnál több
fokkal hidegebb idõ, hajnalonként viszonylag erõs fagyokkal.

www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS

A halloween eredete
A halloween õsi kelta hagyományokból kialakult ünnep, amit elsõsorban az an-
golszász országokban tartanak meg, bár mára már az egész világon elterjedt. A
boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek ünnepe, melyben összemosó-
dott a római Pomona-nap, a kelta Samhain-ünnep és a keresztény halottak
napja. Október 31-én tartják.
A halloween eredete a római
idõkre nyúlik vissza, amikor
a rómaiak elfoglalták a brit
sziget jelentõs részét. A kelta
hagyományok közt szerepelt
a Samhain, amit a kelta nap-
isten tiszteletére rendeztek.
Ekkor a mai Nagy-Britannia
és Észak-Franciaország terü-
letén élõ kelták megünnepel-
ték a kelta újévet, amely no-
vember 1-jére esett, és meg-
köszönték a napistennek,
hogy a földet és a termést
gazdaggá tette. Ezen az éj-
szakán, úgy hitték, hogy az elmúlt évben meghaltak lelkei összezavarhatják az
élõk életét, mivel a lelkek ezen az éjjelen vándorolnak a holtak birodalmába. Az
emberek a szellemeknek ételt és állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék a ván-
dorlásukat. Ez a nap jelentette a sötétség kezdetét, mert a kelták azt hitték,
hogy a napisten, Samhain a halál és a sötétség istenének fogságába került.
Október 31-én, az újév elõestéjén Samhain összehívta a halottakat, amelyek
különbözõ formákban jelentek meg, rossz lelkek, gonosz állatok figuráit öltöt-
ték magukra. A kelta papok egy hegytetõn, a szent tölgy alatt gyülekeztek, tü-
zet gyújtottak, és termény- és állatáldozatokat mutattak be, majd a tûz körül
táncoltak. Reggel a papok minden családnak adtak ebbõl a parázsból, hogy új
tüzeket gyújthassanak velük, melyek elûzik a gonosz szellemeket és melegen
tartják az otthonokat.

Ezen a napon, vagyis november elsején az emberek állatbõröket vettek maguk-
ra, és Samhain tiszteletére háromnapos ünnepet tartottak. Ez volt az elsõ
halloween-fesztivál, melynek pogány szokásai keveredtek aztán más ünne-
pekkel. Amikor a rómaiak elfoglalták a kelta területeket, õk is megtartották a
saját szokásaikat. Két rokon római ünnep is elvegyült a halloweennel, úgyhogy
mai állapotában ez az autentikusnak ismert kelta ünnep komoly mediterrán ele-
meket tartalmaz. Az elsõ a római feralia, a holtak emléknapja (innen a holtakról
való emlékezés rituáléja), a másik pedig Pomonának, a gyümölcstermésért fe-
lelõs númennek a napja (az õ szimbóluma volt a mai halloweeneken fontos sze-
repet játszó sok alma), ez az ünnep szintén november 1-jére esett.

A töklámpás lett az idõk folyamán a halloween legfontosabb jelképe. Az angol
egyenes fordítás: „carved pumpkin” (faragott tök). Az ilyenkor használt kivájt,
vigyorgó töklámpás angol nyelvterületen elterjedt neve: Jack O’Lantern. A tör-
ténet szerint nevét egy Jack nevû részegestõl kapta, aki az ördögtõl olyan ígé-
retet csikart ki, hogy lelke nem fog a pokolra kerülni. Jacket viszont a mennyor-
szágba sem fogadták be. Az ördög egy széndarabot adott Jacknek, amit õ egy
marharépába rakott lámpásnak. Azóta Jack lelke ennek a lámpácskának a fé-
nyénél keresi nyugvóhelyét. Amerikában az eredeti marharépát a jóval látvá-
nyosabb tök váltotta fel.

Forrás: wikipédia

Fotó: Freschli Janka (Zengõ óvoda)
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Október 27., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.30 Család-ba-
rát Hétvége 9.00 Pecatúra 9.30 Boxutca 10.00 Forma-1 12.00 Hírek 12.05 Törté-
netek a nagyvilágból 12.35 Zöld Tea 13.05 Tetõtõl talpig 13.35 Úti célok 13.55
Budapest Honvéd–Újpest FC labdarúgó-mérkõzés közv. 15.55 Úti célok 16.10
Mesterkurzus 16.45 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Szerelem második látásra 21.50 Szeretettel
Hollywoodból 22.20 Betty nõvér 0.10 MüpArt: Szakcsi Climate Change 1.35
Wallander
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Híradó 7.20 Kölyökklub 10.05 Lego Ninjago
10.30 Asztroshow 11.25 XX. század – A legendák velünk élnek 12.00 Házon kívül
12.30 Autómánia 13.10 Steven Seagal – Az igazságosztó 13.45 112 – Életmen-
tõk 14.20 Arn, a templomos lovag 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30
X-Faktor 22.20 Ne szólj száj! 0.40 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 9.30 Ezo.tv 10.00 Babavilág 10.30 9
hónap 11.00 Tûsarok 11.30 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 12.30 Duval és
Moretti 13.30 TopSpeed 14.00 Autóguru 14.30 Sheena, a dzsungel királynõje
15.30 Bûbájos boszorkák 16.30 Psych – Dilis detektívek 17.30 Irigy Hónaljmi-
rigy-show 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Nyakiglove 21.15 A triffidek
napja 1-2. 0.45 Ezo.tv 1.45 Kalandjárat 2.10 Teleshop 2.40 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 Króni-
ka 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

Október 28., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 Református magazin 9.20 Engedjétek hozzám 9.30 Az utódok re-
ménysége 10.00 Forma-1 12.50 Hírek 13.00 Múlt-kor 13.30 Angi jelenti 14.00
Szellem a palackból 14.30 Világ+Kép 15.00 TS – Sport7 15.30 Rejtélyek,
mitoszok és legendák madártávlatból 16.25 Videoton FC–DVSC TEVA labdarú-
gó-mérkõzés közv. 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyar-
ország, szeretlek! 21.30 Egyszer volt, hol nem volt 22.15 Fegyvernepper 0.15 A
Bécsi filharmonikusok õszi hangversenye
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.45 Teleshop
11.40 Törzsutas 12.15 Pick Szeged–MKB Veszprém férfi vízilabda bajnoki mér-
kõzés. 14.05 112 – Életmentõk 15.35 True Calling – Az õrangyal 16.40 Hull a
pelyhes 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Garfield 2. 21.45 A piszkos tizenket-
tõ 0.50 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Zöld világ 6.45 TV2 Matiné 10.00 Beyblade
10.20 Ezo.tv 10.50 Egészségmánia 11.20 Kalandjárat 11.50 Borkultusz 12.20
Stahl konyhája 12.50 Én is szép vagyok 13.20 Több mint testõr 13.50 A kiválasz-
tott – Az amerikai látnok 14.50 Monk – Flúgos nyomozó 15.50 Bûbájos boszor-
kák 16.50 Nyakiglove 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Az 50 elsõ randi 21.55
Frizbi Hajdú Péterrel 23.05 Szellemekkel suttogó 0.05 Összeesküvés 1.05 Ezo.tv
2.05 Napló 2.55 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Református istentisztelet
közv. 11.05 Formabontó vasárnap délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Formabontó va-
sárnap délelõtt 13.05 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum
15.30 A Metró Klubtól a szigetig 16.05 Gondolat-jel 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

Október 29., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Magyarország, szeretlek! 10.15 Család-barát 11.30 Napirend elõtt
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.25 Jel-
fák 13.40 Magyar lakta vidékek krónikája 14.35 Édes élet olasz módra 15.25 A
korona hercege 16.35 MM 17.30 Jövõ-Idõben 17.40 Heartland 18.30 Maradj tal-
pon! 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! 1.35 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 szere-
lem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyé-

kában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.30 Dr. Csont 22.30 Showder Klub 23.35 Pokerstars.net – Big Game 0.35
Reflektor 0.50 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhá-
ja 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.05 Ami sok, az sokk 14.00 Té-
nyek 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25 Update
konyha 17.30 Hawaii Five-0 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 A görög katolikus egyház félórá-
ja 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 Kultúr-
kör 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 30., 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 Kerékpártúra 10.30 Család-barát 12.00 Hír-
adó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Jelfák
13.40 Retró kabaré 14.35 Édes élet olasz módra 15.25 A korona hercege 16.30
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 23.35 Rejté-
lyes XX. század 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 szere-
lem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyé-
kában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.30 Castle 22.30 Döglött akták 23.35 XXI. Század – A legendák velünk élnek
0.10 Reflektor 0.25 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája
9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 11.55 A csendestárs 14.00 Tények
15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25 Update kony-
ha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-Rosszban 21.20
Mission Impossible 23.30 Aktív 0.00 Tények 0.35 Ezo.tv 1.35 Magyar szépség
3.30 TotalCar 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 félórá-
ja 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 Kultúr-
kör 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 31., 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 Zöld Tea 10.25 Család-barát 11.30 Átjáró
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru
13.25 Jelfák 13.40 Borvacsora 14.35 Édes élet olasz módra 15.25 A korona her-
cege 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 Pesty Fekete Doboz 22.00 Az Este
22.35 Múlt-kor 23.05 Történetek a nagyvilágból 23.35 Zöld Tea 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 szere-
lem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyé-
kában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.30 Házasodna a gazda 22.40 Házon kívül 23.10 Reflektor 23.30 Mennyit ér
Jackson Pollock?
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhá-
ja 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45 Ezo.tv 12.05 Könyvelõ pácban 14.00
Tények 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25
Update Konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Skandináv-
lottó-sorsolás 20.05 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született fele-
ségek 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 10.04 Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 A hely 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A refor-
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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

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, 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 26., P: 7.00 Lapszemle 8.00–17.00 ÁRAMSZÜNET 18.00 Lap-
szemle 19.00 A Huszics Vendel Kórus Erdélyben 3-4. rész (ism. 56p), Va-
dásznap Alapon (ism. 180p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 27., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(40p), Megyei I. oszt. futball (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 A Huszics Vendel
Kórus Erdélyben 3-4. rész (ism. 56p), Vadásznap Alapon (ism. 180p) 18.00
Lapszemle 19.00 Interjú Kis Ádám humoristával (~10p), Szüreti felvonulás
Pusztaegresen és Sárhatvanban (17p), Idõsek napja a honvédeknél (28p),
„Vadócba rózsát...” – Portréfilm dr. Béres Józsefrõl (104p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Október 28., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 A Huszics Vendel Kórus Erdélyben
3-4. rész (ism. 56p), Vadásznap Alapon (ism. 180p) 13.00 Heti híradó 14.00
Interjú Kis Ádám humoristával (~10p), Szüreti felvonulás Pusztaegresen és
Sárhatvanban (17p), Idõsek napja a honvédeknél (28p), „Vadócba rózsát...”
– Portréfilm dr. Béres Józsefrõl (104p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00
és 0.00 Heti híradó
Október 29., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Interjú egy régésszel (10p), 30 éves a cecei nyugdíjasklub (45p), Ok-
tóber 23-ai ünnep Sárbogárdon (40p) és a Mészölyben (20p) 23.00 és 0.00
Heti híradó
Október 30., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(40p), Megyei I. oszt. futball (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Projekt-
záró Abán (14p), ‘56-os megemlékezés Cecén (35p) és Sárszentmiklóson
(20p), Lendvai Gábor: Természeti kincseink (ism. 90p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó
Október 31., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú a régésszel (10p), 30 éves a
cecei nyugdíjasklub (45p), Október 23-i ünnep Sárbogárdon (40p) és a Mé-
szölyben (20p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Me-
gyei II. oszt. futball (90p), Kézilabda (60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 1., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futball (90p),
Kézilabda (60p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lap-
szemle

***
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 mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gond-
juk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416
000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

mátus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Pré-
mium 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

November 1., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 6.00 Katolikus krónika 6.30 Csa-
lád-barát 9.00 Vuk 10.20 A mi erdõnk 10.50 Gasztroangyal 11.40 Útravaló 12.00
Hírek 12.05 Rondó 13.05 Giuseppe Moscati – A szeretet gyógyít 14.50 Vadász-
film 15.30 Szerencsehíradó 15.45 A tökéletes csapat 17.40 Ludas Matyi 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Amélie csodálatos élete 22.15 Négy szellem
23.10 Britannic 0.50 Rohmann Ditta és Mali Emese koncertje
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Szerencse dolga 12.20 Pár lé-
pés a mennyország 14.20 A kincses sziget 18.30 Híradó 19.00 Újra a pályán
20.50 Bor, mámor, Provance 23.10 Nagy hal 1.35 Infómánia
TV2: 6.00 TV2 matiné 9.50 Barbie és a három muskétás 11.25 Addams family, a
galád család 13.15 Addams family 2. 15.00 Super mokka 17.00 Szörnyek az ûrlé-
nyek ellen: A mutáns tökök inváziója 17.30 Félelem és shrekketés 18.00 Super
Aktív 18.30 Tények 19.00 Hal a tortán 20.00 Pán Péter 22.00 Édesek és mosto-
hák 0.20 A szerelem határai 2.20 Édesek és mostohák 4.20 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnali dallamok 6.03
Mindenszentek versben 7.00 Ünnep reggelén 9.00 Napközben 10.04 Római ka-
tolikus szentmise közv. 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Mindszent települések a Kárpát-medencében 13.04 Rádiószínház 13.30 A római
katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.05 Szentek a kép-
zõmûvészetben 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.30 Krónika
18.00 Árpádházi szentek és boldogok 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Arany-
alap 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

November 2., PÉNTEK
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Roma kultúra 6.00 Esély 6.30 Család-barát
9.00 A Biblia gyermekeknek 9.35 Marco kalandozásai 11.55 Vers mindenkinek
12.00 Hírek 12.05 Századfordító magyarok 13.00 Giuseppe Moscati – A szeretet
gyógyít 14.45 Négy szellem 15.40 Corrina, Corrina 17.35 Az aranyember 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Fiú a Marsról 22.00 Arany János: Tetemre hívás –
A komáromi Jókai Színház vendégjátéka a Thália Színházban 22.55 Fausztina –
Az irgalmasság üzenete 0.15 Nemzetközi zongoraverseny Liszt Ferenc emlékére
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.05 Elias 10.25 Mars a Marsra!
12.15 Akárki Joe 14.10 Újra a pályán 15.50 Maverick 18.30 Híradó 19.00 Harry
Potter és a tûz serlege 22.00 Áldatlan állapotban 0.00 Törzsutas 0.35 Terminátor
– Sarah Connor krónikái 1.35 Autómánia
TV2: 6.00 Teleshop 6.30 Alexandra Pódium 7.00 Mokka 10.10 Ezo.tv 11.15
Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 12.15 Sheena, a dzsungel királynõje 13.15
Bûbájos boszorkák 14.20 Psych – Dilis detektívek 15.25 Hal a tortán 16.30 Pán
Péter 18.30 Tények 19.35 Jóban-Rosszban 20.30 The Voice – Magyarország
hangja 22.30 Haláli zsaruk 23.30 Grimm 0.30 Ezo.tv 1.30 D-War – Sárkányhábo-
rú 3.00 Alexandra pódium 3.25 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnali dallamok 6.03
Emlékezés nagyjainkra – Halottak napján 7.00 Ünnep reggelén 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 Magyar Pünkösdi Egyház félórája 14.05 Alma és
fája 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hang-
tár 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 Emlékek ösvényén 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

MÛSORA

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések a

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,   e-mail: polgarorseg@indamail.hu



18 HIRDETÉSEK 2012. október 25. Bogárd és Vidéke

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

GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA.

06 30 440 5790

NAGYVIRÁGÚ,
SZÁLAS KRIZANTÉM KAPHATÓ.

Sárszentmiklós, Tisza utca 8.,
Magyar utca 57.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Kazánok 98.000 Ft-tól. Gyári garanciával. 06
(20) 947 5970 (4507712)

Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hajópadló 1499 Ft/m2-
tõl, tetõcserép 1299 Ft/m2-tõl 06 (74) 675 530
(4507712)

Sárszentmiklóson szántóföldet bérelnék. 06
(20) 340 5976 (4507793)

Városközponti háromszobás, elsõ emeleti la-
kás áron alul sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06 (30)
9941 332, 06 (20) 419 4940 (4507369)

Hat szeretõ kiscica gazdákat keres. 06 (30) 769
4241

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

Ültetésre fenyõk eladók. 06 (30) 548 4424
(1372150)

25 m2 körüli fóliavázat vennék. 06 (20) 595 8825

Hûtõszekrény kedvezõ áron eladó. 06 (70) 352
1217

Sárbogárd központjában új családi ház eladó,
azonnal költözhetõ. 06 (30) 653 1103

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

Kiskertekben, 2 hektárig szántást vállalok. 06
(20) 436 0171

Nagy méretû, többféle színû leanderbokrok el-
adók. Sárszentágota, Ady E. út 11. 06 (70) 772
4838

A Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítvány
tisztelettel és szeretettel hívja Önt és hozzátartozóit az általa szervezett

SZENT ERZSÉBET-NAPI BÁLRA.
Ez a mulatság jótékonysági célokat szolgál.

Bevételét az óvodás és iskolás gyermekek étkeztetésének javítására
és az anyagiakban szegényebb sorsú családok megsegítésére fordítjuk.

A Szent Erzsébet-napi bál helyszíne és ideje:

a Sárszentmiklósi Általános Iskola aulája,
2012. november 17., 19 óra.

A bál elõtt fellép a SIHI (Sárszentmiklósi Ifjúsági Hittancsoport) egy kedves történettel, énekkel és mu-
zsikával.
A mûsor után finom, meleg vacsorát tálalunk fel, üdítõkkel és jó magyar borokkal.
A derûs, ugyanakkor szívmelengetõ nyitótánc bizonyára nagy meglepetést fog okozni.
A talpalávaló muzsikáról a cecei Szabó zenekar gondoskodik.
A bál idején büfé is mûködik.
Az est folyamán sok-sok tombolatárgyat sorsolunk ki.
A belépõjegy ára: 2.500 Ft (ez a vacsorát is tartalmazza), amely megvásárolható a Suzuki szalonban,
valamint Kazsoki Sándornétól és Varga Lászlótól, illetve segítõinktõl.

Kapcsolat és információ: Varga László hitoktató, telefon: 06 (30) 476 9930,
e-mail: katolikusalapitvany@gmail.com

1950 ELÕTTI
FÉNYKÉPEKET

KERESÜNK
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület gyûj-
tõmunkát végez. Ehhez Sárbogárd 1950
elõtti életét, eseményeit, épületeit, ut-
cáit ábrázoló fényképeket keresünk.
Akinek ilyen képek vannak a birtoká-
ban, kérjük, lemásolás céljából bocsássa
rendelkezésünkre! A másolást azonnal
elvégezzük a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében, a Hõsök tere 12. szám
alatt, és a képeket visszaadjuk a tulajdo-
nosának.

Különösen biztatjuk a fiatalokat, hogy
kérdezzék meg szüleiket, nagyszüleiket,
nézzenek szét a családi fotóalbumok-
ban, érdeklõdjenek a képek történeté-
rõl, meséltessék el, írják le, hogy kik sze-
repelnek a képeken. Segítsenek ezzel
megõrizni, megmenteni Sárbogárd
múltját! A történetekkel mindenkit sze-
retett várunk az egyesület összejövete-
lein, amelyeket minden hónap elsõ
keddjén 18 órakor a József Attila Mûve-
lõdési Központban tartunk.

Sárbogárdi Múzeum Egyesület

ÁRAMSZÜNET MIATT ZÁRVA
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy szerkesztõségünk egész nap zárva tart októ-
ber 26-án áramszünet miatt.

Jövõ heti lapszámunk lapzártája október 30-a, kedd, 10 óra. Kérjük megjelentetni kí-
vánt anyagaikat ezen idõpontig eljuttatni szerkesztõségünkbe.

Szerkesztõség

Novemberben sem hagy
alább a diszkóláz!

A Mészöly Géza
Általános Isko-
láért Alapítvány
javára novem-
ber 17-én 21
órától diszkó a
Mészölyben!
Várjuk kedves
18 év feletti ven-
dégeinket!

Szervezõk
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Tanácsok a fûtési szezon kezdetére
A fûtési idõszakra készülve a katasztrófa-
védelem felhívja a figyelmet a tüzelõ- és
fûtõberendezések, valamint a kémények
karbantartásának fontosságára és a
szénmonoxid-mérgezés veszélyeire. Ma-
gyarországon minden évben több halál-
eset következik be szénmonoxid-mérge-
zés miatt, amely megelõzhetõ a fûtõbe-
rendezések, kémények rendszeres kar-
bantartásával, ellenõriztetésével, vala-
mint szénmonoxid-érzékelõ felszerelésé-
vel. Fontos, hogy az érzékelõk mûködését
rendszeresen ellenõrizzük, a szükséges
karbantartásokat (elemcsere, tisztítás)
elvégezzük.
A nyílt lánggal üzemelõ fûtõ-, melegítõ-
vagy fõzõkészüléket minden esetben kel-
lõ óvatossággal, körültekintéssel alkal-
mazzuk. Csak engedélyezett típusú, kifo-
gástalan mûszaki állapotú tüzelõ- és fûtõberendezéssel szabad melegíteni. A
gázzal üzemelõ tûzhelyet nem szabad fûtés céljára használni (nem biztonsá-
gos és mérgezõ gázok keletkezhetnek). A tüzelõ-, fûtõberendezéshez csak a
gyártó által ajánlott tüzelõanyagot szabad használni.
Szilárd tüzelõanyaggal (fa, szén, szalma stb.) üzemelõ berendezés közelébe
éghetõ anyagot nem szabad elhelyezni, a kipattanó szikra felfogására fémbõl
készült és vízzel töltött szerkezetet használjunk. A tüzelõberendezés ajtóit ál-
landóan tartsuk csukva. A berendezést csak akkor tisztítsuk, amikor az már
lehûlt. Berendezési tárgyak, bútorok a fûtõtestek és a hozzá kapcsolódó füst-
elvezetõ csövek közelében nem helyezhetõk el. A füstcsõ hézagmentesen il-
leszkedjen, mert a visszaáramló füst mérgezést, a szétesõ csõ tüzet okozhat.
A füstcsövet 1,5 méterenként – de legalább egy helyen – fémbilinccsel az
épületszerkezethez kell rögzíteni és a kéménybe hézagmentesen csatlakoz-
tatni. A széntüzelésû berendezést használók figyeljenek arra, hogy a szenet
nedves állapotban ne tárolják be, mert öngyulladás történhet.
Ügyeljünk arra is, hogy a vízkör elmenõ, és visszatérõ szelepe a fûtés alkal-
mával nyitva legyen. Áramszünet esetén a keringetõ szivattyú nem mûködik!
Ilyen esetben a tüzelést ne folytassuk, tartsunk készenlétben nem éghetõ
anyagú edényt és lapátot (pl. fémvödör, kis szeneslapát), amelyekkel ki tud-
juk szedni a parazsat a kazánból, és biztonságosan kivihetjük olyan helyre,
ahol azután eloltható.
Ha elmegyünk otthonról, ne rakjuk meg a kazánt, mert ha áramszünet lesz, a
keringetés megszûntével a víz felforr a kazánban, és az felhasadhat, felrob-
banhat!
Fatüzelésû kandalló elõtt ne szárítsunk mosott ruhát!
A szilárd tüzelõanyaggal üzemelõ kazánok, kandallók, kályhák nyílt égésterû-
ek, tehát a mûködéshez szükséges oxigént a környezetükbõl nyerik! Ha a tü-
zelõberendezés a lakásban van, ügyeljünk arra, hogy mindig legyen a tökéle-
tes égéshez elegendõ levegõ, figyeljünk a megfelelõ szellõztetésre!
Lehetõleg csak kihûlt hamut és salakot öntsünk konténerbe. Forró hamut
nem szabad üríteni épületben, vagy annak közvetlen közelében, mûanyag
hulladékgyûjtõbe, illetve ahol az tüzet okozhat, például a száraz aljnövényze-
tet meggyújthatja.
A gázfogyasztó berendezések üzemképes, biztonságos állapotban tartása a
tulajdonos, üzemeltetõ felelõssége, aki köteles gondoskodni a berendezés
szakember általi ötévenkénti mûszaki-biztonsági felülvizsgálatáról. A csatla-
kozóvezeték mûszaki–biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy
2012. szeptember 1-jét megelõzõen üzembe helyezett csatlakozóvezeték
esetében az elsõ mûszaki biztonsági felülvizsgálat évét követõ 10. évben és
ezt követõen 10 évente kell elvégeztetni.
A gázfûtéses lakásokban a visszaáramló légnemû égéstermék is tragédiát
okozhat, ezért a gázzal üzemelõ készülékeket saját biztonságunk érdekében a
gyártó elõírásainak megfelelõen évente szakemberrel ellenõriztessük. A fél
éve nem használt tüzelõberendezésekben meglazulhatnak a tömítések, az al-
katrészek elmozdulhatnak, ezért célszerû használat elõtt szakemberrel át-
vizsgáltatni õket. A gázfogyasztó készülék lángõrét tilos kiiktatni, mûködését
mûszakilag módosítani.
A magas fûtési költségek csökkentése érdekében sokan a minél jobb légzá-
rású nyílászárók beépítésére törekednek, azonban ezek a veszélyt is fokoz-
zák, fõleg ahol a nyílt égésterû berendezések (bojler, kéményes konvektor,
kazán) elszívhatják az oxigént. Gondoljunk csak arra, ha kizárjuk a hideget,

ezzel együtt kinnreked az éltetõ oxigén is.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
gázüzemû vagy vegyes tüzelésû fûtési
technikák esetén fokozott figyelmet for-
dítsanak arra, hogy az új típusú nyílászá-
rók megfelelõ szellõzõnyílással legyenek
ellátva. A szigetelés és a szellõzés hiteles
szakemberek által történõ beszereltetése
szükséges. Régebbi típusú nyílászárók
esetén felülvizsgálatot, ellenõrzést érde-
mes elõirányozni. Ez fokozottan fontos
azoknál az ingatlanoknál, ahol konyhai el-
szívó berendezés mûködik, ugyanis az el-
szívó mûködése alatt fellépõ depresszió
miatt a kéménybõl az égéstermék vissza-
áramolhat a lakótérbe. Célszerû minden
gázfûtéssel rendelkezõ ingatlanba a
cirkó, vagy kazán közelébe szénmon-
oxid-érzékelõt telepíteni (veszélyes szén-

monoxid-koncentráció esetén erõteljes hangjelzést ad), ami adott esetben
életet menthet. E riasztóberendezés elhelyezésénél kérje ki szakember véle-
ményét, azt semmi esetre se a mennyezetre szerelje fel.

A tûzveszélyes folyadékkal (olajjal) üzemelõ fûtõkészüléket ellenõriztessük
rendszeresen szakemberrel. Fûtõanyagot csak kihûlt állapotú fûtõberende-
zésbe szabad tölteni. A tartalék, folyékony tüzelõanyagot megfelelõen lezár-
va és jól szellõztetett helyiségben kell tárolni, lehetõleg a házon kívül, de sem-
mi esetre sem a berendezés közelében.

A propán-bután gázzal üzemelõ berendezést használni és tartalék PB-gázpa-
lackot elhelyezni kétszintesnél magasabb, panelszerkezetû lakóépületben, il-
letõleg talajszint alatti helyiségben nem szabad. Kizárólag ép, sérülésmentes
gázpalackot használjunk, melynek szerelvényei megfelelõ tömítéssel rendel-
keznek. A tömítés megbízhatóságát szappanos vízzel, vagy borotvahabbal
ellenõrizzük. A berendezést nyomáscsökkentõ nélkül üzemeltetni tilos. A kü-
lön égéstermék-elvezetõvel nem rendelkezõ fûtõberendezést (az égési gázok
az adott helyiség légterébe ürülnek) csak nagy körültekintéssel, intenzív szel-
lõzéssel rendelkezõ helyiségben használjunk. Megdermedt gázpalackot csak
(forró) vízzel szabad melegíteni.

Villamos hõsugárzó használatakor ne terhelje túl a hálózatot, annak közelébe
éghetõ anyagot nem szabad helyezni. Ne használjon villamos berendezést,
ahol az vízzel érintkezhet.

A tûzesetekbõl származó tragédiák megelõzhetõek füstriasztó, -érzékelõ fel-
szerelésével. Fontos, hogy az érzékelõk mûködését rendszeresen ellenõriz-
zük, a szükséges karbantartásokat (elemcsere, tisztítás) elvégezzük. A tûz-
vizsgálati statisztikák szerint a tüzeket többségét elektromos áram, vagy
nyílt láng okozza.

KÉMÉNYEK – A KARBANTARTÁS ÉS
ELLENÕRZÉS FONTOSSÁGA

Az elhanyagolt kémény koromtûzhöz vezethet. A hideg idõ miatti intenzív fa-
tüzelés miatt a korom gyorsabban lerakódik a kémény falán, leszûkítve a kür-
tõt. Fokozottan érvényes ez akkor, ha az égés nem tökéletes, például mikor
mûanyag- és gumihulladékot tesznek a fûtõberendezésbe, amely nemcsak a
kémények állapotában okoz jelentõs károkat, hanem a keletkezõ mérgezõ
gázok miatt veszélyes is. A leszûkült kürtõben a hõmérséklet megnövekszik,
míg a kéményben lehûlõ vízgõz és égéstermékek lecsapódása kátrányos ré-
teget alakít ki, amely képes meggyulladni. Ügyeljenek a kémények állapotá-
ra, a tüzelõberendezés csak a gyártó által ajánlott tüzelõanyaggal üzemeltes-
sék. Ha problémát tapasztalnak – de évente legalább egyszer mindenképpen
– ellenõriztessék kéményseprõvel! Ne próbáljuk házilag magunk, szakember
nélkül javítani a kéményt, mert ahhoz speciális szerszám, alkatrész, kellõ
szakismeret szükséges.

A kémény használaton kívüli bekötõ- és tisztítónyílását nem éghetõ anyaggal
hézagmentesen lezárva kell tartani. Ne tömítsük el a régi nyílászárókat, ne ta-
karjuk el a szellõzõket.

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ



20 HIRDETÉS 2012. október 25. Bogárd és Vidéke


