
Bicskás forradalom
Nagynéném mesélte, hogy volt neki egy kis aranyos, fanyelû Ré-
vész-bicskája, nõknek való fajta, amit mindig magával hordott,
leginkább almahámozáshoz. Az õ édesapja, az én nagypapám sze-
rint ugyanis nem ember az ember bicska nélkül. Famíliánk ezt az
elvet követve nem is szûkölködik bicskákban.
Néném repülõvel készült utazni Bécsbõl, kézitáskájában a kisbics-
kával. Az átvilágító-berendezésnél azonban fönnakadt. Hiába so-
rakoztatott föl minden indokot a penge védelmében, közölték ve-
le: vagy búcsúzzon el a veszélyes tárgytól, vagy 7 euróért elpostáz-
zák neki. Ekkor néném tenyerébe fektette a kisbicskát, megsimo-
gatta, megcsókolta, és átadta a reptéri hivatalnoknak. A férfi fur-
csán nézett rá, és egybõl motozásra vitte, mintha egy fanatikus ter-
rorista lenne.
Ez a bicska nénémnek a hazához, az otthonhoz, szülõjéhez fûzõdõ
szeretetét, a családi hagyományt testesítette meg – az idegen és ri-
deg „hatalomban” viszont félelmemet keltenek az ilyen „fegyve-
rek”. Mint 56-ban, amikor a mosolygó öntudatosságot, a magyar
nép magáért való békés, de határozott kiállását brutálisan földbe
döngölték a rettegõk.
Hiszek benne, hogy az emberáldozat nem volt hiábavaló, és a föld-
be hullt vércseppek kicsíráznak bennünk. És akkor valóra válhat a
következõ bölcselet:
„… az emberiség csak azon a napon születik meg igazán, amikor az
egyént a lázadásában tisztelik.” (Osho)

Hargitai–Kiss Virág
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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Az újonnan megválasztott polgármesternek, képviselõknek, valamint a nemzetiségi önkormányzat képviselõinek október 17-én, pén-
teken délután adta át a megbízóleveleket dr. Krencz Ferencné, a helyi választási bizottság elnöke Sárbogárdon, a díszteremben, ünne-
pélyes keretek között. /HG/

Átadták a megbízóleveleketÁtadták a megbízóleveleket

Hagyományõrzõ ovisokHagyományõrzõ ovisok
MiklósonMiklóson
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Nagy László és
Kõrösi Piroska
1964. október 24-én

örök hûséget fogadtak

egymásnak.

E szövetségkötés

50.
évfordulóján szeretettel

köszönti õket családjuk.

‘Sokkal jobban van dolga a kettõnek,
mintsem az egynek, mert azoknak jó ju-
talmuk van az õ munkájukból. Mert ha
elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj
pedig az egyedül valónak, ha elesik, és
nincsen aki õt felemelje. Ha együtt fe-
küsznek is ketten megmelegszenek, az
egyedül való, pedig mi módon melegedhe-
tik meg? Ha az egyiket megtámadja is va-
laki ketten ellene állhatnak annak, és a
hármas kötél nem hamar szakad el.’

Prédikátor könyve 4. 9-12

ZENGÕ HÍREK
Köszönetnyilvánítás

a szüreti mulatságért
Köszönetünket szeretnénk nyilvánítani
azoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy
2014. október 2-án a Sárbogárdi Zengõ
Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodájában a
szüreti mulatság, a hagyományõrzés jól si-
kerüljön és a gyerekek napja különleges és
örömteli legyen az alkalomhoz illõen. Kö-
szönjük a szép magyar ruhákat a rétszilasi
klubnak és a Nagylóki Csicsergõ Óvodá-
nak, melyet az óvoda dolgozói viseltek; a
pogácsát, díszítõ anyagokat, gyümölcsöt,
részvételt, segítséget a szülõknek; a lovas
kocsisoknak, hogy rendelkezésünkre áll-
tak a felvonuláshoz; a Kölyökidõ Alapít-
ványnak az élõ zenét és táncházat.
Vidám nap volt, sok érdekes tevékenység-
gel. Reméljük, jövõre is tovább tudjuk vin-
ni e szép hagyományt.
A szüreti mulatságon kívül köszönjük Len-
gyel Istvánnak a folyami homokot, amit
óvodánknak adományozott!

Visi Mihályné óvodapedagógus

Töklámpás az ablakban

Idén nem a rémisztõ, hanem a vidám tök-
lámpások voltak többségben a Sárbogárdi
Zengõ Óvoda tökfesztiválján. A bennük
pislákoló gyertyák fénye egyébként is ben-
sõséges hangulatvilágítást adott a hamar
sötétedõ udvaron. A szülõk, gyermekek,
pedagógusok, dajka nénik serege átszelle-
mülten faragta a legkülönfélébb formájú,
színû és nagyságú tököket, szabadon en-
gedve a fantáziát. Sokan az alkalomhoz il-
lõ öltözéket öltöttek magukra: narancssár-
gát, feketét, denevéreset, boszorkányosat.
S az óvoda helyiségei is a fesztivál jellegé-
hez illeszkedtek.
Alkotás közben finom falatokból, sült tök-
bõl, zsíros kenyérbõl, süteményekbõl is ih-

letet lehetett meríteni, vagy éppen erõt az
öles tökök lebirkózásához.
Az elkészült lámpásokkal aztán körbesé-
tált az óvodai menet a lakótelepen.

Hargitai–Kiss Virág

Õszi vásár
Ezúton köszöni a Huncutka csoport a szü-
lõk segítõ munkáját, támogatását, amivel
hozzájárultak az õszi vásár sikeres lebo-
nyolításához. A befolyt összeget a csoport-
ba járó gyermekekre fordítjuk.

A Huncutka csoport óvodapedagógusai

Ovis uszi
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda minden óvo-
dájából érkeztek gyermekek az õszi úszás
meghirdetése során. Nagy örömünkre
szolgált, hogy a szervezés nem járt siker
nélkül. A gyermekek megtanulhatták az
úszás alapjait – vízhez szoktatás, siklás, há-
ton úszás, gyorsúszás –, mely nagy kon-
centrálást igényelt részükrõl. Brigi néni,
Fanni néni, Heni néni, Hajni néni játékos
foglalkozásai során a gyerekek sok él-
ménnyel gazdagodhattak.
Kollégatársaimmal büszkék lehetünk
gyermekeink sikereire, akik minden pró-
bát ügyesen álltak. Köszönetünket szeret-
nénk kifejezni a türelmes oktatóknak és az
úszást támogató szülõknek.

Palotás Bea óvodapedagógus

Zöld óvoda
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszent-
miklósi Tagóvodájában a takarítás világ-
napja alkalmából minden csoportban
örömmel törölgettek a gyerekek kis por-
törlõikkel polcokat, székeket, asztalokat,
radiátorvédõt, lambériát. Az udvaron foly-
tatták a szorgoskodást; az óvó nénik segít-
ségével levelet sepertek, gereblyéztek, ki-
takarították a babaházakat, leseperték a
járdát, összeszedték a szemetet az udvaron
és az óvoda körül.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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Ezek a vidám, munka jellegû tevékenysé-
gek kialakítják a gyermekek rend iránti
igényét, környezetünk szeretetére, tiszte-
letére, védelmére szoktatják az óvodáso-
kat. Megtapasztalják, hogy a munka nem-
csak kényszer, hanem együtt végezhetõ,
örömteli tevékenység, melynek eredmé-
nye a rendezett, esztétikus külsõ és belsõ
környezet.
Október 3-án ünnepeltük óvodánkban az
állatok világnapját. Ez alkalomból a cso-
portok kirándulásokat szerveztek. A Cica
a Nyuszi és a Tappancs csoporttal, a Bóbita
csoportosok pedig szülõkkel utaztak Vaj-
tára Rucz Irénke néni farmjára, ahol a há-
ziállatokon kívül többek között õzet és pá-
vát is láthattak. A Napsugár csoport kör-

utazást tett Sáregres–Cece–Sárszentmik-
lós állomásokkal. Sáregresen Takács Ist-
vánéknál struccot, Cecén a Boros család-
nál különleges háziállatokat néztek meg,
és lóra is ülhettek. Óvodánk legkisebbjei, a
Katica csoportosok Fekete Jani bácsiéknál
ismerkedtek a ház körül élõ állatokkal.
A „Zöld óvoda” hagyománya-
ihoz híven idén fontos ese-
mény volt óvodánkban a kom-
posztálás világnapja. Egész
héten kiemelt szerepet kaptak
a következõ tevékenységek:
gyümölcs- és zöldséghámo-
zás, kompótfõzés, terménybá-
bok készítése. Ezekkel a tevé-
kenységekkel aktív részesei
lehettek a gyerekek a kom-
posztálás folyamatának.

Az óvoda pedagógusai

Tök jó fesztivál az oviban
Egész héten lelkesen készülõdtünk
a tökfaragásra. Feldíszítettük a cso-
portszobákat, az óvodát, az udva-
runkat. Készítettünk tökbõl dísze-
ket, közösen salátát zöldségfélék-
bõl, sütõtökbõl süteményt.
Végre elérkezett a péntek, amikor
rövid kis mûsorral kedveskedtünk
vendégeinknek, majd felidézve a ré-
gi néphagyományokat töklámpást
készítettünk. Több kisgyermeknél
az egész család részt vett a munkála-
tokban, versengve, hogy kié lesz a
legszebb, legtökéletesebb alkotás.
Készültek lámpások, motorcsónak,
hajó, nyúl, zöldségfélékbõl Paprika
Jancsi, Hagyma Királyné stb. Az el-

készült alkotásokat kiraktuk az ajtó elé,
hogy a sötétben világítsanak.

A kellemes hangulatban eltöltött délután,
a „nagy” munka után élményekkel telve
mentek haza a gyerekek.

Aprajafalva lakói

Õszi papír-
gyûjtés a

Mészölyben
Október 15-én, amikor kiírásra került a
papírgyûjtés, mint a méhkaptár dolgozói,
tanulók, szülõk, nevelõk egy emberként
kezdtek szorgoskodni, összefogott az isko-
la apraja, nagyja. Mindenki hordta, vitte a
kisebb, nagyobb újságkötegeket. Akadt,

aki kézikocsival, talicskával, sõt olyan is,
aki kisteherautóval, lovas kocsival hozta az
összegyûjtött mennyiséget. A cél egy volt:
az osztályonkénti versenyben minél köze-
lebb kerülni a képzeletbeli dobogó elsõ há-
rom fokához és a jelképes legnagyobb erdõ
telepítéséhez, hiszen 1150 kg papír leadá-
sával 1 tonna újrapapír állítható elõ, ami
12 fa életét mentheti meg.

A beszállított papírmennyiségeket iskolán
belül is lemérve megszületett az ered-
mény. Volt gyõztes és volt utolsó helyezett
is. Mégsem szomorkodott senki, mert va-
lahol mindenki nyert. A papírgyûjtésnek
nem csak anyagi haszna van. Összefogásra,
környezettudatos életvitelre, sõt kapcsola-
tok teremtésére, ápolására neveli a gyere-
keket és a felnõtteket is.

Mindenkinek nagyon köszönjük a részvé-
telt!

Toldi Lászlóné
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Esküt tettek
A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (SRNÖ) három
megválasztott tagja: Lakatos Péter, Szecsõdi Edit és Sztojka Ist-
ván tett hivatalos esküt kedden délelõtt a díszteremben.

Az eseményt a Him-
nusz hangjait köve-
tõen dr. Krencz Fe-
rencné, a helyi vá-
lasztási bizottság el-
nöke vezényelte le.
Majd korelnökként
Lakatos Péter vette
át a szót, és javasla-
tára õ lett az SRNÖ
régi-új elnöke, fele-
sége, Szecsõdi Edit
pedig az alelnök.

Hargitai–Kiss Virág

Országos minõsítõ Nagylókon
Nagylókon rendezték a XVIII. Térségi és
Országos Népzenei Minõsítõt október
19-én a Közösségi Házban. Seregélyes,
Kéthely, Lepsény, Sárosd, Marcali és
Dinnyés népdalkörei, szólistái, citera-
együttesei kértek országos minõsítést (ösz-
szesen 8 csoport). Az eseményt a nagylóki
Bakakórus, Juhász Zsófia, a Fejér Megyei
Mûvelõdési Központ igazgatója és Tóth
József polgármester nyitották meg. Egy kis
asztalon gyertya égett a tavaly tragikus hir-
telenséggel elhunyt Nagy László emléké-
re.

A szakmai zsûri tagjai Maczkó Mária nép-
dalénekes, népzene-pedagógus, a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanára,
Papp Ágnes népdalénekes, népdaltanár, a
budakalászi KALÁSZ Mûvészeti Iskola

tanára és Birinyi József népzenekutató, a
KÓTA társelnöke, a Hungarikum Szövet-
ség elnöke voltak.
Amíg a zsûri meghozta döntését, a székes-
fehérvári Hermann László Zenemûvészeti
Szakközépiskola népzene tanszakos nö-
vendékei adtak mûsort Kneifel György
népzene-pedagógus vezetésével. Az elõ-
térben Komendó Gabriella fûzte rendít-
hetetlenül a csodálatos gyöngyékszereket,
amikbõl vásárolni is lehetett.

A sárosdi Gerlice Citerazenekar Nagy
Imola vezetésével ARANYPÁVA-díjban
részesült. Imola többi csoportja – Élõ Õsz
Nyugdíjasklub és Ködmön Citerazenekar
(Seregélyes), Esthajnal Nyugdíjas Klub és
Cirbolya Citerazenekar (Lepsény) –
aranyminõsítést kapott. Pintér József
(Marcali) ezüst, a Kéthelyi Asszonykórus
(Illésné Bene Judit vezetésével) szintén
ezüst minõsítéssel térhetett haza.

Hargitai–Kiss Virág

Díszülés
Az újonnan megválasztott sárbogárdi képviselõ-testület kedden
késõ délután tartotta elsõ ülését. A Himnuszt eléneklését követõ-
en dr. Krencz Ferencné, a helyi választási bizottság elnöke ismer-
tette a kialakult végeredményt, majd dr. Sükösd Tamás polgár-
mester tett esküt és mondott beszédet, összefoglalva az elmúlt
ciklus eredményeit és a jövõbeli célkitûzéseket. Ezután a polgár-
mester változatlan fizetésérõl (bruttó 546 ezer Ft nyelvvizsgapót-
lékkal) és költségtérítésérõl (bruttó 86 ezer Ft) szavaztak a
városatyák.
A képviselõk eskü-
jét követõen az ügy-
rendi és jogi bizott-
ság megválasztásá-
ra került sor. Elnö-
ke Ébl Zoltán lett,
tagjai: Érsek Enikõ
és Gerlai Zsolt, kül-
sõs tagjai: Kovács-
né Csernák Anna-
mária és Horváth
Tibor. A külsõs ta-
gok esküje után
Novák Kovács Zsoltot választották meg (ismét) alpolgármester-
nek, s tiszteletdíjának (bruttó 236 ezer Ft) és költségtérítésének
(bruttó 35 ezer Ft) mértékérõl is voksolt a testület.
Juhász János fölszólalásában érdeklõdött, hogy az alpolgármes-
ter tiszteletdíj-emelésének arányában várható-e a képviselõi tisz-
teletdíjak növelése.
Dr. Sükösd válaszában elmondta: javaslatot tesz majd a bizottsá-
goknak ennek megfontolására, de arra mindenképpen, hogy a
képviselõi tiszteletdíjak ne csökkenjenek.

Hargitai–Kiss Virág



Szépkorúak köszöntése Alapon
A falu apraja és nagyja izgalommal várta a vasárnap délutánt, hisz
hagyományos, idõsek napi köszöntéseket gyûjtöttek össze egy
kedves kis mûsorban. Tömve volt a mûvelõdési ház érdeklõdõk-
kel, családokkal.

Elsõként az újra megválasztott
polgármester asszony, Méhes
Lajosné Julika köszöntötte a je-
lenlévõket, Alap község legidõ-
sebb lakosainak virágot nyújtott
át, majd közösen emlékeztünk
meg azokról, akik idén már nem
lehettek közöttünk. Az õ tiszte-
letükre egy mécses lángja lobo-
gott végig a mûsor folyamán.
Majd örömtelibb pillanatok kö-
vetkeztek, ugyanis a mindenki
által szeretett nyugalmazott óvó
nénit, Herr Ferencnét méltatta
az óvoda jelenlegi vezetõje,

Pekarek Istvánné Jutka: „Herr Ferencné Julika az óvónõi hivatást
választotta. Tanulmányait a budapesti Lorántffy Zsuzsanna kö-
zépiskolában kezdte, majd a székesfehérvári óvónõképzõben szerez-
te diplomáját 1954. június 25-én, immáron 60 éve!

Óvodai pályafutását Kálozon kezdte, dolgozott Alsótöbörzsökön,
Abán, Soponyán. 1958. november 16-án kezdett Alapon a régi óvo-
dánál dolgozni. Az akkori kétcsoportos óvodában Kacz Júliával
együttmûködve – megküzdve a magas gyereklétszámmal, a nagyon
egyszerû körülményekkel – nevelgették, tanítgatták a gyermekeket.
Alapon találta meg boldogságát: Herr Ferenc tanár bácsival kötöttek
házasságot. Két gyermekük született: Ferenc és Andrea. Nagy örömet
jelentett életükben az unokák születése. Milán, Timike és Alexandra
bearanyozták a nagyszülõk életét. 1992. augusztus 31-én, 55 éves ko-
rában ment nyugdíjba. Azóta tanár bácsival élik nyugdíjas életüket.”

Méhes Lajosné polgármester asszony átadta egykori kollégájá-
nak a gyémántdiplomát, majd a kis ovisok lepték meg az ünnepel-
tet egy kis verses, énekes mûsorral valamint egy-egy szál virággal.
A délután folyamán sokan perdültek–fordultak a színpadon jobb-
nál jobb produkciókkal.

Tolnainé Szilák Szeréna az ala-
pi polgárõrség nevében elsza-
valta Szakály Éva Élet vagy ha-
lál címû versét, amelyben elso-
rolta, milyen is az élet 100 éves
korig. Majd az alapi óvoda Süni
csoportja adott egy kis kedves,
játékos, énekes mûsort. Lát-
hattuk Hófehérke történetét,
hozzá illõ díszlettel, ruhákkal,
fantasztikus színészpalánták
által elõadva. Utánuk követke-
zett az Alapi Ten Dance tánc-
csoport; megmutatták a lányok, mennyit fejlõdtek, szé-
pültek az elmúlt év alatt. Radnai Zoltán és Szõke Fanni, a
lányok tanítói megmutatták, milyen a forró latin ritmus, a
lágy, romantikus tánc. Az irodalmi szakkör tagjai versek-
kel ajándékozták meg az összegyûlt érdeklõdõket. A Me-
zõföldi Kistücskök elõadása követte õket népi játékokkal,

népdalokkal, és persze a táncok sem maradhattak el. A sárbogár-
di Belly Kids gyermek-hastánccsoport is bemutatkozott, képvisel-
ve a keleti táncstílust. Õket követte a Mezõföldi Népi Együttes
igazi magyaros, csujogató zenével, táncokkal. Végezetül vendég-
mûvészként Bognár Gyula magyarnóta-énekes lépett fel. Takács
Józsefné vezetésével az alapi kertészet saját kézzel készült
levendulazsákkal ajándékozott meg minden ünneplõt.
Végül a község együtt fogyasztotta el az estebédet.

Mágocsi Adrienn
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Hulladékszelektálás:
mit, hova

Szelektíven gyûjtöm a hulladékot (hét, különbözõ méretû gyûjtõedényben, a kony-
ha egyik sarkában), erre szoktatom a gyerekeket is. Együtt szoktuk elvinni a gyûjtõ-
helyekre a holmikat, hogy ezáltal is természetessé, tudatossá váljon számukra a
szemét szétválogatása a környezetünk és a magunk érdekében.

Bevált helyek

Vannak bevált helyek, ahová elvisszük a
keletkezett hulladékot. Elemeket számos
boltban le lehet adni az e célra kihelyezett
gyûjtõbe. Lejárt szavatosságú gyógyszert a
patikába viszünk; izzókat, akkumulátoro-
kat, tönkrement kisebb elektronikai esz-
közöket, vissza nem váltható üvegeket a
TESCO-ba. Megjegyezném: bosszantó,
hogy egyesek a jól feltüntetett kiírások, jel-
zések ellenére oda nem való szemetet is
bedobálnak a szelektív tárolókba. Az õ
agyukban sem ártana rendet tenni!
A visszaváltható üvegek egy kicsit ma-
cerásak, mert az üzletek többségében csak
a náluk vásárolt üvegeket veszik vissza.
Nekünk e téren a Spar vált be, ahol a leg-
több üveget nem dobja vissza a gép, illetve
a Coop, ahol hagyományosan egy bolti dol-
gozó veszi át a palackokat. Vannak egyéb-
ként üzletek, amik a sajátmárkás italok
címkéjén fel is tüntetik a nevüket.
A papírt illetve a PET-palackot az óvodák,
iskolák fogadják szívesen, mivel kapnak
érte pénzt.

Veszélyes hulladékok
Viszont a veszélyes hulladéknak számító
sütõolaj, motorolajos- illetve festékesdo-
boz, fáradt olaj stb. okozott némi fejtörést,
s igényelt némi utánajárást. Ezt minden-
képpen szeretném most megosztani
Önökkel segítségképpen a helyes szelektá-
láshoz.
A MOL-kúton a használt sütõolajat és a
náluk vásárolt olajfélék maradványait haj-
landók átvenni.
A Vertikál Zrt.-tõl kapott tájékoztatás sze-
rint a Sárbogárdi Regionális Hulladékle-
rakó területén található veszélyes hulla-
dékudvarba beszállítható:
– veszélyes anyagokat maradékként tartal-
mazó, vagy azokkal szennyezett csomago-
lási hulladék (ami nem fém, pl. kiürült só-
savas, hypos flakonok);

– veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl.
azbesztet) tartalmazó fémbõl készült cso-
magolási hulladék, ideértve a kiürült haj-
tógázos palackokat;
– veszélyes anyagokkal szennyezett ab-
szorbensek, szûrõanyagok (ideértve a kö-
zelebbrõl meg nem határozott olajszûrõ-
ket), törlõkendõk, védõruházat (olajos
rongyok, olajszûrõk stb.);
– növényvédõ szer;
– nem étkezési olaj és zsír;
– veszélyes anyagokat tartalmazó festékek,
tinták, ragasztók és gyanták;
– veszélyes anyagokat tartalmazó mosó-
szer;
– lejárt szavatosságú gyógyszerek, gyógy-
szerkészítmények;
– elemek és akkumulátorok;
– veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselej-
tezett elektromos és elektronikus beren-
dezések, amelyek különböznek (pl. kép-
csöves televíziók, monitorok, hûtõk, me-
lyekben a hûtõegység megtalálható, boile-
rek, kis háztartási elektronikai hulladé-
kok.
A veszélyes hulladékok átvételét a Ver-
tikál meghatározott mennyiségi korlátokig
tudja teljesíteni, és csak akkor, ha a hulla-
dék fajtája egyértelmûen megállapítható,
illetve elkülönítetten kerül átadásra.
Ezen kívül évente egy alkalommal lomta-
lanítást kérhetnek a lakók 2 köbméter ere-
jéig nagyobb holmik számára (kivéve ve-
szélyes anyagok és építési törmelék!), ha
nincs díjhátralékuk. Bizonyos napokon pe-
dig – havi rendszerességgel – elszállítják a
ház elé rakott PET-palackokat és zöldhul-
ladékot. A pontos idõpontokról a szolgál-
tatást végzõ Dészolg által kiadott szóró-
lapokról lehet tájékozódni. A Dészolg te-
lefonos elérhetõsége: 06 (25) 508 990.

GYÛJTSÜK A SZEMETET
SZELEKTÍVEN MINÉL TÖBBEN!

Hargitai–Kiss Virág

Figyelem!

Férges
sertéshús

Az egyik sárbogárdi áruházban olyan
sertéshúst vásárolt egy vevõ a hétvégén,
ami nem volt romlott kinézet, szag és ál-
lag alapján, még felkockázáskor sem
látszott rajta semmilyen elváltozást.
Azonban fõzéskor kukacok fõttek ki a
húsból. A vevõ jelezte a problémát a
megfelelõ hivatalos szerv, a Járási Ál-
lat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenõr-
zõ Hivatal felé, mely továbbküldte vizs-
gálatra a húst, és az áruházban is hely-
színi vizsgálatot tartott.
A további fejleményekrõl tájékoztatjuk
Önöket itt és a Bogárd TV adásában is.

Hargitai–Kiss Virág

KÖSZÖNET
Ezúton szeretnék hálás köszönetet
mondani mindazoknak, akik múltkori
felhívásomra egy nem látó sárbogárdi
emberen szerettek volna segíteni, aki-
nek megmérgezték segítõtársát, a ku-
tyáját. Szerencsére sikerült olyan kutyát
kiválasztani, ami leendõ gazdáját is el-
fogadta, és kiképezik vakvezetõnek
húsvétra Budapesten egy erre speciali-
zálódott központban.

Etelvári Zoltán

FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület az elsõ világ-
háború kitörésének centenáriuma alkalmából
kiállítást szervez az õsz folyamán. Arra kérünk
mindenkit, hogy akinek van a háborúhoz kap-
csolódó tárgyi emléke (fénykép, levelezõlap, ki-
tüntetés, katonai eszköz stb.) és szívesen meg-
mutatná másnak 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!



FELHÍVÁS
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2015. február
hónapban induló tûzoltó képzésre történõ beiskolázáshoz felvé-
teli eljárást indít.
A felvételi eljárás elsõ lépése a fizikai (erõnléti) szintfelmérés,
amelyekre az alábbiakban kerül sor:

SÁRBOGÁRD, tûzoltólaktanya
(7000 Sárbogárd, Túry M. u. 12.)

2014. október 18. de. 9.00 óra
2014. október 21. de. 9.00 óra
2014. október 26. de. 9.00 óra

Kérjük a jelentkezõket, hogy lehetõség szerint mindenki a lak-
helyéhez legközelebb esõ helyen jelentkezzen.
A felméréshez sportruházat szükséges!
Felhívjuk a jelentkezõk figyelmét, hogy a fizikai szintfelmérésen
kizárólag érvényes orvosi igazolással, kitöltött adatlappal, önélet-
rajzzal lehet részt venni!
A felvételhez szükséges dokumentumok (orvosi igazoláshoz
nyomtatvány, adatlap, önéletrajz készítéshez minta) a honlapról
letölthetõk.
További információ Perger Ágnes Anna tûzoltó õrnagytól kérhe-
tõ a 06 (22) 513 236-os, illetve a 06 (20) 326 4689-es telefonszám-
okon, e-mailben: agnes.perger@ katved.gov.hu.
A szintfelmérésen minden 18. életévét betöltött, középfokú vég-
zettséggel, legalább szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezõ,
cselekvõképes magyar állampolgár részt vehet.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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ÕSSZEL IS
BALESETMENTESEN

A Fejér Megyei Baleset-megelõzési Bizottság hasznos tanácsai a
közlekedõknek.
Az õsszel–télen megváltozó idõjárási viszonyok, a biztonságos
közlekedést befolyásoló körülmények a jármûvezetõk fokozott fi-
gyelmét igénylik. Az esõ áztatta, ködös utakon növekszik a közúti
balesetek kockázata. A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság fo-
kozott óvatosságra inti az útjain közlekedõket.
Az õszi hónapokban a közúti közlekedési balesetek jellemzõ oka,
hogy a gépjármûvezetõk nem a megváltozott idõjárási-, látási- és
útviszonyoknak megfelelõen vezetik jármûveiket. A legtöbb
problémát a változó tapadó képességgel rendelkezõ útburkolat,
valamint a romló látási viszonyok okozzák.
Fontos, hogy minden jármûvezetõ megfelelõen felkészítse a jár-
mûvét a megváltozott körülményekre. A sofõrnek is tisztában kell
lennie azzal, hogy az õszi közlekedési viszonyok más jármûvezetõi
magatartást követelnek. Õsszel a látási viszonyok általában rosz-
szabbak a tavasszal és nyáron megszokottnál. Ritkábban és rövi-
debb ideig süt a nap, és a napsugarak egyébként is hegyesebb
szögben érkeznek a Földre, jobban vakítva a jármûvezetõket.
A világítóberendezések folyamatos tisztántartásával biztosíthat-
juk, hogy azok az optimális távolságot világítsák be, illetve, hogy
ne vakítsák el a közúti közlekedés többi résztvevõjét.
A gépjármûveket – fõleg hosszabb autóút elõtt – ajánlatos alapo-
san átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tar-
tozékot. Az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fék-
rendszer ellenõrzése önmagában nem elég. Hiszen a jól mûködõ
és „csíkmentesen” törlõ ablaktörlõ lapátok, a megfelelõ ablak-
mosó vagy a páramentesítõ egyaránt az õszi közlekedés fontos
kellékei.
Fontos, hogy a jármûvezetõk mindig az idõjárási-, látási- és útvi-
szonyoknak megfelelõen vezessék gépjármûveiket, próbáljanak
meg fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott látási és útviszo-
nyokhoz, tekintettel az esetleges ködös, esõs, havas idõjárásra.
Nagyobb követési távolság tartásával megelõzhetõek az erre az
idõszakra leginkább jellemzõ balesetek. A megfelelõen megvá-
lasztott téli autógumikkal vészfékezés esetén jelentõsen lerövidül
a féktávolság. Lassabb, körültekintõbb, elõrelátóbb vezetéssel
meg lehet elõzni a gyalogos-baleseteket, még ha azt a gyalogos fi-
gyelmetlensége is váltotta ki.
Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

KÉK HÍREK



8 ISKOLA 2014. október 22. Bogárd és Vidéke

KAPUNYITOGATÓ
Alsószentivánon – vastapssal

A Nemzeti Mûvelõdési Intézet 2013-ban indította útjára a köz-
mûvelõdési szolgáltatáshiányos településeken „Kapunyitogató”
címû programját. Az elmúlt év jó tapasztalatai az eseménysorozat
továbbélését indokolták, ezért 2014-ben újabb 203 (177 magyar-
országi és 26 határon túli magyar lakta) település megszólításával
igyekeznek lehetõséget biztosítani a közmûvelõdési szolgáltatá-
sok eléréséhez. Céljuk, hogy azokon a településeken, ahol a mû-
velõdési ház bezárt, és csak úgynevezett „kulcsos” házként mûkö-
dik, néhány napra kinyíljon az intézmény, és a falunapokhoz kö-
tõdõen szervezett kulturális programok mellett a lakosság más
közösségi–kulturális eseményeken is részt vehessen. Cél továbbá,
hogy szakmailag támogassák a helybelieket abban, hogy felismer-
jék és alkalmazni tudják a rendelkezésükre álló erõforrásaikat,
melyeket a közmûvelõdés eszközeiként az adott közösség szolgá-
latába állíthatnak.

Mivel Alsószentivánon sem üzemel jelenleg a kultúrház (bár
örömmel adjuk közzé, hogy hamarosan megújul egy sikeres pá-
lyázatnak köszönhetõen), településünkön is sor került a rendez-
vény megtartására. Iskolánk természetesen örömmel adott teret
a programnak, hiszen nekünk is jó, ha megmutathatjuk magun-
kat, felhívhatjuk a figyelmet értékeinkre, és mindig szívesen ren-
delkezésre állunk nemcsak a tanulók, hanem a település összes la-
kója számára is.

A „Kapunyitogató” program során a kistelepülések közösségeit
és intézményeit megszólítva és aktív, cselekvõ részvételükre épít-
ve mintegy 2000 kollektív mûvelõdési programot hívtak életre. A
sokszínû programok megvalósulása során különös figyelmet for-
dítunk arra, hogy a „látogatók” aktív résztvevõi legyenek az ese-
ményeknek, és ne passzív közönségként legyenek jelen. Szeren-
csére érdeklõdõ tanulóinkra építve ezek a célok ma este mara-
déktalanul megvalósultak. Aki itt volt, megerõsítheti, hogy szu-
perre sikeredett a program, akik pedig kihagyták, nem tudják, mit
veszítettek.

Magam sem tudnám eldönteni, mi volt a legjobb a kínálatból, hi-
szen a könyvtárban sok szép igényes helyi mûalkotással találkoz-
hattunk a terítõktõl a díszpárnákig, a vízfestményektõl a lakatos-
mester által készített szódásszifonig, amelyek mind példái voltak
az emberi kitartás és ügyesség gyümölcseinek. A kézmûves-be-
mutatón minden érdekelte a gyerekeket; a kicsiket és nagyokat
egyaránt lekötötte a fakardélezés, tûzcsiholás, népi játékok készí-
tése. Az iskola tanulói szintén kitettek magukért a mûsorokban,
legyen az népi tánc, balett, bajor sörtánc vagy tanóra-paródiák 8
képben (ahol e sorok írója is bemutatta, hogyan NEM kell olvas-
ni, illetve verset szavalni). A profi színjátszók által bemutatott
moldvai táncház, illetve az Ellopták az aranyszõrû bárányt címû
színdarab a gyerekek interaktív közremûködésének is köszönhe-
tõen szintén fergeteges sikert aratott. A mûsor végén joggal zú-
gott a vastaps, amit a színészek mellett az est valamennyi szerep-
lõje és szervezõje megérdemelt.

Köszönjük az önkormányzatnak a lehetõséget, hogy helyet adhat-
tunk ennek a nagyszerû kezdeményezésnek! A település mûvészi
hajlamú lakóinak az önkormányzat nevében is köszönjük a kiállí-
tásra behozott alkotásokat! A kézmûvesmestereknek köszönjük,
hogy hosszú idõre lekötötték tanulóink figyelmét és felhívták ér-
deklõdésüket a régi idõk technológiái iránt! A mûsorban szereplõ
tanulóknak szintén köszönet jár, hiszen igyekeztek magukból a
legjobbat kihozni a színpadon. A tanári karnak ezúton tolmácsol-
nám Nagy Lajos polgármester úr köszönetét a szervezésért, elõ-
készületekért és a tanulók felkészítéséért! Nem feledkezhetünk
meg a mindig aktív szülõkrõl sem, akik eljöttek a rendezvényre,
segítettek a gyerekek kellékeinek beszerzéseiben és „mindig segí-
tenek, csak mondjuk meg, hogy mit kell tenni”. KÖSZÖNET
mindenkinek!

Kiss Attila
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Cecei sulibörze
Táborozás a Bükkben

A cecei iskolások a TÁMOP-3.3.14.B-12/1-2013-0025 azonosító
számú, a nemzetközi testvériskolai kapcsolatok fejlesztését támo-
gató pályázatnak köszönhetõen táboroztak az Északi-középhegy-
ségben. Kacz Kornélia 8. osztályos tanuló élménybeszámolója
alapján idézzük fel a vidám napokat.

Augusztus 13-án reggel egy csapat táborozásra váró gyermek so-
rakozott a cecei cukrászda elõtt. Valamennyien nagy izgalommal
vártuk ezt a napot. Reggel hét órára már mindenki megérkezett,
és nem sokkal utána az autóbusz is begördült. Mindannyian elbú-
csúztunk a szülõktõl és felszálltunk a buszra. Az út gyorsan eltelt,
beszélgettünk, énekeltünk, egytõl egyig jól éreztük magunkat. El-
sõ úti célunk a gyöngyösi Mátra Múzeum volt. A hazai erdõk élõ-
világát szintenként ismerhettük meg, a kisebbek tanulhattak, a

nagyobbak feleleveníthették ismereteiket. A múzeumban érde-
kes, ugyanakkor csodálatos állatokat, sõt egy mamutcsontvázat is
láttunk. Utána felmentünk Magyarország legmagasabb pontjára,
a Kékestetõre, ahonnan csodálatos volt a kilátás. Ezután a
parádfürdõi Kocsimúzeumot néztük meg, majd utunkat a siroki
várban folytattuk. Nagyon izgalmas volt átélni milyen volt az élet
a várban. Ezt követõen megcsodáltuk az egri várat, az idegenve-
zetõnk nagyon érdekes dolgokat mondott el a várról, az ostrom-
ról, a várvédõkrõl és azok életérõl. Az egri várból mindannyiunk
nagy örömére a táborba mentünk. Nagyon elfáradtunk, de vacso-
ra után még mindenkinek volt energiája egy kis bulizásra, beszél-
getésre. Takarodó után mindenki viszonylag gyorsan elaludt, mi-
vel tudtuk: másnap korán kell kelni.

Ébredés után reggeliztünk és már készültünk is, hogy megcsodál-
hassuk az Északi-középhegység égkövét, az aggteleki cseppkõ-
barlangot. A hideg ellenére mindenkinek nagyon tetszettek a

cseppkövek. A végén zenei aláfestéssel tekinthettük meg a csodá-
latos barlangot. Ebéd után egy bácsi látogatott meg bennünket,
sokat játszottunk, beszélgettünk vele. Nagyon izgalmas délután
volt. Csakúgy, mint elõzõ este, a bulizás sem maradhatott el.
A harmadik nap reggelén ismét elhagytuk a tábor területét és Lil-
lafüredre utaztunk, ahol megnéztük a Panoráma szálló parkját és
ajándékokat vásároltunk. Ezután megnéztük a diósgyõri várat és
Miskolc belvárosának panorámáját az Avasi kilátóból. Utunkat a
Miskolctapolcai Barlangfürdõben folytattuk, ahol egy nagyszerû
délutánt tölthettünk el. A fürdõzés után a táborba mentünk, de a
napnak még nem volt vége. Sötétedés elõtt ismét tele voltak a há-
tizsákok, a csapat éjszakai túrára készült. Mire elkészültünk, a tú-
ravezetõnk is megérkezett, és az õ irányításával indultunk el. Út-
közben még az esõ is esni kezdett, ám minket ez nem tántorítha-
tott el. A kiruccanás végére eléggé elfáradtunk, de az élmények
kárpótoltak érte.
Végül mindenki nagy bánatára elérkezett az utolsó nap. Marad-
tunk volna még pár napot, de azért annak is örültünk, hogy haza-
mehettünk. A délelõttöt Szilvásváradon töltöttük, kisvasúttal
utaztunk, túráztunk, és megnéztük a Fátyol-vízesést. Délután a
poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumban hallgathattunk egy nagyon
érdekes elõadást. Poroszlóról egyenesen hazaindultunk, és este
nyolc óra után otthon is voltunk.
Izgalmas és érdekes kirándulásban volt részünk, sok élménnyel
gazdagodtunk.

Hüllõ ZOO és kõzetkiállítás

Az Õselemünk a föld témahéthez kapcsolódóan kõzet-, ásvány-
és hüllõkiállítást rendeztek a cecei iskolában. A bemutatót szer-
vezõ kiállító egy elõadással is kedveskedett a diákoknak, melynek
keretében a Magyarországon legismertebb kõzeteket is megis-
merhették a gyerekek, de nem csupán hallottak róluk, hanem
meg is foghatták, elemezhették õket. Nagy örömünkre a gyerme-
kek nagyon érdeklõdõek voltak, és a témahétnek, valamint a töb-
bi programnak köszönhetõen már eddig is sok ismerettel rendel-
keznek.

Szabóné Várady Katalin igazgatóhelyettes
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Folytasd, Miska!
Boldog örömmel hallgattam a vasárnapi
szolgálatot július 13-án délelõtt a MERA
adásában, amit rendszeresen szoktam
hallgatni. Nagyon jó volt az igei szolgálat,
abban is a személyes bizonyságtétel. Ezt
hallgatva elkezdett bennem a történelem
kereke visszafelé forogni egészen 61 évvel
ezelõttre, és megállt 1953. nagycsütörtök
esténél.
Akkor voltam katona, mégpedig Lentiben,
ott is a tiszthelyettes-iskolában. Akkor dél-
után hozott a posta egy húsvéti üdvözletet:
„Feltámadott az Úr Jézus”. Mivel a lap
nyitott volt, bárki elolvashatta. Így került a
párttitkár kezébe. Nem maradt titokban,
vitte az ezredparancsnokságra, ott a tiszt-
urak meghányták-vetették, mit kezdjenek
velem. A döntés megszületett: ezredpa-
rancsnoki kihallgatásra kell jelentkeznem,
este 8 órakor az ezredirodán. Voltam már
kihallgatáson, de ilyen bizottság elõtt még
nem. El kell mondanom, hogy 12 éves ko-
romtól olvasom a Szentírást, tehát volt igei
ismeretem, mintegy felkészülten kerültem
a hadseregbe. De ez a felkészültség kevés
volt, hogy ilyen bizottság elõtt megfeleljek.
Az irodába induláskor leborultam egy
nagy fenyõfa tövébe, kérve az én drága
Megváltó Uram segítségét: „Úr Jézus, én
csak egy tudatlan parasztgyerek vagyok,
nem tudom, mit kérdeznek, mit válaszol-
jak. Te tudod, Uram!” Boldogan állhattam
fel a fa alól, mert tudtam és hittem, hogy
igaz lesz: „Ne aggodalmaskodjatok, mit
mondjatok, mert abban az órában meg-
adatik néktek, hogy mit szóljatok.”
Bekopogtam.
– Szabad!
– Parancsra megjelentem!
– Foglaljon helyet!
Csak néztem a jelenlévõket, magabiztos
jegenyeszál urakat, csak úgy sugárzott ró-
luk a fölényesség. Jelen volt az ezredpa-
rancsnok, ezredpolitikai tiszt, iskolapárt-
titkár, ezredpárttitkár stb., összesen kb.
8-10 fõ. A szívemben ott csengett az Ige:
„Nem a meghátrálás emberei vagyunk.”
„Aki megvall engem az emberek elõtt, én
is megvallom azt az én Mennyei Atyám
elõtt.” „Aki meghátrál, abban nem gyö-
nyörködik az én lelkem.” Míg ezeket a szí-
vemben forgattam, röpködtek a kérdések
felém:
– Hisz maga a Bibliában? Jézusban? A fel-
támadásban? Mi volt elõbb, a tyúk vagy a
tojás?
– Erre nem szükséges válaszolni; Önök is
tudják: tyúk nélkül nincs tojás, anya nélkül
nincs gyermek. Önök közül bárki is anya
nélkül jött a világra? Hogy röviden vála-
szoljak a kérdésekre: hiszek a Bibliában. A
Szentírás Isten szava, Jézus Krisztus Isten

egyszülött Fia. Õ él, feltámadott, Õ az én
Megváltóm. Hiszem és vallom.
A három óra hosszáig tartó kérdezz–fele-
lek elmondásához kevés volna ez a pár sor
visszaemlékezés, ezért rövidre fogom.

Gyõzelemmel ért véget a kihallgatásom.
„Takarodjon a színünk elõl!” ordítással za-
vartak ki. A nagy fenyõfa alatt dicsõítettem
az Úr Jézus Krisztust drága Szelleméért,
hogy velem volt. Õ gyõzött!
Ezzel be is fejezhetném bizonyságtétele-
met, de még itt nincs vége. Felmentem a
körletembe és lefeküdtem. A fölöttem lé-
võ katonatársam megkérdezte:
– Mi van, Misikém, visszaengedtek?
– Még most az egyszer – válaszoltam.
Azon az éjjelen olyan álom szállt rám, hogy
álmomban hangosan énekeltem. Katona-
társaim körülállták az ágyamat. Volt, aki
csodálkozott, volt, aki nevetett. Én csak ar-
ra ébredtem, hogy ott álltak körülöttem.
– Folytasd, Miska!
Nem tudtam folytatni, mert nem is emlé-
keztem, mit énekelhettem. Reggel ébresz-
tõ után a sorakozó következett, majd a na-
pi parancs felolvasása: „Simcsik Mihály
hallgató azonnali hatállyal századához
visszahelyezve.”
Mindenki csodálkozott, hogy mi történt.
Megvallottam, hogy hiszek Jézus Krisztus-
ban. Ezt már a parancsnok urak nem tud-
ták elviselni. Összeszedtem a felszerelése-
met, és a tisztiiskoláról visszamentem a
századomhoz. Ott a párttitkár fogadott és
leült az ágyamra.
– Simcsik elvtárs, tudom, milyen gonoszul
bántak magával. Itt senki nem fogja hábor-
gatni. Olvassa csak a Bibliát, én is szoktam
olvasgatni magányomban – ezekkel a sza-
vakkal vigasztalt, biztatott.
Az elhárító tisztek nem maradtak el a nyo-
momból, míg végül 1954 augusztusában
bányába helyeztek „önkéntes” bányaszol-
gálatra. Négy hónap után, 1954. november
30-án leszereltem.
Istené legyen a dicsõség minden nehézért,
minden áldásért, minden gyõzelemért!

SM

Forrás: Antenna, 2014. 3. lapszám

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
meghívja Önt

„MIRE A LEVELEK
LEHULLANAK...”

címû,

AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚ
KITÖRÉSÉNEK CENTENÁRIUMA

ALKALMÁBÓL SZERVEZETT
KIÁLLÍTÁSRA.

A megnyitó

2014. november 7-én
(pénteken) 18 órakor

a mûvelõdési ház
kiállítótermében lesz.

A megnyitón közremûködik
a nagylóki Bakakórus.

Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó
A Sárbogárdi Református Gyülekezet

idén is megtartja

REFORMÁCIÓS HETI
SOROZATÁT

október 27-e és
november 2-a között.

Az alkalmak hétfõtõl
szombatig 18 órakor

kezdõdnek
a gyülekezeti házban.

A szolgálók között lesznek többek kö-
zött Komlósi Erzsébet, a Szentírás Szö-
vetség vezetõje, Incze Sándor, a székes-
fehérvári református gyülekezet gond-
noka, valamint a sárbogárdi gyülekezet
konfirmandusai.

A reformáció ünnepnapján délelõtt 10
órakor is tartunk istentisztelet, a hetet
pedig a vasárnapi úrvacsorás istentisz-
telet zárja.
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Magyar Camino
a könyvtárban

Az Országos Könyvtári Napok keretein belül szerdán Sándor
Anikó írónõ mutatta be életrajzi kalandkönyvét a Madarász Jó-
zsef Városi Könyvtárban.

Az egykor sikeres üzletasszony
magas jövedelmû, ám unal-
masnak talált életét egyik pilla-
natról a másikra feladta. Rá-
jött, hogy az az élet, amit él,
nem az élet – vagy legalábbis
nem az õ élete. Egy ideig gon-
dolkozott, mihez kezdjen,
majd a szívére hallgatott és el-
utazott Argentínába tangót ta-
nulni. Utána végigment az El
Caminón, hogy megtalálja sa-
ját útját, életét, boldogságát.
Könyveivel szeretne másokon
segíteni saját tapasztalatain
keresztül.

Mikor külföldön élt és barangolt, blogon keresztül osztotta meg
ismerõseivel élményeit, gondolatait, majd végül eldöntötte: ír egy
könyvet. Sárbogárdon az El Caminóról szóló könyvérõl beszélt,
majd az elõadás után beszélgetett a jelenlévõkkel.

Mágocsi Adrienn

Sajtkukacz
a könyvtárban

Gál Hedda (ének, kísérõhangszerek) és Molnár György (ének, gi-
tár), a Sajtkukacz zenekar két tagja vitt zenés utazásra egy terem-
nyi iskolást a könyvtárban hétfõn délután, zártkörû rendezvény
keretében. Kortárs magyar és külhoni költõk verseit hangszerel-
ték modern, fülbemászó dallamokra, gyermekeknek szóló költe-
ményeket válogatva, például Lackfi Jánostól.

A kis közönség hamar ráhangolódott a zenekarra, és bátran bele-
mentek a közös, játékos éneklésbe. Nemcsak verseket, hanem kü-
lönféle kísérõhangszereket is hallhattak az apróságok az egyórás
program során.

Hargitai–Kiss Virág

Film- és könyvajánló

UTÓÉLET
A mindentõl szorongó Mózes (Kristóf Márton) kép-
telen megfelelni lelkész apja (Gálffi László) elvárá-
sainak. Amikor a lelkész váratlanul szívrohamot
kap és meghal, Mózes szinte megkönnyebbül:
megszûnt a nyomás, ami az egyházi pályára kény-
szerítette volna õt. Csakhogy a halotti toron meg-

pillantja apja kísértetét, ami – bár nem tud beszélni
– innentõl kezdve folyamatosan a nyomában van.
Mózes kétségbeesetten próbál megszabadulni a
kísértettõl, és ebben segítségére van egy spiritisz-
ta autószerelõ (Anger Zsolt), valamint a lelkész
asszisztense (Petrik Andrea).

TÓTH KRISZTINA:
PILLANATRAGASZTÓ

Ebben a könyvben huszon-
öt történet van. Ez nem vé-
letlen: a szerzõ huszonöt
évvel ezelõtt adta ki elsõ
könyvét. A történetek
mindegyike egy-egy pilla-
natfelvétel Magyarország-
ról, tükörcserép az elmúlt
negyedszázadból. A Pilla-
natragasztó megkísérli
összeragasztani ezeket a

cserepeket, és rögzíteni a múlt egy darabját. Vajon
miért bonyolódik levelezésbe egy arab fiú a Madár-
tani Intézettel? Mit keres egy hulla a kiállító-
teremben? Mi történt azzal a nõvel, akinek egy be-
vásárlóközpontban egyszer csak leesik a feje? És
mi sodorja a középkorú mûvésztanárt az õrület szé-
lére egy tengerentúli utazás alatt? Hová tartanak
egy kisbuszban az erdélyi vendégmunkások, és mi
lesz a kissráccal, aki velük utazik? A szereplõk a
legkülönbözõbb helyszíneken élnek, életük díszle-
tei, lehetõségeik, vágyaik nagyon eltérõek, de kö-
zös bennük, hogy sorsfordító pillanatok elõtt állnak.
A döntést, a végsõ nagy halálugrást azonban csak-
nem mindegyikük halogatja: egy-egy pillanatra
odaragadnak másokhoz, a véletlen találkozások ta-
lán megváltást jelenthetnének, de õk nem képesek
felismerni a lehetõséget. Tóth Krisztina új könyvé-
ben a szenvtelennek tûnõ elbeszélõ végtelenül pon-
tosan láttatja az emberek közti bonyolult viszonyok
rendszerét, és a nehéz sorsok, olykor groteszk jele-
netek elmesélése közben minduntalan megcsillan
kifinomult és szarkasztikus humora.
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Betyáros rakott káposzta
Hozzávalók: 80 dkg savanyú káposzta, 80 dkg oldalas, 40 dkg
házi kolbász, 20 dkg szalonna, õrölt fekete bors, só.
A szalonnából kakastaréjt szeletelünk, egy tepsi aljára helyezzük
egy részét, beborítjuk az átmosott savanyú káposztával, ráhelyez-
zük az oldalast, a karikára vágott házi kolbászt, megszórjuk sóval,
õrölt fekete borssal, és betakarjuk a megmaradt szalonnával. Kö-
zépmeleg sütõben megsütjük.

Sütõtökös kelt kuglóf
Hozzávalók: 50 dkg sült sütõtökhús, 50 dkg finomliszt, 15 dkg
teljes kiõrlésû rozsliszt, 3 dkg élesztõ, bõ fél dl tej, 15 dkg vaj, 3
tojás, 12 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor.
Az élesztõt elmorzsoljuk a langyos, cukros tejben, beleszórunk 1
evõkanál lisztet, letakarjuk és félretesszük 20 percre. Közben ki-
mérjük a liszteket, a vajat pedig megolvasztjuk, alaposan elkever-
jük benne a tojásokat és a cukrokat. Ha a kovászunk felhabzott, a
liszt közepébe formált fészekbe töltjük, ugyanide a vajas keveré-
ket és a sütõtökhúst is, és egy fakanállal belülrõl kifelé irányuló
mozdulatokkal összeállítjuk a tésztát. Eléggé ragadós marad, ne
ijedjünk meg, dagasszuk addig, míg már elválik az edény falától.
Alaposan kivajazott, nagyméretû formába tesszük a tésztát, és
langyos helyen addig kelesztjük, míg kitölti a formát. 180 fokon
kb. 1 órán át sütjük, de végezzünk tûpróbát! Sülés után érdemes
egész éjszakára a kikapcsolt sütõben hagyni és másnap szeletelni.
Porcukorral meghintve tálaljuk.

Túrós–fügés–mákos rolád
Hozzávalók a tésztához: 5 db tojás, 14 dkg cukor, 12 dkg fi-
nomliszt, 7 dkg õrölt mák, 0,5 dl napraforgóolaj, 2 evõkanál
víz; a fügelekvárhoz: 4 db füge, 5 dkg cukor, 1 citrom leve és re-
szelt héja, 1 csipet õrölt zöld kardamom, csillagánizs ízlés sze-
rint, 1 kávéskanál fahéj, 25 ml vanília-aroma, 1 dkg étkezési
keményítõ, 2 evõkanál víz; a túrókrémhez: 50 dkg tehéntúró,
15 dkg vaj, 8 dkg cukor, 2 db füge a díszítéshez.
A tésztához válasszuk
széjjel a tojásokat. A
sárgákat habosítsuk fel
a vízzel és a 6 dkg cukor-
ral, majd forgassuk bele
a maradék cukorral ke-
ményre felvert tojásfe-
hérjét. Végül keverjük
hozzá a sütõporral és
mákkal elkevert lisztet
és az olajat. Öntsük a
masszát sütõpapírral
bélelt 30x26 cm-es sütõ-
lapra, 200 fokra elõme-
legített sütõben 12 per-
cig süssük. Ha van, a
légkeverés legyen bekapcsolva! Ezután lisztezett deszkára borít-
suk a lapot, és húzzuk le róla a papírt. Fordítsuk meg a papírt, és a
tiszta felébe tekerjük fel a roládot. A túrókrémhez keverjük simá-
ra a vajat a cukorral, a vaníliás cukorral, valamint a szobahõmér-
sékletû túróval. A lekvárhoz fõzzük fel a cukorral és a fûszerekkel
a felszeletelt fügét, a citromhéjjal és a levével ízesítsük. Fõzzük
sûrûre, majd a vízben oldjuk fel a keményítõt, és keverjük a fügé-
hez. Hagyjuk kihûlni. Csomagoljuk ki a papírból a roládot, kenjük
meg a lekvárral, a túrókrém 2/3 részét kenjük a lekvárra. Szorosan
tekerjük fel a papírral újra, tegyük 2 órára a hûtõbe. Ezután
távolítsuk el a papírt róla, és tegyük tortapapírral fedett tálcára.
Kenjük meg a piskótatekercset a maradék krémmel. A felezett
fügével díszítve tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI AZ ÜNNEPRÕL
Egyre kevesebben vagyunk, akik felnõtt fejjel éltük át… Kialszik a
társadalomból a közvetlen tapasztalat izzása, marad a hideg ha-
mu. Mert csak az tudja, hogy mi volt Magyarországon ötvenhat
októberében, aki ott volt. Aki még nem is élt, az mondhat akármi-
lyen hülyeséget, kijelentheti, hogy akkor októberben mindössze
éretlen suhancok randalíroztak az utcán, akármirõl akármit lehet
ma mondani, szólásszabadság van, aki hülye, nem tehet róla.
Voltak akkor is, akik rejtekhelyeiken a fogukat vicsorgatták, tehe-
tetlenül szorították ökölbe a kezüket, legszívesebben atombom-
bát dobtak volna egész Budapestre, egész Magyarországra. Közü-
lük nem kevesen meg sem álltak Moszkváig. Kik voltak õk? Hát
akik miatt kirobbant a forradalom. Akik miatt fiatal lányok fegy-
vert dugdostak az ágyuk alatt, srácok dobáltak benzines palackot
az idegen tankokra vadul szembenézve a gépfegyver csövével, fe-
hér arccal elterülve az aszfalton. Bizony komor munkásemberek
építettek ki lõállásokat, adták kézrõl kézre a rossz puskát. A föld
alatti kínzókamrák szakemberei miatt, meg a hóhérok miatt, akik
mosolyogva raktak kötelet becsületes honfitársaik nyakára. Hon-
nan is tudhatná egy mai fiatal, mi volt itt? Hány ember bõrét lyu-
kasztották ki a kivégzõosztagok lövései anélkül, hogy akármi vét-
ket elkövettek volna? Hányat kötöttek föl bûn nélkül? És bizony
halálra vertek sokakat. És elvették a szegény paraszttól, amit
termelt. És tele voltak a börtönök, kényszermunkatáborok. Nem
lehetett már tûrni, kinyílt a bicska.
Miért is bujkáltak azok, akik tegnap még élet-halál urai voltak,
akik fekete autói láttára minden becsületes járókelõ gyomra
összerándult? Hát mert nem volt többé mese, rá kellett döbbenni-
ük arra, hogy egy egész nép ugrott talpra velük szemben. Mentet-
ték az irhájukat.
Nem kezdett mindenki barikádot építeni, lövöldözni, a lakosság
egy része kinn nézelõdött az utcákon. De voltak a laktanyák lakói,
voltak, akiknek személyes elszámolnivalójuk volt a rendszerrel,
voltak a fiatalok, némelyiküknek apját, anyját hurcolták el inter-
nálótáborba. Akik a kilõtt tankok körül tátották a szájukat, két
sorbaállás között odaóvakodtak a rázósabb helyekre, nem voltak
szabadságharcosok. Azonban létezik ilyen, hogy társadalmi köz-
megegyezés. Ebben az országban 1956 októbere végén olyan egy-
ség jött létre, amilyen utoljára talán 1848-ban, de lehet, hogy
akkor sem. Ezt átélni hatalmas élmény volt.
Tudjuk, hogy aztán mi történt. November 4-én kétezer szovjet
tank zúdított tüzet a néhány napos köztársaságra, eltaposták a
forradalmat. És a rejtekhelyekrõl elõbújtak a régi urak, azaz elv-
társak, Moszkvából megérkeztek a fõnökeik. Nem voltak szívba-
josak.
Ötvennyolc éve. A szegény kis magyarság rácsapott az asztalra, és
az egész világ csodálatát kiváltva szembehelyezkedett az egyik
legerõsebb hatalommal. Ha vannak csodák, ez az volt. Van mit
ünnepelni.

L. A.

Heti idõjárás
A keddrõl szerdára virradó éjszaka intenzív csapadékhullás kez-
dõdik, és szerda reggelig jelentõs csapadék hullhat az ország nagy
területén. Napközben ugyanakkor mérséklõdik, megszûnik az
esõ, az északnyugati szél azonban továbbra is élénk marad, erõs
széllökésekkel. Csütörtökön és pénteken is egy tõlünk délkeletre
kimélyülõ ciklon hatására még többfelé várható ismétlõdõ esõ,
zápor, gyakran megerõsödõ északias légmozgás kíséretében. A
hét közepétõl jelentõs lehûlés várható, napközben helyenként
már 10 fok alatt marad a kora délutáni csúcshõmérséklet, szom-
bat reggelre pedig eljöhet az a nap, amikor síkvidéken többfelé
fagypont alá csökkenhet a hõmérséklet. A hétvégére megnyug-
szik idõjárásunk, de hûvös marad az idõ.

www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 39.
Pubi 2. rész

A kilencvenes években hazajött Pubi unokahúga, Sylvia. Õ pró-
bált valamit könnyíteni nagybátyja sorsán. A Vasfüggöny miatt az
Amerikában élõ rokonok sokáig semmit nem tudtak arról, hogy
mi történt az itthon maradt családtagokkal.
Temperamentumos, szõke bombázó libben be a szerkesztõségbe.
Szûk miniszoknya, mélyen dekoltált blúz. Koppan rajta a férfi-
szem. Ági áll a pultnál, hozzá fordul:
– En Sylvia Ámerikából, Pubi unoka sister. Keresem Lajost, a fõ-
nöködet!
– Téged keresnek! – szól hátra Ági.
Így kezdõdik az ismeretségem Sylviával, aki azért jött be a szer-
kesztõségbe, hogy segítsek lakást keresni Bandinak, hogy legyen
egy meleg hely, ahol emberhez méltó életet élhet. Az újságban
együtt böngésszük a hirdetéseket. Végül az Árpád-lakótelepen
találunk megfelelõt, amelyben központi fûtés is van. S találunk
gondozónõt is, aki ellátja, és rendet tart a lakásban Bandi körül.
Sylviától tudom meg, hogy Pubit valójában Soretz Endrének hív-
ják. 1924. február 20-án született Budapesten. Apja, Soretz End-
re, jómódú üzletember volt. Számos befektetési célú ingatlannal
rendelkezett, valamint volt egy szappangyára és gyertyaöntõ üze-
me, ami az egykori Gép utca 41. (ma Thaly Kálmán utca) alatt
mûködött. Ugyanitt volt a lakásuk is. A gyárat a második világhá-
ború után lerombolták. Édesanyját Paast Augusztának hívták.
Sylvia Bandi testvérének, Soretz Editnek a lánya. Edit 6 évvel volt
idõsebb Bandinál.
Bandi 2 éves volt, amikor édesapja meghalt. Budapesten járt isko-
lába. Az érettségit kitûnõ eredménnyel tette le. Különleges tehet-
ségét bizonyítja, hogy 18 éves korában, 1942-ben már hét nyelven
beszélt.
A család jó módban élt, ezért tudták taníttatni Bandit az egyete-
men is. Amikor 1944-ben a második világháború harcai elérték
Magyarországot, a Soretz család minden ingó vagyonával Sárbo-
gárdra költözött. Itt akartak elrejtõzni a közelgõ ellenség, az
orosz hadsereg elõl. Sárbogárd szélén, a Fehérvári úton vettek
házat.
Ahogy a front elérte Sárbogárdot 1944 decemberében, Edit férjé-
vel, Henrikkel és a fiukkal elhagyták ezt az otthont, mert nem
érezték magukat itt biztonságban. Autóval menekültek az oro-
szok elõl, de út közben kifogyott az üzemanyag a benzintankból.
Katonák vették fel õket egy teherautóra és velük mentek tovább
Ausztriába, s végül Freisingben, Németországban kötöttek ki.
Bandi azonban édesanyjával és egy távoli nõrokonukkal
Magyarországon maradt a sárbogárdi otthonban.
Amikor az oroszok elfoglalták Sárbogárdot, orosz katonák tele-
pedtek be a Soretz- házba, harcálláspontként használva azt,
ahonnan figyelhették a Fehérvár felõl támadó ellenséget. Mint is-
meretes, Sárbogárdnál sokáig dúltak a harcok. Maga a település
is hétszer cserélt gazdát a harcok alatt. Nem tudni, hogy Bandi,

édesanyja és a velük élõ nõrokon micsoda szörnyûségeket éltek át
ezekben az idõkben.
Beszéltem olyanokkal, akik a közelükben laktak. Õk mesélték,
hogy borzasztó dolgok történtek a két nõvel. Bandi védeni pró-
bálta az anyját és az otthonukat a katonáktól. Nem sok sikerrel.
Amikor a katonák elmentek, a szomszédok találtak rá Bandira. A
földön feküdt vérbe fagyva, eszméletlenül. Egy véres tégla hevert
a feje mellett. Valószínûleg ezzel verték a fejét. Kórházba került.
Mikor magához tért semmire se emlékezett, csak azt mondogatta
állandóan, hogy a lovakat ki kell engedni a házból.
Innentõl fogva teljesen megváltozott az élete. Régen volt család-
ja, jövõje, úri élete. A háborúban mindene oda veszett. Édesanyja
a borzasztó megpróbáltatások következtében 1946-ban meghalt,
s rá egy évre a velük lakó távoli rokon is. Bandi egyedül maradt.
Az elszenvedett bántalmazás miatt örökre elvesztette a józan
eszét. Sokáig rehabilitációs intézetben ápolták. Mikor kienged-
ték, visszament a Fehérvári úti lakásba. Hiába kereste itt a család-
ját, csak egy üres házat talált, amit akkorra szinte teljesen kifosz-
tottak. Itt tengette az életét teljes magárahagyatottságban. A
bogárdiak látták, ahogy minden egyes nap biciklire ül, és csak te-
ker-teker, gyakran Székesfehérvárig és vissza hangosan veszeked-
ve az õt kísértõ szellemekkel. Amikor ez a ház lakhatatlanná vált,
a nyolcvanas években, a tanács egyszobás lakásban helyezte el õt a
Lenin utcában (ma Túry Miklós utca). Gyakran látták a régi
otthona romjai közt bóklászva, ahogy hangosan szólongatja az
édesanyját.
A fõutca üzletei elõtt söprögetett reggelente, segített a boltosok-
nak, s ezért cserébe megkapta tõlük a papírdobozokat, amiket ha-
zavitt, s ezzel fûtött. Állandóan ezekkel a dobozokkal megpakol-
va tekert haza. Az estéket a kultúrházban töltötte. Amikor jött a
záróra, õ volt az utolsó vendég.
Összeszedte a kóbor macskákat, azok voltak a társai magányá-
ban. Sokszor az útjaira is vitt magával a kabátja alatt kismacskát.
A róla szóló egyik anekdota szerint egyszer Pubi kapott egy bödön
zsírt. Szerette a zsíros kenyeret. Ez volt a vacsorája többnyire. A
nyári melegben megolvadt a bödönben a zsír. A dobozhalmok
közt játszadozó kismacskák közül az egyik beleesett és belefulladt
a zsírba. Amikor Pubi rátalált, nyakánál fogva kiemelve rácsodál-
kozott, majd a másik kezével lehúzta a macskára tapadt zsír,
visszatörölte a bödönbe, és méltatlankodva megrótta a döglött
kismacskát: „Pazarolsz , pazarolsz?” Így keletkezett az a bogárdi
szólás: „pazarol, mint a Pubi macskája”.
Ahogy teltek az évek, egyre kevésbé volt képes rendesen megér-
tetni magát másokkal.
A háború okozta megrázkódtatást soha nem tudta feldolgozni. A
halál hozta meg végül neki a nyugalmat és háborgó szívének a bé-
két. A bodakajtori gondozási otthonban 2002-ben halt meg.
Sylvia Bandi mellett maradt annak haláláig, s csak ezután ment
vissza Amerikába. Tragikus sorsú nagybátyjára máig úgy emléke-
zik, mint egy igazi hõsre, aki élete árán is védte az édesanyját és az
otthonát az orosz katonákkal szemben.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Nagy volt a küzdés
Sárszentmiklós–Dunaújváros 1-3

A hazaiak 16 hónap után szenvedtek el újra bajnoki mérkõzésen vereséget. A találkozón
nagy volt a küzdés és az iram is, valamint mind a két együttes próbált játszani is. A veze-
tést a vendégek szerezték, egy kiugratás utáni emelésbõl. Erre válaszolt Szabó Szabolcs
egy a tizenhatos jobb sarkáról lõtt szabadrúgásgóllal. A második félidõben az újvárosiak
egy szabadrúgásgóllal elõnyhöz jutottak, és ezt tartani is tudták, pedig a hazaiak nyomás
alá tudták õket szorítani idõnként egy Majláth-kapufával és egy Szabó Sz.-kísérlettel is,
de azt Salamon szedte ki a gólvonalról az utolsó pillanatban. A végén bebiztosította gyõ-
zelmét az NB I-bõl 5-6 játékossal visszajátszó Dunaújváros: egy szintén kiugratott labdát
emeltek a kapuba. A visszajátszások ellenére fizikálisan fel tudta a hazai gárda venni
velük a versenyt, de szoros mérkõzésen maradtak alul.
Megye III.: Sárbogárd veresége 3-1-re.
Öregfiúk mérkõzés eredménye: Tác-Csõsz–Sárszentmiklós 2-1.

Sárszentmiklós SE

A Horfer Serleg csoport
eredményei és állása

Elõszállás–Vajta 2-2
Nagyvenyim–Rácalmás 1-0
Sárbogárd–Sárszentmiklós II. 1-3
Cece–Kisapostag-DASE 5-2
Perkáta–Sárszentágota 8-1
Dég–Alap-
1. Nagyvenyim 10 9 1 0 44 4 40 28
2. Sárszentmiklós II. 9 8 0 1 29 12 17 24
3. Kisapostag–DASE 10 7 1 2 39 21 18 22
4. Cece 9 6 2 1 44 11 33 20
5. Rácalmás 10 5 2 3 32 17 15 17
6. Sárbogárd 10 3 4 3 21 21 0 13
7. Dég 9 3 1 5 17 28 -11 10
8. Alap 9 2 3 4 21 33 -12 9
9. Vajta 10 2 2 6 21 29 -8 8
10. Elõszállás 10 1 3 6 19 30 -11 6
11. Perkáta 10 1 1 8 17 43 -26 4
12. Sárszentágota 10 0 2 8 13 68 -55 2

A Viszló Trans csoport
eredményei és állása

Velence Bericap–Szár 4-0
Bicske–Ercsi 1-3
Sárszentmiklós–Dunaújváros PASE Kft. II. 1-3
Mezõfalva–Polgárdi Vertikál 0-1
Puskás FC Kft. II–Martonvásár 1-0
Kisláng–Dunafém-Maroshegy 1-1
Tordas–Iváncsa 1-2
Mór–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 1-0
1. Iváncsa 9 9 0 0 31 8 23 27
2. Velence Bericap 10 6 1 3 21 9 12 19
3. Dunaújváros II. 9 5 3 1 23 9 14 18
4. Mór 9 4 4 1 16 9 7 16
5. Gárdony–Agárdi 10 4 4 2 16 12 4 16
6. Ercsi 10 5 0 5 24 18 6 15
7. Polgárdi Vertikál 9 4 2 3 12 14 -2 14
8. Kisláng 10 3 4 3 14 12 2 13
9. Sárszentmiklós 9 3 3 3 22 16 6 12
10. Mezõfalva 10 3 2 5 14 20 -6 11
11. Martonvásár 9 3 1 5 15 16 -1 10
12. Tordas 9 3 1 5 18 27 -9 10
13. Szár 9 3 1 5 9 28 -19 10
14. Puskás FC Kft. II. 9 2 2 5 8 25 -17 8
15. Bicske 10 2 1 7 15 22 -7 5
16. Dunafém–M.hegy 9 0 3 6 7 20 -13 3
Bicskétõl -2 pont levonva.

Az Agárdi Termál csoport
eredményei és állása

Kulcs–Pusztaszabolcs 0-3
LMSK–Káloz 1-0
Nagylók–Nagykarácsony 2-5
Adony–Seregélyes 2-0
Soponya–Aba-Sárvíz 0-3
Mezõszilas–Sárosd 2-3
Baracs–Szabadegyháza 5-0
Enying–Lajoskomárom 1-1
1. Sárosd 10 10 0 0 62 7 55 30
2. Baracs 10 8 1 1 28 10 18 25
3. Lajoskomárom 10 7 2 1 40 11 29 23
4. Aba–Sárvíz 9 7 1 1 30 11 19 22
5. Pusztaszabolcs 10 5 2 3 26 16 10 17
6. Nagylók 9 5 0 4 29 22 7 15
7. Kulcs 10 4 1 5 22 22 0 13
8. Káloz 9 4 0 5 21 22 -1 12
9. Soponya 10 4 0 6 14 32 -18 12
10. LMSK 10 3 2 5 13 30 -17 11
11. Enying 10 3 1 6 21 26 -5 10
12. Adony 10 3 1 6 15 23 -8 10
13. Szabadegyháza 10 3 0 7 16 33 -17 9
14. Nagykarácsony 10 3 0 7 17 47 -30 9
15. Mezõszilas 10 2 2 6 14 34 -20 8
16. Seregélyes 9 0 1 8 5 27 -22 1

Megvan a második
gyõzelem

VAX KE Sárbogárd–Bicske TC 26-15 (11-9)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-baj-
nokság, 4. forduló
Vezette: Gachovetz–Kiss.
Sárbogárd: Németh I. – Németh II. 3,
Bodoki 4, Pluhár, Goldberger 5, Kaló 2,
Horváth 2.
Cserék: Sohár – Hegedüs 1, Oláh 3,
Suplicz, Vorsléger 2, Iker, Rehák 4.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Kiállítások: 8 perc, 8 perc.
Hétméteresek: 3/2, illetve 4/3.
Az elsõ hazai mérkõzésünkön még a 2. for-
dulóban vereséget szenvedtünk, azonban
hétvégén itt volt a lehetõség bizonyítani
újra saját pályánkon.
Szokásainkkal ellentétben nem mi kezd-
tük jobban a mérkõzést. A vendégek 3 gólt
lõttek nekünk úgy, hogy mi arra egyszer
sem tudtunk felelni. A mérkõzés elõreha-
ladtával kezdtünk nagy nehézségek árán
belerázódni a meccsbe, és a 15. percben
utolértük az ellenfelünket, majd át is vet-
tük tõlük a vezetést. Az elsõ félidõben így
is görcsösen játszottunk, az ellenfél 5-1-es
védekezése meglepett minket, de az utolsó
jó 3 percnek köszönhetõen így is 2 gólos
elõnnyel mehettünk pihenni a szünetre.
A második félidõben hirtelen feljavult a já-
tékunk és két sebességi fokozattal feljebb
kapcsoltunk. A 41. percre egy 6-0-ás futás-
sal állva hagytuk az ellenfelünket. A bics-
keiek nem tudtak újítani, a védekezésük
szétesett, és támadásban is mindössze 6
gólra voltak képesek a 2. félidõben.
A mérkõzésen minden játékosunk pályára
lépett, és végül magabiztosan tartottuk itt-
hon a két pontot. Összességében egy fél-
idõnyi gyengélkedés után sikerült teljesen
átvenni a mérkõzés irányítását, ami a játé-

kunk felgyorsításának volt köszönhetõ. A
2. félidõben a védekezésünk még kemé-
nyebb lett, aminek köszönhetõen tudtunk
végre kellõ számú lerohanásgólt szerezni.
Fiataljaink közül Oláh Levente jól szállt be
a mérkõzésbe és 3 gólt tudott szerezni.
Ezzel reméljük, átszakadt nála a gát.
A hétvégén újra hazai pályán lépünk pá-
lyára, a szintén Fejér megyei Martonvásár
ellen. A mérkõzésre rendhagyó módon va-
sárnap, 17 órakor kerül sor a Mészöly-
csarnokban. Várunk minden szurkolót a
mérkõzésen!
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

A 4. forduló további eredményei:

Veszprémi Egyetem–Alsóörs 39-23
Rácalmás–Martonvásár 43-32
Várpalota–Õsi Boys 38-35
Balatonfüred–Tapolca 36-19

Tabella

1. Rácalmás SE 4 4 0 0 130 107 23 8
2. Balatonf. KSE II 4 3 0 1 123 89 34 6
3. Veszprémi

Egyetemi SC II 3 2 1 0 100 72 28 5
4. Õsi Boys 3 2 0 1 121 87 34 4
5. Martonvásári KSE 4 2 0 2 121 122 -1 4
6. VAX KE

SÁRBOGÁRD 4 2 0 2 89 91 -2 4
7. Nemesvámos 3 1 1 1 85 78 7 3
8. Várpalotai BSK II. 4 1 0 3 121 140 -19 2
9. Bicskei TC 4 1 0 3 97 117 -20 2
10. Tapolca VSE 3 1 0 2 76 115 -39 2
11. Alsóörsi SE 4 0 0 4 90 135 -45 0

Rehák Tamás
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V. Nagylóki
Sakk-kupaverseny
Tauz Józsefné szervezésében, Brunner Edina, a nagylóki tagisko-
la vezetõjének fõvédnökségével, számos segítõ közremûködésé-
vel immár ötödik alkalommal rendeztek sakkversenyt Nagylókon
az iskolában vasárnap. 95 nevezõ dolgoztatta meg agytekervénye-
it a pepita táblák fölött – köztük 10 fõ Nagylókról –, s körülbelül
ugyanennyien érkeztek kísérõként a megye több pontjáról
(Adony, Sárbogárd, Sárkeresztes, Sárosd, Seregélyes, Bodajk,
Mór, Nagylók, Aba, Dunaújváros, Székesfehérvár). Ebben az év-
ben ez volt a legnagyobb részvételi arányú verseny a megyében.
Ez is mutatja, hogy a sakk elkötelezettjeinek munkája nem hiába-
való: évrõl évre nõ e sportág népszerûsége, gyakorlóinak száma,
tehát van utánpótlás.

Már zajlott a verseny, amikor csatlakozott egy csapat hagyomány-
õrzõ is, akik egy körülbelül egy négyzetméteres sakktáblát hoztak
magukkal, hipp-hopp fölszerelték a lábait, felrakták a hozzá való
méretes bábukat, s a sakk szerelmesei már birtokba is vették.
Híven a nagylóki sakkverseny hagyományaihoz most is rengeteg
szendviccsel, pogácsával, süteménnyel, frissítõkkel, szívélyes fo-
gadtatással várták a vendégeket a szervezõk.
Versenybírók voltak: Szabó Anna, valamint Katona Ferenc, a du-
naújvárosi Királysakk SE elnöke és a megyei sakkszövetség tagja.

Eredmények

1. korcsoport (fiú): 1. Kun Bálint, 2. Pásti Áron, 3. Tancsa Tamás;
(lány): 1. Vicze Kata, 2. Buri Petra, 3. Krizsán Krisztina.
2. korcsoport (fiú): 1. Csajbók Levente, 2. Bernáth Bence, 3.
Szûcs Zétény; (lány): 1. Lukács Anna, 2. Vicze Zsófia, 3. Leipold
Zóra.
3. korcsoport (fiú): 1. Losonczi Marcell, 2. Ambrus Bence, 3.
Kratzmajer Ákos; (lány): 1. Mocsári Eszter, 2. Radics Nóra, 3.
Schmidt Gréta.
4. korcsoport (vegyes felnõtt): 1. ifj. Katona Ferenc, 2. Sarok Pé-
ter, 3. Katona Ivett; (nõk): 1. Katona Enikõ, 2. Pór Magdolna, 3.
Vörös Szimóna.

Hargitai–Kiss Virág

Felhívás teremlabdarúgó-
bajnokságra

2014. november 3-án 19 órára
meghívjuk a csapatok vezetõit

a József Attila Mûvelõdési Házban tartandó,
teremlabdarúgó-bajnoksággal
kapcsolatos megbeszélésre.

Témák:

* BAJNOKSÁG KEZDETE * SORSOLÁS ELKÉSZÍTÉSE *

* NEVEZÉSI DÍJ.

Szervezõk
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Október 25., SZOMBAT
MTV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Magyar gazda 6.25 Történetek a nagyvilágból
6.55 Család-barát Hétvége 9.05 Noé barátai 9.35 Zöld Tea 10.05 Kerékpártúra
10.40 Erzsébet-tábor 2014 11.10 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér
’89 12.50 Valamit visz a víz 13.10 Spuri 13.45 Puskás Akadémia FC–MTK Budapest
labdarúgó-mérkõzés 16.05 Az Isten embere – Mindszenty bíboros Észak-Ameriká-
ban 16.35 Ég, föld, férfi, nõ 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Játék határok nélkül 21.45 Apáca-show 23.25 Dr. T.
és a nõk 1.25 Kamion
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.55 Kölyökklub 9.35 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.55
Teleshop 10.55 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.25 Házon kívül 12.00 A’la
Car 12.30 TRENDmánia 13.10 Brandmánia 13.50 Agymenõk 14.15 Jack és Jill
16.00 Botcsinálta túsz 18.00 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 23.05 Ha-
zugságok hálója 1.40 Joshua 2.20 Vadmacskák 4.00 Észak és Dél 5.30 Ezel –
Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.10 ÁllatoZoo 10.40 Asztro-világ
11.45 Otthon a kertben 12.15 Tûsarok 12.45 Én is tükörbe nézek 13.15 Falforgatók
14.15 Apák gyesen 15.15 Jégkorszak 2. – Az olvadás 17.00 Napló 18.00 Tények
19.00 Én, a nõ és plusz egy fõ 21.15 A múmia visszatér 23.50 Éjszaka a múzeumban
1.50 Sportos 2.00 Sue Thomas – FBI 3.30 Franklin és Bash 4.15 Briliáns elmék 5.00
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 Sportvilág 19.30 Családi
sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló értéke-
ink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.48 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Október 26., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szem-
mel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Kérdések a Bibliában 9.20 Református maga-
zin 9.45 Ortodox ifjúsági mûsor 9.50 Az utódok reménysége 10.20 Katolikus króni-
ka 11.00 Római katolikus szentmise közv. 12.00 Híradó 12.05 Hétköznapi kifutó
12.40 Célkeresztben 13.05 Valamit visz a víz 13.25 TS – Sport 7 14.10 Apáca-show
15.50 Fõzni úton-útfélen 16.25 DVSC-TEVA–Ferencvárosi TC labdarúgó-mérkõzés
18.45 Ybl 200 18.55 Fapad 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország,
szeretlek! 21.40 A Lényeg 22.15 100 % Zene – Szentpéteri Csilla és Band koncert
23.35 Ez a fiúk sorsa 1.25 Pacsirták cérnaszálon
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.55 Kölyökklub 9.55 Egészségkalauz 10.25 Teleshop
11.20 Kalandor 11.50 4ütem 12.25 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.55 Agymenõk 13.45 Tru Calling – Az õrangyal 15.50 Részeges karatemester 2.
18.00 Híradó 18.55 Taxi 20.00 2012 23.10 28 héttel késõbb 1.10 Portré 1.45 Egy
rém modern család 2.30 Vadmacskák 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40
Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 Zöld Világ 6.50 TV2 Matiné 9.00 Babavilág 9.25
Több mint testÕr 9.55 Asztro-világ 11.00 Stílusvadász 11.30 Stahl konyhája 12.00
Édes élet 15.50 Én, a nõ és plusz egy fõ 18.00 Tények 19.00 Sztárban sztár 21.30
Rising Star 22.35 21 – Las Vegas ostroma 1.05 Sportos 1.15 Kasszasiker 2.00 Szel-
lemdoktor 2.45 Monk – Flúgos nyomozó 3.30 Hazugságok gyûrûjében 4.15 Napló
5.00 Csapdába csalva 5.20 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi új-
ság 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 10.04
A Magyar Pünkösdi Egyház istentiszteletének közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Króni-
ka 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági ma-
gazin 13.30 Alma és fája 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum
15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Kró-
nika 17.50 Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.30 Családi
sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók 1989.
20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Október 27., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Fõzni úton-útfélen 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta –
vidékek krónikája 14.35 Zorro 15.25 Charlie, majom a családban 16.15 Jövõ-idõ-
ben 16.25 Híradó+ 16.35 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Kékfény 21.20 Római helyszínelõk
22.15 Az Este 22.50 Híradó 23.00 Sporthírek 23.10 Aranymetszés 0.00 Rex
felügyelõ 0.55 Család-barát
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 2.20 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 A macska 18.00 Tények 19.20
Jóban-Rosszban 20.05 Bumm! 20.45 Családi titkok 20.50 Édes élet 22.15 Twister
0.20 Tények 1.05 Aktív 1.20 Tények 1.30 Sportos 1.40 Zsaruvér 2.05 Aktív 2.25

Sportos 2.35 Zsaruvér 2.55 A macska 3.20 Szellemdoktor 3.25 A macska 4.05 Csa-
ládi titkok 4.10 Szellemdoktor 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 13.25 Zene 13.30
A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Rendszerváltók – 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 ma-
gazin 21.30 Rádiószínház 21.49 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 28., KEDD
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 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 A világ kertjei 13.45 Ég, föld,
férfi, nõ 14.40 Zorro 15.30 Charlie, majom a családban 16.20 Híradó+ 16.35 Rex
felügyelõ 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Cédrusliget 21.15 Szabadság tér ’89 22.00 Az Este 22.35 Híradó
22.45 Sporthírek 22.55 Elhallgatott történelem 23.50 Rex felügyelõ 0.45
Család-barát 2.05 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 2.20 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 A macska 18.00 Tények 19.20
Jóban-Rosszban 20.05 Bumm! 20.45 Családi titkok 20.50 Édes élet 22.15 Teljes
pusztulás 0.45 Tények 1.30 Aktív 1.35 Tények 1.55 Sportos 2.05 Telitalálat 2.20
Aktív 2.40 Sportos 2.50 Telitalálat 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 13.25 Zene 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 Hatá-
rok 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 21.48 Zene 22.00 Kró-
nika 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 29., 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 12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.30 Útravaló 13.45 Cédrusliget
14.35 Zorro 15.25 Charlie, majom a családban 16.15 Jövõ-idõben 16.25 Híradó+
16.40 Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország–Portugália férfi Eb-selejtezõ kézilabda-mér-
kõzés 22.15 Az Este 22.50 Híradó 23.00 Sporthírek 23.10 KorTárs 23.40 Summa
0.10 Rex felügyelõ 1.00 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 23.50 Reflektor 0.05 Ha-
zudj, ha tudsz! 1.10 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 A macska 18.00 Tények 19.20
Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.05 Bumm! 20.45 Családi titkok
20.50 Édes élet 22.15 Frizbi Hajdú Péterrel 23.15 Hawaii Five-0 0.15 Tények 1.00
Aktív 1.25 Sportos 1.40 Belevaló papapótló 1.45 Aktív 2.05 Sportos 2.15 Belevaló
papapótló 3.20 A macska 4.05 Családi titkok 4.35 Aktív 5.30 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 13.25 Zene 13.30
A református 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 21.48 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 24., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Cseri Kálmán Cecén (ism.
90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Interjú Bodoki Györggyel (ism. 65p),
A Blue Café koncertje Sárbogárdon 1-2. rész (ism. 146p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle
Október 25., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Labdarúgó-mérkõzés (90p)
13.00 Lapszemle 14.00 Interjú Bodoki Györggyel (ism. 65p), A Blue Café
koncertje Sárbogárdon 1-2. rész (ism. 146p) 18.00 Lapszemle 19.00 Ultra-
könnyû pilóták (ism. ~17p), Szántóverseny 1-2. rész (ism. 2x60p), Interjú
Tóth Gyulával, Sárbogárd díszpolgárával (ism. 36p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle
Október 26., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Bodoki Györggyel (ism. 65p),
A Blue Café koncertje Sárbogárdon 1-2. rész (ism. 146p) 14.00 Ultra-
könnyû pilóták (ism. ~17p), Szántóverseny 1-2. rész (ism. 2x60p), Interjú
Tóth Gyulával, Sárbogárd díszpolgárával (ism. 36p) 18.00 Heti híradó 19.00
Hitélet: Jótékonysági koncert a Szent László-templomban (ism. 75p) 23.00
és 0.00 Heti híradó
Október 27., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Jótékonysági koncert a Szent
László-templomban (ism. 75p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Mesedélelõtt a könyvtárban (~30p), Sándor Anikó elõadása (67p), Alapi
idõsek köszöntése (95p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 28., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Labdarúgó-mérkõzés (90p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 A gördülõ köveken nem nõ moha (portré-
film 53p), Megbízólevelek átadása és díszülés Sárbogárdon (59p), Zenevi-
lágnapi hangverseny 1-2. rész 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 29., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Mesedélelõtt a könyvtárban
(~30p), Sándor Anikó elõadása (67p), Alapi idõsek köszöntése (95p)
13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei I. o. kézi-
labda-mérkõzés (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 30., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. o. kézilabda-mérkõ-
zés (70p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Jótékonysági koncert a
Szent László-templomban (ism. 75p) 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.bogar-
ditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság
futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam kö-
rülbelül 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 30., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.55 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 13.25 Átjáró 14.00 A 2014-es EBBA-díj és ami mögötte van 14.35
Zorro 15.25 Charlie, majom a családban 16.15 Híradó+ 16.30 Rex felügyelõ 17.15
Szerencse Híradó 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Fábry 21.45 Munkaügyek 22.15 Az Este 22.50 Híradó
23.00 Sporthírek 23.10 Barangolások öt kontinensen 23.40 Történetek a nagyvi-
lágból 0.10 Rex felügyelõ 1.00 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 Brandmánia 23.55 Reflektor 0.15 Oda-
át 1.15 A’la Car 1.45 Egy rém modern család 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 A macska 18.00 Tények 19.20
Jóban-Rosszban 20.05 Bumm! 20.45 Családi titkok 20.50 Édes élet 22.10 NCIS
23.10 22-es körzet – A bûn utcái 0.10 Tények 0.55 Aktív 1.10 Tények 1.20 Sportos
1.40 Grimm 1.55 Aktív 2.15 Sportos 2.20 Hawaii Five-0 2.25 Grimm 3.10 A macska
3.15 Hawaii Five-0 4.00 Családi titkok 4.05 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 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 13.25 Zene 13.30
A római katolikus 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 magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.48 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 31., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Egy szelet kenyér:
A Baranyában mûködõ református lelkésznõk 9.45 …sötétségbõl világosság ra-
gyogjon… 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Életkerék
13.00 Esély 13.25 És ezt így hogy?: Gitár 13.35 Gasztroangyal 14.35 Zorro 15.25
Charlie, majom a családban 16.10 Jövõ-Idõben 16.20 Híradó+ 16.35 Rex felügye-
lõ 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Virtuózok 21.45 Az Este 22.20 Híradó 22.30 Sporthírek 22.40 Hókusz Pókusz
0.20 Rex felügyelõ 1.10 Család-barát
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 Kemény motorosok
0.35 Kalandor 1.10 CSI: A helyszínelõk 2.00 Az éden titkai 4ütem 2.25 Apa-csata
3.10 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 A macska 18.00 Tények 19.20
Jóban-Rosszban 20.05 Bumm! 20.45 Családi titkok 20.50 Édes élet 21.50 Beverly
Hills-i zsaru 23.55 Tények 0.40 Aktív 1.00 Sportos 1.10 Áldott jó nyomozó 2.10 A
macska 3.00 Családi titkok 3.50 A gonosz álarca 4.55 Babavilág 5.25 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 10.04 Evangélikus istentiszte-
let közv. 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház fél-
órája 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 maga-
zin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház
21.49 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
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Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

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

Udvari és kertmunkára keresek férfi munkaerõt. Jelentkezõket az alábbi jeligére lehet leadni a
szerkesztõségben. „Kertmunka”

Sárbogárdon szántóföldet bérelnék. 06 (30) 391 6820 (2174687)

Fürjek eladók 06 (30) 830 7095

Temetés kedvezõ áron. 06 (30) 435 9021

Munkatársat keresünk árukiszállítói munkakörbe. Elvárás C-kategóriás és targoncavezetõi jo-
gosítvány. Fényképes önéletrajzokat várunk. Krencz Kft. Sárbogárd, Ady Endre út 50.

Személy- és vagyonõr mindenféle õrzési munkát vállal. 1000 Ft/óra 06 (70) 290 7676 (6005037)

Petõfi-dûlõben 300 négyszögöl szõlõ, felújított présházzal, pincével, villannyal eladó. Kút a pin-
ce végénél. Érdeklõdni: 06 (30) 5777 772 (2174695)

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

KAMIONSOFÕRT KERESEK
BELFÖLDI MUNKÁRA.

06 70 4530 509

NAGYVIRÁGÚ, SZÁLAS
KRIZANTÉM KAPHATÓ.

Tisza u. 8., Magyar u. 57.
06 20 460 3895

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:

a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõpontokban és településeken a megadott idõpon-
tokban munkatársaink elõretervezett karbantartási munkákat végeznek.
Ezeken a napokon az adott településen a megszokottnál kisebb víznyomás, idõszakos vízhiány várható. A
munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá válhat, mely az egészségre nem ártalmas. Az ezt
okozó anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.
További információk a kihelyezett plakátokon, vagy helyi munkatársainktól.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük felhasználóink türelmét és megértését.

FEJÉRVÍZ ZRt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Állandó, bejelentett
munkára keresünk

TANYAGONDNOKOT
és TRAKTOROST,

NEHÉZGÉPKEZELÕT,

Sárhatvan külterületére.

Telefon: 06 (30) 457 1627

FEJÕ
MUNKAKÖRBE
munkatársakat keresünk.

Lakást biztosítunk, amely
10 év munkaviszony után

saját tulajdonba kerül.

Jelentkezéseket a 06 (30) 848
7390-es telefonszámra várjuk

munkanapokon 8-14 óráig.
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