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Postakocsival ütközött egy
sertésszállító Sárhatvanban

November 24-én, kedden, dél-
elõtt egy sertéseket szállító te-
herautó karambolozott egy fur-
gonnal Sárhatvan belterületén.
A disznókat szállító MAN teher-
autó a Magyar Posta Fiat Dublo
kisáruszállítójával ütközött,
majd a vízelvezetõ árokba haj-
tott, ahol kitört egy beton villany-
oszlopot. A MAN pótkocsija a
bal oldalára borult. Az oszlop a
teherautóra dõlt. Mivel a villany-
vezeték leszakadt, az áramütés
veszélye miatt az áramot ki kel-
lett kapcsolni.
A mentéshez a tûzoltók speciális
eszközeire volt szükség. A pótko-
csiból az állatokat a sárbogárdi
tûzoltók segítségével terelték át
egy másik teherautóra. Személyi
sérülés szerencsére nem történt.

/H/

Útépítés pályázati pénzbõl
Mint arról korábban már beszámoltunk, Sárbogárd önkormány-
zata pályázaton 23 millió Ft-ot nyert a töbörzsöki István utat a
63-as úttal összekötõ Hantosi út felújítására és Sárszentmiklóson a
Jókai utca végén két buszmegálló kiépítésére.
A munkák az elmúlt hetekben elkészültek. Az út és a buszmegál-
lók mûszaki átadása hétfõn volt. Ezen megjelent a kivitelezõ, az
ÚTÉP-PARK Kft. és a Közútkezelõ képviselõje, valamint az ön-
kormányzat szakemberei.
Mint megtudtam, ebbõl a pénzbõl a kiegyenlített burkolatra 2-6
cm vastag felületzáró aszfaltréteg került, a padka kõszórást kapott,
s rendbe tették az árkokat és átereszeket. A keskenyebb helyeken
kiszélesítették az utat, s kiképeztek leállósávokat is.
A Jókai utcai buszmegállók térkõburkolatot kaptak. Remélhetõ-
leg az önkormányzat helyez ide buszvárót is.
Az átadásnál a szakemberek elégedettek voltak az elvégzett mun-
ka minõségével.

Hargitai Lajos

Hogyan tovább, kézilabda?
A sárbogárdi férfi
és nõi kézilabda-
csapat is nagy sike-
reket könyvelhet el
ebben a szezonban.
A fiúk az õszi for-
dulóban az élen vé-
geztek a megyebaj-
nokságban, a lá-
nyok pedig megyei
második helyen áll-
nak.
A gondjaik nem ebbõl adódnak, hanem abból, hogy mind-
máig nincs megnyugtatóan rendezve az egyesület szerve-
zeti élete.
Végül a fiúknál telt be a pohár. Hétfõn estére gyûlést hív-
tak össze, hogy tisztázzák a helyzetet, és a tavaszi szezont
már rendezett szervezeti körülmények közt kezdhessék.
A fiúk azt sérelmezik, hogy a férfi kézilabdások által létre-
hozott egyesületre Sárközi László elnök a sportmúltjára
alapozott tekintélyével rátelepedett, egy személyben ki-
sajátítva a vezetést és az irányítást. Az egyesület vezetõsé-
gébõl így kiszorultak éppen azok, akikért az egyesület
egyáltalán létrejött.

Részletek a 2. oldalon olvashatók.
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Hogyan tovább, kézilabda?
A sárbogárdi férfi és nõi kézilabdacsapat is
nagy sikereket könyvelhet el ebben a sze-
zonban. A fiúk az õszi fordulóban az élen
végeztek a megyebajnokságban, a lányok
pedig megyei második helyen állnak. Az
utolsó meccs is gyõzelemmel végzõdött
mindkét csapat számára, s mindkét csapat-
ban óriási a lelkesedés. Ezt a szép ered-
ményt közös összefogással, saját erejükbõl
érték el.
A gondjaik nem ebbõl adódnak, hanem
abból, hogy mindmáig nincs megnyugtató-
an rendezve az egyesület szervezeti élete.
Végül a fiúknál telt be a pohár. Hétfõn es-
tére gyûlést hívtak össze, hogy tisztázzák a
helyzetet, és a tavaszi szezont már rende-
zett szervezeti körülmények közt kezdhes-
sék.
De mi is a gondjuk voltaképpen?
Egy kicsit nehéz volt kibogozni, mert a fiúk
nem akarták megsérteni az egyesület elnö-
kének, Sárközi Lászlónak az érzékenysé-
gét. A fiúk ugyanis azt sérelmezik, hogy a
férfi kézilabdások által létrehozott egyesü-
letre Sárközi László elnök a sportmúltjára
alapozott tekintélyével rátelepe-
dett, egy személyben kisajátítva a
vezetést és az irányítást. Az egye-
sület vezetõségébõl így kiszorul-
tak éppen azok, akikért az egyesü-
let egyáltalán létre jött. Ahogy
mondják, Laci bácsit tisztelik, kö-
rükben tekintélynek örvend, de
már neki is be kellene látnia, hogy
nem tudja úgy intézni a dolgokat,
ahogy az elvárható lenne.
Miközben mind a fiúk, mind a lá-
nyok már maguk szervezik a dolgaikat, La-
ci bácsi erõteljes önérvényesítõ személyi-
ségétõl sokszor levegõt se tudnak venni.
Borzasztóan nehezen viselik, hogy a szere-
tett és máig tisztelt volt sportvezetõjük —
talán az öregedéstõl való félelemben —
két kézzel kapaszkodik az egyesületbe. Ez,
persze, bizonyos szempontból érthetõ, hi-
szen évtizedekig ez volt az élete. Mégis azt
szeretnék, ha Laci bácsi már csak tisztelet-
beli elnök lenne, aki nem szól bele az egye-
sület dolgaiba, akinek meghallgatják a
tanácsait, de egyébként úgy szervezik az
egyesület életét, ahogy jónak látják.
Az egyesület anyagi támogatását, sikerét
és a jövõjét is veszélyeztetve látják, ha ez
továbbra sem változik. Több támogatójuk

a zavaros viszonyokat látva kijelentette,
hogy mindaddig, amíg ez a helyzet nem
rendezõdik, nem hajlandó támogatást ad-
ni a kézilabdasportnak.
Ezért úgy határoztak most, hogy lesz, ami
lesz, de új egyesületet hoznak létre. A fiúk
az egyesületüknek olyan elnökséget sze-
retnének választani, amibe Sárközi László
már nem tud beleszólni.
Ilyen körülmények közt került sor a hétfõi
sportgyûlésre.
A fiúk Rehák Sándort kérték meg, hogy
tárja a közgyûlés elé a gondokat. Bár
Rehák Sándor részérõl egyetlen sértõ szó
el nem hangzott, Sárközi László mégis sze-
mélyes sértésnek vette a gazdasági függet-
lenedéssel és a vezetési problémákkal kap-

csolatban elmondottakat, s azt, hogy a fi-
úk, ha másképp nem megy, különválnak,
és új egyesületet hoznak létre.
Sárközi Lászlóné férje védelmében zoko-
gásba torkolló indulattal rontott neki Re-
hák Sándornak.
Sárközi László végül még abba is beleegye-
zett volna, hogy legyen a fiúknak saját
egyesületük, de ragaszkodott ahhoz az el-
képzeléséhez, hogy a fiú csapat egyesületé-
nek õ legyen az elnöke. Hivatkozott arra,
hogy erre õt a fiúk fel is kérték. Persze, a fi-
úk csupán tiszteletbeli elnökségre gondol-
tak, de végül mindezek a gyûlésen nem
tisztázódhattak, mert Sárközi László a rá
jellemzõ érzelmi pátosszal, a helyi politi-
kában már jól bevált módszerrel próbálta a
lányok és a fiúk közti szembenállásként
feltüntetni a problémát.
Ez már csak azért sem igaz, hiszen a fiúk és
a lányok közt szoros együttmûködés van,
többeket mély érzelmi szálak is összeköt-
nek. Az egyesület is a fiú csapatra jött létre,
s a lányok ennek színeiben játszanak, s ha
úgy vesszük, valójában a lányoknak kelle-

ne új egyesület. Errõl korábbi
tárgyalásaikon már szó is esett.
A vita során a fiúk és lányok meg-
szólalásaiból azt szûrtem le, hogy
igazából itt senki nem akar hábo-
rút, jó mindkét csapat, nagyon
erõs az összetartás és az egymás
iránti szeretet, de nem tudnak mit
kezdeni a Sárközi házaspár körül
kirobbant heves indulatokkal, s
nem tudják igazából, hogyan is
kellene ezt a helyzetet kezelni.

Úgy gondolom, hogy az egyértelmû, vilá-
gos szavak segíthetnének a helyzet megol-
dásában, hiszen mindenki tiszteli a Sárközi
házaspárt, becsülik a sportban végzett
munkájukat, de meg kellene nekik is érte-
ni, hogy a fiatalok már másképp akarják
tenni a dolgukat. Ebben kellene jó pedagó-
gusként segíteni õket, s el kell végre enged-
ni a kezüket.

Felnõttek a gyerekek, a maguk lábára
akarnak állni, s ettõl nem fog összedõlni a
világ. Ha ezt nem értik meg, a sárbogárdi
kézilabdasport láthatja kárát.

Hargitai Lajos

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd találkozóra hívja a Sárbogárdon és
környékén élõ nyugdíjas katonákat, katonaözvegyeket és árvákat.

A találkozó idõpontja:
2009. december 5. 16.00 óra.

Helye: a József Attila
Mûvelõdési Központ színházterme.

Program:
* a Honvéd Mûvészegyüttes férfikarának mûsora;
* tájékoztató a honvédségi gondozási körbe tartozók

érdekvédelmérõl;
* rövid tájékoztató egyesületünk tevékenységérõl.

Minden érintettet szeretettel várunk!
A HBE Sárbogárd vezetõsége
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Jogerõs az ítélet Lengyel Zoltán ellen
A Fõvárosi Bíróság is bûnösnek találta a
2007 nyarán rendõrökkel dulakodó Len-
gyel Zoltán országgyûlési képviselõt, s jog-
erõsen nyolc hónap, két év felfüggesztett
börtönre ítélték. A jogerõs döntés értel-
mében most megszûnhet képviselõi man-
dátuma.

Lengyel Zoltánt rendõrök sérelmére elkö-
vetett hivatalos személy elleni erõszakban,
könnyû testi sértésben és becsületsértés-
ben találták bûnösnek.

A bíróság megállapítása szerint Lengyelt
2007 júliusában egy közúti ellenõrzés so-
rán a fõvárosi Alagút utcában akarták iga-
zoltatni a rendõrök, de nem voltak nála
iratok, nem volt együttmûködõ, ezért a
rendõrök elõ akarták állítani a kapitány-
ságra. Dulakodás alakult ki, eközben a
képviselõ és az egyik rendõr is megsérült.
Lengyel és a rendõrök is feljelentést tettek,
de csak a képviselõ ellen emeltek vádat.

Mint arról korábban beszámoltunk, az el-
sõ fokon eljáró Budai Központi Kerületi
Bíróság májusban nyolc hónap, két évre
felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki
elsõ fokon. Ez ellen az ügyészség súlyosbí-
tásért, a védelem enyhítésért fellebbezett,

de a Fõvárosi Bíróság hétfõn az indítvá-
nyokat elutasította, és helybenhagyta a ke-
rületi bíróság ítéletét.

Lengyel Zoltán az utolsó szó jogán azt
mondta: a történtek idején beteg és kial-
vatlan volt. Elismerte, hogy szabálysértést
követett el, a bûncselekményt azonban
nem. „Rendõrt nem ütöttem meg, és nem
is fogok soha” — állította Lengyel.

A képviselõ idén októberben öngyilkossá-
got kísérelt meg, mert — mint akkor nyi-
latkozta — az ellene folyó eljárás miatt be-
sokallt.

A képviselõ ügyvédje a másodfokú tárgya-
láson az enyhítésre vonatkozó indítvány
keretében kérte a Fõvárosi Bíróságot,
hogy védencét mentesítse a büntetett elõé-
lethez fûzõdõ joghátrányok alól, de a Fõ-
városi Bíróság ezt nem tette, így a képvise-
lõ a jogerõs ítélet kihirdetésének napjától
a szabadságvesztés felfüggesztésének idõ-
tartamáig büntetett elõéletûnek minõsül.

Lengyelnek le kellene mondania képvise-
lõi mandátumáról, amelyet a 2006. évi or-
szággyûlési választásokon Fejér megye
6-os számú, sárbogárdi választókerület-
ében szerzett. Ha ezt nem teszi meg, akkor

az országgyûlés összeférhetetlenségi eljá-
rás keretében, kétharmados többség ese-
tén szünteti meg a mandátumát.

A megüresedõ képviselõi helyre idõközi
választást kellene kiírni, de annak lebo-
nyolítására már nem lesz idõ a 2010-es ál-
talános választásokig.

Kérdések,
vélemények

Hajlandó lesz-e Lengyel Zoltán önként le-
mondani, vagy megszüntetik a mandátu-
mát? Lesz-e kétharmados többség ehhez a
parlamentben, vagy megmentik a hatal-
mon lévõk, ha újra „becsókol” egy gomb-
nyomásért, hogy jó pénzért maradhasson
még erre a kis idõre? Ha megnyomja a
gombot, kap egy libacombot? Mi ez? Par-
lamentáris demokrácia, vagy kabaré?

Lapzárta után érkezett a hír, hogy Lengyel
Zoltán csütörtökön levélben is lemond
képviselõi mandátumáról.

Hargitai Lajos

Tüdõgondozóból orvosi rendelõk
Az arra járók tapasztalhatják, hogy a volt tüdõgondozó épülete
napról-napra alakul át, hogy aztán valamikor a jövõ esztendõben
betölthesse új feladatát. Dr. Somogyvári Katalin háziorvos és dr.
Roshdi Abdalla gyermekorvos tágas rendelõi kapnak itt helyet
egy pályázatnak köszönhetõen, fölváltva az igencsak szûkös Jó-
zsef Attila utcai rendelõket.
A részletekrõl és az elõzményekrõl Bencze István, a sárbogárdi
polgármesteri hivatal mûszaki osztályának fõelõadója, valamint
Varga István pályázati és közbeszerzési referens tájékoztatták
szerkesztõségünket.
Miután a tüdõgondozás a Tompa Mihály utcából átkerült a ren-
delõintézetbe, és üressé vált az egykor szebb napokat megélt épü-
let, a képviselõ-testület kérte a megyei önkormányzattól, hogy bo-
csássák Sárbogárd rendelkezésére azt térítésmentesen. A megye
eleget tett a kérésnek, így lehetõség nyílt arra, hogy pályázatot
nyújtsanak be 2008 tavaszán az egészségügyi szolgáltatások fej-
lesztésére, az épületben két új rendelõ kialakítására a Közép-du-
nántúli régióhoz. 20 millió forintra lehetett pályázni, amit (egy év
után) el is nyertek, azonban a beruházás teljes bekerülési költsége
ennek több mint a duplája, így az önkormányzat még 23 millió fo-
rint saját forrást biztosít a cél eléréséhez. A támogatási szerzõdés
aláírására ez év június 17-én került sor.
A kivitelezéssel — a közbeszerzési eljárás lefolytatását követõen
— a dunaújvárosi FEJÉRDUNA-ÉP Kft.-t bízták meg. A cég
szeptember végén kezdte meg az átalakítást, Varga István építész
tervei alapján, Juhász György fõ építésvezetõ irányításával, és
elõreláthatólag decemberben el is készülnek a felújítással.
Az egyik rendelõ az elsõ, nyugati szárnyban, a másik a hátsó, észa-
ki szárnyban kap helyet, mindegyik külön bejárattal, váróval, mel-
lék- és kiszolgálóhelyiségekkel, külön mérõórákkal. Az épületet
teljes mértékben akadálymentessé teszik, minden fogyatékkal élõ
számára. Például a nem látóknak egy úgynevezett vezetõsávot

alakítottak ki, a hallássérülteknek pedig egy speciális készülék
erõsíti fel majd a hangokat a rendelõben.
Az átalakítás során átrendezték a falakat, nyílászárókat, új abla-
kok, ajtók kerültek a helyükre, kicserélték az épületgépészeti ele-
meket, szerelvényeket, parkolókat alakítottak ki a mozgáskorlá-
tozottak, a mentõ és az orvosok számára. Csak a tetõ maradt a
régi.
Adódtak elõre nem látott problémák, azonban a kivitelezõ ezeket
a vállalt kereten belül megoldotta.
Az építési munkák végeztével már „csak” a használatbavételi és
mûködési engedélyezési eljárás van vissza, s aztán — remélhetõ-
en mihamarabb — birtokba vehetik az orvosok és a páciensek az
új rendelõket.

Hargitai Kiss Virág
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Hírek a Mészölyrõl
Két témában kerestem fel a Mészöly Géza Általános Iskolát mint központi intéz-
ményt a héten: az iskola jelenleg zajló tetõfelújítása és a H1N1 vírus kapcsán. Kér-
déseimre Nagyné Rehák Julianna intézményvezetõ, Földi Lászlóné intézmény-
egység-vezetõ valamint Kocsi Horváth Marianna ügyintézõ válaszoltak.

Kevés a hiányzó
Egyelõre úgy néz ki, elkerüli a sárbogárdi
oktatási–nevelési intézményeket a rette-
gett H1N1 vírus — s mindent próbálnak
megtenni, hogy ez így is maradjon.
A megelõzés nagy hangsúlyt kap az intéz-
ményegységekben. Többek között plaká-
tokon, a sulirádión keresztül tájékoztatják
a diákokat, szülõket és a pedagógusokat;
rajzversenyt is szerveztek. Ezen kívül nagy
mennyiségben vásároltak fertõtlenítõesz-
közöket, és óránként tisztítják például a ki-
lincseket. Megtörtént a gyerekek oltása is
— mintegy 50 %-os volt az igénylõk ará-
nya.

Vannak hiányzók, de inkább az óvatosság
miatt. A távolmaradók száma nem haladja
meg az átlagos mértéket.

Szigetelik a tetõt

November elején kezdõdött meg a tetõ
3/4-ének felújítása az iskolában. Rég húzó-
dó problémát igyekeznek így orvosolni, hi-
szen az állandó beázások nem tettek jót az
épületnek.

Az önkormányzat pályázott e munka el-
végzésére. Egy helyismerettel rendelkezõ
cég nyerte el a kivitelezést, akik a kisebb

foltozásokat is végezték. A munka 12,6
millió Ft-ba kerül.
A három pedagógus elismerõen beszélt a
megbízott cégrõl. 15-20 ember dolgozik a
tetõn lelkiismeretesen. A zajosabb mun-
kákat délutánra hagyják, hogy ne zavarják
a tanítást, és jól együtt tudnak mûködni ve-
lük. Várhatóan december 15-éig fejezik be
a tetõ szigetelését.

Hargitai Kiss Virág

BringaSuli a Mészölyben
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium támoga-
tásával és a Vuelta Sportiroda szakmai együttmûködésével Ma-
gyarország 12 általános iskolája között a mi diákjaink is elsajátít-
hatták a biztonságos kerékpáros közlekedés alapjait a BringaSuli
oktató napján.
A közlekedési tárca által kezdeményezett kerékpáros közleke-
désbiztonsági nap keretében a szervezõk a biztonságos közleke-
dés mellett felhívták a gyermekek figyelmét a kerékpározás
egészségügyi, társadalmi, gazdasági elõnyeire.
A számos akadályt magába foglaló mobil ügyességi pálya segítsé-
gével tesztelték a diákok ismereteit, ahol a jelzõlámpától és szla-
lomozástól kezdve a bringa egy kézzel való irányításán keresztül a
gyerekeknek lehetõsége nyílott ügyességük, gyorsaságuk és brin-
gás ismereteik összemérésére.
Míg az osztály egyik fele gyakorlati tudását tette próbára, addig a
többiek egy KRESZ-totó kitöltésével és értékelésével elméleti is-
mereteiket ellenõrizhették és bõvíthették. A totó 13+1 kérdése
felvonultatta a legalapvetõbb KRESZ- táblákat, illetve olyan jel-
lemzõ forgalmi helyzeteket, amelyekbe kerékpárosok gyakran
kerülhetnek.
A program végén a gyerekek egy apró ajándék mellé füzetet is
kaptak, amelyben a szerzõk ábrák, fotók segítségével a legfonto-
sabb KRESZ-szabályok mellett ismertetik ezeket a gyerekek szá-
mára feldolgozható formában.

A BringaSuli résztvevõi a nap után elsajátították a kerékpározás
alapjait, felismerték és megértették, hogy miért a legegyszerûbb
és leginkább környezetkímélõ a kerékpáros közlekedés.
A minisztérium által adományozott kerékpártárolókat pedig
nagy örömmel vették át a bringás gyerekek és a „Bringázz a mun-
kába” programban résztvevõ kerékpáros iskolai dolgozók.

Toldi Lászlóné

M I K U L Á S V Á R Ó
2009. december 4-én délután 2 órától 5. alkalommal rendezzük meg

a Mészöly Géza Általános Iskolában a

M I K U L Á S - F U T Á S T
Kovács István Mikulás-nagykövet vezetésével. Útvonal: HEMO–Hõsök tere–iskola.

Várjuk együtt a Mikulás-sapkás futókat!
Szervezõk
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Nyílt nap a kisgimiben
November 28-án nyílt tanítási órákat tartunk az 5–8. osztályokban. Szeretettel várjuk di-
ákjaink hozzátartozóit és a nyolcosztályos gimnáziumi képzés iránt érdeklõdõ kisdiáko-
kat és szüleiket. Helyszín: a kollégium épülete.
A délelõtt idõbeosztása:

A leendõ kisgimnazisták és szüleik számára 10 órakor általános tájékoztatást tartunk a
képzésrõl.

Boda János igazgató

Nedelisce–Sárbogárd 1-1
Az elmúlt hétvégén Horvátországban szerepelt a Sárbogárdi Szö-
vetkezeti és Városi Vegyes Kar. Most viszonozta a nedeliscei
(drávavásárhelyi) kórus tavalyi sárbogárdi vendégszereplését.

Énekkarunk alapos tájékozódás után az esti fellépést megelõzõen
körbejárta Csáktornyát, a Zrínyi család õsi birtokát és híres
városát.

A szombat esti koncertre a városi sportcsarnokban került sor. A
kedves fogadtatás és elhelyezkedés után rövid helyszíni próba kö-
vetkezett. Erre most különösen nagy szükség volt, hiszen a terem
— számunkra új — akusztikáját ki kellett „tapogatni”.

Miután a közönség a lelátókat elfoglalta, megkezdõdött az ünne-
pi est. Elsõként a 10 éves fennállását ünneplõ vendéglátó kórus
énekelt a jubilálóktól elvárható programmal és felkészültséggel.
A jobbára Mura-vidéki népdalfeldolgozások mellett általunk is-
mert kórusmûvek is elhangzottak. Az együttes megérdemelt si-
kert aratott.

Fiatalokból álló tamburazenekar következett. Kedvünkért még
Brahms „Magyar táncok” címû darabja is elhangzott a nagybõgõ-
vel és klarinéttal kibõvült tamburások elõadásában. Jó volt hall-
gatni õket!

A helyi hagyományõrzõ együttes környékbeli népszokásokat mu-
tatott be zenekari kísérettel, népdalokkal. Dalaik hallatán a köze-
li szomszédságot is megéreztük. Mûsoruk kedves színfoltja volt az
estnek.

Az ünnepi rendezvényt a sárbogárdi kórus zárta színes mûsorá-
val. A sportcsarnok közönsége nagyszerû produkciót látott-hal-
lott. A fogadtatás az alapos felkészültségnek megfelelõen lelkes
volt. A sikerhez hozzájárult Lajtos Anna kiváló zongorakísérete
is.
A koncertet záró köszöntõ szavak után kórusunk a Zottelmarsch
ritmusára — a közönség ütemes tapsával — vonult el a
„küzdõtérrõl”.

„Zso-Li”

Tájékoztatás
Sárbogárd város jegyzõje tájékoztatja a
Sárbogárd Város Önkormányzatától
ápolási díjban részesülõket, hogy a Fog-
lalkoztatási és Szociális Hivatal pályá-
zatot hirdet „Lépj Egyet Elõre —
ápolási díjasok részére” címmel.
A program során az ápolási díjon lévõk
térítésmentesen olyan, a tevékenysé-
gükhöz kapcsolódó hiányszakmát sajá-
títhatnak el, amellyel szükség esetén a
munkaerõpiacon is sikeresen érvénye-
sülhetnek.
A BÁZIS Oktatási Központ távoktatás
keretében az alábbi szakképesítések
megszervezését biztosítja: gyógymasz-
szõr, szociális gondozó és ápoló, fogya-
tékossággal élõk gondozója, gyógype-
dagógia asszisztens, rehabilitációs ne-
velõ, segítõ, szociális asszisztens.
Az ápolási díjasok részére a tanfolyam
ingyenes!

További információ és jelentkezés:

Bázis Oktatási Központ

Akkreditált Felnõttképzési
Intézmény

1054 Budapest, Tüköry u. 3.

Tel.: 06 (1) 338-4779,
06 (1) 266-0029

E-mail: bazis@bazis-ok.hu

Honlap: www.bazis-ok.hu

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Zenés karácsonyváró
A Bogárd-Dal Egyesület december 12-én (szombaton)

18 órakor rendezi
hagyományos hangversenyét a József Attila Mûvelõdési Központban.

Közremûködnek:
„Alborada” Vegyes Kar, Gárdony (vezényel: Oláh-Nagy Éva)

Bali Dávid zenemûvészeti szakközépiskolás
Sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar

(vezényel: Huszics Vendelné és Huszics Vendel)
Zongorán közremûködik: Huszics Ibolya.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Oroszországi nyaralás
4. rész

Vlagyimirba késõ délután értünk át, már
erõsen sajgó lábakkal. Az állomáson Léna
leírása szerint türelmesen vártuk az ötös
számú trolit, de az még negyven perc múl-
va sem jött, viszont a tízes és a tizenkettes
tízpercenként közlekedett. Várakozás
közben fényképeztem a troliajtóban meg-
jelenõ jegykezelõnõt, a hátam mögötti ap-
ró emlékparkban a Lenin-emléktáblát,
hogy itt is járt, néhány macskát, aztán elfo-
gyott a türelmünk, és beszálltunk egy taxi-
ba.
Vlagyimir is jól védhetõ, folyó menti dom-
bokra épült. A XII. században már fejedel-
mi székhely volt, akár Kijev, sõt, amikor
Kijevet 1169-ben Andrej Bogoljubszkij
vlagyimiri fejedelem bevette, Vlagyimir
pályázott is az egységes orosz fõváros sze-
repére.
Miután az Aranykaput és számos más ér-
dekes épületet megcsodáltunk, utunk egy
palacsintaháznál tört meg. Ezt a címet is
Lénától kaptuk. Húsznál többfajta pala-
csintát kínáltak, de vécé nem volt.
Az Uszpenszkij-székesegyház udvarában
éppen misét tartottak. Egy kórus gyönyö-
rûen énekelt, hát ottmaradtunk egy ideig
hallgatni, annak ellenére, hogy Tánya sze-
rint már nagyon késõre járt. Gondolom, a
vacsoraidõ vonzotta haza.
Mindenünk fájt, alig tudtunk megmozdul-
ni. Ljuba nagyobbik fia, Gyim estére be-
szopott, nem tudom, mit ünnepelt. A csa-
ládtagok idegesen és csöndben jártak-kel-
tek a lakásban. Amikor Gyim apuka végre
elvonult aludni, beültünk mi, nõk a nagy-
szobába beszélgetni késõ éjjelig.
Ünnep ez a mai! Évente megünnepli a vá-
ros a Fatjanov nevû háborús költõ szüle-
tésnapját, ami erõsen hasonlít a mi régi
május elsejei ünnepségeinkre. Ezen a na-
pon mindenki a legszebb ruháját veszi fel,
és tömegesen indulnak a városi park felé,
ahol szabadtéri színpad áll. A kiterjedt
parkban hosszú, szálegyenes, fehértörzsû
berkenyefák állnak õrt az orosz lélek fe-
lett.
Tánya nõvére, Ljuba kísért el engem, mert
Tánya a tegnapi megfeszített tempójú ki-
rándulásunk után több sebbõl vérezve ott-
hon nyögött. Azért le a kalappal elõtte!
Bármikor is vagyunk együtt, megpróbál
minden kérésemet lelkesen teljesíteni,
jön, amerre és ameddig tervezem, de egy-
szer mindig kidõl.
Elõször a kirakodóvásárt néztük meg, per-
sze. Berkenyetörzsbõl faragott dobozok,
fésûk, tükörtartók és egyéb mütyürök után
az egyetlen dobozfestõ asztalához értünk.
Elsõ látásra beleszerettem egy nagymére-
tû, kézzel festett, lakk ékszeres dobozba.
Aztán a többi alkotásba is egytõl-egyig.
Mivel nem volt nálam elég pénz, megbe-
széltem a tulajdonossal, hogy a napokban

meglátogatjuk õt a falujában, és ott ké-
nyelmesen válogathatok a darabjai közül.
A parkban a sétautakon kis csoportokba
verõdve piknikezett a nép. Grillsütõ füs-
tölgött, gyerekek visítottak, léggömbök re-
pültek, és minden más, ami egy jó május
elsejei népünnephez kell.
A színpadon éppen egy katonakórus dalolt
tele tüdõvel, számomra is jól ismert hábo-
rús és szocialista énekeket. Kicsi és nagy vi-
ruló arccal nézte õket. Sokan orosz zászlót
lengettek a kezükben, és a legismertebb
dal hallatán mindenki hirtelen tisztelete
jeléül felállt. Utána táncos lányok katona-
ruhában lebegtek a színpadon. Utazás a
múltba! Mintha otthon lettem volna egy
meleg, májusi ünnepnapon úgy harminc
évvel ezelõtt.
Mindenki alszik, már reggel tíz óra van.
Még jó, hogy most csöngött a telefon, és
Tánya fölébredt. A nap hétágra süt, itt „vi-
sítoznak” a fecskék az ablak alatt, a bal
szomszéd erkélyén ott egyensúlyozik az
antennán egy hosszú szõrû, gyönyörû, fe-
hér macskaszépség. Tettre vágyom, nem
lustálkodásra!
Ismét a városba indultunk. A buszok min-
denhol jegykezelõkkel mûködnek. Külön
ülõhelyük is van. Nincs az a potyautas, aki
megmenekülne elõlük.
Mindenhol áll még Lenin szobra, és talál-
tam még Sztahanov és Zsukov utcát is.
A fõteret sok régi épület veszi körbe, még a
múlt század elejébõl valók. A fõtér egyik
oldalán Lenin gondolkozik és mutat utat a
kommunizmusba, a másik végén egy nagy,
fekete kõ áll annak emlékére, hogy valaha
itt állt egy hatalmas, szép székesegyházcso-
port, aminek állítólag nem volt párja a kör-
nyéken. A forradalom alatt lerombolták,
és házakat építettek a köveibõl. Azt is

mondják, hogy a nagy óra a szemközti vö-
röstéglás épület falában a székesegyházból
való, de azt én nehezen hiszem, mivel az
ortodoxoknál a dizájn az órát nem nagyon
kívánja.
Párhuzamos utcán sétáltunk hazáig. Az
egyik ház elõtt a sûrû és hûs lombok alatt
fekete szemû, barna emberek üldögéltek,
azt hittem, tadzsikok. Illendõen köszön-
töttem õket iszlám nyelven. Kiderült, hogy
üzbégek. Kissé elbeszélgettünk oroszul.
Meséltem, hogy jártam Üzbegisztánban,
és mennyire vágyom ismét oda (is). Itt dol-
goztak, mert otthon nincs munkájuk, itt
meg azért csak keresnek valami pénzt.
Szerencsénkre a most is mûködõ székes-
egyházba hosszas csengetés után beenged-
tek minket az apácák. Két rendkívül ked-
ves, idõs hölgy mesélte, hogy már tíz éve
nyitották ezt a kolostort, de alig akad tá-
mogatójuk, és nagyon szûkösen élnek. Ér-
tékes ikonokat fényképezgettem a mirhás
csendben a falakon, míg Tánya egyet
imádkozott a terem másik végében.
Ebéd után Aljosával kisétáltam egy elha-
gyott, régi temetõbe. Imádok temetõkben
sétálni! Szeretek régi sírok felett régi idõk-
rõl merengeni. Vajon hogy élhettek azok
az emberek, akik most itt fekszenek? Mit
ehettek, mit olvashattak, mirõl beszélget-
tek, milyen ruhákat viseltek? Aljosa meg-
mutatta a Borogyinónál elesettek emléké-
re állított emlékoszlopot, aztán egy gyáros
elhagyatott sírkövét, aki a leggazdagabb
ember volt valaha a városban. Sûrû csalán
vette körbe a sírját — már nem gondozza
senki, minden családtagja elmenekült
Oroszországból. Vöröstéglás, hatalmas
háza a város szélén azonban még most is
áll.
Utolsó elõtti nap elbuszoztunk a dobozfes-
tõ falujába, Mszterába. Ez is egy szép kis
falu az Arany Gyûrû burkában, templomá-
nak zöldellõ hagymakupolái már messzirõl
magaslanak a kék ég felé.
Egyórás, erdõs-mezõs buszozás után a
mester és fia ott várt minket a buszmegál-
lóban. Sokáig gyalogoltunk, amíg a házá-
hoz értünk. Ott aztán szemem-szám elállt
a mûvei láttán.
Borisz Alekszejevics elmesélte, hogy õ az
utolsó, aki még az ottani mûvészeti szakis-
kolában festészetet tanult, aztán az iskolát
bezárták. A környéken 64 ilyen dobozfestõ
él. Nem mindenki tömörül modern cégbe,
mint például õ sem. Néha-néha elmegy ki-
állításokra vagy vásárokra a mûveivel.
Internettudás híján nem tud olyan üzleti
kapcsolatokat teremteni, ami a munkája
eladását kellõképpen segítené. Azt hi-
szem, õ az egyetlen orosz, aki nem iszik.
Boldogan él a feleségével és a fiával, akik
besegítenek a munkájába. A fia tervezi és
készíti a dobozokat, a felesége meg polí-
rozza õket.
Folytatjuk.

Gulyás Ibolya
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Miklósi hírek
A cikket az iskola újságíró szakkörösei készítették (Varga Júlia,
Kiss Erika, Szabó Tünde, Tõke Ferenc, Fett Tibor, Szõke Fanni,
Boros Dóra, Bögyös Tamara és Zobák Dominika, Zelmanné Var-
ga Zsuzsanna tanárnõ vezetésével) az elõadások között lévõ
szünetben készült riport alapján.

Balettelõadás a Sárszentmiklósi Általános Iskolában
November 22-én a filharmóniai hang-
versenysorozat keretében iskolánk ta-
nulóifjúságának fergeteges élményben
lehetett része. A Magyar Táncmûvésze-
ti Fõiskola 20-25 fõs csapata érkezett
hozzánk, hogy ízelítõt adjon nekünk
mindabból, amit balettnek nevezünk. A
fellépõk tizenéves fiatalok voltak, akik
gyakori szereplõi többek között a Thália
Színháznak.
Az intézmény jelenlegi vezetõje, Sza-
kály Györgyöt váltva, Jakabné Zórándi
Mária.
Az elõadás természetesen az alaplépé-
sek bemutatásával, egy kis „bemelegítéssel” kezdõdött, majd mi-
után a táncosok kinyújtották izmaikat, kezdõdhetett az igazi lát-
ványosság. Hol ketten, hol négyen, hol egy-egy táncos egyedül
mutatott be klasszikus balettrészleteket.
A közönséget elbûvölte a látvány: a zene, a mozgás és a szebbnél
szebb jelmezek kombinációja. A sok tüll, bársony és selyem lenyû-
gözött mindannyiunkat.
Csak néhány cím az elõadott darabok közül: Csajkovszkij–Lind-
gren: Diótörõ, Rahmanyinov–Lestel: Memoire, Csajkovszkij–
Petipa: Csipkerózsika, illetve Hattyúk tava, Adam–Lavrovszkij:
Giselle.

A növendék táncosok közül Bálint Adél példát mutatott arra is,
hogy manapság is születnek új darabok, hiszen saját koreográfiá-
ját adta elõ, mellyel elkápráztatott mindenkit.
Utolsóként egy modern társastáncot adtak elõ, mely tovább fo-
kozta a publikum hangulatát. Olyannyira, hogy el sem akarták en-
gedni a fellépõket, akik a tapsvihar hatására örömmel adták elõ
újra a befejezõ számot. Íme ezen darab szereplõi: Megyeri Dóra,
Bíró Petra, Szûcs Boglárka, Balikó György, Babácsi Benjámin,
Rónai András.
Természetesen érthetõ, hogy mindezek után mi, újságíró szakkö-
rösök alig vártuk a személyes találkozást. Amíg a mûvészek pi-
hentek egy kicsit az újabb fellépés elõtt, feltehettük végre a
kérdéseinket.
Az interjú során fény derült többek között arra, hogy a klasszikus
balett nyelve azért a francia, mert XIV. Lajos francia király udva-
rából származik. A Napkirály versailles-i kastélyában maga is
örömmel hódolt tánc iránti szenvedélyének.
A beszélgetés során megismerhettük a fellépõ fiatalok minden-
napjait, lassítva megnézhettünk néhány alapvetõ tánclépést, és
megcsodálhattuk közelrõl a speciális ruhadarabokat, például az
elmaradhatatlan spicc cipõt.
A fiatalok az egész interjú alatt nagyon kedvesek, humorosak és
közvetlenek voltak, aminek mi igazán örültünk.
Köszönet a felejthetetlen élményért!

Szakmai nap az ÁMK Sárszentmiklósi
Általános Iskolában

2009. november 19-én sikeres, tapasztalatcserére is alkalmat
nyújtó hospitációs napot szervezett az ÁMK Sárszentmiklósi Ál-
talános Iskola a Sárbogárdi Kistérség és a TÁMOP 3.1.4 pályáza-
ton nyertes iskolák pedagógusai számára.
A megnyitón Horváth Ferencné, az iskola igazgatója tartott egy
rövid ismertetõt az intézményben folyó szakmai munkáról. Be-
számolt az 5 éve kipróbált és bevezetett kompetencia alapú okta-
tásról, és az intézmény által a HEFOP 3.1.3/b pályázaton nyert
IKT-eszközök, köztük a 60 db tanulói laptop tanórai használatá-

ról. Ismertette az ÁMK terveit arról, hogy az iskola referenciain-
tézménnyé szeretne válni, melyre az EDUCATIO Kht.-tól meg-
érkezett a felkérés is. Ennek keretében lesz lehetõség az itt folyó
szakmai munkát bemutatni, az érdeklõdõ intézményeknek, a
pedagógusoknak hospitálási és konzultációs lehetõséget nyújta-
ni.
A bevezetõ után bemutató órákon vehettek részt az érdeklõdõk.
A 2. a osztályban Palatinus Rozália a szövegértés–szövegalkotás,
a 2. b osztályban Tóth Lászlóné a matematika–logika kompeten-
ciaterületek fejlesztési lehetõségérõl tartott bemutatót. Az IKT
(infokommunikációs technika) kompetenciaterületen Kovács
Zoltánné irányításával az 5. a osztályosok a tanulói laptopokkal
tevékenykedtek, matematikai mûveleteket és a mértékváltást
gyakorolták, illetve ellenõrizhették a tudásukat. Gajgerné Erõs
Mária ugyanebben a tanulócsoportban az interaktív tábla órai
felhasználásának lehetõségeit ismertette meg a résztvevõkkel a
biológia tantárgy egy témakörén belül.
Rendezvényünk a résztvevõ abai, adonyi, alapi, cecei, mezõszilasi
pedagógusok számára konzultációval, tapasztalatcserével folyta-
tódott.
Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola felkészült mentor
szaktanácsadóival a továbbiakban is várja a kompetencia alapú
oktatás iránt érdeklõdõ szakembereket!

Sárszentmiklósi iskola
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Kerékpárossal ütközött

November 17-én 10.11-kor Lajoskomá-
rom belterületén egy kb. 80-85 km/órás se-
bességgel haladó személyautó az elõtte ha-
ladó kerékpáros kikerülését kezdte meg.
Ahogy kihúzódott a bal oldalra, a kerékpá-
ros ugyancsak balra kezdett kanyarodni. A
gépkocsi vészfékezése ellenére a kerék-
párnak ütközött. A kerékpáros asszony
könnyen sérült.

Fiatal telefontolvaj

Ugyanezen a napon telefonlopás miatt in-
dult eljárás két fiatalkorúval szemben.
Egyiküket azzal gyanúsítják a nyomozók,
hogy egy fogason hagyott táskából ellopott
egy mobiltelefont. A másik fiút orgazda-
sággal gyanúsították meg. A telefont meg-
találták, tulajdonosa visszakaphatja.

Lopják a fát, hideg tél lesz

November 22-én tettek bejelentés érke-
zett a sárbogárdi kapitányságra, hogy Cece
külterületén egy erdõrészbõl kifûrészeltek
és elvittek 3,5 m3 tölgyet. A vastag tûzifa
értéke 61.250 Ft.

Elõállították, majd elengedték

Két elõállítás is történt ezen a napon. Egy
enyingi férfit a mezõszilasi rendõrõrsre ál-
lítottak elõ, mert a Veszprémi Városi Bíró-
ság tartózkodási helyének megállapítását
kérte. Egy sárbogárdi férfi ellen pedig a
Budaörsi Városi Bíróság elfogatóparancsa
volt érvényben, így elõállították a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságra. Miután a bí-
róság a körözés visszavonásáról faxot
küldött a kapitányságra, a személyt a rend-
õrök szabadon engedték.

Mire kellett a rendszám?
November 24-én az Árpád-lakótelepen
várakozó KEB-176 frsz.-ú gépkocsiról
mindkét rendszámot eltulajdonította is-
meretlen tettes.

Csak körülnézett...
Egy Hantos, Nagylóki úton lévõ lakásba
november 24-én 5.00 és 21.00 között hatolt
be ismeretlen tettes. Lopási kár nem kelet-
kezett az elsõdleges megállapítás szerint.

Cipõboltot rabolt,
grafika alapján keressük…

Kirabolták a székesfehérvári Kossuth ut-
cában lévõ cipõboltot. A bûncselekmény
hétfõn este, a zárás elõtt nem sokkal, 17.50
körül történt.

Ismeretlen személy fegyverrel a kezében
ment be az üzletbe, és az ott lévõ két hölgy
alkalmazottól a bevételt követelte. Miután
átadták neki a pénzt, gyalogosan távozott a
belváros irányába.
A nyomozók nagy erõkkel keresik a tet-
test, akirõl két grafikai rajz is készült az
egyik sértett, illetve egy szemtanú elmon-
dása alapján.
Az elkövetõ 25-30 év közötti férfi. 170-180
cm magas, vékony testalkatú. Arca enyhén
borostás. Haja rövidre nyírt, világosbarna
színû. Az elkövetéskor drapp színû, szinte-
tikus anyagú, csípõig érõ kabátot viselt,
amin semmilyen márkajelzés vagy felirat
nem volt. Világoskék farmernadrág volt
rajta. A fején pedig egy sötétkék baseball-
sapka volt fehér mintával vagy felirattal.
Egy világos színû sporttáska volt nála.
Kérjük, aki a férfit a rajz alapján felismeri,
az értesítse a fehérvári nyomozókat a 06
(22) 541 600-as telefonszámon, vagy te-
gyen bejelentést a 107-es, vagy a 112-es se-
gélyhívók bármelyikén!
Segítségüket köszönjük!

Németh-Kész Mónika r. szds.

Hamis láncfûrészek
Budapesten a józsefvárosi piacon hamis
STIHL benzines láncfûrészeket árusíta-
nak. Ezeket román állampolgárságú sze-
mélyek felvásárolják, és az ország egész te-
rületén árusítják házalásos módszerrel, il-
legálisan, 40-50 ezer forintért. A dolog
szépséghibája, hogy ez a fûrész alkalmat-
lan arra, amire gyártották, mert nincs rajta
láncfeszítõ, csak egy álcsavar, ezért a lánc
vagy túl laza, vagy teljesen feszes, és ha be
is indulna a fûrész, életveszélyes annak
használata! De van olyan is, hogy a lánc
hajtókereke mûanyagból, vagy alumíni-
umból van, a STIHL márkára pedig csak a
szigetelõszalagból kivágott betûk utalnak.
Házalóktól sose vegyenek semmit, mert az
ilyen „termékekre” nem jár semmilyen ga-
rancia, és még az „olcsó” ár is túl drágának
bizonyulhat a végén!

Összeállította: Hargitai Lajos

KÉK
HÍREK

Köszöntötték a nyugdíjas rendõröket
Szombaton a Két Kovács fogadóban köszöntötte a Sárbogárdi Rendõrkapitányság nyugdíjas rendõreit dr. Simon László, Fejér megye
rendõrfõkapitánya és dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendõrkapitány. A megyei fõkapitány elismerõ szavakkal szólt a szép közösségépítõ
hagyományról, hogy a sárbogárdi kapitányság nyugdíjasai minden évben egy baráti esten találkozhatnak a hivatásos állomány tagjai-
val.
Ez alkalomból búcsúztatták a
nyugdíjba vonuló kollégákat is:
Siák Zsuzsa õrnagyot, Kapoli
Zoltán alezredest, Bozsoki Zol-
tán fõtörzszászlóst, Gõdér Já-
nos fõtörzszászlóst és Szabó Ist-
ván fõtörzszászlóst.
Utána közös vacsorára látták
vendégül a nyugdíjasokat, s be-
szélgettek, emlékeztek a régi
idõkre.

/H/
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Tájékoztató a BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010. évi „A” és „B” típusú pályázatokról

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzata képviselõ-testületének ok-
tatási és közmûvelõdési bizottsága 2009. novem-
ber 18-ai ülésén elbírálta a Bursa Hungarica Fel-
sõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2010. évre beérkezett pályázatait. (Lásd. tábl.)
A támogatott pályázóknak megítélt ösztöndíjak
1.500-4.500 Ft között vannak.
Összesen 800.000 Ft/év összeg került felosz-
tásra, azaz havonta a támogatott pályázóknak
80.000 Ft-ot biztosít Sárbogárd Város Önkormány-
zata a tavaly megítélt 2 db „B” típusú pályázattal
együtt.

„A” típusú pályázatokra megítélt ösztöndíjak meg-
oszlása:
Ösztöndíj összege Darab %
4.500 Ft 1 2,8
4.000 Ft 2 5,5
3.000 Ft 6 16,7
2.500 Ft 9 25
2.000 Ft 5 13,9
1.500 Ft 6 16,7
Nem támogatott/elutasított 7 19,4
Összesen 36 100

„B” típusú pályázatokra megítélt ösztöndíjak
megoszlása:
Ösztöndíj összege Darab %
3.000 Ft 1 25
2.000 1 25
Nem támogatott 2 50
Összesen 4 100
Az OKM Támogatáskezelõ 2010. január 22-éig ér-
tesíti a nem támogatott pályázókat.
A megyei önkormányzat meghozza döntését 2010.
január 25-éig.
Az OKM Támogatáskezelõ 2010. március 16-áig
tájékoztatja a támogatásban részesített hallgató-
kat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegérõl, amely
már tartalmazza a megyei önkormányzati, illetve az
intézményi ösztöndíjrészt is.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Értesítés
Értesítjük a Városszépítõ és
Hagyományõrzõ Egyesület

tagjait, hogy éves taggyûlést és
beszámolót tartunk

2009. november 29-én, vasárnap,
14.00 órakor

a mûvelõdési házban.
Várjuk az új tagok
jelentkezését is.

Lakk Norbert egyesületi elnök

TÁJÉKOZTATÁS
a házi gyermekorvosi ellátás

átszervezésérõl
2010. január 1-jei hatállyal

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy
Sárbogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete 2010. január 1. napjától a
házi gyermekorvosi ellátást Sárbogárd
közigazgatási területén kettõ házi gyer-
mekorvosi körzetben biztosítja.

Figyelem!
A KÖRZETEK TERÜLETI

BEOSZTÁSA TOVÁBBRA
SEM ZÁRJA KI A SZABAD

ORVOSVÁLASZTÁST!

II. számú gyermekorvosi körzet
Orvos: dr. Mányoki Lídia.
Rendelési hely: Köztársaság út 151., Ady
E. út 79. Területi beosztása: olvasható az
újság 45. számában.

III. számú
gyermekorvosi körzet

Orvos: dr. Abdalla Roshdi.
Rendelési hely: József A. u. 17.; Szent Ist-
ván u. 96. Területi beosztása olvasható az
újság 45. számában.

Juhász János polgármester
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Légió 2000, Security–Gréta Bútor városi teremlabdarúgó-bajnokság
A VI. forduló eredményei

Pentagri Kft.–Twister Galaxy 7:2 (4:1)
Vezette: Szakács I. Pentagri: Györök, Tóth,
Drávucz, Kelemen, Bor. Csere: Domján, Palotás.
Twister: Bognár I., Killer I., Roszkopf, Szabó, Bog-
nár T. Csere: Balogh, Paudics. 2. perc: Roszkopf
lövését Györök kiütötte a mezõnybe. 4. perc: sza-
badrúgáshoz jutott a Pentagri. Drávuczra nem fi-
gyeltek, Bor átadását elõbbi biztosan értékesítet-
te. 5. perc: Paudicsot Tóth a kaputól 10 méterre az
utolsó pillanatban szerelte. 6. perc: Bognár T. lõtt
a kapu elõtt keresztbe. 8. perc: Paudics nagy lövé-
se akadt meg a hosszú alsóban. 9. perc: egy for-
más támadás után Kelemen átadása után Tóth lõt-
te kapuba a labdát. 13. perc: Györök kidobott lab-
dáját Tóth egy pattanás után lõtte Bognár I. kapu-
jába. 14. perc: Kelemen átadása után újból Tóth
lõtte a kapuba. 16. perc: Paudics nagy lövését
védte Györök. 20. perc: Bor Kelemen elé tette a
labdát, melyet a kapuba lõtt. 22. perc: Bor kapott
jó átadást, melyet értékesített. Ugyanebben a
percben Roszkopf átadása után Szabó pofozta a
labdát a kapuba. 28. perc: Kelemen a jó helyzet-
ben lévõ Drávucz elé rúgta a labdát, aki közelrõl
nem hibázott. 29. perc: Bor lõtt gólt. Ezután már
nem változott az eredmény, bár volt még helyzet.
Megérdemelt Pentagri-siker. Góllövõk: Drávucz 2,
Tóth 2, Kelemen, Bor 2, illetve Paudics, Szabó.

Alba Autósbolt Cece–Nyiki FC 6:9 (4:2)
Vezette: Szakács. Alba: Fülöp Gy., Király, Hege-
dûs, Fülöp T., dr. Erdélyi. Csere: Démuth, Kiss,
Tóth A. Nyiki: Huszti L., Kecser, Oláh, Kovács K.,
Huszti R. Csere: Felker, Huszti P., Huszti N.,
Kovács N., Németh. 4. perc: Hegedûs átadását
Fülöp T. lõtte be. 5. perc: Oláh lövését Fülöp Gy.
szögletre ütötte. 6. perc: egy kontratámadás után,
Huszti L. hibáját kihasználva, Fülöp T. nagy gólt
lõtt. 7. perc: szöglethez jutott a Nyiki FC. A bedo-
bott labda Tóth A. lábáról a saját kapujába hullt. A
kezdés után Pintér máris visszaállítja a kétgólos
elõnyt. 11. perc: Kiss Felkert ültette be a hintába,
közelrõl lõtt gólt. 13. perc: Tóth A. a gólvonalról
mentett. 15. perc: Kovács K. lövését védte Fülöp
Gy. 16. perc: most a Nyiki FC mutatott be egy
kontratámadást, melynek végén Kovács K. szépí-
tett. 17. perc: Huszti R. ziccerhelyzetben hibázott.
19. perc: Oláh erõs lövését Fülöp Gy. szögletre
ütötte. 20. perc: Németh került helyzetbe, lövése
után a labda elkerülte a kaput. 21. perc: tûzijátékot
rendezett a Nyiki FC az Alba kapuja elõtt. Fülöp
Gy.-nek háromszor kellett bizonyítania, gól nem
született. 22. perc: Keresztyén tiszta helyzetben a
kapu mellé lõtt. 23. perc: Hegedûs tört elõre, lövé-
se után a labda a felsõ lécrõl vágódott ki az alapvo-
nalon túlra. 24. perc: Kovács K. három védõt ki-
cselezve lõtt, Fülöp Gy. védett. 26. perc: Kovács K.
fordulásból leadott lövését Fülöp nem védhette ki.
28. perc: dr. Erdélyi átadta a labdát az üresen álló
Tóth A.-nak, aki nem hibázott. 29. perc: Kovács K.
szerelt az Alba kapuja elõtt, lõtt, a labda a megle-
pett Fülöp Gy. mellett a kapuban kötött ki. 30.
perc: Huszti R. egyenlített. 30. perc: Kovács K.
újabb góljával átvette a vezetést a Nyiki FC. 34.
perc: Oláh növelte az elõnyt az elfáradó Alba ellen.
Az utolsó hat percben még három gól született He-
gedûs, Kovács N. és Huszti N. jóvoltából. Gólzápo-
ros mérkõzés volt. A mérkõzés lefújása után Ta-
kács Károly, az Alba Autósbolt Cece csapatkapitá-
nya bejelentette, hogy a mérkõzést „megóvja”. Pi-
ros lap: Kovács K. 2 perc. Góllövõk: Fülöp T. 2, Pin-
tér, Kiss, Tóth A., Hegedûs, illetve Tóth A (öngól),
Kovács K. 4, Huszti R., Oláh, Kovács N, Huszti N.

OMV–Sárkeresztúr KIKE 4:4 (1:1)
Vezette: Szakács I. OMV: Plézer, Deák, Nagy,
Killer G., Gráczer. Csere: Derecskei, Herczeg.
KIKE: Visi, Szauervein, Hajdinger J., Geiger, Sütõ.
Csere: Hajdinger Z., Madár. Az elsõ tíz percben
egymás hibáiból éltek a csapatok. Nagyon óvato-
san kezdtek. 10. perc: Szauervein lövése ment ka-
pu mellé. 12. perc, a játékvezetõ nagyot hibázott,
amikor Deák lábát Visi a büntetõterületen belül el-
húzta. A 7 méteres elmaradt. A játékvezetõ úgy
látta, hogy Deák látványosan feldobta magát. 19.
perc: Gráczer megszerezte a vezetést. 20. perc:
nem sokáig örülhettek a vezetésnek, mert Madár
egyenlített. A két gól ellenére elég alacsony szín-
vonalú játékot produkált a két csapat — ez a né-
zõk véleménye! 22. perc: Geiger lõtt kapu mellé.
24. perc: szöglet után Sütõ kapufás gólt lõtt. 26.
perc: Geiger a kapufát találta el a labdával. 29.
perc: a menteni akaró Nagy lábáról becsurgott a
labda a saját kapujába. öngól. 33. perc: Geiger
végre gólt lõtt a Kike örömére. 34. perc: Gráczer
szépített. 36. perc: szabadrúgáshoz jutott az OMV.
Gráczer mesterhármasával szépített. 38. perc:
Gráczer lövését Visi biztos kézzel hárította. 39.
perc: a nagy kedvvel játszó Gráczert nem tudták
tartani, mert lefordult védõjérõl, és szépségdíjas
góllal egyenlített. A Kike játékosai szerint a játék-
vezetõ az OMV ötödik embere volt. Jobb lenne, ha
magukban keresnék a hibát! A pontvesztés nem a
játékvezetõn múlt. A kommunista vezetést pedig
jobb lenne, ha törölnék a szótárukból; már aki ezt
fennhangon mondta! Sárga lap: Geiger. Góllövõk:
Gráczer 4, illetve Madár, Sütõ, Nagy (öngól),
Geiger.

Horváth Ker.–BB. Truck 12:1 (4:1)
Vezette: Szakács I. Horváth Ker.: Antal, Horváth
D., Kovács S., Oláh D., Kovács R. Csere: Horváth
J., Pankus, Kovács N. BB. Truck: Gilicze, Pálin-
kás, Gábris, Horváth A., Dravecz. Csere: Mádi L.
Ezen a mérkõzésen is a 12. percig kellett várni az
elsõ gólra, amikor is Oláh D. jól eltalált lövése után
a labda a hosszú sarokban kötött ki. Megint me-
zõnyjáték folyt, sok hibával. Csak a „fõnök” érces
kiabálása dobta fel a nézõket. 16. perc: Oláh D. az
alapvonalról lõtt gólt. 18. perc: Dravecz szépített.
Még ugyanebben a percben Horváth D. visszaál-
lítja a kétgólos elõnyt. 19. perc: a fõnök is felirat-
kozott a góllövõk közé. 23. perc: Horváth J. az
alapvonalról kilõtte a hosszú sarkot. 26. perc: Hor-
váth fõnök egy lövõcsel után ért el újabb gólt. Ez-
után potyogtak a gólok. Egy tucatig meg sem állt a
Horváth Ker. csapata. A fiatalok elfáradtak. Elég
volt jegyzetelni a góllövõket. Végeredményben a
jobban játszó csapat megérdemelten aratott nagy
gólarányú gyõzelmet a sportszerû mérkõzésen.
Góllövõk: Oláh D. 6, Horváth D. 2, Horváth J.
„fõnök” 4, illetve Dravecz.

Sárbogarak–Toledo 2005 6:3 (3:2)
Vezette: Kristóf G. Sárbogarak: Csuti, Gazdag,
Gászler, Steinbach, Németh T. Csere: Dizseri B.,
Dizseri P., Németh Cs. Toledó: Horváth I., Csuti T.,
Barabás R., Kiss, Orbán. Csere: Barabás B., Hor-
váth Zs., Szabó. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi
TV sportadásában tekinthetik meg. Sárga lap:
Barabás R., Barabás B. Piros lap: 2. sárga után, 2
perc: Barabás R. Góllövõk: Gazdag 2, Németh T.,
Gászler, Diszeri B., Németh Cs., illetve Barabás R.
2, Csuti.

Reál Margit–Bad Boys 1:8 (0:4)
Vezette: Tóth A. Reál: Géczi, Kiss, Márton, Föve-
nyi, Németh. Csere: Berzeviczy, Rozgonyi G. Bad
Boys: Porkoláb, Mikuli, Juhász, Soós, Kuti. Csere:

Horváth F., Horváth I. A mérkõzést felvételrõl a
Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg. Gól-
lövõk: Kiss, illetve Soós, Juhász, Mikuli 2, Kuti 4.

Légió 2000, Fair Bútor–Extrém 1:6 (0:3)
Vezette: Kristóf G. Légió: Megyesi, Lakatos Gy.,
Németh, Lakatos T., Berta. Csere: Szilágyi F., Szil-
ágyi Cs. Extrém: Kiss, Hajnal, Oszvald, Horváth
D., Major. Csere: Derecskei, Dévényi, Horváth T.
2. perc: Lakatos T. lövését védte Kiss. 3. perc: Ma-
jor lõtt kapu mellé. 4. perc: Horváth D. lövését
Megyesi másodszorra fogta. 6. perc: Major indí-
totta Horváth D.-t, aki a kapu közepébe lõtte a lab-
dát. 7. perc: Major lõtt kapu fölé. 9. perc: Németh
lõtte el a labdát a kapu elõtt. 10. perc: Derecskei
lövését védte Megyesi. 11. perc: Dévényi kilõtte a
hosszú sarkot. 13. perc: Dévényi átadása után
Derecskei lõtt a kapuba. 18. perc: Banda lövését
Kiss a mezõnybe ütötte. 21. perc: Lakatos T. lövé-
sét védte Kiss. 25. perc: Oszvald lõtt kapu fölé. 28.
perc: Derecskei duplázott. 29. perc: Dévényi át-
adásából Oszvald lõtt gólt. 32. perc: Horváth T. az
üres kapu mellé lõtt. 35. perc: Oszvald átadását a
kapu elõtt Horváth D. nem tudta lekezelni. 36.
perc: Lakatos Gy. lövése a földön fekvõ kapus
mellett keresztbe ment el. 38. perc: Berta emelé-
sét Kiss szögletre ütötte. 40. perc: Banda kipókhá-
lózta a bal felsõ sarkot. Kezdés után Oszvald beállí-
totta a végeredményt. Góllövõk: Banda, illetve
Horváth D., Dévényi, Derecskei 2, Oszvald 2.
Felhívjuk azon csapatvezetõk figyelmét, akik a ne-
vezési díjjal tartoznak, hogy a hetedik fordulóban
adósságukat rendezzék!

Felhívás!
Labdarúgó-játékvezetõi tanfolyam indul 2009. de-
cember 8-án Székesfehérváron és Dunaújváros-
ban. A felhívás megtalálható a FMLSZ internetes
oldalán. Kattints rá, ha érdekel!

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE 5 1 - 30:10 16
2. Pentagri 5 1 - 23:11 16
3. Extrém 4 1 1 30:12 13
4. OMV 4 1 1 29:17 13
5. Sárbogarak 2 1 3 16:21 7
6. Alba Autósbolt Cece 2 1 2 11:11 7
7. Toledo 2005 1 2 3 13:35 5
8. Nyiki FC - 2 3 11:22 2
9. Légió 2000, Fair Bútor - 2 4 11:22 2
10. Twister Galaxy - - 6 7:22 0
Az óvás alatt álló mérkõzés pontjai és a gólarány nem
szerepel a tabellán.

Góllövõlista:
I. Geiger Zoltán KIKE 10 gól
II. Gráczer László OMV 8 gól

Hajdinger Zoltán KIKE 8 gól

Fair Bútor-csoport
1. Bad Boys 4 1 - 32:8 13
2. Horváth Ker. 3 1 - 25:11 10
3. Reál Margit 1 - 4 16:25 3
4. BB. Truck 1 - 3 10:30 3
5. Spuri 1 - 2 9:18 3

Góllövõlista:
I. Ifj. Soós József Bad Boys 12 gól

Kuti Kálmán Bad Boys 12 gól
II. Horváth János Horváth Ker. 9 gól

Gróf Ferenc
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Sárosd–Sárszentmiklós 0:1 (0:1)
Sárosd, 150 nézõ, vezette: Bányai Tamás.
Sárosd: Kálmán, Herczeg, Barics (Rauf),
Zách, Benczik, Horváth (Hári), Rott-
mann, Viniczai, Kajári, Kargl (Szalai),
Bánfalvi. Edzõ: Hajnal Attila.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Szabó G., Szarka, Markovics, Huber,
Csanaki (Emperger), Salga, Vámosi (Ba-
kos), Král. Edzõ: Masinka László.
A gyõzelem reményében utazott Sárosdra
a nagy számú vendégszurkoló. A megkér-
dezett sárszentmiklósi szurkolók sima
meccsre számítottak, és csak egyetlen kér-
dés merült fel bennük, hogy a betömörült
védelem ellen mikor szerezzük elsõ gólun-
kat.
A mérkõzés a vendégszurkolók elképzelé-
se szerint kezdõdött, mert csapatunk
szemmel láthatóan támadólag lépett fel,
mely a harmadik percben már egy kapufá-
ban mutatkozott meg. Továbbra is táma-
dásban maradt csapatunk. Még ebben a já-
tékrészben lõttünk még egy kapufát. A 40.
percben a jól elvégzett szabadrúgást a rö-

vidre érkezõ Papp A. csúsztatta a hálóba,
0:1.
A második játékrész ott folytatódott, ahol
ez elsõt befejeztük, bár a szünet után ki-
sebb zavarodottság mutatkozott védel-
münkben, de ezt kibekkeltük. Az igazság-
hoz hozzátartozik, hogy a hazai csapat já-
tékában nem volt átütõ erõ, de ami mégis
izgalmassá tette a meccset, hogy találhat-
nak egy gólt.
További gól nem esett, és nyugodt szívvel
kijelenthetõ: megérdemelten hoztuk el a
három pontot. A vendégszurkolók egyön-
tetû véleménye szerint igencsak jó erõkbõl
álló csapat a Sárosd, de valami mégis hi-
ányzik, már csak azon tényt is figyelembe
véve, hogy igazi helyzetük alig volt.
Ezzel a mérkõzéssel a 2009-2010. évi baj-
nokság õszi szezonja végéhez érkeztünk,
és kijelenthetõ, hogy a vártnak megfelelõ-
en teljesített csapatunk, mivel a szerzett 29
ponttal a negyedik helyen várjuk a tavaszt,
mely ahhoz képest, hogy nem volt célkitû-
zésünk, kifejezetten jónak mondható.

Voltak szép gyõzelmek, fájó vereségek, de
mindettõl függetlenül minden játékos di-
cséretet érdemel. A szünetben lejátszandó
elõkészületi mérkõzések alatt a fiatalok
beépítése a cél.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárosd–Sárszentmiklós 3:0

A mérkõzés után Putyival, az edzõvel be-
szélgettünk, melynek során kifejtette,
hogy néhány játékos nem sportemberi ma-
gatartásának eredménye a vereség. Mon-
dott még egyebet is, de az elhangzottakat
az öltözõben kell a helyére tenni.
Felhívom a figyelmet, hogy november
28-án 17.30 órakor a Sárszentmiklós SE
társalkodójában egy vacsora keretében
megtartjuk évzáró közgyûlésünket, melyre
mindenkit nagy tisztelettel meghívunk!
Mivel az idei évben már nem találkozunk,
ezért mindenkinek kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog újévet kíván a Sár-
szentmiklós SE vezetõsége és szimpatizán-
sai!

Szabó Béla

A Femol-csoport eredményei:

Adony–Dég 3-1 (2-0)

Gólszerzõk: Bakos, Huszár, Králl, illetve
Kovács. Ifjúsági mérkõzés: 11-2.

Mezõszilas–Iváncsa 2-5 (0-5)

Gólszerzõk: Parragi, Kiss, illetve Nagy,
Kovács, Orosz, Simon, Barna. Kiállítva:
Kovács (Iváncsa). Ifjúsági mérkõzés: 1-3.

Pusztaszabolcs–Mezõfalva 1-2 (1-0)

Gólszerzõk: Szabó, illetve Tórizs, Szücs.
Kiállítva: Gábor, illetve Szilva,
Schelbauer. Ifjúsági mérkõzés: 0-8.

Aba-Sárvíz–LMSK 3-0 (3-0)

Gólszerzõk: Gyuricza, Illés, Berengyán. If-
júsági mérkõzés: 10-1.

Nagyvenyim–Rácalmás 2-1 (1-1)

Gólszerzõk: Pap, Sárai, illetve Antal. Ifjú-
sági mérkõzés: 1-3.

Lajoskomárom–Seregélyes 7-2 (3-1)

Gólszerzõk: Kleiber (3), Tóth, Reichardt
(2), Ihász (öngól), illetve Boldog (2). Ifjú-
sági mérkõzés: 1-1.

Sárbogárd SE–Szabadegyházi Kinizsi
1-2 (0-0)

Gólszerzõk: Bõhm, illetve Jónás, Rapai.
Ifjúsági mérkõzés: 0-3.

Enyingi VSE–Cece 1-2 (0-0)

Gólszerzõk: Scheff, illetve Klazer, Tóth.
Ifjúsági mérkõzés: 6-1.

A Femol-csoport állása:
1. Iváncsa 15 12 1 2 56-9 37
2. Szabadegyháza 15 11 2 2 52-19 35
3. Adony 15 10 3 2 43-19 33
4. Pusztaszabolcs 15 9 3 3 37-23 30
5. Sárbogárd 15 8 5 2 33-20 29
6. Mezõfalva 15 9 1 5 45-23 28
7. Aba-Sárvíz 15 8 2 5 39-19 26
8. Dég 15 7 - 8 24-44 21
9. Mezõszilas 15 6 1 8 25-44 19
10. Cece 15 5 3 7 23-42 18
11. Seregélyes 15 5 1 9 26-37 16
12. Lajoskomárom 15 4 2 9 34-45 14
13. Rácalmás 15 4 2 9 18-45 14
14. Enying 15 3 3 9 29-41 12
15. Nagyvenyim 15 2 1 12 20-48 7
16. LMSK 15 1 2 12 17-55 5

A Roneko-csoport állása:
1. Pálhalma 15 14 1 - 52-9 43
2. Csákvár-Publo 15 10 1 4 36-18 31
3. Bicske 15 9 3 3 28-14 30
4. Sárszentmiklós 15 9 2 4 29-21 29
5. Velence 15 8 3 4 28-13 27
6. Kápolnásnyék 15 5 8 2 19-17 23
7. Martonvásár 15 6 3 6 28-19 21
8. Kisláng 15 6 2 7 24-23 20
9. Dunafém-M. 15 6 2 7 25-33 20
10. Polgárdi 15 4 5 6 22-24 17
11. Baracs 15 4 5 6 18-20 17
12. Bakonycsernye 15 5 2 8 16-27 17
13. Pusztavám 15 4 2 9 14-27 14
14. Sárosd 15 4 1 10 11-21 13
15. Pákozd 15 3 - 12 10-41 9
16. Káloz 15 3 - 12 16-49 9

SAK-hírek
A változatosság kedvéért most hét közben,
szerdán került sor a megyei csapat mérkõ-
zésére. A Szondi III. volt az ellenfél.
A párosok mérkõzésével kezdõdött a mér-
kõzés, és ekkor még nem dõlt el semmi,
mert egy gyõzelem és egy vereség volt a
mérleg. Az egyéni mérkõzéseken azonban
már látszott, hogy megtörhet a jég, mivel jó
formában voltak a fiúk. Németh Jani és
Lajtos Józsi is két-két mérkõzését nyerte,
Szõnyegi Tibi és Vincellér Isti azonban há-
rom-három mérkõzést tudott nyerni, így
alakult ki a 11-7-es végeredmény a hazai
csapat javára. Reméljük, ezt a jó játékot si-
kerül átmenteni a jövõ heti Polgárdi elleni
találkozóra is!
Az NB III-as csapat Veszprémbe látoga-
tott a hét végén, de sajnos onnét nem sike-

rült elhozni a két pontot, mivel 12-6-os ve-
reséget szenvedtek a játékosok. Csak Lo-
vász Lajos tudott három mérkõzést, Dö-
rögdi Gábor két mérkõzést nyerni, és a Lo-
vász–ifj. Papp L. nyerte a páros mérkõzé-
sét, így alakult ki a végeredmény.
A hazai csapat következõ ellenfele a
DASE csapata lesz, és ott sem várható
semmi jó, mivel az NB II-bõl kiesett játé-
kosaival áll fel az ellenfél a mérkõzésre. De
nem adjuk fel, minden érdeklõdõt és szur-
kolót vár a

SAK csapata
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Megújult a református templom
Hat évig tartó folyamat eredményeként újí-
tották fel a sárbogárdi református templom
épületét kívül és belül is.
A torony renoválása volt a legsürgetõbb,
mert az abból leesõ vakolatdarabok veszé-
lyeztették az arra járókat. 2005-re ez meg-
valósult. Errõl annak idején az újságban be-
számoltunk.
A tetõfelújítás 2006-ban készült el, a vil-
lanyvilágítás és a villámhárító 2008-ban, a
vízszigetelés 2008-ban, a külsõ-belsõ festés
és az asztalosmunkák 2009-ben.
Mindezekrõl Agyagási István lelkész, a vér-
tesaljai egyházkerület esperese számolt be
vasárnap a hálaadó istentiszteleten.
A hat év alatt 46 millió forintot fordítottak
erre a célra adományokból, pályázati pénz-
bõl és a gyülekezet áldozatos, közös mun-
kájából. Ebben a munkában közremûkö-
dött a kecskeméti református gyülekezet
karbantartó-csoportja, a villanyt Zab János
szerelte, a padfûtést a Quasimodo Kft. ké-
szítette.

A sárbogárdi református templom még soha
nem volt ilyen szép! Nemrégiben voltam otthon,
szülõfalumban, Fülöpszálláson, ahol szintén a
nyáron fejezõdött be a Mária Terézia korabeli
református templom teljes felújítása. Amikor a
puritán egyszerûségében is gyönyörû templom-
belsõt, a szépen felújított faragott padokat szem-
lélve csodálatomnak hangot adtam, a gondnok
szomorúan megjegyezte, hogy bizony, vasárnap
nagyon üresek ezek a padok, s nem tölti már be a
szív mélyébõl áradó ének a templomot, s jószerével elférnének a
gyülekezeti teremben olykor még sátoros ünnepen is.
Most, hogy a sárbogárdi templomban gyönyörködöm, ez a kérdés
tolul föl bennem: vajon megtelnek-e a szép templomban a vasár-
napi istentiszteletre a padsorok máskor is? S épül-e a megújult
templom által ennél még szebb, még igazabb templom a reformá-
tus családokban, a szívekben? Lesz-e valóságos, hitbeli megúju-
lás, amikor ifjak és vének, nõk, férfiak, gyermekek és felnõttek
több százan együtt énekelik a zsoltárt, hogy beleremegnek a falak:
„Tebenned bíztunk eleitõl fogva, Uram, téged tartottunk hajlé-
kunknak!”?
A hálaadó istentiszteleten Sárbogárdi Szabó István püspök szol-
gált. Igehirdetése is e kérdésre kereste a választ. Pál apostol zsi-
dókhoz írt levelének 16–20. passzusát olvasta a Bibliából:
„Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivelhogy nem es-
küdhetett nagyobbra, önmagára esküdött. Mondván: Bizony meg-
áldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged.

És ekképpen, békességtûrõ lévén, megnyerte
az ígéretet.
Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és
nálok minden versengésnek vége megerõsíté-
sül az eskü; miért is az Isten, kiválóbban meg-
akarván mutatni az ígéret örököseinek az õ
végzése változhatatlan voltát, esküvéssel lé-
pett közbe, hogy két változhatatlan tény által,
melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten ha-
zudjon, erõs vigasztalásunk legyen miné-
künk, mint a kik oda menekültünk, hogy
megragadjuk az elõttünk levõ reménységet,
mely lelkünknek mintegy bátorságos és erõs
horgonya és beljebb hatol a kárpitnál, a hová
útnyitóul ment érettünk Jézus, a ki örökké va-
ló fõpap lett Melkisédek rendje szerint.”
(Zsid. 16-20.)
A templom falai a kárpit csupán, ami elõtt
állunk, de a kárpit mögé be nem léphetünk
— fejtette ki az Ige mélyebb értelmét Szabó
István — s a hit erõs horgonya képes csak a
kárpit mögé behatolni, s miként a vízben a
mederbe ereszkedõ horgony, szilárd talajt

fogva képes megtartani a viharban hánykódó ha-
jót, hogy az sziklához ne csapódhasson.
A hálaadó istentiszteleten a református énekkar
szolgált Jákob Zoltán vezényletével. Orgonán
játszott Jákob Zoltán és Stefán Nimród. Több
éneket Szummer Ádám trombitaszóval kísért.
A felújítással egy idõben a szószék melletti falra
címeres zászlótartó készült. Fölötte a Zsoltárok
könyve 3:9. olvasható: „Legyen áldás népeden!”.

A zászlótartóba a nemzeti zászló és a református zászló került. A
Szózat éneklése közben a református ifjak képviseletében Nagy
József behozta a nemzeti zászlót, s vele az Úrasztala mellé állt
jobbról. A református zászlót Nagy Gábor presbiter hozta be, mi-
közben a gyülekezet a 90. zsoltárt énekelte, s a zászlóval az Úrasz-
tala másik oldalára állt. Sándor Levente segédlelkész hálaadó
imádsága után a zászlókat a tartóikba helyezték.

Ezt követõen Agyagási István lelkész részletesen beszámolt a
templomfelújításról, s a gyülekezet nevében megköszönte min-
denkinek az áldozatos munkát, amely nélkül nem valósulhatott
volna meg a nagy munka.

A hálaadó istentisztelet a lelkészi áldás után a Himnusz közös el-
éneklésével zárult.

Hargitai Lajos
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Mozgáskorlátozottak gyûlése
A mozgáskorlátozottak sárbogárdi szerve-
zete a díszteremben tartotta éves gyûlését
e hét kedden délután, melyen Isztl László
elnök számolt be pályázati eredményeik-
rõl és a fontosabb történésekrõl. Megtud-
hattuk, hogy most már létezik a mozgás-
korlátozottaknak ifjúsági szervezete is, va-
lamint hallhattunk a helyi MOVE-BÉTA
elnevezésû szervezet tevékenységérõl egy
tájékoztatót, mely minden fogyatékkal élõ
számára segítséget nyújt különféle tevé-
kenységek, programok révén.
Ez alkalommal került sor a tisztújító köz-
gyûlésre is.

H. G.

Férfi kézilabda, megyei I. osztály

Õszi bajnok a Sárbogárd!
Alba Regia–Sárbogárd 30-34 (9-14)

Vezette: Köllõ, Tombor.
Sárbogárd: Németh II.–Nacsa 5, Balogh 8,
Takács 5, Suplicz, Bodoki II. 4, Németh I.
3. Csere: Borostyán, Pluhár 2, Szabó J. 4,
Szabó J. Zsolt 1, Hegedûs 1, Baki 1, Rehák.
Edzõ: Bodoki György.
Ez a hétvége is a kézilabda ünnepe volt
Sárbogárdon, hiszen a fiúk idegenbeli gyõ-
zelme mellett a lányok is gyõzni tudtak ha-
zai pályán.
A nagy rivális otthonába látogattunk pén-
tek este. Az Alba ellenünk mindig kicsit
jobban feltüzeli magát. Persze, nem is cso-
da, hiszen tavaly utolsóként saját pályáju-
kon gyõztük le õket, ami elég nagy presz-
tízsvesztés volt számukra. Minket pedig az
motivált, hogy az elsõ helyen szeretnénk
várni a tavaszt.
Az elsõ félidõ minden elképzelést felül-
múlt, hiszen magabiztos, jó játékkal elhúz-
tunk öt góllal.
A szünet után aztán jött egy hullámvölgy,
ami kicsit már ijesztõ volt, hiszen a hazaiak
hét góllal is vezettek már. Persze, mi sem
vagyunk véletlenül az élen. A csapat össze-
szedte magát, és ismét bebizonyosodott,
hogy nagyon tudunk küzdeni. Megfordí-
tottuk a meccset, és a végére már csak a
gólkülönbség volt kérdéses.

Most külön senkit nem emelek ki; az egész
csapat nagyot játszott. Gratulálok a fiúk-
nak, csak így tovább tavasszal is!
Persze, egy álom beteljesülése gondokat is
okozna, mivel az NB II-ben már csak szab-
ványpályán lehet játszani, és anyagilag is
több áldozat szükséges. Ez azért még a
jövõ zenéje.
Mi viszont edzünk, készülünk a folytatás-
ra!
Találkozunk tavasszal!

Rehák Sándor

ISMERETTERJESZTÕ ELÕADÁSSOROZAT
Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

DR. FÜLÖP GYULA RÉGÉSZ
„Akik elõttünk laktak e tájon...” címû elõadására.

Helyszín: mûvelõdési ház (Sárbogárd, Hõsök tere 3.).

Idõpont: 2009. december 1. 18 óra.

Minden érdeklõdõt szívesen látunk!

Közlemény
November 30-ától december 6-áig

evangelizációs hetet

tartunk a református gyülekezeti
házban minden este 18 órától.

P. Tóthné Szakács Zita és
Hajdú Szabolcs Koppány szolgálnak.

Vasárnap 10 órakor
úrvacsoraosztással zárjuk a hetet.

A Kálozi Római Katolikus
Egyházközség képviselõ-testülete és

a Kálozi Környezet és
Természetvédõ Egyesület
tisztelettel és szeretettel

meghív minden érdeklõdõt
a római katolikus templom

kertjében felállított betlehemnél
tartandó adventi alkalmakra.

November 29. 7.45
Az adventi ünnepkör megnyitója és ad-
venti gyertyagyújtás.

December 6. 7.45
Advent második vasárnapja — gyertya-
gyújtás.

December 6. 14.00
Érkezik a Mikulás, aki szeretettel várja
a kicsiket és nagyokat.

December 13. 7.45
Advent harmadik vasárnapja — gyer-
tyagyújtás.

December 13. 14.00
A dégi Szivárvány kórus mûsora.

December 20. 7.45
Advent negyedik vasárnapja — gyertya-
gyújtás.

December 20. 14.00
A református kórus mûsora.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A betlehem látogatható: hétköznapo-
kon elõzetes bejelentkezés alapján (06
/70/ 580 1640), szombaton és vasárnap
8–16 óráig szabadon.

„Miért van az, hogy minél drágább
egy játék, annál valószínûbb, hogy

a gyerek a dobozával akar játszani?”
(Genet Perret)

Kiállítás nyílik a Madarász József
Városi Könyvtárban

Lehoczkyné Tesinszki Rita
babakészítõ,

a Duna-Folt Mûhely Foltvarró Klub
vezetõje munkáiból.

Megtekinthetõ: december 1-jétõl
a könyvtár nyitvatartási idejében.
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Zsemlében sült sonkás tojás
Hozzávalók: zsemle, tojás,
sonka, sajt, lilahagyma.
Elkészítés: a zsemlék tetejét
levágjuk, kiszedjük a belse-
jét, és belerakjuk egy kivaja-
zott tepsibe. A zsemlékbe
belefektetjük a sonkát, rá-
szórjuk az apróra vágott lila-
hagymát, a kis darabba vá-
gott sajtot és ráütjük a tojást.
Egy kevés erõs paprikával is
ízesíthetjük. A sütõben addig sütjük, amíg a fehérje ki nem fe-
héredik. A legjobb, ha mini grillsütõben készítjük (ami fûtõ-
szálas), mert csak a pirítás a cél, nem a sütés. Ha nem szeret-
nénk, hogy egy kicsit is lágy maradjon a sárgája, akkor miután
kivettük a zsemléket a sütõbõl, tegyük õket pár másodpercre a
mikróba (kb. 20 másodpercre).

Babapiskótás mézes

A mézes laphoz: 1 tojás, 5 dkg vaj, 15 dkg kristálycukor, 2 evõ-
kanál méz, 5 evõkanál tej.
Ezeket 2 percig fõzzük, a tûzrõl levéve beleteszünk 1 evõkanál
kakaóport, 40 dkg lisztet, melyhez egy zacskó sütõport keve-
rünk. Tésztává dolgozzuk, két lapot (kb. 30x25 cm-es) formá-
lunk belõle, és sütõpapíros tepsin világosra sütjük. Légkeveré-
ses sütõben 180 fokon kb. 15 perc a sütési idõ.
Töltelék: 0,5 liter tej, 5 dkg vaníliás pudingpor. Ezt a szokásos
módon összefõzzük. 20 dkg vajat, 20 dkg porcukorral kike-
verünk és a kihûlt pudinggal összekeverjük. 20 dkg babapis-
kóta, 1 meggyaroma.
Egy tálban összekeverünk tejet egy kis rummal, a meggyaro-
mát, amibe majd belemártogatjuk a babapiskótát. Az egyik la-
pot megkenjük a krém felével, majd a babapiskótát belemárt-
juk egyenként az elõzõekben leírt rumos-meggyaromás tejbe,
és kirakjuk vele a krémmel megkent lapot. Majd újra krém kö-
vetkezik, és erre a másik mézes lap. A tetejét áthúzzuk olvasz-
tott csokoládéval, és a hûtõbe rakjuk másnapig. Csak másnap
szeleteljük, mert addigra puhul meg rendesen a mézes lap!

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

CSÁKTORNYA
Valamikor a középkor sûrûjében, amikor kialakultak errefelé az
államok, létezett a Balkánon egy Szlovénia, amely egyszer csak
azt vette észre, hogy Ausztriához tartozik. De létezett egy Horvát-
ország is, amely ugyancsak észrevett valamit, mégpedig azt, hogy
a Magyar Királyság része lett. De a szomszédságban létrejött egy
Szerbia is, amelyet viszont a Bizánci Császárság kebelezett be, s
emiatt ott a görög-keleti vallás és a cirill írás honosodott meg.
Múltak a századok, s ezek során ezt az egész területet majdnem
teljesen elfoglalta a török. De minek? Mikor eljött az ideje, úgyis
el kellett onnan takarodnia. Ámde Ferenc Jóska úgy gondolta,
hogy jó volna megszerezni a vidékbõl annyit, amennyit csak lehet.
Viszont a szerbeknek más volt az elgondolása, le is lõtte egy ottani
diák Ferenc Jóska unokaöccsét, a trónja várományosát. Hát, ez
volt az a szikra, amelybõl kirobbant az elsõ világháború.
Minden háborúnak vége szakad egyszer, aztán jön a béke, amely
néha rosszabb a háborúnál (például nekünk, magyaroknak is). A
három nép: a szlovénok, horvátok és szerbek nemigen szerették
egymást, sokat torzsalkodtak. Bizonyos urak a béketárgyalás asz-
talai körül egy hirtelen mozdulattal mégis egybecsapták õket,
szép nagy állam jött létre így, amelyet egy idõ után Jugoszlávia né-
ven ismert a világ. Magyarországból is megkaptak egy szép dara-
bot, például Bácskát, ahol állítólag a világ legjobb búzája terem.
Néhány évvel ezelõtt a Balkánon leszakadt az ég, a három nép
egymásnak ugrott, dörögtek az ágyúk, ásták a tömegsírokat, még
a világhatalmak is elküldték a repülõiket némi bombateherrel,
hogy kierõszakolják a békét. Most megint van három állam, a tö-
megsírokat feltárták, néhány embert nemzetközi bíróság elé
állítottak.
Mi itt nem tudhatjuk, hogy tõlünk délre mennyire gyógyultak be a
sebek. Aki idegen arrafelé jár, nem tapasztal semmit. Egy busszal
elmentünk néhányan sárbogárdi énekkarosok Horvátországba
dalolni egyet. Csáktornya valaha Magyarország városa volt, a tu-
dósok többsége szerint itt született nagy költõnk és hadvezérünk,
Zrínyi Miklós. Itt láttak vendégül bennünket egy ottani énekkar
tagjai, hogy az õ bogárdi vendégszereplésüket viszonozzuk.
A fellépés elõtt sétáltunk a városban egy jót. Mit mondjak? Impo-
záns volt a régi vár romja a hatalmas kapualjjal, óriási téglafalak-
kal. Szép volt a kihalt park a ködben. A faágak csipkézete a termé-
szet végtelen bonyolultságát és a jövendõ tavasz ígéretét sugal-
mazta. Irigyelhettük a város utcáinak a különbözõ intelligens kö-
vezetét, a szép kirakatokat. Zrínyire számos emlék utalt. A város-
ban azonban egy szónyi magyar feliratot sem láttam. Egy ottani
ember megszólított, tört magyar nyelven olyasmit mondott, hogy
az édesanyja magyar volt, de õ már elfelejtette a nyelvünket. Le-
hetett gondolkodni…
A fellépés jól sikerült. És a disznótoros vacsorára sem találok mél-
tó szavakat. Kialakult utána egy kellemes táncolás az igazán profi
zenésznek köszönhetõen.
Jók ezek az utak.

(L. A.)

Heti idõjárás
A következõ napokban jellemzõen
enyhe levegõ határozza meg Európa
középsõ részének az idõjárását. Csü-
törtökön és pénteken még csendes,
felhõs, helyenként tartósabban párás,
ködös marad a levegõ, kevés napsü-
téssel. Szombaton egy ciklon áramlási
rendszerében egye nedvesebb, de to-
vábbra is enyhe léghullámok érkeznek hazánk fölé. A megnö-
vekvõ felhõzetbõl már többfelé várható esõ, záporesõ. A csa-
padék területi eloszlási és mennyisége még bizonytalan. A jövõ
hét elején is marad a változékony idõjárás.

www.metnet.hu
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A máglyától a fénycsõig
Manapság természetesnek tartjuk, hogy
felkattintjuk a villanykapcsolót, és kigyúl a
fény. De hosszú utat tett meg az ember,
amíg idáig eljutott!
Az õsemberek éjszakáját fahasábokból ra-
kott máglyatûz világította be, ez tartotta
távol a vadállatokat. Ez a máglya volt az
ember elsõ világítóeszköze.
A máglya csak közvetlen környékét világí-
totta meg, és nem volt hordozható. A mág-
lyából kihúzott egy szál égõ fahasáb lehe-
tett a fáklya õse. Ezt már égve is kezében
vihette az ember.
Egyszer azután észrevették, hogy a gyantás
fa jobban világít. Igyekeztek gyantás fát
gyûjteni, majd késõbb zsírba mártották a
fa végét. Sokáig õseink legfõbb világítóesz-
köze volt a fáklya, nagyon megbecsülték.
Díszesre faragott kõ-, késõbb ezüst-, sõt
aranytartókba illesztve égették.
Nagy elõrelépést jelentett az olajmécses
feltalálása. Egy edénybe növényi magvak
olaját öntötték, és növényi rostból készült
kanócot helyeztek bele. A rost teleszívta
magát olajjal, és égett, ha meggyújtották.
Az olaj folyékony, ezért kell a mécseshez
edény. A növényi rostból font zsinórt ol-
vasztott faggyúba mártották. A faggyú ki-
hûlt, megkeményedett. Ez lett a gyertya.
Késõbb gyertyaöntõ mûhelyeket létesítet-

tek, mert a gyertya vált a legkedveltebb vi-
lágítóeszközzé.
Olvasáshoz, kézimunkához azonban a
gyertya sem adott elég fényt. Jobb volt a
petróleumlámpa, amihez egy edényt pet-
róleummal töltöttek meg, s a lángra üveg-
csövet helyeztek.
Az utcai világítás mintegy 150 éves. Addig
a nagyvárosokban is mécsest, vagy gyertyát
vittek magukkal, ha sötétben mentek az
utcán. A gazdagok elõtt szolgák vitték a vi-
lágítóeszközt. Mikor azonban észrevették,
hogy a földbõl feltörõ gáz kitûnõen világít,
felhasználták, elõbb az utcai világításra,
majd bevezették a gázcsöveket a lakások-
ba is, és gázlámpával világítottak.
Mintha mindez régen, nagyon régen lett
volna. Pedig a villanyvilágítás felfedezõje,
Edison csak 1879-ben hozta nyilvánosság-
ra találmányát, az izzószálas villanykörtét.
Ma már a nagyobb városok utcáin fénycsõ-
világítást láthatunk. Itt már nincs izzószál.
Az üvegcsöveket olyan gázzal töltik, amely
— ha áramot bocsátunk rajta keresztül —
nagy fényt áraszt.
Sok évezred telt el, amíg a máglya világától
a fénycsõig eljutottunk, s a tudósok bizo-
nyára most is fáradoznak azon, hogy még
olcsóbb és tökéletesebb legyen a világítás.

Forrás: negyedik osztályos olvasókönyv, 1964.

Kedves gyerekek és
felnõttek!

Mikulás bácsi ellátogat hozzánk
az alapi mûvelõdési házba
december 6-án 17 órakor.

A Tihanyi Vándorszínpad (Tihanyi
Tóth Csaba mesetársulata) elõadását
lehet megtekinteni, melynek címe:
Megjött a Mikulás!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk
erre a zenés, vidám, Mikulást váró erdei
mesére!

Jegyeket a helyszínen lehet vásárolni.
Ára: 600 Ft.

Nagycsaládosoknak kedvezmény!

Érdeklõdni lehet a 06 (25) 221 111-es
telefonszámon!

Mindenkit szeretettel várunk!
Üdvözlettel:

Arany János Mûvelõdési Ház, Alap

Közlemény
Tisztelt Támogatóink!

A Sáregresi Általános Iskoláért Közala-
pítvány vezetõsége köszönetet mond
mindazoknak, akik 2008. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták
szervezetünk célkitûzéseit. A felaján-
lott összeg: 22.482 Ft.
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Támoga-
tóinkat, hogy a 2007. évi befolyt 1 %-ot,
azaz 48.226 Ft-ot a diákok kirándulásá-
ra és év közbeni támogatására fordítot-
tuk.
Köszönettel:

Takács István, a közalapítvány elnöke

Meghívó
Kedves gyerekek és felnõttek!

Sok szeretettel meghívunk mindenkit a 2009.
december 5-én tartandó Mikulás-ünnepségre!

Az ünnepség 14 órakor kezdõdik.

Helyszín: pusztaegresi mûvelõdési ház.

Programok: hajtogatás (origami), színezés, festés, raj-
zolás, díszek és egyéb tárgyak készítése, Mikulás-dalok
éneklése, bábszínház.

A programok közben megvendégeljük a gyerekeket
étellel, itallal!

A Télapót 16 órára várjuk, aki sok ajándékkal érkezik!

Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület

A Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE) közleménye

ÚJ HELYRE KÖLTÖZIK A REHABILITÁCIÓS RÉSZLEGÜNK
A rehabilitációs központ 2009. december 1-jétõl új telephelyre, a Székesfehér-
vár, Virág Benedek u. 1. sz. helyre kerül át. A korszerûbb, tágasabb központ vál-
tozatlanul a felnõttkorban megvakult, közép-dunántúli látássérülteknek nyújt
elemi és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat.

Szakembereink az alábbi területekre irányuló rehabilitációs ellátásokat bizto-
sítják: látásvizsgálat, látásfejlesztés, tájékozódás- és közlekedéstanítás, min-
dennapos tevékenységek újratanítása, infokommunikációs eszközök haszná-
latának oktatása, Braille-írás, -olvasás (pontírás), életviteli és életmód-tanács-
adás, célzott szociális és kommunikációs készségfejlesztõ tréning, csoportos

és egyéni pszichés tanácsadás, szociális segítségnyújtás és ügyintézés, mun-
kaerõ-piaci információk nyújtása, egyéni készségek, képességek, szükségle-
tek felmérése, munkavállalási stratégia kidolgozása, munkavállalást segítõ re-
habilitáció, álláskeresési technikák oktatása, képzési lehetõségek feltárása,
képzésbe irányítás, munkahelyfeltárás, munkaközvetítés, munkahely megtar-
tására irányuló segítségnyújtás.

Elérhetõségek: Székesfehérvár, Virág Benedek u. 1.,
tel./fax: 06 (22) 311 158; mobil: 06 (30) 6500 292.

E-mail: rehabkozpont@larke.t-online.hu
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November 28., SZOMBAT
MTV: 5.53 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.10 6 órai tea 7.05 Fõtér 8.00 Híradó 8.05
Sporthírek 8.10 Mézga Aladár különös kalandjai 8.35 Spuri 9.05 A Black Rose vár tit-
ka 9.25 Ókori kalandok 10.00 Városrajzolatok – Budapest 10.30 Élni tudni kell 11.00
Autóguru 11.30 Stílus 12.00 Hírek 12.10 Fogadóóra 12.35 Egészség ABC 13.05 Ké-
szüljünk együtt… Labdarúgó-vb 2010 13.35 Cifra nyomorúság 15.00 Az aranyrózsa
barlangja 16.35 Extra – Kultúrháttér 17.10 Visszajátszás 17.40 TS – Sport 7 18.35 A
vadon bûvöletében 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szerencse-
szombat – a Luxor, az ötöslottó és a Joker sorsolása 21.05 Koccanás 22.15 Hírek
22.20 Sporthírek 22.35 És a nyolcadik napon 23.30 Tabló 0.25 A férfi, akinek négy
neve volt 2.00 Önök kérték!
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infománia 6.25 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai
6.45 Kölyökklub 9.10 Disney-rajzfilmek 10.25 Játék 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.45 Doki 13.40 A dadus 14.10 Míg a halál el nem választ 14.35
Tengeri õrjárat 15.35 Rejtélyek városa 16.30 Kapás van 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
Plusz 19.30 Csillag születik 22.05 Kiképzés 0.30 Van az a pénz! (játék)
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 Tv2-matiné 8.55 414-es küldetés 9.30 Szurikáták
udvarháza 10.00 A világ legerõsebb emberei 10.30 Babavilág 11.05 Kalandjárat
11.40 Charlie – Majom a családban 12.45 Hegylakó 13.50 Bajnokok Ligája magazin
14.25 A kiválasztott – Az amerikai látnok 15.30 90210 16.30 Elvált nõk klubja 18.30
Tények 19.05 Magellán 19.35 Nyakiglove 21.10 A cég 0.10 James Bond: Csak két-
szer élsz 2.20 Drága testek 3.10 Kalandjárat 3.40 Teleshop
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül 10.00
Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré
14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyaror-
szágról jövök 16.04 Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene 20.04 A Rádió-
színház Dokumentummûhelye 20.53 Zene 21.04 A Rádiószínház Dokumentummûhe-
lye 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

November 29., VASÁRNAP
MTV: 5.53 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.10 6 órai tea 7.05 Fõtér 8.00 Híradó 8.05
Sporthírek 8.08 Mézga Aladár különös kalandjai 8.30 Spuri 9.00 „Így szól az Úr!” 9.05
Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.30 Egyházi naptár
10.45 Evangélikus magazin 11.10 Református ifjúsági mûsor 11.15 Unitárius templo-
mok 11.45 Evangélikus templomok 12.00 Hírek 12.05 Utazóna – Utazási magazin
12.35 Tüskevár 13.50 Design 14.20 Légfrissítõ 14.50 Delta 15.20 Múlt-kor 15.50
Most a Buday! 16.20 Euro-Taxi 16.50 Panoráma 17.25 Magyarország története
17.55 Maupassant történeteibõl 18.30 Yorkshire-i szívügyek 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.00 Az Ezeregy éjszaka meséi 20.55 A szólás szabadsága
22.00 Kultúrház 22.55 Berlin, drágám 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.40 A
tökéletlenség jövõje 0.40 Koncertek az A38 hajón 1.35 A szólás szabadsága
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 A tini nindzsa teknõ-
cök új kalandjai 6.40 Kölyökklub 9.55 Receptklub 10.15 Játék 11.20 Menetrend
11.40 Magyar Autósport-magazin 12.00 Híradó 12.10 PICK Szeged – MKB Veszprém
kézilabda-mérkõzés 13.50 Tuti gimi 14.40 Szívek szállodája 15.30 Titkos küldetés
16.30 Oltári võlegény 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Hazárd megye lordjai 22.10
Heti hetes 23.30 Maffiózók 0.35 Portré 1.10 A Mick Jagger-projekt
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 9.05 Nagy
vagy! 10.05 Joey 10.35 Két testõr 11.05 Stahl konyhája 11.40 Borkultusz – Borkultú-
ra-magazin 12.10 Száguldó vipera 13.15 Psych – Dilis detektívek 14.20 Smallville
15.20 Tequila és Bonetti 16.25 Francia csók 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Lovag-
regény 22.40 John Rambo 0.10 A John Malkovich-menet 2.00 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi
újság 8.30 „Tetszettek volna…” – A rendszerváltozás évei 9.05 Kabarématiné 10.04
Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és kontra 12.00 Krónika
12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén
15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából
0.10 Éjszaka

November 30., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 11.45 Sokszínû vallás 12.00 Hír-
adó 12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme 13.50 Roma
Magazin 14.20 Domovina 14.55 Átjáró 15.25 Panoráma 15.55 Autóguru 16.20 Priz-
ma 16.40 Hírek 16.45 Körzeti híradó 17.00 A fagyos folyó lovasa 17.50 6 órai tea
19.00 Párizsi jó barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Kékfény
21.05 Sztársáv 21.40 Hétfõ este 22.10 Memento 22.25 Néma szavak 0.10 Hírek 0.20
TS – Motorsport 0.50 Nappali 1.45 Kékfény
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 A nagy csobbanás 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok

közt 21.20 Benkõ feleséget keres 22.25 Showder Klub 23.25 Hallasd a hangodat 1.30
Reflektor

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl kony-
hája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.25 Az ismerõs arc 13.20
Kvízió 14.45 Dokik 15.15 Bostoni halottkémek 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal a tortán 21.25
NCIS 22.25 Gyilkos számok 23.25 Különleges ügyosztály 0.25 Tények este 1.00 Kis
hal 2.55 Holló – Út a mennyországba

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egy-
ház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.15 Közelrõl 15.45 Hétköznapi tudomány 16.15
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

December 1., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30
Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme 13.50 Srpski Ekran 14.20 Unser
Bildschirm 14.55 Átjáró 15.25 Delta 15.55 Múlt-kor 16.20 Prizma 16.40 Hírek 16.45
Körzeti híradó 17.00 A fagyos folyó lovasa 17.50 6 órai tea 19.00 Párizsi jó barátok
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Üdítõ 21.05 Sztársáv 21.40 Kedd
este 22.10 Memento 22.25 Adjátok vissza a gyermekeimet 0.15 Hírek 0.25 Esti
beszélgetés Müller Péterrel 0.55 Nappali 1.50 Üdítõ

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.25 Reménysugár 16.15 Második esély
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Vészhelyzet 22.20 A Grace klinika 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek
23.55 Reflektor 0.15 Fulltiltpoker.com

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl kony-
hája 9.05 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.05 Teleshop 11.10 Õrizd meg a hited! 13.20
Kvízió 14.45 Dokik 15.15 Bostoni halottkémek 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal a tortán 21.25
Peacemaker 23.50 A médium 0.50 Tények este 1.20 Egy borértõ ember

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A ró-
mai katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35
Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.10 Sportvilág 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum
0.10 Éjszaka

December 2., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30
Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme 13.50 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul
nostru 14.55 Kormányváró 15.25 Stílus 15.55 Légfrissítõ 16.20 Prizma 16.40 Hírek
16.45 Körzeti híradó 17.00 A fagyos folyó lovasa 17.50 6 órai tea 19.00 Párizsi jó bará-
tok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Életképek 20.50 Beszélõ fejek
21.20 Sztársáv 21.55 Szerda este 22.25 Memento 22.35 Kilenctõl ötig 0.25 Hírek
0.35 Magyarország története 1.05 Nappali 1.55 Életképek

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.30 Agatha Christie: Gyilkolni könnyû
16.15 Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Tûzparancs 0.10 A gázoló 1.40 Reflektor

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl kony-
hája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.25 Álomhotel 13.20 Kvízió
14.45 Dokik 15.15 Bostoni halottkémek 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat
18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal a tortán 21.25 Doktor
House 22.25 Született feleségek 23.25 A Harper-sziget 0.25 Az ügy 1.00 Tények este
1.30 Hosszú hétvége

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány
15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.

http://www.observer.hu

A Bogárdi TV mûsora
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN,
VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIK-
LÓSON, a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az EMW hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.

November 28., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Foci: S.bogárd–
Sz.egyháza (95’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Zongorahangverseny (ism.
60’), Elõadás Huszár Dezsõrõl (ism. 60’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Te-
remfoci (2x40’), Kézilabda (60’)

November 29., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Zongorahangverseny
(ism. 60’), Elõadás Huszár Dezsõrõl (ism. 60’) 13.00 Heti híradó 15.00
Rockenbauer Zoltán: A halandó múzsa (45’), 15 éves a Gerlice (60’), Kompe-
tencia alapú oktatás a gimiben (40’) 19.00 Heti híradó 20.00 Református temp-
lomavató (90’)

November 30., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Teremfoci (2x40’), Kézilabda
(60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Foci: S.bogárd–Sz.egyháza (95’) 19.00 Heti hír-
adó 20.00 Kórushangverseny (ism. 90’)

December 1., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Református templomavató
(90’) 13.00 Heti híradó 15.00 Kórushangverseny (ism. 90’) 19.00 Heti híradó
20.00 Nyugdíjas rendõrök találkozója (35’), A kórus Horvátországban (’30),
Mozgáskorlátozottak gyûlése (részlet 40’), Macskakiállítás 2009.

December 2., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Nyugdíjas rendõrök találko-
zója (35’), A kórus Horvátországban (’30), Mozgáskorlátozottak gyûlése (rész-
let 40’), Macskakiállítás 2009. 13.00 Heti híradó 15.00 A nyugdíjasklub évfor-
dulója (ism. 60’), Rock’n’roll a Sárga Taxival (ism.) 19.00 Sziréna 19.30 Lap-
szemle 20.00 Teremfoci (2x40’), Hogyan tovább, kézilabda? (60’)

December 3., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci (2x40’),
Hogyan tovább, kézilabda? (60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Nyugdíjas
rendõrök találkozója (35’), A kórus Horvátországban (’30), Mozgáskorlátozot-
tak gyûlése (részlet 40’), Macskakiállítás 2009. 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Református templomavató (90’)

December 4. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 A nyugdíjasklub évfor-
dulója (ism. 60’), Rock’n’roll a Sárga Taxival (ism.) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Református templomavató (90’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Nyug-
díjas rendõrök találkozója (35’), A kórus Horvátországban (’30), Mozgáskorlá-
tozottak gyûlése (részlet 40’), Macskakiállítás 2009.

***

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle
és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a

képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül
értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és
Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mö-
gött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ szá-
mokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

December 3., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30
Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme 13.50 Rondó 14.20 Roma Fórum 14.55
Átjáró 15.25 Sorstársak 15.55 Extra – Kultúrháttér 16.20 Prizma 16.40 Hírek 16.45
Körzeti híradó 17.00 A fagyos folyó lovasa 17.50 6 órai tea 19.00 Párizsi jó barátok
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont 21.05 Sztársáv 21.40
Csütörtök este 22.10 Számlával milliókért 22.15 Memento 22.30 Hajónapló 23.25
Koncertek az A38 hajón 0.20 Hírek 0.30 Visszajátszás 0.55 Nappali 1.55 Szempont

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 Ron kapitány 16.15 Második esély
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt
21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.50 Európai idõ 0.10 Alias
1.00 Reflektor 1.15 Infománia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.25 Teleshop 11.30 Jó estét, jó szeren-
csét! 13.20 Kvízió 14.20 Dokik 15.15 Bostoni halottkémek 16.20 Bûbájos boszorkák
17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal a
tortán 21.25 Katasztrófafilm 23.10 Jericho 0.10 Tények este 0.40 Csillagkapu 2.20
Drága testek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A ró-
mai katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35
Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

December 4., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30
Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme 13.55 Körzeti magazin 14.45 Közlekedõ
14.55 Átjáró 15.25 Sírjaik hol domborulnak? 15.55 Ablak 16.20 Prizma 16.40 Hírek
16.45 Körzeti híradó 17.00 A fagyos folyó lovasa 18.00 Labdarúgó-vb 2010 – sorso-
lás 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Prima Primissima 2010 22.05
Péntek este 22.35 Memento 22.50 Megbízás gyilkosságra 1.05 Hírek 1.15
Holodomor – Ukrajnai éhínség 2.05 Nappali

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 A zûrmester 16.15 Második esély
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 RTL Bokszklub 23.40 A fõnök 0.35 Reflektor 0.55 Itthon 1.15 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.25 Perry Mason:
Gonosz özvegyek 13.20 Kvízió 14.20 Dokik 15.15 Bostoni halottkémek 16.20 Bûbájos
boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Jóban Rosszban
20.50 Hal a tortán 21.25 Üvegtigris 2. 23.40 Macsolabor 0.15 Tények este 0.45 El-
tûntnek nyilvánítva 2.50 A Donnelly klán 3.45 Borkultusz

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
8.35 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A metodista egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.45 Hétköznapi tudomány
16.15 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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Redõnyrendszerek! 06 (30) 507 3344. (323100)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q, cser
aprított 1900 Ft/q, cser aprított akáccal 1900 Ft/q,
akác tûzifa kugliban 2110 Ft/q, akác tûzifa aprítva
2140 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Szántóföldet bérelnék Pusztaegresen. 06 (20) 411
6669, 06 (70) 337 6669. (323045)

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 774 0143.
Eladó kézi mellszívó, lenyitható tetejû pelenkázó és
fürdetõállvány, vízleengedõs kád és fóka. Telefon:
06 (30) 632 7249, 06 (25) 461 116.
Száraz tûzifa eladó akác, cser, gyertyán, vegyes
méretbe, kugliba, hasítva. Ár: 1800-2100. 06 (20)
454 8979. (2073037)

Kiscicák gazdit keresnek. 06 (30) 769 4241.
Árpád-lakótelepen lakás eladó. Irányár: 4.5 millió
forint. 06 (20) 974 3975. (2073144)

Németjuhász kölykök olcsón eladók. 06 (30) 916
5891. (2073177)

Hatfiókos fagyasztószekrény kitûnõ állapotban ol-
csón eladó. 06 (70) 773 6158. (2073173)

Albérlet kiadó. 06 (70) 7748 486.
Sárbogárdon presszó hosszú távra kiadó. 06 (20)
552 8581.
Lakás eladó József Attila utcában. 06 (30) 536
1384.
Májkacsák eladók 1300 Ft/kg, pucolva Sár-
szentmiklóson. Telefon: 06 (20) 349 2867. (2073238)

Akciós személyi hitelek. 06 (70) 7748 486.
Sárbogárd, Árpád-lakótelepen 53 m2-es, 1. emele-
ti, kétszobás, erkélyes lakás sürgõsen eladó. 06
(70) 314 6417. (2073098)

Sürgõsen eladó Árpád-lakótelepen negyedik eme-
leti felújított lakás. 06 (20) 451 1128. (2073186)

60 éves özvegyasszony társat keres tartós kap-
csolatra. Kalandorok kíméljenek. 06 (30) 836 2642.
(2073248)

Sárbogárdon társasházi, gázfûtéses, másfélszo-
bás lakás eladó. Irányár: 4 millió Ft. 06 (70) 7748
486.

2 db 150 kg-os, egy 300 kg-os hússertés eladók.
Sárbogárd, Köztársaság út 91.

József A. u. 17. földszinti lakás eladó. 06 (30) 663
0111. (2073329)

Használt diszkófények áron alul eladók! Érdeklõd-
ni: 06 (30) 364 1786.

Biliárdasztal eladó. 06 (70) 7748 486.

Nemzetközi árufuvarozásra 7,5 tonna össztömegû
gépjármûre megbízható sofõrt keresünk. 06 (20)
925 3414 (8 órától 18 óráig).

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.

06 30 444 1602

Eladó FÉG gyártmányú
Siesta Pingvin falra szerelhetõ

INFRAÉGÕS GÁZ HÕSUGÁRZÓ,
valamint TÉRDEPLÕS SZÉK.
Érdeklõdni: 06 30 993 3395

KAZÁNOK 98.000 Ft-tól, lemez,
öntvény kivitelben, GARANCIÁVAL.

06 70 341 9532

LAMBÉRIA 998 Ft-tól, HAJÓPADLÓ
1598 Ft-tól, FA PARKETTA 2490 Ft-tól,

DESZKA 29.900 Ft-tól.
06 74 570 064

AKÁC és EGYÉB
kemény TÛZIFA eladó.

06 30 9470 899

NÉMET HASZNÁLTBÚTOR-VÁSÁR
szombatonként 8-13-ig

az Árpád-lakótelepen. 06 20 993 7248

ÓRA-ÉKSZER!
Karórák, faliórák, ébresztõórák,

órajavítás. Arany- és ezüstékszerek,
ékszerkészítés, ékszerjavítás,

törtarany-felvásárlás.
SÁRBOGÁRD, ADY E. ÚT 89.

TÛZIFA ELADÓ!
Aprított cser, tölgy, akác,

INGYENES házhoz szállítással.
06 30 720 9100

Horváth Sándor, Tamási.

December 2-án ÉKSZERVÁSÁR
a cecei mûvelõdési házban,

a használtruha-vásárral
EGY HELYEN ÉS IDÕBEN!

ATLANTA SPORTBOLTBAN
PUMA télikabátok, pulóverek, nadrágok

20 % KEDVEZMÉNNYEL kaphatók,
amíg a készlet tart!

KÕFARAGÁS, ÉPÜLETMUNKÁK
idei anyagbeszerzésbõl,

KEDVEZÕ ÁRON!
Egyedi síremlékek, kandallók,

ablakpárkányok, kerti bútorok stb.
Megtekinthetõk

a www.trias.hu weboldalon.
Telefon: 06 30 975 1565

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

KARÁCSONYI
VÁSÁR

a Sárbogárd, Tompa M. u. 25. szám alatti

SZÕNYEGÜZLETBEN!
Egyes szõnyegek, padlószõnyegek,

PVC-padlók, tapéták

5–10–15 %-os
engedménnyel

vásárolhatók meg karácsonyig.
Telefon: 06 (25) 463 587

Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-12-ig, 13-17-ig,
szombaton 8-12-ig.

Informatikus tanárt keresünk!
A Cecei Általános Iskola vezetõsége pályázatot hirdet

informatikus tanár, rendszergazda munkakörbe.
Az álláshely betöltésének ideje 2010. január 18., hétfõ.

Az álláshely határozott idõre szóló kinevezéssel tölthetõ be.
A pályázatokat 2009. december 31-ig várjuk az iskola címére:

7013 Cece, Árpád u. 3.
Érdeklõdni lehet a Cecei Általános Iskola igazgatójánál, Király Lászlónál

a 25-505-140-es telefonszámon.
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Nyílt tér Lopják a fát és a terményt
Elkeseredésünkben már nem tudjuk, hogy
mit tegyünk. Tehetetlenek a határt foszto-
gató bandákkal szemben a helyi gazdák.
Ingyenélõ csirkefogók teherautószám lop-
ják a földekrõl a kukoricát, s vágják ki a fát.
Ha a gazda megzavarja ezeket a bandákat
a saját földjén, a baltákkal, szamurájkar-
dokkal felfegyverkezett gazemberek élet-
veszélyes fenyegetések közepette zavarják
el, kilátásba helyezve, hogy kiirtják a csa-
ládját.

Egyikünknél 40 db vágásérett fát vágtak ki
a múlt héten. Hiába jelentettük be a rend-
õrségen, ismeretlen a tettes, de ha nem,
akkor is letagadja, mert nincs tettenérés,
vagy a kis kárérték miatt csak szabálysértés
lesz belõle. Ha ezt nem jelenti be a gazda,
az erdészeti felügyelet még õt gyanúsítja a
fakivágással, és õt bünteti meg.

A határbeli dûlõutak mentén a fasorokból
már szinte mindenfelé kiszedték ezek a
bandák a vastagabb fákat. És csak a legrit-

kább esetekben lesz a lopásból büntetõ-
ügy. A gazdák azt kérdezik, miért nem iga-
zoltatják a rendõrök azokat a határban já-
ró teherautókat, személygépkocsikat,
amelyeknek ott semmi keresnivalójuk, hi-
szen nincs ott földjük. Miért nem állják út-
jukat a nappal is bátran zabrálóknak? Bez-
zeg, ha a gazda megy ki szántani, vetni,
szinte vadásznak rá a rendõrök, és meg-
büntetik, mert a traktor keréknyomtávja
szélesebb, és akkor röpködnek a százezres
büntetések.

Mikor lesz végre Magyarországon olyan
közbiztonság, s hoznak olyan törvényeket,
amelyek a dolgozó, az országnak hasznot
hozó, becsületes, adófizetõ polgárokat vé-
dik, õket segítik, támogatják, a mások zsír-
ján élõsködõ, törvénytelenül viselkedõ
gazembereket pedig elfogják és a tettel
arányosan meg is büntetik?

/Z/

Gondolkodjunk!
Sok emberrel beszélgetek, sok kérdést ka-
pok. Egyes kérdésekre rögtön tudom a vá-
laszt, másokkal bíbelõdök napokat, sõt he-
teket. De itt a 2009-es év vége, idõ nincs, az-
az itt az idõ egyes dolgokra.
Ha azt mondom, káosz van, egyre többen
bólogatnak. Az állam, mint olyan, meg-
szûnt, az önkormányzat olyan szinten mû-
ködik, hogy az közröhej, olyan emberek
vannak jól fizetõ pozícióban, akiknek szel-
lemi képességei legalábbis megkérdõjelez-
hetõek, de még mindig szabadlábon játsz-
hatják kisded játékaikat. Naiv reményke-
déssel mégis azt várom, hogy elõbb-utóbb
mindenki megkapja azt, ami neki jár.
Egyesek kiállnak a nagy nyilvánosság elé,
és ott hallatják a hangjukat, de az admi-
nisztráció csendben készíti elõ a választá-
sok végeredményét befolyásoló személyi
döntéseket. Akkor van baj, ha ezt a rend-
szert valaki belülrõl ismeri, mert az egyesek
számára majd kellemetlen meglepetések-
kel szolgál.
Nem tagadom, én is készülök a választá-
sokra, de rám jellemzõ módon kívülrõl és
pártoktól függetlenül. Azt sem tagadom,
hogy lesznek meglepetéseim — ezek, bi-
zony, nem fognak egyeseknél osztatlan si-
kert aratni.
Én másként fogom fel a választásokat: ne-
kem küldetésem, hogy segítsek a selejt em-
berektõl megszabadítani ezt a várost. Ha
most nem szabadulunk meg egyes embe-
rektõl, ennek a településnek esélye sincs a
megmaradásra, akár sóval felszórhatjuk
ezt a helyet.
Úgy általában én szeretem embertársai-
mat, jól elboldogulok velük, szeretek be-
szélgetni, sõt újabban szeretek olyan infor-
mációkat adni nekik, hogy jobban el tudja-
nak igazodni ebben a keveredett világban.
Mondom, úgy általában. De nagyon nehe-
zen viselem, ha erkölcstelen, alapjában bu-
ta emberek akarják rám, ránk kényszeríte-
ni a hülyeségeiket. Magyarázhatják ezt jog-
szabályokkal alátámasztva is, meg még
pénzügyi nehézségekkel is, meg az önkor-
mányzat nehéz anyagi helyzetével is, meg
akár mivel. Egyszerûen hiteltelen emberek
nekem semmit ne magyarázzanak, mert
csak „falra hányt borsó”, tõlük semmilyen
indok nem ok, hogy én azt elhigygyem.
Nem fogok most felsorolni ügyeket a kö-
zelmúltból, napi szinten emlegetik az em-
berek, mibõl van már nagyon elegük. Egye-
seknek eljuthatna a begõzölt elméjükhöz:
vissza kellene vonulniuk az elsõ sorból,
hogy próbálkozhassunk másokkal.
Kemény év elõtt állunk, de mi, a választók,
ne legyünk hitetlenek! Mindenkinek el kell
menni majd szavazni, be kell bizonyítani:
az ember sok mindent kibír, de nem min-
dent felejt!

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Karitászbál Sárszentmiklóson
Szombaton a sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítvány jótékonysági bált ren-
dezett a Sárszentmiklósi Általános Iskola aulájában. A programot az alapítvány és a
sárszentmiklósi karitász szervezte. A bál elõtt színes mûsor volt, s a nyitótánc után közös
vacsora és táncmulatság, éjfélkor tombola volt. Sokan segítették a rendezvényt nemcsak
a belépõk megvásárlásával, hanem ajándékokkal, tombolatárgyak felajánlásával és sok
munkával.
Az áldozatos segítséget ezúton is megköszönik a szervezõk!

/H/

A Kereszt utcában a rendõrségnek nincs megfelelõ parkolója, ezért mindenki ott áll
meg, ahol tud, s így az ott lakók gyakran alig tudnak bejutni a saját otthonukhoz az úttes-
ten is sorakozó autók miatt. A lakók azt kérik: találjanak valahogy megoldást, hogy a
rendõrségre jövõ autósok valahol le tudjanak parkolni, úgy hogy ne akadályozzák a for-
galmat! /H/

AkadálypályaAkadálypálya
a Kereszt utcábana Kereszt utcában

Köszönet a támogatóknak
A Zengõ Óvoda szülõi munkaközössége szeretné köszönetét kifejezi azoknak a szpon-
zoroknak, akik segítettek abban, hogy az alapítványi bál létrejöjjön: Center Sport,
Üveg–porcelán bolt, Berkei Zoltán, Fésûné Paczona Adrienn.

Zengõ Óvoda SZMK


