
2014. október 9. - XXV. évf. 41. szám
20 oldal, 200 Ft

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

Fõszerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos
Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág - 06(30)3483 320

Megújult a Zengõ Óvoda .   .   .   .   . 3
Ünnepélyes átadó Cecén .   .   .   .   . 3
Árgyelán János polgármesterjelölt . 4
A Jobbik képviselõjelöltjei .   .   .   .   . 5
A FÜBE jelöltjei .   .   .   .   .   .   .   .   . 6
Elismert diákok és tanárok .   .   .   . 8

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Összeesküvés
– Nézz az égre! – telefonált valaki egyik nap. –
Hány csíkot látsz?
Közöltem a számot, és értetlenül visszakér-
deztem:
– Miért?
– Nem mondok semmit, nézz utána a
’chemtrail’ kifejezésnek!
Azt írja az internet: a chemtrail (kémiai csík)
összeesküvés-elmélet szerint az amerikai lé-
gierõ titokzatos vegyszerekkel permetezi a
lakosságot. A jelenséget úgy lehet felismerni,
hogy a gépek korábban nem látott mintázat-
ban húznak kondenzcsíkokat. Az elmélet hir-
detõi szerint rajtunk próbálják ki a titkos fej-
lesztésû fegyvereket, például jó vezetõképes-
ségû anyagok kiszórásával egy óriási elektro-
mágneses eszközt, vegyi úton befolyásolják a
születésszámot, a globális felmelegedést sa-
többi.
Na, jó. Nekem ennyi elég is volt. Ha ilyen ha-
lált szán nekünk az égi vagy földi nagyhata-
lom, hát legyen!
Emberi életre törõ összeesküvés egyébként
könnyen felfedezhetõ. Íme egy friss példa.
Egy ismerõs az egekig magasztalta egy kis
büfé kebabját. Mivel sose ettem még ilyet, be-
tértem a nagyképûen étterem feliratot viselõ
büfébe. Az ajtóban megtorpantam a beren-
dezés színvilága miatt elbizonytalanodva,
nem ledér nõszemélyek bûnbarlangjába té-
vedtem-e. Ezt erõsítette meg bennem a pult-
nál álló hölgyemény szilikonos, botoxos meg-
jelenése is. Fél órával késõbb az egyébként
kedves mûnõ egy törött mûanyagpohárban
valami kávészínû lét tett elém, meg mûanyag
tálcán a gyrosízû és annak is kinézõ „keba-
bot”. A nõ szerint más a fûszerezés. Hja, Ko-
tányi, csak másfajta. Mindegyik csíp, mint a
porleves meg a húsleveskocka.
Zombiként legyûrtem ezt a valamit, és mivel
nem értettem, miért is kívántam meg, megal-
kottam a junk food (szó szerinti fordításban:
hulladék étel) elnevezésre alapozott chem-
food (kémiai étel) összeesküvés-elméletet.
Mert, ugye, ahogy Albin tanár úr írja: „A tör-
ténelem gyilkosságok története.”

Hargitai–Kiss Virág

StafétafutásStafétafutás

Mesés MészölyMesés Mészöly
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Az aradi vértanúkra
emlékeztünk

Október 6-a nemzeti gyásznap, melyen a vértanúhalált halt 13 tá-
bornokra és Batthyány Lajosra, az elsõ független magyar kor-
mány miniszterelnökére emlékeztünk.

A Cecei Általános Iskola 5. évfolyamos diákjai a hagyományokat
követve mutatták be megemlékezõ mûsorukat. A 11 órakor kez-
dõdõ rendezvényt a vendégek köszöntése után Király László igaz-
gató nyitotta meg, aki beszélt a hõsökrõl, a megemlékezés jelen-
tõségérõl. Ezt követte a diákok rövid mûsora, melyre Cece nagy-
község lakói is hivatalosak voltak. A tanulók rövid mûsorukban
felidézték a régmúlt eseményeit, alázattal viseltetve a nemzet hõ-
sei iránt. Felkészítõ nevelõik Balázsné Aranyos Judit és Borosné
Asbóth Ilona voltak.

Ferenczi Roland
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Megújult a Zengõ Óvoda
Nyílászárók, fûtõtestek cseréjén, új kazán beépítésén fáradoztak
az elmúlt hónapban a Sárbogárdi Zengõ Óvoda épületében a
Szegletkõ, a Fenstherm és a Gázmodul szakemberei, valamint a
rendrakásban az önkormányzat emberei és az intézmény dolgo-
zói. Több hétvégén és éjszakán át folyt a munka, mire elkészültek
a beruházással.
Mint azt korábbi lapszámunkban írtuk, szerették volna mindezt a
nevelési év megkezdése elõtt lebonyolítani, de a belügyminiszté-
riumi pályázat technikai és anyagi háttere, a közbeszerzés folya-
mata, nyílászárók legyártása most tették ezt lehetõvé. A lényeg,
hogy e beruházás révén egy rég sürgetõ feladat valósult meg, és

még komfortosabb, korszerûbb lett ezáltal az óvoda a benne dol-
gozók és cseperedõk számára. Persze, van még mit felújítani az
épületen. Remélhetõleg lesz még pályázati forrás erre a jövõben
is.
A most lezajlott beruházás ünnepélyes átadójára október 3-án,
pénteken került sor. Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ
köszöntötte a megjelent vendégeket, beszédet mondott dr. Mol-
nár Krisztián, a Fejér Megyei Önkormányzat fõjegyzõje, a Fejér
Megyei Közgyûlés elnökjelöltje, majd az óvodások adtak mûsort,
zene- és énekszóval, tánccal, bábokkal.

Hargitai–Kiss Virág

Ünnepélyes
átadó Cecén

Különleges pályázatzáró rendezvényen vehettünk részt szerdán
Cecén. Ünnepélyes keretek között adta át a község felújított óvo-
dáját Varga Gábor polgármester, országgyûlési képviselõ. Szere-
tettel köszöntött mindenkit, majd mesélt saját élményeirõl, hogy
õ hogyan látta régen az óvodát, és most, már gyakorló apukaként.
Majd az óvoda vezetõje, Mészáros Istvánné köszönte meg az el-
múlt év fejlesztéseit, hogy a nehézségek ellenére nagy sikerrel
zárták a felújítást.

Az eseményen megjelentek a pályázat kivitelezõi is.
Az egyházak képviselõi megáldották az épületet, és gondolatai-
kat megosztva üdvözölték a megjelenteket, szülõket, az óvoda
alkalmazottait is.
Varga Gábor és Mészáros Istvánné vágták át ünnepélyesen a sza-
lagot.

Ünnep volt az ünnepben, amikor átadták Tanka Csabáné nyugal-
mazott óvodavezetõ aranydiplomáját, akit külön kis mûsorral, vi-
rágcsokrokkal, egyedi emléklappal köszöntöttek kollégái vala-
mint a kis ovisok.
A mûsor után a vendégek közösen végigsétáltak a felújított cso-
portokon.

Mágocsi Adrienn
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Árgyelán János polgármesterjelölt
Árgyelán János, a Jobbik polgármesterjelöltje tavasszal már bemutatkozott lapunk ha-
sábjain mint országgyûlési képviselõjelölt. Habár szó esett akkor is személyes hátterérõl,
kértem, hogy elevenítsük fel, honnan indult, milyen utat járt be, mielõtt a politikai pálya-
futása megkezdõdött.

– Egy Csongrád megyei kis faluból, Nagymá-
gocsról származom. Az iskoláimat ott és Szente-
sen végeztem; Szegeden végeztem az egyete-
met. Angol–orosz középiskolai nyelvtanár va-
gyok, emellett szakfordítói képzést is elvégez-
tem Székesfehérváron.
– Mi volt a legelsõ munkahelyed?
– Én már az egyetem mellett középiskolában dol-
goztam óraadóként, és maradtam is az angol
nyelvtanításnál. Aztán vállalkozó lettem és 2001
óta folyamatosan nyelviskoláknál tanítok, cé-
geknél vállalok órákat és a szakfordítást is csiná-
lom.
– Hány gyermeked van?
– Három fiam van az elsõ házasságomból, akik-
kel nagyon szoros kapcsolatot ápolok. Hetente
kétszer-háromszor is találkozom velük, illetve
nálunk alszanak. A második házasságomból a
feleségemnek van egy kislánya, aki 11 éves. A
közös kislánykánk 2,5 éves, bölcsõdébe jár.
– Szabad idõdben mivel foglalkozol legszíve-
sebben?
– Mivel a Jobbik megyei elnöke vagyok, ez sokat
elvesz a szabad idõmbõl. Leggyakrabban akkor
is jobbikos ügyeket intézek, próbálom segíteni a
Fejér megyei alapszervezeteket, hogy mûködje-
nek, programokat szervezzenek. Ha marad idõ,
akkor nagyon szeretünk várakat, szép tájakat,
hegyeket nézni, túrázni.
– Valamilyen sportot ûzöl-e?
– Sajnos nem. Régebben fallabdáztam. Ha le-
megy a választási hajsza, ezt nagyon szeretném
újra elkezdeni. Fontos, hogy az ember ki tudja
engedni a fölösleges gõzt.
– Mikor kapcsolódtál be a politikai életbe?
– 2008-ban kezdtem el érdeklõdni a Jobbik iránt.
2008 júniusában léptem be a székesfehérvári
alapszervezetbe. 2009-tõl kezdtem el a Fejér
megyei szervezést. 2009 nyarától a Jobbik me-
gyei elnöke vagyok.
– A közéletben milyen jellegû megbízásaid
voltak ezen kívül?
– 2010-ben bekerültem a megyei önkormány-
zatba. A megyei Jobbik-lista vezetõje vagyok. Ez
biztos bejutó hely. Azt a munkát szeretném to-
vábbvinni, amit ott elkezdtem. Amíg a pozíció
élt, addig a hátrányos helyzetû Dél-Fejér térség
tanácsnoka voltam. 2012-ben átszervezték a
megyei önkormányzatot, és megszûnt ez a meg-
bízatás. De azóta is kiemelt figyelemmel kísérem
Sárbogárd valamint Enying és környéke problé-
máit. 2010-ben és 2014-ben is ennek a térség-
nek voltam az országgyûlési képviselõjelöltje.
Továbbra is azt gondolom, hogy ennek a térség-
nek van a legnagyobb szüksége segítségre, ami-
ben én továbbra is szeretnék részt venni.
– Félig-meddig ez a válasz arra az automati-
kusan fölmerülõ kérdésre, hogy egy székes-
fehérvári mit szeretne a sárbogárdi közélet-
ben?
– Igen. Hogy valaki éppen hol lakik, az a mai vi-
lágban már nem meghatározó. 2009 óta ennek a
térségnek voltam az európai parlamenti kam-

pányfõnöke. A környék, ezen belül Sárbogárd
közéletével azóta foglalkozom behatóbban. Kö-
zel 5 éve itt vagyok, több idõt töltök el itt, mint
Fehérváron. De ha otthon vagyok, akkor is sok-
szor ide vonatkozó ügyeket intézek. Ebben az ér-
telemben sokkal inkább vagyok sárbogárdi vagy
Dél-Fejér megyei, mint székesfehérvári.
– Miért választottad ezt a térséget? Leosztot-
ták rád, vagy te vállaltad?
– Valahogy errefelé sodort az élet. A megye
északi részével ellentétben itt 20 % fölötti mun-
kanélküliséggel, alacsonyabb települési költ-
ségvetésekkel sokkal több probléma adódott, és
többször szorultak segítségre. Többször keres-
tek meg ebbõl a körzetbõl, Sárbogárdról problé-
mákkal, és itt ragadtam, mert úgy éreztem, hogy
az energiáim nagyobb részét ide kell koncentrál-
ni Fejér megyén belül.
– Van, aki inkább azt mondja, hogy „inkább
azt a térséget választom, amelyik jobb hely-
zetben van és könnyebb feladatnak tûnik”.
Van hasonlóság Sárbogárd és Nagymágocs
között, ahol születtél és felnõttél?
– Én nagyon szeretem a kihívásokat, sokkal szí-
vesebben foglalkozom olyan kérdéssel, amit
meg kell oldani, ami erõbefektetést igényel. Egy-
szer kezembe akadt egy leírás az Alföldrõl, ami-
ben az állt, hogy a Mezõföldnek ez a része föld-
rajzilag az Alföldhöz tartozik. Tehát én itthon is
otthon vagyok.
– Ha megválasztanának polgármesternek,
Sárbogárdra, vagy a környékére költöznél?
– Természetesen.
– A polgármesteri programod miben hasonló
és miben más a Jobbik országos programjá-
hoz képest?
– A sárbogárdi elképzeléseink szervesen illesz-
kednek a Jobbik programjába, hiszen a Jobbik
élénk kapcsolatot tart fenn a lakossággal. Azok-
ból a problémákból, elképzelésekbõl merítet-
tünk, amiket az emberektõl hallottunk. Sárbo-
gárdon is ezekre a problémákra próbálunk meg-
oldásokat találni és adni. Semmiképpen nem
szeretnénk abba az ígérgetésbe belemenni, ami
az elmúlt 20 év jellemzõje volt. Megvalósíthatat-
lan és távoli célokat nincs lehetõségünk és nem
szabad kitûzni. De vannak olyan dolgok, amiken
lehet és kell változtatni, amikben erõsek va-
gyunk és hitelesen tudjuk képviselni a sárbogár-
di polgárokat.
– Részletezzük a program fõbb elemeit!
– Az elméleti vagy politikai alap, hogy mindenkit
egyenlõen kell elbírálni, egyenlõ lehetõségek, jo-
gok, kötelességek mentén. Ne diszkrimináljunk
senkit se negatívan, se pozitívan. Ugyanazt a le-
hetõséget kapja meg mindenki, és segítsünk az
embereknek, hogy ezzel tudjanak élni. Sárbogár-
don a településrészeken is jelentkezni kell ennek
a gondolkodásmódnak. A településrészeket
egyfajta szövetségként, különálló egységként
kell kezelni, hogy ne legyenek nagy különbsé-
gek. A peremkerületeken lévõ településrészek
kevésbé részesültek a fejlesztésekbõl, nehezebb

ott élni, onnan bejárni dolgozni, mint aki mond-
juk a központban lakik. Jogos igény, hogy Töbör-
zsökön, Sárszentmiklóson újranyisson a posta,
ne kelljen 4-5 km-t kerékpározni, autózni a köz-
pontba. A miklósiak jogos igénye, hogy a távol-
sági buszok ott is megálljanak.
– Vannak olyan konkrét célkitûzések, amiket
mindenképpen szeretnétek megvalósítani a
csapattal, ha megválasztásra kerültök?
– Azt szoktuk mondani, hogy ha munka van, ak-
kor minden van, ha nincs munka, akkor semmi
sincs. A munkahelyteremtés egyik fõ célkitûzé-
se a csapatunknak. De azt is látni kell, hogy ezt a
kérdést az önkormányzat nem tudja egy csapás-
ra megoldani. Az önkormányzat segítõ szerepet
tud vállalni abban, hogy a helyi vállalkozások
még több munkaerõt fel tudjanak venni, hogy
olyan vállalkozások jöjjenek létre, melyek csalá-
dokat tartanak el. Megvannak egy polgármes-
ternek, egy önkormányzatnak a korlátai, de azt
gondolom, hogy el kell menni ezekig a korláto-
kig.
– Közbiztonságban tekintetében markáns or-
szágos programotok volt. Ez a helyi válasz-
táson miben módosul? Mert itt korlátozot-
tabbak a lehetõségek.
– Az országos programban azt mondtuk, hogy
csendõrségre van szükség. Teljesen mindegy,
hogy csendõrségnek, településõrségnek, vagy
polgárõrségnek hívjuk, az a lényeg, hogy legyen
egy olyan szervezet a rendõrség mellett, amely
segíti a közbiztonság megvalósulását önkénte-
sen, vagy a település által finanszírozott eszkö-
zökkel. Nem ragaszkodunk a fogalomhoz, de a
közbiztonság meglétéhez igen, abból nem enge-
dünk. Célunk még, hogy sokkal közvetlenebb
kapcsolatot szeretnénk az emberekkel. A fontos
döntésekben meg kell találni azokat a módokat,
ahogyan az embereket bele tudjuk vonni a fon-
tos döntésekbe, hogy õk mit szeretnének. Ez le-
het lakossági fórum, de lehet internetes fórum
is. Akkor képviseljük hitelesen az embereket, ha
a problémákat meghalljuk. Ahogy a Jobbik mû-
ködik, azt a gondolkodásmódot szeretném ön-
kormányzati szinten is megvalósítani. Folyama-
tosan visszajelzés kell az emberektõl, akik részt
akarnak venni a közös munkában, be kell gyûjte-
ni ezeket az információkat, és ez alapján kell irá-
nyítani a várost vagy változtatni a város, egyes
településrészek életén.
– Mit mondanál a csapatról, akikkel együtt
indulsz?
– Velem ellentétben mindenki sárbogárdi. Van,
aki 4-5 éve, van, aki születésétõl fogva. Próbál-
tunk minden településrészrõl ott lakó jelöltet állí-
tani, akik napi szinten ismerik a helyi problémá-
kat. Van idõsebb jelöltünk, aki tapasztalatával,
sok éves közéleti részvételével tud nekünk segí-
teni. Van fiatal kollégánk, aki frissességével,
egyetemi tanulmányaival tud a XXI. századi el-
várásoknak megfelelõ válaszokat adni a problé-
mákra. A jelöltek jó része Jobbik-tag, és vannak
néhányan, akiket szimpatizánsként ismertünk,
és amikor felkértük õket, szívesen vállalták a je-
löltséget. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó
csapat. Élni és boldogulni Sárbogárdon: mi ezért
dolgozunk!

Hargitai–Kiss Virág
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A Jobbik képviselõjelöltjei
Gerlai Zsolt – 1. vk.

35 éves, 3 éve él Töbörzsökön. A szé-
kesfehérvári Váci Mihály Szakképzõ
Intézetben végezte tanulmányait, je-
lenleg Székesfehérváron dolgozik a
Harmanban. A Jobbik sárbogárdi
alapszervezetének elnöke, számos
alkalommal vett részt az árvízi véde-
kezésben.

Megítélése szerint Töbörzsökön a
legfontosabb feladatok közé tartozik
a közbiztonság megerõsítése, járdák,
gyalogátkelõhelyek kiépítése, a pos-
ta újranyitása a vasútnál, valamint
kerékpárút építése a 63-as úttal pár-
huzamosan a pincesorig.

Horváth András – 2. vk.
30 éves, a simontornyai Vak Bottyán
János Gimnáziumban érettségizett,
1988 óta Sárbogárdon él. Egyedülál-
ló, a székesfehérvári Harmanban dol-
gozik. Szabad idejében a Sárréti Csó-
kavirág Néptáncegyüttesben táncol,
valamint tagja a Mezõföld Hajdúi ka-
tonai hagyományõrzõ egyesületnek.

Tinódon a legnagyobb probléma a
rossz közbiztonsági helyzet és a csa-
tornarendszer elavultsága. Szüksé-
ges a szakorvosi ellátás bõvítése és
napi bevezetése, valamint Az SZTK
épülete elõtti akadálymentesített
rámpa csúszásmentesítése és tetõ-
vel való befedése.

Wéber József – 3. vk.

58 éves, születése óta Sárbogárdon
lakik, 2 gyermek édesapja, 1 unokája
van. Ma rokkantnyugdíjas, emellett a
Gázmodulnál dolgozik. 2009 óta tagja
a Jobbiknak, szereti a technikai spor-
tokat, és alkalmanként túlméretes
jármûveket kísér mellékállásban.

A választókerületben szükséges az
Árpád-lakótelep lakásainak jogi ren-
dezése, valamint a város központi ré-
szébe irányuló helyi járat és Mezõfal-
va felé a helyközi járatok sûrítése.
Számos utcában hiányzik a járda.

Árgyelán János – 4. vk.
38 éves, nagycsaládos, angol és
orosz nyelvtanár, szakfordító. 2009
óta a Jobbik Fejér megyei elnöke. Je-
lenleg Székesfehérváron él családjá-
val, 2010-ben és 2014-ben Dél-Fejér
országgyûlési képviselõjelöltje volt.
Megyei önkormányzati képviselõ, a
Jobbik frakcióvezetõje.

Sárbogárd egyetlen központi válasz-
tókerületét városias, de csendes és
élhetõ övezetté kell alakítani. Az üres
lakótelepi ingatlanokat bérlakási
program keretében lenne célszerû új-
rahasznosítani fiatal, pályakezdõ csa-
ládok számára.

Farkas Ferenc – 5. vk.
60 éves, kislóki születésû. Házas, 2
gyermek édesapja. Erõsáramú tech-
nikusi végzettsége van, 30 éve a vas-
útnál dolgozik villamosüzem-irányító-
ként. Hobbija a méhészkedés, vala-

mint 25 éve dolgozik villanymotor-te-
kercselõ vállalkozásában. 2011 óta
tagja a Jobbik helyi szervezetének.
A 63-as út mentén elengedhetetlen a
választókerületet átszelõ kerékpárút
kiépítése, a mellékutcák járdáinak
felújítása és kiépítése, valamint a víz-
elvezetõ árkok karbantartása. A gya-
logos rendõri jelenlét fokozása, jár-
õrözés sûrítése szintén szükséges.

Gyõri János – 6. vk.
39 éves, születése óta Sárszentmik-
lóson lakik. Nõtlen, jelenleg Székes-
fehérváron a Videoton Autoelektroni-
ka Kft.-nél dolgozik karbantartóként.
2010 óta tagja a helyi Jobbiknak,
rendszeresen jár nemzeti–kulturális
rendezvényekre, elõadásokra.

Sárszentmiklóson az egyik legfonto-
sabb igény a posta újranyitása, vala-
mint a kerékpárút építése. Elenged-
hetetlen a gyalogos rendõri jelenlét
fokozása, a járõrözés sûrítése. A vá-
lasztókerületben szükséges gyalog-
átkelõhelyek kijelölése, valamint a
helyi és a helyközi közlekedés javítá-
sa.

Körmendiné
Kazsoki Ildikó – 7. vk.

Sárbogárdon született, 54 éves. 12
éves kora óta él Miklóson, ide járt ál-
talános iskolába és gimnáziumba, va-
lamint itt is dolgozott. Három felnõtt
gyermeke és három unokája van.
Szereti és ismeri a miklósi embere-

ket, ismeri a miklósiak örömét és bá-
natát egyaránt.
A választókerület jelöltjeként a kerék-
párút kialakítását fogja szorgalmazni
egészen Rétszilasig, valamint a posta
újranyitását. Fontos számára a ha-
gyományõrzés, és a közösségi élet
fellendítését tûzte ki célul. Szeretné,
ha gyermekeink olyan helyen nõné-
nek fel, ahol jól érzik magukat.

Ellenbruk Imre – 8. vk.
68 éves, Pusztaegresen él feleségé-
vel. 3 fiúgyermeke született, tõlük
nyolc unokája. A MÁV-nál dolgozott,
onnan ment nyugdíjba. Részt vesz a
közösség életében, polgárõrként sze-
mélyesen is aktívan részt vesz Pusz-
taegres közbiztonságának rendbeté-
telében.

Pusztaegresen szükség van az iskola
és a posta újranyitására, valamint a
vízhálózat rendbetételére, ahogy
Nagyhörcsökön is. Sárhatvan és
Pusztaegres között összekötõ út léte-
sítését szeretné elérni. Szükséges a
szolgáltatások (posta, bolt, bankau-
tomata) elérhetõségének biztosítása,
valamint a közbiztonság fokozása.

A JOBBIK JELÖLTJEI AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN ÉS
IDÕPONTOKBAN TARTANAK

UTCAI FOGADÓÓRÁT SÁRBOGÁRDON:

Október 9-én, csütörtökön:

A központban 15 órától a Hõsök terén,
Kislókon 17 órától a faluháznál.

Október 10-én, pénteken:

Töbörzsökön 15 órától a klubnál,
Nagyhörcsökön 17 órától az óvodánál.

Október 11-én, szombaton:

Rétszilason 12.30 órától a klubnál,
Sárszentmiklóson 14 órától a klubnál,
Sárhatvanban 15.30 órától a klubnál,

Pusztaegresen 17 órától a mûvelõdési háznál.
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A FÜBE jelöltjei
Juhász János az 1. vk. jelöltje.
2002 óta képviselõ, 8 évig a város
polgármestere. Szûkebb lakóhely-
ének problémáit, gondjainak meg-
oldását mindig szívügyének tekin-
tette. Szeretné Töbörzsököt tovább-
ra is szolgálni.
Varga Istvánné (Zsuzsi) a 2. vk. je-
löltje. Õ az a személy, aki a közvéle-
mény elõtt jól ismert, hisz minden
jelentõsebb civil rendezvénynek a
résztvevõje, segítõje, aktív támoga-
tója. A tinódi városrész motorja.
Nedoba Károly a 3. vk. jelöltje.
2002 óta képviselõ, munkájával bi-
zonyította, hogy nem a szavak, ha-
nem a tettek embere. Megválasztá-
sa esetén továbbra is bizalommal
lehet hozzá fordulni.
Boros Zoltán a 4. vk. jelöltje. Ifjúko-
ra óta a sport, ezen belül legfõképp
a labdarúgás aktív résztvevõje a
mai napig. A város sportéletének
fejlesztését feladatának tekinti,
csakúgy, mint a körzet egyéb prob-
lémáit.
Szántó Gáspár (Gazsi) az 5. vk. je-
löltje. Mint jelölt új, de a sportot sze-
retõk régóta ismerik, mint szerve-
zõt, lebonyolítót. A sporton kívül
más civil szervezeteknek is aktív
tagja. Munkájából eredõen a körzet
problémáit ismeri és szeretné meg-
oldani.
Rigó István a 6. vk. jelöltje. Tõsgyö-
keres sárszentmiklósi, a gazdákkal
való törõdést, együttmûködést, a
közterületek gondjainak megoldá-
sát vállalná.
Szabó Attila a 7. vk. jelöltje. Új je-
lölt, aki fontosnak tartaná Rétszilas
és Miklós további fejlesztését, e vá-
rosrészek felzárkóztatását a többi-
hez.
Kapoli Zoltán a 8. vk. jelöltje. Rend-
õri múltjából fakadóan a városrész
közbiztonságának javítását tûzte ki
fõ céljául, mindemellett a lakossági
panaszokat, észrevételeket, gondo-
kat is szeretné orvosolni.
Minden jelöltünk közismert sze-
mély. Az egyesület másodszor indul
az önkormányzati választáson. Az
elsõ alkalommal a második legtöbb
szavazatot kapta a városban. Nem
pártként, hanem egyesületként, a
városért tenni akaró emberek elha-
tározásából alakult 2007-ben. Meg-
választásuk esetén nem köti jelölt-
jeinket a pártfegyelem. A szavazá-
son nem gépként, elõre meghatáro-
zottak szerint emelnék kezüket a ja-
vaslatokra. Azok szavazatára szá-
mítunk, akiknek elegük van a néma,
hozzászólások nélküli képviselõk-
bõl.

SZAVAZZON RÁNK OKTÓBER 12-ÉN!

Juhász János 1. vk. Szántó Gáspár 5. vk.

Varga Istvánné 2. vk. Rigó István a 6. vk.

Nedoba Károly a 3. vk. Szabó Attila a 7. vk.

Boros Zoltán a 4. vk. Kapoli Zoltán a 8. vk.

Találkozzunk
a könyvtárban!

ORSZÁGOS
KÖNYVTÁRI

NAPOK

2014. október
13–19.

2014-ben október 13-a és 19-e
között kerül megrendezésre az Or-
szágos Könyvtári Napok rendez-
vénysorozata, amelyhez a Mada-
rász József Városi Könyvtár is
csatlakozott.
Könyvtárunk idén is rendezvé-
nyek sokaságával igyekszik meg-
szólítani kedves Olvasóit és leen-
dõ Olvasóit. Az õszi, országos
könyvtári napok helyi – ingyenes
– programjai igyekeznek a lakos-
ság minden korosztályának, ér-
deklõdési körének megfelelõ, ní-
vós elfoglaltságot biztosítani.
Célunk az olvasáson, a könyveken
kívül felhívni a figyelmet arra, mi-
lyen alapvetõ szerepe van a
könyvtáraknak az emberek életé-
ben. Fentieken kívül alapvetõ cé-
lunk az is, hogy minden korosztály
számára bemutassuk új könyvtá-
runkat, a könyvtári szolgáltatáso-
kat, megnyerve azokat is, akik
még nem fedezték fel a könyvtá-
rat, az itt rejlõ lehetõségeket, az itt
található kincseket.
Október 13-a és 31-e között kü-
lönféle kedvezményekkel állunk
olvasóink és leendõ olvasóink
számára:
– ingyenes beiratkozás: az ez idõ
alatt beiratkozott, új, 16 éven felü-
li olvasóink 365 napra az érvényes
tagdíj befizetése nélkül vehetik
igénybe a könyvtár szolgáltatá-
sai;
– a megbocsátás napjai: késedel-
mes olvasóink mentesülnek a
pótdíj kifizetése alól;
– kedvezményes könyvárusítás
selejtezett könyvekbõl.

Programjaink:

Október 15. (szerda)
17 óra: Magyar Camino.

Vendégünk a könyv
szerzõje, Sándor Anikó.

Kísérõ rendezvényünk:
„Természetesen

csodálatos”
– kiállítás Csapó Istvánné

Andi munkáiból.

Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk.

Találkozzunk
a könyvtárban!
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Stafétafutás a vértanúk emlékére
Stafétafutást hirdetett a helyi és környékbeli iskolák csapatainak
a Honvéd Bajtársi Egyesület az október 6-át megelõzõ szombat
délelõttre, az aradi vértanúk tiszteletére. Sajnos nem jött össze a
13 csapat, ahogy a szervezõk minden évben célul tûzik ki, hiszen
más programok is voltak a városban, de ez mit sem csökkentett az
esemény értékén.
Rutinosan haladt a futás a kitûzött, Árpád utcáig nyúló útvona-
lon. E versenynél jellemzõen hosszabb ideig tartanak az elõkészü-
letek, mint maga a megmérettetés, a gyors lábú gyerkõcöknek kö-
szönhetõen, akiket sosem tántorít el a csípõs õszi idõ, sõt, inkább
tempósabb léptekre sarkall.
A célszalag átszakítását követõen a rendezõség részérõl Gál Sán-
dor hirdetett eredményt és Pörgye Mihály adta át az érmeket, ok-
leveleket, kupákat.

Az alsósoknál I. lett a Sárszentmiklósi Általános Iskola, II. a Mé-
szöly Géza Általános Iskola, III. a Sárszentágotai Általános Isko-
la csapata.
A felsõsöknél I. a Mészöly Géza Általános Iskola, II. a Sárszent-
ágotai Általános Iskola, III. a Petõfi Sándor Gimnázium, IV. a
Sárszentmiklósi Általános Iskola csapata.
A résztvevõket szendviccsel és üdítõvel vendégelték meg a mûve-
lõdési ház aulájában.
A szervezõk ezúton is köszönik a lebonyolításban nyújtott segítsé-
get a polgárõrségnek, a Domján Pékségnek és a Tesconak.

Hargitai–Kiss Virág

Az aradi vértanúk
emlékére

Máig megrendüléssel emlékezünk az aradi vértanúk mártírhalál-
ára. Hiába telt el több mint 160 esztendõ. – A sárszentmiklósi
evangélikus templomban Bõjtös Attila evangélikus lelkész e sza-
vakkal köszöntötte a Sárbogárdi Múzeum Egyesület szervezésé-
ben tartott megemlékezésen a hallgatóságot.
Különleges hangulatot adott az emlékezésnek a helyszín, s mind-
emellett a kezdete, amint a templomajtón belépõ Szummer
Ádám trombitáján felcsendült a szomorú 48-as katonanóta: „Esik
az esõ, ázik a heveder…”

Ezt követõen Nedelkó Szilárdné Palágyi Lajos versét mondta el,
majd a Petõfi Sándor Gimnázium 10. c osztályos diákjai irodalmi
összeállítással mutatkoztak be osztályfõnökük, Takács Sándor
irányításával. Az irodalmi összeállításban drámai módon jelení-
tették meg a tizenhárom kivégzett vértanú halálát, s utolsó szavai-
kat, melyet korabeli és mai aradi vetített képekkel illusztráltak.
A megemlékezés a közösen énekelt Szózattal zárult.

Hargitai Lajos

Köznevelési államtitkár
látogatása

Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelõs államtitkár látogatott Sárbo-
gárdra az elmúlt héten csütörtökön. A gimnáziumban találkozott a helyi okta-
tásban dolgozó szakemberekkel, majd este a díszteremben tartott sajtótájé-
koztatót követõen egy fórum keretében biztatta a megjelenteket a Fidesz helyi
jelöltjei melletti voksolásra.
Czunyiné dr. Bertalan Judit a sajtótájékoztatón beszélt többek között arról,
hogy több szempontból új fejezet következik az önkormányzatok életében.
Egyrészt azért, mert most elõször választunk öt évre polgármestert, önkor-
mányzati és megyei képviselõket, tehát bõvebb ciklusban lehet gondolkodni.
A települések érdeke, hogy lehívják a most megnyíló uniós forrásokat, kihasz-
nálják az ezek által adódó lehetõségeket. Az adósságkonszolidáció révén az
önkormányzatoknál maradt pénzforrások biztosítják az önerõt e pályázatokhoz,
amiket munkahelyteremtésre és gazdaságélénkítésre kell fordítani. Pár szót
szólt az államtitkár asszony az oktatás átalakításáról is: a pedagógusbérek
emelésérõl, a Klebelsberg Intézményfenntartó finomhangolásáról, és arról,
hogy a PISA-vizsgálat szerinti nem kielégítõ tanulmányi eredmények az elõzõ
évtizedek oktatáspolitikáinak következményei, éppen ezért szükséges az okta-
tási rendszer reformja.

Hargitai–Kiss Virág
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Nem csak a húszéveseké a világ
Múlt héten szerdán tartották Sárbogárdon az idõsek világnapját. Eme eseményen megje-
lentek a képviselõk, valamint dr. Sükösd Tamás, a város polgármestere, aki beszédében
tiszteletét fejezte ki a szépkorúak iránt. A polgármester beszéde után Schönborn Jó-
zsefné köszöntötte verssel társait, s ugyancsak az õ szavalata zárta a mûsort a rendezvény
végén.
A csaknem kétórás rendezvényen felléptek a sárszentmiklósi diáklányok, akik népdalo-
kat adtak elõ, valamint egy mesét is meghallgathattunk. A gyermek hastáncosok is szín-
padra léptek, és egy rövid elõadással örvendeztették meg a megjelenteket.

Emelte a rendezvény hangulatát a Sárbo-
gárdi Fúvószenekar két blokkba szedett
mûsorával, melyben pezsdítõ latin dalla-
mokat játszottak. A mûsor után szeretet-
vendégséget tartottak az aulában.

Hargitai Gergely

Elismert diákok és tanárok
Emléklappal, emlékplakettel ismerték el a
kiemelkedõ tanulmányi, kulturális és
sporteredményeket elért sárbogárdi diá-
kokat illetve felkészítõ tanáraikat pénte-
ken délután a díszteremben a képvise-
lõ-testület részérõl. Az elismeréseket dr.
Sükösd Tamás polgármester és Novák Ko-
vács Zsolt alpolgármester adták át a kitün-
tetetteknek.
Mindegyik helyi iskola – a Mészöly Géza
Általános Iskola, a Szent István Általános
Iskola, a Sárszentmiklósi Általános Iskola,
a Petõfi Sándor Gimnázium és a Kossuth
Zsuzsa Iskola – képviseltette magát. Vol-
tak, akik több területen is jeleskedtek, így
többször megtapsolhattuk õket. Nemcsak
egyénenként díjazták a gyerekeket, hanem
csapatonként, csoportonként is – sportok
és népdaléneklés esetén.
Mivel rendkívül hosszú a kitüntetettek
névsora, ezért külön nem közöljük.
Minden jutalmazott diáknak és pedagó-
gusnak gratulálunk, és további eredmé-
nyes munkát kívánunk!

Hargitai–Kiss Virág
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Evangélikus családi délután Miklóson
Vasárnap délután gyülekeztek kicsik, nagyok, idõsek és fiatalok a sárszentmiklósi evan-
gélikus templom elõtt és a kertben. A kertet a gyerekek vették birtokba, nagy nevetések
és vidám játékok közepette, míg a templom padsoraiban az idõsebb korosztály foglalt
helyet.

Bõjtös Attila evangélikus gyülekezeti
munkatárs köszöntötte az egybegyûlteket
valamint az énekeseket, s kezdetét vette a
„Csak Te” családi kórus koncertje.
A kórus – mint a múlt heti lapszámban ol-
vashatták – több generációs énekkar, akik
keresztyén családokból verbuválódtak
össze, hogy Isten szeretetérõl énekeljenek.
Különleges népzenei jellegû dallamok, Is-
tent dicsõítõ, teljesen egyedi koncertet lát-
hattunk és hallhattunk. Szerencsére a
templom teljesen megtelt. Az alkalom
hangulata mindenkit magával ragadott.
A koncert elsõ fele után Fûke Szabolcs tar-
tott igehirdetést, így nemcsak a zene révén
töltekezhettünk fel lelkiekben.
A koncert után süteményezésre és beszél-
getésre invitálták az érdeklõdõket.

Mágocsi Adrienn

Zenei világnap
Koncert Sárbogárdon

Évek óta hagyomány, hogy október elején, a zenei világnap alkalmából színvo-
nalas hangversenynek ad otthont a József Attila Mûvelõdési Központ. A tava-
lyi, zajos sikerû koncert a kétkedõket is meggyõzte, hogy itt szeretik az igényes
zenét. A két hangszervirtuóz, Várdai István és Baráti Kristóf, a kitûnõ MÁV
Szimfonikusok valóban a zene ünnepévé avatták azt az estét. Reméljük, hogy
egy kicsit a mi énekkarunk is hozzájárult az élményhez!
„Ezt folytatni kell!” – lelkesedtünk többen aznap este. Nem túlzás, de szinte
már másnap nekifogtunk az idei koncert szervezésének. Szerencsére Várdai
István – ahogy eddig is – azonnal elvállalta az ismételt fellépést. Nagypapája –
Huszics Vendel – ösztönzésére 10 éves korában mutatkozott be elõször a sár-
bogárdi közönségnek. Azóta az eltelt majd két évtized alatt számos alkalom-
mal láthattuk, hallhattuk õt. A szemünk elõtt az ügyes kisfiúból nemzetközi dí-
jakkal elismert mûvész lett. Másfél évtizede koncertezik a világ különbözõ
pontjain, New Yorktól Tokióig. Legutóbb Németországban, az ARD (köz-
szolgálati rádió és televízió) versenyén 65 fõbõl álló mezõnyben nyerte meg a
fõdíjat! Csellójátékában ezúttal is gyönyörködhetünk majd, de új oldaláról is
bemutatkozik: õ lesz az est karmestere.
A koncerten az Anima Musicae (a zene lelke) Kamarazenekar mûködik köz-
re. A 2010-ben alakult együttesben a Zeneakadémián tanuló vagy ott végzett
hallgatók játszanak. Repertoárjuk felöleli a zeneirodalom szinte teljes skáláját
a barokktól napjainkig. Európai szintû hangzás, igényesség, szakmai alázat jel-
lemzi tevékenységüket.
Mozart A-dúr zongoraversenyének szólistája a másik Huszics-unoka, Bali Dá-
vid lesz. Õ nemrég fejezte be a zenemûvészeti szakközépiskolát. Dávid szintén
ismerõs a bogárdi közönségnek, számos alkalommal fellépett már nálunk.
Énekkarunk nagy lelkesedéssel készült erre a hangversenyre, reméljük, nem
okozunk majd csalódást. Nagy megtiszteltetés és kihívás számunkra, hogy Vi-
valdi Gloria címû mûvét három kiváló szólista: Radics Éva, Palócz Réka, Ba-
logh Eszter és az Anima Musicae Kamarazenekar közremûködésével, Várdai
István vezényletével énekelhetjük.
Köszönjük, hogy hûséges közönségünk és támogatóink ezúttal is kiálltak mel-
lettünk azzal, hogy szinte pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket. Most való-
ban ide illõ ez a mondat: Önök nélkül ez a koncert nem jöhetett volna létre!
Október 10-én, pénteken igyekszünk meghálálni!

Szabados Tamás, a Bogárd-Dal Egyesület elnöke

A Madarász József Városi Könyvtár

szeretettel meghívja Önt és családját

október 15-én (szerdán) 17 órára

A „MAGYAR CAMINO”
CÍMÛ ÍRÓ–OLVASÓ

TALÁLKOZÓRA.
Vendégünk a szerzõ: Sándor Anikó.

A belépés ingyenes.

Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték, tisztelték és szerették, hogy

SALGÓVÁRI LÁSZLÓ
a pusztaegresi iskola nyugalmazott igazgatója,

életének 79. évében
súlyos betegség után, örökre megpihent.

Temetése október 18-án,
14 órakor lesz

a sárszentágotai temetõben.
Gyászoló család

FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület az elsõ világháború kitöré-
sének centenáriuma alkalmából kiállítást szervez az õsz fo-
lyamán. Arra kérünk mindenkit, hogy akinek van a háború-
hoz kapcsolódó tárgyi emléke (fénykép, levelezõlap, kitün-
tetés, katonai eszköz stb.) és szívesen megmutatná más-
nak is, jelentkezzen a

sarbogardimuzeum@gmail.com címen, vagy a
https://www.facebook.com/

sarbogardimuzeumegyesulet oldalon,
vagy a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében!

Emlékezzünk közösen
a száz évvel ezelõtti történésekre!
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Cecei sulibörze
Nyári tábor az Õrségben

Iskolánk 45 tanulója öt programdús, felejt-
hetetlen napot töltött Magyarország egyik
legszebb vidékén, az Õrségben 2014. júni-
us 30-ától július 4-éig. A hegyhátszent-
jakabi Vadása Campingben volt a szállá-
sunk, innen indultunk reggelente, hogy
felfedezzük a környék nevezetességeit.
A program finanszírozása a TÁMOP
3.3.14.A-12-2012-0146 azonosító számú
projekt keretében valósult meg, amelynek
célja testvériskolai kapcsolat kialakítása
volt a kunszállási Tóth Pál Általános Isko-
lával. Ennek jegyében a táborozásunkat
közösen bonyolítottuk le testvériskolánk-
kal.

Elsõ úti célunk Õriszentpéter volt, ahol az
Õrségi Nemzeti Park egyik munkatársa
várt bennünket, aki elõadást tartott a park
növény- és állatvilágáról. Az elõadásból
nagyon sok mindent megtudhattunk a táj-
ról. Ezután foglalhattuk el szállásunkat,
majd egy túrára indulunk a környezõ terü-
letre. Táborozásunk elsõ estéjén lehetõsé-
get kaptunk, hogy megismerkedjünk kun-
szállási testvériskolánk diákjaival. Tanára-
ink vicces és játékos feladatokkal készül-
tek nekünk, melyek során sok barátot ta-
láltunk.

Másnap utunk a Szala-patak mentén veze-
tett. A túra elég hosszúra nyúlt, kelleme-
sen elfáradtunk, de jókat beszélgettünk és
sokat tanultunk közben. Délután szabad-
program volt, melyben kézmûves-foglal-
kozás is szerepelt. A foglalkozáson fiúk és
lányok egyaránt részt vettek.
A harmadik napon utunk az Õrség kapujá-
tól Velemérre vezetett, ahol Magyaror-
szág sok szempontból legkülönlegesebb
templomát, a Szentháromság tiszteletére
szentelt katolikus templomot néztük meg.
Ezután Szentgyörgyvölgy egyik nevezetes-
ségével, a kazettás mennyezetû reformá-
tus templommal ismerkedtünk meg. A
harmadik napon délután utunk a Lenti
Termálfürdõ és Szent György Energia-

parkba vezetett. Nagyon jól érez-
tük magunkat, a nap végén kicsit
szomorúan, de élményekkel gaz-
dagodva szálltunk fel buszra.
A következõ napon Pankaszra
utaztunk, ahol megnéztük a szok-
nyás haranglábat, a kovácsmû-
helyt és a néprajzi gyûjteményt is.
Mindenki érdeklõdve hallgatta a
település nevezetességeirõl az
elõadást. Ezután Magyarszom-
batfára mentünk, ahol megnéz-
tük az Õrségi Vadászati Kiállí-
tást, majd az õriszentpéteri
Templomszeren található román
kori katolikus templomot.
Másnap a márokföldi kaland-
parkban és a közvetlen, jó humo-
rú Csótár Rezsõ fazekasmester-
nél jártunk, aki nagy türelemmel
foglalkozott velünk. Sok szép
dolgot készítettünk és vásárol-
tunk is. Este közös számháborút
tartottunk a testvériskolás gyere-

kekkel a tábor területén lévõ erdõben,
majd közös zenés–táncos mulatság követ-
kezett.
Az utolsó nap délelõttjén a Kerka-völgyi
kisvasúttal utaztunk, és a délutánt a hazau-
tazással töltöttük.
Csodálatos volt ez az egy hét, amit az Õr-
ségben töltöttünk! Nagyon örülök, hogy
megismerkedhettem hazánk e páratlan
nevezetességeivel. Jól éreztem magam!

Kacz Kornélia 8. osztályos tanuló

Mozgalmas napok iskolánk
diákönkormányzatánál

2014. november 21-23-án ismét megren-
dezésre kerül az Országos Diákparlament,
melynek idén Székesfehérvár ad otthont.
Ebbõl adódóan kiemelt figyelemmel kísér-
jük az eseményeket, veszünk részt az elõ-
készítõ munkában.
Az országos parlamentet megelõzi a me-
gyei diákparlament, melyre minden iskola
elküldi a saját küldöttjét. Itt az iskolai kül-
dött képviseli iskolája diákjainak állás-

pontját a rendezvény fõ témáival kapcso-
latban. A megyei diákparlament küldöttjei
választják meg maguk közül azokat a tanu-
lókat, akik a megyét fogják képviselni or-
szágos szinten.
Mindebbõl jól látszik, hogy fontos feladata
volt az iskolánk diákönkormányzatának a
tanév elején. Meg kellett választanuk azt a
tanulót, aki képvisel bennünket megyei,
esetleg országos szinten is, valamint ki kel-
lett alakítanunk álláspontunkat az alábbi
kérdésekben:
– tanulási tapasztalatok és lehetõségek;
– diákönkormányzatok mûködési tapasz-
talatai, jogainak érvényesülése;
– intézményi szinten megjelenõ, de ezt
meghaladó jelentõségû kérdések.
A mi iskolánkban szeptember 17-én tar-
tottuk a diákönkormányzati gyûlésünket.
Ezen minden felsõ tagozatos osztály
két-két tanulója képviselte osztálya véle-
ményét. A véleményalkotás után megvá-
lasztottuk a megyei diákparlamenti kül-
dötteket. A Cecei Általános Iskolát Kacz
Kornélia Réka 8. osztályos tanuló fogja
képviselni. Akadályoztatása esetén Killer
Fédószija 7. osztályos tanuló veszi át a he-
lyét.
A diákparlamenti teendõkön kívül megbe-
széltük az elmúlt idõszak eseményeit, a
ránk váró feladatokat, de meghallgattuk a
tanulók ötleteit is, amivel színesebbé te-
hetnénk az idei tanévet. Sok megvalósítás-
ra érdemes ötlet vetõdött fel. Ilyen például
a színjátszó kör megalakulása, iskolaújság
indítása, felsõsöknek kézimunkaszakkör
indítása, bolhapiac rendezése a gyerekek
megunt tárgyainak csere-berejére.
A küldöttgyûlésen megfigyelõként részt-
vevõ igazgató úrral egyetértésben támo-
gattuk a gyerekek ötleteit. Biztattuk õket a
szervezési feladatok megoldására, ígéretet
kaptak, hogy pedagógusok fogják segíteni
a megalakuló csoportokat.
Érdeklõdéssel várjuk az Országos Diák-
parlament eredményét!
Legközelebb november végén találko-
zunk, hogy megbeszéljük, és az ajánlások-
hoz igazítsuk munkánkat.

Sohárné Bali Mária DÖK-segítõ pedagógus
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Miklósi hírcsokor
„Várjátékok”

Tavaly irigykedve hallgattuk a negyedike-
sek élményeit a simontornyai várban tör-
téntekrõl, csodálkozva néztük az ott készí-
tett tárgyakat, fegyvereket, fejdíszeket,
amit magukkal hoztak. Így aztán nagy volt
az örömünk, amikor kiderült, hogy az idei
évben mi is birtokba vehetjük a várat.
Elsõként szeptember 23-án töltöttünk ott
egy teljes délutánt. Elõször a vár történe-
tével ismerkedtünk meg a dobozokból
megépített épület segítségével, mindig egy
másik uralkodót választva közülünk. So-
sem fogjuk elfelejteni, hogy Salamon fia,
Simon volt az, akirõl a település a nevét
kapta. Miután gyalogosan is körbejártuk a
termeket, leginkább a börtönnél érdeklõd-
tünk, hogy a rabokat „lelógatva” juttatták
le. Kézmûves-foglalkozáson a fiúk sisakot,

a lányok fejdíszt készítettek. Külön cso-
portokban dolgoztunk, igyekeztünk leg-
jobb tudásunk szerint vágni, illeszteni,
majd amikor elkészültek a remekmûvek,
egy nagyon érdekes dologgal ismerkedhet-
tünk meg: a zsugorfóliázással. Alig akar-
tuk abbahagyni a címerek, pajzsok, egyéb
ajándékok készítését! Az ott dolgozó néni
a testedzésünkrõl sem feledkezett meg!
Zokni-kidobóval zártuk a napot, ahol ked-
vünkre kiabálhattunk, szaladgálhattunk,
így aztán jól el is fáradtunk.
Most már tudjuk, miért meséltek a tavalyi
negyedikesek olyan élvezetesen ezekrõl a
látogatásokról! Úgy köszöntünk el: „Vi-
szontlátásra! Jövünk máskor is!”

4. b osztály

Szakmák napja
a miklósi iskolában

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara október 3-án iskolánkban rendezte
meg a „szakmák börzéjét”, melyre több is-
kolából érkeztek érdeklõdõ, többnyire a
továbbtanulás elõtt álló 7-8. évfolyamos
diákok. A délután folyamán, melyet az
iparkamara részérõl Szabó Mari pályaori-
entációs tanácsadó, iskolánk részérõl pe-
dig Horváth Ferencné igazgató nyitott
meg, több szakmával is megismerkedhet-
tek a fiatalok. Képviseltette magát Váral-
jai Péter asztalosmester, a szárazépítészet-
tel foglalkozó Knauf Kft., Bozori Zsuzsan-
na virágkötõ, Szilágyi Béla cukrászmester,
a Suzuki Barta 2000 Kft., a Hankook Tire
és a központi fûtés-, gáz- és vízvezeték-sze-
reléssel foglalkozó Pirotex Bt. Izgalmas
egymásra találások szemtanúi lehettünk
az egyes helyszíneken, hiszen nem volt
olyan a helyszínek között, ahol ne csillant
volna fel egy-egy érdeklõdõ szempár. Ha
nem is kötelezõdött el a délután alatt senki
sem, a fiatal pályaválasztók érdeklõdésé-
nek felkeltésére biztosan sok lehetõség
adódott.

„MiSulink” újságíró szakkör

Mészöly-hírek
A népmese napján

2014. szeptember 29-én mesevetélkedõnek
adott otthont az iskolai könyvtár. A 2–4.
osztályos tanulók 8 csapatban mérhették
össze tudásukat, hogy kiderüljön, ki igazo-
dik el legügyesebben a mesék világában.
Minden csapat neve egy mesecímet rejtett,
amelyet a vetélkedõ ideje alatt illusztráció
formájában készítettek el az ügyesen rajzo-
ló kisdiákok. Amíg a rajzok készültek, a csa-
pat többi tagja mesékkel kapcsolatos fel-
adatokon törhette a fejét: melyik mesesze-
replõ bújt el a keresztrejtvényben, melyik
mesehõs adhatta fel az apróhirdetést, me-
lyik tárgy tartozik egy-egy meseszereplõ-
höz, illetve melyik mesébõl származik
egy-egy kiragadott mondat. A feladatok vé-
gén puzzle kirakásával lehetett pontot gyûj-
teni. Akinek maradt ideje, mese-betûva-
dásszal és mesecímek felsorolásával tehe-
tett szert pluszpontokra. Minden csapat ki-
állta a próbákat és szoros versenyben a kö-
vetkezõ eredmények születtek: 2. évfolyam
– 1. „Jancsi és Juliska” 2. b; 3. évfolyam – 1.
„A négy muzsikus” 3. c; 4. évfolyam – 1. „A
kis gömböc” 4. b. A meseillusztrációkból
készített kiállítást iskolánk aulájában te-
kinthetik meg tanulóink.

Reichardtné Sz. Ágnes

Szeptember 30-án mesedélutánt tartottunk
iskolánkban. Az 5., 6., évfolyamon tanuló
diákok a Kis gömböcöt, a Csillagszemû ju-
hászt, a Holle anyót és egy Csalimesét jele-
nítettek meg. Dramatizálásukkal nagyon
kellemes perceket okoztak a résztvevõk
számára. A 7., 8., évfolyamos tanulók mese-
mondással emlékeztek meg e jeles napról.
Õk is ismert és kevésbé ismert meséket ad-
tak elõ. Bízunk benne, hogy ezzel a szép
délutánnal újra sikerült feleleveníteni ked-
venc meséinket és megismerni újabb törté-
neteket.

Kecskés Andrea

A magyar diáksport napja

Október 3-án iskolánk tanulói is bekapcso-
lódtak az országos rendezvénybe. Két órán
át sportoltunk. Zenés gimnasztikával me-
legítettünk be, ezt követték a sor- és váltó-
versenyek. Az iskola udvarán és a futópá-
lyán teljesítettük a 2014 m-es futást. Vége-
zetül labdarúgó-mérkõzéseket bonyolítot-
tunk le, kosaraztak, tollasoztak diákjaink,
amit nagyon élveztek a tanulók. Máskor is
szívesen részt vennénk hasonló sportos
megmozduláson.

Varsányi Erzsébet testnevelõ

Stafétafutás

Október 4-én rendezte meg a Honvéd Baj-
társi Egyesület Sárbogárdon a „Tizenhá-
rom aradi vértanú emlékére” meghirdetett
stafétafutást. Iskolánk tanulói minden év-
ben szívesen és lelkesen jelentkeznek erre
a megemlékezésre. A váltófutáson alsósa-
ink szoros versenyben maradtak csak le a
dobogó tetejérõl. A felsõ tagozatosok ver-
senyében a mészölyösök végeztek az élen.
Köszönjük a rendezõknek a vendéglátást
és az élményekben gazdag szombat dél-
elõttöt.

MGÁI
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Csodás sajtos rakott zöldségek

Hozzávalók: 1 padlizsán, 2 cukkini, 3 nagy paradicsom, 2 papri-
ka, 5 gerezd fokhagyma, 10 dkg mozzarella, 10 dkg parmezán, 3
ek tejföl, 2 ek zsemlemorzsa, só, bors, olaj.
A padlizsánt és a cukkinit meghámozzuk, felkarikázzuk, majd le-
sózzuk és hagyjuk 10 percet állni. Közben megtisztítjuk a paprikát
is és felkarikázzuk a paradicsommal együtt. Egy hõálló edényt ki-
kenünk olajjal és belerakjuk a cukkinikarikák felét, majd meg-
szórjuk zsemlemorzsával, és ráhalmozzuk a padlizsánt és a papri-
kát is. Erre kerül a feldarabolt mozzarella, majd a maradék
cukkinival borítjuk be, és erre kerülnek a paradicsomszeletek. A
parmezánt és az összezúzott fokhagymát belekeverjük a tejfölbe,
fûszerezzük, és ezt eloszlatjuk a tetején. 180 fokos sütõben 25-30
percen át sütjük. Hagyjuk egy picit hûlni és már tálalhatjuk is.

Török zöldségragu

Hozzávalók: 1 hagyma, 2 zöldpaprika, 1 kaliforniai paprika, 1
cukkini, 1 padlizsán, 20 dkg zöldbab, 20 dkg meghámozott burgo-
nya, 10 dkg koktélparadicsom, zellerlevél, friss petrezselyem-
zöld, olaj, só, bors.
A zöldségeket a paradicsom kivételével meghámozzuk és felkoc-
kázzuk, majd egy edénybe tesszük és kevés vizet öntünk rá, nem
kell, hogy ellepje. Adunk hozzá egy kevés olajat is. Fûszerezzük és
hagyjuk párolódni. Mikor elfõtték a levüket, hozzáadjuk a felvag-
dosott koktélparadicsomokat és a felaprított zeller- és petre-
zselyemzöldet. Hagyjuk még párolódni, egészen addig, amíg sûrû
szaft lesz alatta és a zöldségek egészen puhák lesznek, ezt követõ-
en levehetjük a tûzrõl.

Sütõporos lángos: azonnal süthetõ!

Hozzávalók: 40 dkg liszt, 1/2 cs sütõpor, 1 tk só, ízlés szerint fû-
szerkeverék, 3 ek olívaolaj, 2 ek kefír, 1,5-2 dl víz.
A lisztet a sütõporral, a sóval és a fûszerekkel elkeverjük. Hozzá-
adjuk az olajat, a kefírt, majd hozzáöntjük a vizet és összeállítjuk a
tésztát. Kis darabokat vágunk belõle, amit nyújtófával könnyen
koronggá tudunk nyújtani lisztezett felületen. Bõ, forró olajban
mindkét oldalát megsütjük, papírtörlõre szedjük.

Tiramisupalacsinta

Hozzávalók a tésztához: 20 dkg liszt, 2 ek cukor, 2 ek cukrozatlan
kakaópor, 1 tojás, 1,5 dl tej, 3 evõkanál olaj, 3 dl szénsavas ás-
ványvíz. Hozzávalók a töltelékhez: 30 dkg mascarpone, 1 ek cit-
romlé, 1 tasak vaníliás cukor, 2 ek porcukor, 1 dl fõtt feketekávé, 1
cs babapiskóta.
A palacsinta hozzávalóit összekavarjuk, majd olajban kisütjük a
palacsintákat. A mascarponét a cukorral és a vaníliás cukorral
összedolgozzuk, hozzáadjuk a citromlevet. Minden palacsintát
megkenünk a krémmel. Két darab babapiskótát kávéba mártunk
és rátesszük a mascarponekrémre, majd feltekerjük a palacsintát.
Megtöltjük az összeset, és már tálalhatjuk is.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
A hétvégén eseménytelen, szép, napos õszi idõre készülhetünk,
amolyan igazi vénasszonyok nyara idõ várható. Hajnalonként
ugyan megjelenhetnek idõnként pára-, illetve ködfoltok, ezek
azonban napközben várhatóan mindenütt megszûnnek, és or-
szágszerte a napsütésé lesz a fõszerep. A délies irányú szél több al-
kalommal is megélénkülhet. Az éjszakák többnyire enyhék, de
mindenképp fagymentesek lesznek, napközben pedig szinte min-

denütt eléri, vagy meghaladja a
csúcshõmérséklet a 20 fokot. A
hétvégén több helyen a 25 fo-
kot elérõ, illetve meghaladó
hõmérséklet is lehet. Több fel-
hõ a jövõ hét elején lehet, ak-
kor már megközelíthetnek
minket a nyugat-európai front-
rendszerek felhõmezei.

www.metnet.hu

GYÁSZNAPON
Ezeket a sorokat október hatodikán írom…
Százhatvanöt évvel ezelõtt hatalmi parancsra egy mezõn felsora-
koztattak tizenhárom kiváló, örök emberi mintát képviselõ em-
bert, és kivégezték õket. Kemény katonákat, száz csata hõseit, is-
teni szerelmeseket, az erkölcs példaképeit. A búcsúleveleiket,
utolsó perceiket figyelve bámulatba esünk, hogy kerülhettek egy
csoportba ilyen remek emberpéldányok.
Miért kellett megölni ezeket a hõsöket, Istenem? Tulajdonkép-
pen miért kell ölni? Olyan kérdés ez, amelyre évezredek óta kere-
si az emberiség a választ, és nem találja. Miért ölünk mi, embe-
rek?
Aki sorra került az ítélet végrehajtásában, az sorra odalépett még
élõ társaihoz, és megölelte õket. Utolsónak Vécsey lépett az
akasztófa alá, õ már végignézte tizenkét társa búcsúját az élettõl.
Nem volt kitõl elbúcsúznia. A gróf, a császári és királyi kamarás
odament kivégzett bajtársa és haragosa, a fél paraszt Damjanich
százados kötélen függõ holttestéhez, letérdelt, és kezet csókolt a
halottnak. A kivégzések után megszólaltak Arad város összes
harangjai.
„Ölni, azt tudtok, jó urak.” Valami ilyesféle mondatot olvasunk a
Bánk bánban. Valóban: némely „jó urak”, akik a szerencse ké-
nye-kedve által ilyen helyzetbe jutottak, sokszor éreztek jogot ar-
ra, hogy elvegyék embertársaik életét. Ha belegondolunk, elcso-
dálkozunk. Mi ad jogot egy emberfiának arra, hogy megfosszon
az élettõl egy ugyanolyan embert, mint õ maga? Káin óta ebbõl
nem csinálnak problémát maguknak némelyek. A történelem
gyilkosságok története. A szabadságharc leverése után a Tizen-
hármon kívül még mintegy százötven embert tettek a föld alá. 56
után Kádárék megduplázták ezt. Soroljuk? Említsük a francia
forradalmat, a nyaktiló félelmetes üzemeltetését, tízezrek kivég-
zését? De ott van a huszadik század két tébolyultja, Hitler és Sztá-
lin. Milliók lehelték ki miattuk a lelküket. Igen, milliók. Hitler a
társaival úgy döntött, hogy egy-két népet meg kell szüntetni. Ezer
évek óta létezett egy népcsoport, a zsidóság. Az Úr választott nép-
ének tekintették magukat, õk adták az emberiségnek azt a tíz pa-
rancsolatot, amelynek betartása megmentette volna a fajtánkat a
háborúktól, bûnözéstõl. Az ide tartozó lényeknek családjuk volt,
gyermekeik, igen kiváló koponyák tartoztak közéjük. Tõlük szár-
mazott Jézus Krisztus, a Föld legnépesebb vallásának, a keresz-
ténységnek a megalapítója. A náci vezér némi töprengés után úgy
döntött, hogy ez a nép szûnjön meg. Mert neki így tetszett. Ugye,
rejtély, hogy került ez a piktor (a világháborúban talán õrmester)
ebbe a pozícióba!
Különben magát Jézus Krisztust is kivégezték, mint tudjuk.
Nem mindig jó abban a tudatban élni, hogy ember vagyok, mint
azok.

L. A.

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
KÖZÖS SÉTÁRA INVITÁL

minden érdeklõdõt!
Nyáron a sárbogárdi Huszár-temetõ

nevezetes halottainak nyughelyét
ismerhették meg az érdeklõdõk.

Október 19-én, vasárnap, délután 2 órától
a sárszentmiklósi temetõbe szervezünk

hasonló felfedezõ sétát, ha az idõ engedi.
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Oly korban éltünk 37.
A nagy megkísértés

A hatalom tisztában van azzal, hogy eresz-
tékeiben recseg-ropog a szocialista rend-
szer, és mélyreható gazdasági és társadal-
mi reformokra lenne szükség. Ezeket a re-
formokat azonban mindenáron el akarják
kerülni. Helyette a hatalom koncentráció-
jával próbálkoznak. Baj van a települések
gazdálkodásával? Probléma van a kulturá-
lis intézményrendszerrel? Nem jól mûköd-
nek az iskolák? Rosszul gazdálkodnak a
termelõszövetkezetek, állami gazdasá-
gok? Akkor vonjuk õket össze, központo-
sítsunk, tegyük egy kézbe az irányítást! Így
indult el az újabb központosítási hullám,
amit õk integrációnak hívnak.
A falvak, szövetkezetek, állami gazdasá-
gok összevonásával kezdõdött, ami most a
települések intézményeinek összevonásá-
val folytatódik. A kulturális és oktatási in-
tézményeket egy közös igazgatás alá akar-
ják vonni Sárbogárdon is. Még a neve is el-
lenszenves az új irányító rendszernek. Úgy
hívják, hogy GAMESZ, azaz gazdasági,
mûszaki ellátó szervezet.
Farkas Jóska kopog be az irodámba egy
reggel.
– Gyere, Lajoskám, a Kovács elvtárs sze-
retne veled beszélni.
– Na, ne mondd! Nem rúg ki a hosszú haja-
mért?
Jóska kényszeredetten mosolyog.
– Gyere, mert már várnak! – kerüli el sür-
getésével kérdésemre a választ.
Odaát a nagyfõnök irodájában vagy hatan
ülik körül a nagy asztalt. Kovács János
elém jön, mézes mosollyal, kezet nyújt,
még a széket is kihúzza, hogy üljek le.
– Hargitai elvtárs. Elhatároztuk, hogy a
párt állásfoglalását és a minisztérium szak-
mai ajánlását követve a város összes isko-
láját, óvodáját, kulturális intézményét
összevonjuk közös igazgatás alá, és mivel
magát tartjuk erre legalkalmasabbnak, ki-
nevezzük az összes intézmény fõigazgató-
jának négyszer akkora fizetéssel, mint amit
most kap. Titkárságot, szolgálati autót is
kap hozzá sofõrrel – hatásszünetet tart,
közben azt lesi, hogyan reagálok az aján-
latra. Rezzenéstelen arcomról nem tud le-
olvasni semmit, tovább folytatja: – Magá-
nak az lenne a feladata, hogy az összevonás
helyességérõl meggyõzze az intézmények
vezetõit. Ebben mi és a párt vezetése is ma-
ga mellett állunk.
Huh! Ez egyszerre sok volt. Kapkodtam a
fejem a váratlan ajánlat hallatán. Tudják,
hogy ha más nem, én biztosan mindent
megtennék, hogy megakadályozzam ezt a
baromságot. Ezért kínáltak meg ezzel a
zsíros állással, a négyszeres fizetéssel, szol-
gálati autóval, bögyös titkárnõvel, mie-
gyébbel, ami ezzel a funkcióval jár, hátha
beszédülök tõle.
Maga az elképzelés nem lepett meg, hiszen
errõl beszélt ekkor már hónapok óta a pro-

paganda. Az lepett meg igazán, hogy ép-
pen engem akarnak megkísérteni, amikor
minden ezzel kapcsolatos fejtágítón kemé-
nyen vitába szálltam az elgondolásukkal.
Az intézmények, termelõszövetkezetek,
települések összevonására nem volt tör-
vény, de nem is tiltotta semmi. Tehát nem
volt kötelezõ végrehajtani! Ezért nem is
törvényre hivatkoztak a vitákban, hanem a
nagy szervezettel elérhetõ megtakarításra
hivatkoztak. A vitákban rámutattam, hogy
az integráció takarékosság helyett még na-
gyobb pazarlásokat eredményezne a bü-
rokrácia növekedése miatt.
Visszafojtott csönd fogadja Kovács szava-
it. Mind engem néz. Várják, hogy mit mon-
dok a pazar ajánlatra.
„Na, most számolj tízig, mielõtt bármit
mondasz!” – fut át az agyamon a gondolat.
Ahogy peregnek a másodpercek, bennem
egyre erõsebb a tiltakozás. Nagy levegõt
veszek, aztán kimondom, lesz, ami lesz!
– Nem! Ne haragudjanak, de ezt nem vál-
lalom. Sõt, mindent megteszek, hogy ez a
gyalázat ne történhessen meg Sárbogár-
don.
– Lajos, légy kompromisszumkészebb! –
könyörög Jóska. – Ilyen ajánlatot nem le-
het visszautasítani.
Kovács elvörösödve felugrik.
– Mi az, hogy gyalázat? Maga gyalázatosan
hálátlan! Mi békülni szeretnénk és a maga
javát akarjuk, de ha ilyen önfejû, vessen
magára! Vegye tudomásul, hogy az integ-
rációt akkor is végrehajtjuk, ha maga és a
zavaros agyú barátai a fejük tetejére áll-
nak! Ha maga nem vállalja, lesz más! Ne
higgye, hogy pótolhatatlan! Kikészítjük,
tönkretesszük, ezt vegye tudomásul!
– Ehhez nekem is lesz még szavam! Ha
mást nem akartak mondani, akkor távo-
zom – állok föl a székembõl, s indulok az
ajtó felé.
Jóska szól még utánam:
– Lajos! Gondold meg! Gyere vissza!
Nem válaszolok, zaklatottan elrohanok.
Érzem, itt gyorsan kell cselekedni. Egy in-
tézményvezetõ se ért egyet az összevonás-
sal, de senki se mer szembeszállni a járási-
akkal. Két kollégát sikerül meggyõznöm,
hogy tartsanak velem, s együtt menjünk fel
Budapestre a minisztériumba. Elmondjuk
ott, hogy mit akarnak Sárbogárdon, és se-
gítsenek. Sok volt iskolatársunk dolgozik
újságoknál, minisztériumokban, fõható-
ságoknál, pártközpontban, KISZ KB-nál
vezetõ pozícióban. Mozgósítjuk mindazo-
kat, akiktõl reméljük, hogy segítségünkre
lesznek. Felkeressük a legnagyobb pél-
dányszámú napilap kulturális rovatvezetõ-
jét, aki szintén volt iskolatársam. A nyilvá-
nosságtól félnek az elvtársak.
Az ügybõl országos botrány kerekedik.
Jönnek Sárbogárdra a pestiek meg a me-
gyeiek, újságcikkek születnek az erõszakos

centralizálásról. A televízió kulturális ro-
vatától Érdi Sándor és csapata készít jó fél-
órás mûsort a sárbogárdi helyzetrõl. A fõ-
nökök nem gyõznek magyarázkodni, hogy
õk igazából nem is akarják az intézménye-
ket akaratuk ellenére összevonni, sõt az in-
tézmények akarják igazán ezt, õk csak elé-
be mennek az alulról jövõ kezdeményezés-
nek. A hazugságokra azonban pillanatok
alatt fény derül, és ekkor – felsõbb utasí-
tásra – kénytelenek leállítani a teljes szak-
mai és gazdasági integrációt. Sárbogárdon
így nem tudják létrehozni a GAMESZ-t.
A következõ évben megszûnnek ország-
szerte a járási hivatalok, Kovács János
nyugdíjba megy. A járás területi feladatait
a nagyközség veszi át. Nyugdíjazzák Pál
Viktort, a tanácstitkárt kihelyezik Puszta-
egresre nulla hatáskörrel a tanácsi kiren-
deltség vezetõjének. A pártbizottságról is
nyugdíjba megy az „enyingi banda”. Ezzel
teljes generációváltás történik a helyi hata-
lomban, s egyúttal megváltozik a vezetõk
kiválasztásának elve is. Már nem a politi-
kai megbízhatóság, nem a pártiskola, nem
a közös 56-os karhatalmista múlt, nem az
elvtársi kapcsolatok határozzák meg a ve-
zetõ kiválasztásának módját – legalábbis
egyelõre úgy tûnik, hogy nem –, hanem a
szakmai alkalmasság. Viktor helyére ek-
kor kerül Szalai István közgazdász diplo-
mával, több éves közigazgatási gyakorlat-
tal. Az új reformkommunista nemzedék
nagy lendülettel kezd munkába és bízik ab-
ban, hogy a bevezetett gazdasági reformok
mellett a szocializmus a demokratikus
centralizmus elvének meghirdetésével
életben tartható.
Nem kell egy év se, hogy kiderüljön: a késõ
kádári „reformkor” nem hoz igazi demok-
ráciát. A demokratikus centralizmus meg-
hirdetett elvébõl a centralizmusra, a köz-
pontosításra esik ezután is a hangsúly.
Az intézmények gazdasági integrációjá-
nak kérdése újabb lendületet kap Sárbo-
gárdon is. Hosszas vitákat követõen az in-
tézmények gazdasági önállóságát elveszik,
gondnokság alá helyezik õket. A gondnok-
ságból a mûvelõdési központ tud csak kívül
maradni. Egyedül nekünk sikerül nagyon
keserves viták árán megõrizni a gazdasági
és szakmai önállóságunkat.
Az új elvtársak már nem csapkodják az
asztalt, nem kötözködnek a ruházatomon,
hajviseletemen. Sokkal inkább hatalmi
manipulációkkal érvényesítik az akaratu-
kat, amivel ha vitába szállok, olyan, mintha
vattába harapnék. Se köpni, se nyelni nem
lehet tõle.
Elviselhetetlen a jövõkép nélküli pangás.
Szenvedéllyel vetem bele magam a nyúlte-
nyésztésbe, kertészkedésbe. Idõm van
rá…
Folytatom.

Hargitai Lajos
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8 gól, döntetlen
Sárszentmiklós Tordasra látogatott a hétvégén,
ahol csak egy pontot tudott begyûjteni. 4-1
arányban is vezetett már a Tordas a Sárszent-
miklós ellen, a hazaiaknak mégis be kellett érni-
ük az egy ponttal. A vendégek a 71. és a 80. perc
között háromszor vették be Heim kapuját, így a
találkozó 4-4-es döntetlennel zárult. A tordasi
színekben Márkus Roland csapata összes gólját
magára vállalta. A túloldalon Bezerédi Ádám há-
rom percen belül duplázott, és Szabó Gergõ is
eredményes volt. Sajnos egy félidõt kapott a

Tordas, így egy félidõ maradt a javításra. Néhol
gondok voltak a fejekben és a játék minõségé-
ben. Ha ezeket kiküszöböli a miklósi gárda, akkor
megint ütõs csapatként léphet fel.
Az ifi 3-0-ra nyert.
Megye III.: 3-2-re nyert Rácalmás ellen.
Öregfiúk: Káloz–Sárszentmiklós 1-3.
U18: Videoton Baráti Kör– Sárszentmiklós 3-4.

Sárszentmiklósi SE

Az Agárdi Termál csoport
eredményei és állása

Mezõszilas–Lajoskomárom 1-3
Baracs–Kulcs 3-2
Adony–Aba-Sárvíz 1-4
Nagylók–Szabadegyháza 2-4
Sárosd–Pusztaszabolcs 6-1
Soponya–Enying 4-2
Nagykarácsony–Káloz 1-4
LMSK–Seregélyes 2-2
1. Sárosd 8 8 0 0 55 5 50 24
2. Lajoskomárom 8 6 1 1 34 9 25 19
3. Baracs 8 6 1 1 22 10 12 19
4. Aba–Sárvíz 7 6 0 1 25 9 16 18
5. Pusztaszabolcs 8 4 1 3 21 14 7 13
6. Nagylók 7 4 0 3 25 17 8 12
7. Káloz 7 4 0 3 21 19 2 12
8. Soponya 8 4 0 4 14 25 -11 12
9. Kulcs 8 3 1 4 21 19 2 10
10. Szabadegyháza 8 3 0 5 15 26 -11 9
11. Mezõszilas 8 2 2 4 12 25 -13 8
12. Adony 8 2 1 5 13 22 -9 7
13. Enying 8 2 0 6 14 25 -11 6
14. Nagykarácsony 8 2 0 6 11 40 -29 6
15. LMSK 8 1 2 5 10 29 -19 5
16. Seregélyes 7 0 1 6 5 24 -19 1

A Viszló Trans csoport
eredményei és állása

Velence Bericap–Dunafém-Maroshegy 1-0
Mór–Ercsi 3-0
Martonvásár–Polgárdi Vertikál 4-1
Puskás FC Kft. II.–Gárdony-Agárdi 1-1
Dunaújváros PASE Kft. II. 1-2
Mezõfalva–Szár 3-0
Kisláng–Iváncsa 0-2
Tordas–Sárszentmiklós 4-4
1. Iváncsa 7 7 0 0 26 6 20 21
2. Velence 8 5 1 2 16 7 9 16
3. Gárdony–Agárd 8 4 4 0 15 9 6 16
4. Dunaújváros 7 4 2 1 18 6 12 14
5. Mór 7 3 4 0 14 6 8 13
6. Ercsi 8 4 0 4 21 14 7 12
7. Polgárdi Vertikál 7 3 2 2 10 12 -2 11
8. Mezõfalva 8 3 1 4 12 17 -5 10
9. Sárszentmiklós 7 2 3 2 19 12 7 9
10. Kisláng 8 2 3 3 11 10 1 9
11. Martonvásár 7 2 1 4 13 14 -1 7
12. Tordas 7 2 1 4 14 25 -11 7
13. Szár 7 2 1 4 7 23 -16 7
14. Bicske 8 2 1 5 13 17 -4 5
15. Dunafém–M.hegy 7 0 2 5 6 16 -10 2
16. Puskás FC 7 0 2 5 4 25 -21 2
-2 pont Bicske csapatától levonva.

A Horfer Serleg csoport
eredményei és állása

Sárszentmiklós II–Rácalmás 3-2
Dég–Kisapostag-DASE 0-2
Nagyvenyim–Alap 9-0
Elõszállás–Cece 1-6
Vajta–Perkáta 7-2
Sárbogárd–Sárszentágota 5-1
1. Nagyvenyim 8 7 1 0 39 3 36 22
2. Kisapostag–DASE 8 7 0 1 35 14 21 21
3. Sárszentmiklós II. 7 6 0 1 20 8 12 18
4. Cece 7 4 2 1 31 8 23 14
5. Rácalmás 8 4 2 2 29 16 13 14
6. Sárbogárd 8 3 3 2 18 16 2 12
7. Dég 8 3 1 4 16 20 -4 10
8. Alap 8 2 2 4 19 31 -12 8
9. Vajta 8 2 1 5 18 23 -5 7
10. Elõszállás 8 1 1 6 15 26 -11 4
11. Sárszentágota 8 0 2 6 9 54 -45 2
12. Perkáta 8 0 1 7 9 39 -30 1

Nem sikerült javítani
VAX KE Sárbogárd–Nemesvámos KC 28-16 (7-11)

Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 2.
forduló
Vezette: Besszer–Puszta.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 5, Bodoki 4,
Pluhár 2, Rehák 1, Hegedüs, Kaló 1.
Cserék: Borostyán, Sohár – Pordán, Németh II.
2, Oláh, Szilveszter, Suplicz, Iker, Horváth 2.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Kiállítások: 0, illetve 2 perc, hétméteresek: 6/3,
illetve 4/4.
Az elsõ fordulóban is mi kezdtünk lendületeseb-
ben, ez most is így történt. Egészen a 18. percig
nálunk volt az elõny, aztán ismét jött a rövidzár-
lat, és az ellenfelünk gyorsan átvette a vezetést.
Az elsõ félidõben sajnos 7 gólt tudtunk csak sze-
rezni, és ami még ennél is rosszabb, hogy az
utolsó 12 percben mindössze egyetlen találatra
voltunk képesek.
A második félidõt ismét mi kezdtük jobban, sike-
rült hétmétereseket kiharcolni, azokat viszont
csak hellyel-közzel tudtuk kihasználni, így 3 gól-
nál jobban nem sikerült megközelíteni a nemes-
vámosiakat. A 2. félidõ hajrájára pedig már nem
tudtuk szorosabbá tenni a mérkõzést, így az utol-
só 10 percet is a vendégek nyerték meg maga-
biztosan és alakították ki a 8 gólos különbséget a
javukra.

A mérkõzésrõl ismét azok a hibák mondhatóak
el, mint az elõzõrõl. Sok eladott labda, pontatlan
helyzetkihasználás és ebbõl kifolyólag a kevés
lõtt gól. A mai kézilabdában sajnos 17 lõtt góllal
már nem lehet mérkõzést nyerni. A védekezé-
sünkre viszont nem lehet panasz, hiszen egy na-
gyon magas lövõkbõl és erõs fizikumú belsõ em-
berekbõl álló csapatot sikerült 25 gólon tartani.
Ha meccs elõtt azt mondják itthon, hogy 25 gólt
kapunk, határozottan állíthattuk volna, hogy
gyõztesként hagyjuk el a pályát.
A játékvezetés véleményem szerint nem volt
megfelelõ, hiszen a mérkõzés nem kézilabdáról,
hanem háborúról és verekedésrõl szólt. A mér-
kõzésen összesen 2 perc kiállítás volt, ami azt
mutatja, hogy sportszerû, tiszta mérkõzés zaj-
lott. Bátran lehet állítani, hogy mindkét oldalon
minimum 5-6 kétperces büntetés maradt meg-
torlatlanul.
A következõ mérkõzésünkre október 12- én, va-
sárnap, 16 órakor kerül sor Alsóörsön; az ellen-
felünk az Alsóörsi SE lesz. Remél-
jük, sikerül elsõ gyõzelmünket is
begyûjteni a hétvége során.

HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

Rehák Tamás

2014. OKTÓBER HÓNAPBAN
AZ ALÁBBI IDÕPONTOKBAN KERÜL SOR

A TÉRÍTÉSI DÍJAK BESZEDÉSÉRE
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:

2014. október 14. (kedd) 7.45–16.30
2014. október 21. (kedd) 7.45–11.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:
2014. október 16. (csütörtök) 7.45–16.30
(Kippkopp Óvodát is)
2014. október 20. (hétfõ) 7.45–11.30
(Kippkopp Óvodát is)

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:
2014. október 15. (szerda) 7.45–16.00
2014. október 17. (péntek) 7.45–11.30

Szent István Általános Iskola:
2014. október 18. (szombat) 7.45–9.30
2014. október 22. (szerda) 9.00–10.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola

2014. október 18. (szombat) 10.00–11.30
2014. október 22. (szerda) 7.45–8.30

Zengõ Óvoda Sárbogárd

2014. október 14. (kedd) 7.00–9.00
2014. október 16. (csütörtök) 7.00–9.00
2014. október 20. (hétfõ) 14.30–16.30
ISKOLÁS IS!

Aprajafalva Óvoda (Töbörzsök)

2014. október 15. (szerda) 14.00–16.00

Pótbefizetés:

2014. október 27-én, hétfõn a sárbogárdi pol-
gármesteri hivatal fsz. 13. számú irodájában.
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Elvesztette uralmát
jármûve felett

Elvesztette uralmát jármûve felett egy sofõr és autójával Abán, a Pe-
tõfi Sándor utcában egy családi ház beton alapú kerítésének ütközött
október 4-én. Az ütközés következtében kidöntött egy betongyámon
lévõ fa telefonoszlopot és egy gyümölcsfát is. Az autóban ketten utaz-
tak, akik közül a sofõr súlyos sérüléseket szenvedett. Az utasa nem
sérült meg. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók elvégezték az autó
áramtalanítását, az oszlop helyreállításáról a szolgáltató gondosko-
dott. Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI

Déli gyors

2014. október 1-jén egy 48 éves velencei férfi sze-
mélyautójával Rétimajor irányából Rétszilas felé
haladt. Amikor a rétszilasi vasútállomásnál találha-
tó vasúti átjáróhoz ért, a piros jelzés ellenére ráhaj-
tott a vasúti átjáróra és a menetiránya szerinti bal
oldalon lévõ félsorompó rúdját az autó bal elejével
letörte. A baleset során a sorompót tartó csavar el-
tört, a kábelekkel együtt kiszakadt a helyérõl és az
út mellett találták meg. A baleset során senki nem
sérült meg. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság a
közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény bûn-
tettének elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att folytat eljárást az ügyben.

4 nap elzárás

A sárbogárdi rendõrök 2014. október 3-án egy szé-
kesfehérvári férfit igazoltattak, aki egy bérautóval
közlekedett. Az intézkedés során kiderült, hogy a
25 éves férfit a Székesfehérvári Rendõrkapitány-
ság a vezetéstõl eltiltotta. Ezután az egyenruhások
a férfit elõállították, majd meghallgatását követõen
szabálysértési õrizetbe vették az eltiltás tartama
alatt szabálysértés elkövetése miatt. A bíróság
2014. október 5-én tartotta meg a gyorsított bíró-
sági tárgyalást, ahol 4 nap elzárást ítéltek az elkö-
vetõnek.

Kerti parti

A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra 2014. október
3-án Sárkeresztúrról, a Fõ utcából verekedésrõl ér-
kezett bejelentés. Négy helyi lakost különbözõ kerti
szerszámokkal a kezében megtámadott és bántal-
mazott egy sárkeresztúri férfi és két nõ. A támadók
megrongálták a sértettek ott parkoló személygép-
kocsiját is. A helyszínre érkezõ járõrök elfogták és a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították a 30
éves helyi lakost, akit a nyomozók csoportosan el-
követett garázdaság bûntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak
ki, majd bûnügyi õrizetbe vettek. A bûncselekmény
elkövetésével gyanúsítható további két személyt
még keresi a rendõrség.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK HÍREKSzüret és családi nap
A töbörzsöki Szent István Általános Iskola diákjai, pedagógusai és a szülõk úgy döntöttek, hogy a szomba-
tot együtt töltik. Szüreti felvonulással indították a napot. A felsorakozott kocsik elé lenyûgözõ, mennyi
szép lovat fogtak be! A gazdáik adtak rá, hogy a paripákra mutatós szerszám is kerüljön.
Miután minden dísz és alkalom-
hoz illõ ruhába öltözött utas a he-
lyére került, elindult a menet az
Imremajori útról a Bajcsy-Zsi-
linszky utca irányába. A felvonu-
lókat csinos huszárkisasszonyok
kísérték.

Ezt követõen családi napon kap-
csolódhatott ki a népes sereg. A
gyerekek által készített, nagyon
ötletes tökvariációkból szabadté-
ri kiállítást rendeztek az ebédlõ
udvarán. A bejárat mellett élet-
nagyságú bábuk köszöntötték az
érkezõket, bent pedig megszám-
lálhatatlan finomságból lehetett
válogatni.

Hargitai–Kiss Virág

A Kippkopp-menet Miklóson
Csütörtökön a reggeli órákban több fogat mellett sürögtek-forogtak a szülõk, ugyanis – hogy a gyerekek se
maradjanak ki a jóból – egy szüreti felvonulást szerveztek a Kippkopp Óvoda lakóinak örömére.
A kocsikat az indulás pillanatáig
szépítgették, díszítgették. Az ovi-
sok már az ablakból lesték a fel-
sorakozott kocsisort, és bentrõl
sikongattak örömükben. Mikor
kiértek, alig lehetett õket vissza-
fogni, úgy bezsongtak.

Miután az óvó nénik és a szülõk
felrakták a gyerekeket a kocsik-
ra, indulhatott a menet. Két fiatal
hegedûs, egy énekes, valamint
egy fotós is elkísérte õket, így
szólhattak az énekek.

A kocsik útja mentén sokan kijöt-
tek a házakból, kiálltak a kapu elé
és onnan integettek az ovis szü-
retiseknek.

Hargitai Gergely

Haragosát bántalmazta

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság vizsgálati alosz-
tálya súlyos testi sértés bûntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a
26 éves N. Adrián Bencével szemben. A székesfe-
hérvári férfit azzal gyanúsítják a rendõrök, hogy
2014. augusztus 2-án hajnalban egy nagylóki ren-
dezvényen elõzetes szóváltást követõen bántalma-
zott egy 27 éves férfit, akinek a bántalmazás követ-
keztében eltörött az orra. N. Adrián Bencét a kiérke-
zõ járõrök elfogták és a Sárkeresztúri Rendõrõrsre
elõállították, ahol a nyomozók gyanúsítottként hall-
gatták ki.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság vizsgálati alosz-
tálya a napokban befejezte az ügyben folytatott
nyomozást, és az illetékes ügyészségen vádeme-
lést javasolt.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Október 11., SZOMBAT
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Magyar gazda 6.15 Történetek a
nagyvilágból 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.00 Vág-
tass velem! 10.30 Erzsébet-tábor 2014 11.00 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Vi-
rágzó Magyarország 12.45 Forma-1 14.30 Szabadság tér ’89 15.15 Ég, föld, férfi,
nõ 16.10 Gasztroangyal 17.10 Románia–Magyarország Eb-selejtezõ labdarú-
gó-mérkõzés 20.15 Híradó 20.50 Sporthírek 21.05 Szerencse Szombat 22.00 CAFe
Budapest Kortárs Mûvészeti Fesztivál 22.10 Éjszakai rohanás 0.15 Flyboys – Égi
lovagok
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.35
Teleshop 10.30 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.00 Házon kívül 11.35 A’la
Car 12.05 TRENDmánia 12.40 Brandmánia 13.20 Agymenõk 14.10 Celeb vagyok,
ments ki innen! 15.45 Pincérlány – Édesen is csípõs 18.00 Híradó 18.55 Celeb va-
gyok, ments ki innen! 20.30 X-Faktor 22.45 Durr, durr és csók 0.50 Tuti lúzerek 2.55
Vadmacskák 4.00 Észak és Dél 5.30 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.25 Asztro-világ 10.30 Kalandjárat 11.00
ÁllatoZoo 11.30 Tûsarok 12.00 Én is tükörbe nézek 12.30 Falforgatók 13.30 Apák
gyesen 14.30 Édes élet 17.00 Napló 18.00 Tények 19.00 Transformers 2.: A bukot-
tak bosszúja 22.00 Felhangolva 0.10 Nem vagyunk mi angyalok 2.10 Sportos 2.20
Sue Thomas – FBI 3.45 Franklin és Bash 4.30 Briliáns elmék 5.15 Hazugságok
gyûrûjében
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Ka-
barématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai
15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Közv. a Románia–Ma-
gyarország labdarúgó Eb-selejtezõrõl 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megúju-
ló értékeink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Október 12., VASÁRNAP
MTV: 4.55 Hajnali gondolatok 5.00 Esély 5.25 Magyar gazda 5.55 Ma reggel 8.00
Híradó 8.05 Sporthírek 8.15 A világ kertjei 8.25 Európai szemmel 8.50 Katolikus
krónika 9.30 Cigány pasztoráció 10.00 Híradó 10.05 Cigány pasztoráció 10.10 Kér-
dések a Bibliában 10.30 Református magazin 10.55 Ortodox ifjúsági mûsor 11.05
Écsy Gyöngyi-portré 11.30 Útmutató 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Forma-1
15.20 TS – Sport 7 16.00 Híradó 16.10 Hétköznapi kifutó 16.35 Ybl 200 16.45 Így
készült a T. S. Spivet különös utazása 17.15 CAFe Budapest Kortárs Mûvészeti
Fesztivál 17.25 Az elveszett szurdok csimpánzai 18.20 Fapad 18.50 Önkormányzati
választás 2014 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Önkormányzati választás
2014 0.05 Híradó 0.25 José Cura és Komlósi Ildikó Veszprémben 1.10 Apocalypto
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.45 Egészségkalauz 10.15 Teleshop
11.15 Kalandor 11.40 4ütem 12.15 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.50 Tru Calling – Az õrangyal 13.50 Celeb vagyok, ments ki innen! 15.25 Az ördög
jobb és bal keze 2. 18.00 Híradó 18.55 Celeb vagyok, ments ki innen! 20.20
X-Faktor 22.40 Híradó különkiadás – Önkormányzati választások 2014 23.10 Portré
23.50 Lányom emlékére 1.50 A zöld lámpás 3.10 Vadmacskák 4.00 Reflektor 4.10
Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.25 Babavilág 9.55 Több mint testÕr
10.25 Asztro-világ 11.30 Stílusvadász 12.00 Stahl konyhája 12.30 Édes élet 15.00
Transformers 2.: A bukottak bosszúja 18.00 Tények 19.00 Sztárban sztár 21.40
Mission Impossible – Fantom protokoll 0.20 Tények rendkívüli kiadás 0.55 Csak
szerelem kell 3.25 Sportos 3.35 Kasszasiker 4.25 Szellemdoktor 5.15 M, mint
muskétás 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 180 perc extra
8.00 Vasárnapi újság 10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel
12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 13.00 Forma-
bontó 15.05 G7 – Gazdasági magazin 15.30 Európai idõ 16.00 Krónika 16.05 Szon-
da 16.35 Oxigén 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Regényes
történelem 19.05 Önkormányzati választás 2014. 22.00 Krónika 23.50 Krónika 0.10
Éjszaka

Október 13., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Vágtass velem! 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az
álmok szigete 10.00 Sophie szerint a világ 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 14.00 Ma-
gyarlakta – vidékek krónikája 14.40 Zorro 15.30 Charlie, majom a családban 16.20
Jövõ-idõben 16.30 Híradó+ 16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.25 Kékfény 21.20 Római helyszí-
nelõk 22.10 CAFe Budapest Kortárs Mûvészeti Fesztivál 22.20 Az Este 23.00 Hír-
adó 23.10 Sporthírek 23.20 Aranymetszés 0.10 Rex felügyelõ 0.55 Család-barát
2.20 Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Buda-
pest 14.40 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.10 Segítség, bajban vagyok! 17.25
Fókusz 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok közt 21.05 Celeb
vagyok, ments ki innen! 22.45 Híradó 23.15 Reflektor 23.35 Döglött akták 1.40
Kung-fu 2.30 Egy rém modern család 3.10 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Bará-
tok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.25 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Bumm! 20.50 Édes élet 22.10 Amerikai pite 2. 0.20

Tények 1.05 Aktív 1.30 Sportos 1.40 Zsaruvér 2.30 Maricruz 2.55 A macska 3.20
Szellemdoktor 4.05 Családi titkok 5.00 Csapdába csalva 5.20 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.35 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög ka-
tolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rend-
szerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Október 14., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Sophie szerint a világ 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.25 Virágzó Magyarország 13.50
Ég, föld, férfi, nõ 14.50 Zorro 15.40 Charlie, majom a családban 16.30 Híradó+
16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Feröer-szigetek–Magyarország Eb-selejtezõ labdarú-
gó-mérkõzés 22.45 CAFe Budapest Kortárs Mûvészeti Fesztivál 22.55 Az Este
23.25 UEFA-selejtezõk: Összefoglaló 23.40 Híradó 23.50 Sporthírek 0.00 Levél Is-
tenhez 0.35 Rex felügyelõ 1.20 Család-barát 2.40 Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Buda-
pest 14.40 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.10 Segítség, bajban vagyok! 17.25
Fókusz 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok közt 21.05 Celeb
vagyok, ments ki innen! 22.45 Híradó 23.15 XXI. század – A legendák velünk élnek
23.50 Reflektor 0.10 A fõnök 1.10 EgészségKalauz 1.50 A Muzsika TV bemutatja:
Mi, muzsikus lelkek 2.15 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40
Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.25 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Bumm! 20.50 Édes élet 22.10 Mission Impossible –
Fantom protokoll 0.45 Tények 1.30 Aktív 1.55 Sportos 2.05 Perlasca: Egy igaz em-
ber története 4.10 Maricruz 4.35 A macska 5.00 Csapdába csalva 5.20 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.43 Zene 21.45 Közv. a Feröer-
szigetek–Magyarország labdarúgó Eb-selejtezõrõl 22.40 Krónika 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 15., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Sophie szerint a világ 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.25 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.40 Álom-kép
14.40 Zorro 15.30 Charlie, majom a családban 16.15 Jövõ-idõben 16.20 Híradó+
16.35 Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 A muskétások 21.20 Szabadság tér ’89 22.00 CAFe Buda-
pest Kortárs Mûvészeti Fesztivál 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek
23.05 KorTárs 23.35 Summa 0.05 Rex felügyelõ 0.55 Család-barát 2.20 Sophie
szerint a világ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Buda-
pest 14.40 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.10 Segítség, bajban vagyok! 17.25
Fókusz 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok közt 21.05 Celeb
vagyok, ments ki innen! 22.45 Híradó 23.15 Házon kívül 23.45 Reflektor 0.05 Ha-
zudj, ha tudsz! 1.05 Kémpárbaj 2.10 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt
4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.25 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Bumm! 20.50 Édes
élet 22.15 Frizbi Hajdú Péterrel 23.15 Hawaii Five-0 0.15 Tények 1.00 Aktív 1.25
Sportos 1.35 Gyagyások serege 3.20 A macska 4.05 Családi titkok 5.00 Csapdába
csalva 5.20 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A reformá-
tus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Megújuló
értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MÛSORA
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 10., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Színjátszó-találkozó 3-5. rész (ism. 3x70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Október 11., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú férfi kézi-
labda-mérkõzés (60p) 13.00 Lapszemle 14.00 Színjátszó-találkozó 3-5. rész
(ism. 3x70p) 18.00 Lapszemle 19.00 Édesszájú cukrász – Interjú Althamer
Eszterrel (30p), Fogathajtás Cecén (50p), Cseri Kálmán a cecei reformátu-
soknál (90p), Jótékonysági koncert a Szent László-templomban (75p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Október 12., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Színjátszó-találkozó 3-5. rész (ism.
3x70p) 14.00 Édesszájú cukrász – Interjú Althamer Eszterrel (30p), Fogat-
hajtás Cecén (50p), Cseri Kálmán a cecei reformátusoknál (90p), Jótékony-
sági koncert a Szent László-templomban (75p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hit-
élet 23.00 és 0.00 Heti híradó

Október 13., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Családi koncert Sárszentmiklóson (32p), Idõsek világnapja (108p),
Sáregres hazavár 1. rész (66p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Október 14., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. osztályú férfi kézilab-
da-mérkõzés (60p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Interjú Varga Gáborral
(30p), Projektzáró a Zengõ Óvodában (30p), Óvodaátadó Cecén (60p),
Sáregres hazavár 2. rész (66p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Október 15., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Családi koncert Sárszentmiklóson
(32p), Idõsek világnapja (108p), Sáregres hazavár 1. rész (66p) 13.00 Heti
híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei I. osztályú labdarú-
gó-mérkõzés (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Október 16., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú labdarú-
gó-mérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00
Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszem-
le és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

Október 16., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Sophie szerint a világ 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Rondó 13.00 Kvartett 13.30 Átjáró 14.00 A Tihanyi Bencés Apátság
14.25 Zorro 15.15 Charlie, majom a családban 16.00 Jövõ-idõben 16.10 Híradó+
16.25 Rex felügyelõ 17.15 Szerencse Híradó 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Ma-
radj talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Fábry 21.45 Munkaügyek 22.10
CAFe Budapest Kortárs Mûvészeti Fesztivál 22.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05
Sporthírek 23.15 Barangolások öt kontinensen 23.45 Történetek a nagyvilágból
0.15 Rex felügyelõ 1.05 Család-barát 2.30 Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Buda-
pest 14.40 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.10 Segítség, bajban vagyok! 17.25
Fókusz 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok közt 21.05 Celeb
vagyok, ments ki innen! 22.45 Híradó 23.15 Brandmánia 23.55 Reflektor 0.10 Oda-
át 1.15 A’la Car 1.45 Egy rém modern család 2.10 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10
Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.25 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Bumm! 20.50 Édes élet 22.10 NCIS 23.10 22-es kör-
zet – A bûn utcái 0.10 Tények 0.55 Aktív 1.20 Sportos 1.30 Grimm 2.20 Hawaii
Five-0 3.10 A macska 4.00 Családi titkok 5.00 Csapdába csalva 5.20 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római ka-
tolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Alma és
fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális maga-
zin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház
21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ
23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 17., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Sophie szerint a világ 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Életkerék 13.00 Esély 13.40 A muskétások 14.35 Zorro 15.25 Charlie,
majom a családban 16.15 Jövõ-idõben 16.25 Híradó+ 16.35 Rex felügyelõ 17.25
Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Vir-
tuózok 21.35 CAFe Budapest Kortárs Mûvészeti Fesztivál 21.45 Az Este 22.20 Hír-
adó 22.35 Sporthírek 22.40 Yes 22.55 Maradona és Kusturica filmje 0.30 Rex fel-
ügyelõ 1.20 Család-barát 2.45 Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Buda-
pest 14.40 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.10 Segítség, bajban vagyok! 17.25
Reflektor 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok közt 21.05 Celeb
vagyok, ments ki innen! 22.45 Híradó 23.15 Reflektor 23.35 Kemény motorosok
0.35 Kalandor 1.05 CSI: A helyszínelõk 2.00 4ütem 2.25 Az éden titkai 4.00 Észak és
Dél 5.30 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.25 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Bumm! 20.50 Édes élet 22.10 Farkasember 0.30 Té-
nyek 1.15 Aktív 1.40 Sportos 1.50 Áldott jó nyomozó 2.45 A macska 3.40 Családi
titkok 4.40 Aktív 5.00 Babavilág 5.30 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00
Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvo-
nások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

Otthon végezhetõ részmunkaidõs, apró termékek csomagolása: 06
(90) 603 906 (http://mediafonebt-hu82.webnode.hu, 635 Ft/p, 06 (1)
222 8397, 06 (20) 496 3980)
Szivárvány Szépségszalon (Kossuth u. 9. tiszti-lakótelepen). Szolgál-
tatásaink: fodrászat, kozmetika, manikûr-pedikûr, mûköröm, masz-
százs, szolárium (Ergoline) 06 (30) 3808 330
Tûzifa eladó, cser aprított: 2250/q, cser aprított akáccal: 2250/q, cser
aprított m3-ben: 12500/m3, akác aprított m3-ben: 13000/m3. 06 (30)
2902 531
Kertépítõ cég nehéz fizikai munkára, munkatársakat keres. 06 (20)
411 6895
Sárbogárdon, a József Attila utcában földszinti, felújított lakás eladó.
06 (20) 9376 156 (2174748)

Fürjek eladók 06 (30) 830 7095
Sárbogárdi lakhelyû, jogosítvánnyal rendelkezõ férfi munkatársat ke-
resünk. 06 (30) 382 4133 (2174980)

600 négyszögöles kukorica eladó. 06 (25) 467 304 (2174977)

Zanussi mélyhûtõszekrény 5 fiókos A-s, kihúzható hatszemélyes asz-
tal, 1 db újszerû gázkonvektor valamint 2 db húshízó, süldõk, malacok
eladók. 06 (20) 455 7413
Udvari és kertmunkára keresek férfi munkaerõt. Jelentkezõket az aláb-
bi jeligére lehet leadni a szerkesztõségben. „Kertmunka”
Sárbogárdon szántóföldet bérelnék. 06 (30) 391 6820 (2174687)

FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN, RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA,
KÜLFÖLDRE IS. 06 70 5397882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091

GÉPJÁRMÛ- ÉS TERMELÕESZKÖZ-FINANSZÍROZÁS,
GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS.

Teljes körû ügyintézés akár helyszínen is. 06 30 400 1858

KAMIONSOFÕRT KERESEK BELFÖLDI MUNKÁRA. 06 70 4530 509

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

TRAKTOROS MUNKAKÖRBE
felvételt hirdetünk.

MEZÕGAZDASÁGI GÉPKEZELÕI VÉGZETTSÉG SZÜKSÉGES.

Bér: 180.000-200.000 Ft.

Jelentkezéseket a 06 (30) 848 7390-es
telefonszámra várjuk munkanapokon 8-14 óráig.

AGRÁRMÉRNÖK munkatársat keresünk.
Önéletrajzokat az

ujmunkatarsduna@gmail.com
címre várjuk.

FEJÕ MUNKAKÖRBE felvételt hirdetünk.
SZÁLLÁST BIZTOSÍTUNK.

Jelentkezéseket a 06 (30) 848 7390-es
telefonszámra várjuk munkanapokon, 8-14 óráig.

KREATÍVOK FIGYELEM!
Újra megrendezzük

AZ ADVENTI KÉZMÛVESVÁSÁRT.
Várjuk a készítõk jelentkezését!

MARGITKA VARRODÁJA

06 (20) 462 1682

FIGYELEM!

A Tesco üzletsoron

HASZNÁLT GYERMEKRUHA
ÜZLETÜNKBEN

minõségi áruval, olcsó árakkal
várjuk kedves vásárlóinkat!

FIGYELEM!FIGYELEM!

HASZNÁLTRUHA-HASZNÁLTRUHA-
KERESKEDÉSKERESKEDÉS

NYÍLT A POSTA ÉS A PENNYNYÍLT A POSTA ÉS A PENNY
KÖZÖTT,KÖZÖTT,

A RÉGI AJÁNDÉKBOLT HELYÉN.A RÉGI AJÁNDÉKBOLT HELYÉN.
Minõségi áruval és olcsó árakkalMinõségi áruval és olcsó árakkal

várjuk kedves vásárlóinkat!várjuk kedves vásárlóinkat!
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