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barangolva...barangolva...

Magyarnak lenni...Magyarnak lenni...

Cikk a 10. oldalon ���

A Cecei Általános Iskolában három héten át a magyarság kér-
désével foglalkoztak, ezen belül is azzal, hogy mit jelent magyarnak
lenni, milyen értékeket adott nemzetünk a világnak, hogyan élnek itt a
különbözõ vidékeken az emberek. Az iskola minden osztálya részt
vett az ehhez kapcsolódó események megszervezésében, lebonyolítá-
sában. Az esemény záróakkordját október 29-én délelõtt tartották az

iskola tornatermében. Volt nagysikerû mesemondóverseny,
népdaléneklési verseny és videoklipek is születtek.

Cikk a 6. oldalon ���

Emlékezzünk... 1956. november 4-én verték le
a magyarok szabadságharcát.
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Napló
– a sárbogárdi képviselõ-testület október 29-ei nyílt ülésérõl –

Kilenc képviselõ részvételével zajlott a sár-
bogárdi testület október 29-ei ülése.

Beszámolók
A közmûvelõdési, kulturális intézmények
beszámolóit ellenvetés nélkül fogadta el a
testület. E napirendi pont kapcsán a
könyvtár vezetõje kifejezte: nagyon sok
szeretettel hívja az új képviselõ-testület
tagjait a könyvtárba olvasóként és a ren-
dezvényekre egyaránt.
Ugyancsak egyhangúlag fogadták el a civil
szervezetek beszámolóit.
A Honvéd Bajtársi Egyesület képviselõje
szóban a jövõ évi tervekkel egészítette ki a
szervezet írásos anyagát. Megtudhattuk,
hogy a HBE szándékában áll a Hõsök te-
rén lévõ katonasírok fejfáinak rendbeho-
zatala, pótlása, és egy emléktáblát szeret-
nének elhelyezni 2013-ban az õrségben
szolgált katonák emlékére. Amennyiben
valamelyik oktatási intézmény fölveszi az
oktatási programjába a honvédelmi isme-
retek oktatását, térítésmentesen segítsé-
get nyújtanak ehhez.

Módosítások
A költségvetés módosításáról szóló napi-
rendi ponthoz dr. Sükösd Tamás polgár-
mester hozzátette: A költségvetést rend-
szeresen felül kell vizsgálni a tervezett és
megvalósult dolgok különbözõsége, illetve
az állami normatívák miatt is.
Megváltozott a szabálysértési törvény, s
ezzel együtt a szabálysértési bírság össze-
ge is. A maximumot 30.000 Ft-ról 50.000
Ft-ra emelték. Ennek megfelelõen min-
den érintett helyi jogszabályt is módosítani
kellett, így például a város címerérõl és
zászlajáról, az állattartásról, a piacok és
vásárok tartásáról szóló rendeleteket stb.
A helyi építési szabályzatot szintén orszá-
gos jogszabályváltozás miatt módosítot-
ták, az elvi építési engedélyezést érintõen.
Dr. Krupa Rozália: Az elvi építési engedé-
lyezés megmaradt, annyi a különbség,
hogy a képviselõ-testület kötelezõ jelleg-
gel nem írhatja elõ, de maga az ügyfél bár-

mikor benyújthat elvi építési engedélyre
kérelmet a kormányrendelet szabályai
alapján.
Dr. Sükösd: Számos esetben erre szükség
is lesz, mondjuk akkor, ha egy mûvelési
ágat akar megváltoztatni valaki.

Osztályozás
másodiktól

A képviselõ-testület engedélyezte a Köz-
ponti Általános Iskola, Óvoda, Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Szolgálat és az ÁMK
Sárszentmiklós pedagógiai programjának
módosítását, hogy bevezetésre kerüljön a
tanulók teljesítményének osztályozással
történõ értékelése a második évfolyamtól,
a 2010-2011-es tanév 2. félévétõl.
Dr. Sükösd: Ez a szöveges értékelést fel-
váltó, érdemjeggyel való értékelés, ami,
gondolom, ha 50-80-100 évig jó volt, akkor
ismételten jó lehet.
Dr. Krupa: Ennek engedélyezését a tör-
vény teszi lehetõvé a képviselõ-testület
számára.
A magántanulók számának változása
okán megemelték a két nagy általános is-
kola órakeretét az oktatásukhoz szükséges
óraszámmal, a megfelelõ elõirányzat biz-
tosítása mellett.

Sárbogárd
a társulásban

Dr. Sükösd: A többcélú kistérségi társulás
vonatkozásában fontos megemlíteni, hogy
Sárbogárd ezen belül intézményfenntartó
társulásokban vesz részt. Ennek keretében
mûködik a Sárszentmiklósi ÁMK, az Egy-
séges Pedagógiai Szakszolgálat, illetve
egyéb intézmények. A kistérségi társulás
mûködteti a HÁLÓ rendszert is, és ezen
belül részt vesz egy projektben, ahol Sár-
bogárd csak szavazott, de a kiépítésben
nem vett részt. A társulás 440 milliós éves
költségvetéssel gazdálkodik, és az intéz-
ményfenntartás a leglényegesebb szerepe.
Dr. Krupa: Nem úgy veszünk részt a pro-
jektben, hogy nem akartunk részt venni.

Sárbogárd megtartotta az intézményeit,
intézményfenntartó társulások mûköd-
nek. A HÁLÓ-ban a családsegítést, gyer-
mekjóléti szolgáltatást, szociális ellátáso-
kat végzik. Nekünk ezekre külön intézmé-
nyeink vannak.
Dr. Sükösd: Ha szabad egy kicsit hazabe-
szélni, a mi intézményeink legalább olyan
jól mûködnek ebben a tekintetben, mint a
kistérségi társulás intézményei.

Delegáltak
Dr. Sükösd: A képviselõ-testületnek több
esetben megbízást kell adni különbözõ
szervezetekben való képviseletre.
A Közév Kft.-be a polgármestert, a széles-
sávú közmû kiépítésére szóló társulásba
Tóth Bélát, a Sárréti Vízi Társulásba Erõs
Ferencet delegálta a testület.

Egyebek
A nem lakáscélú helyiségek bérleti díját
nem kívánják megemelni 2011-ben, mivel
már így is meglehetõsen magasak, és az
érintett ingatlanok kihasználtsága csekély.
Továbbra is Resch Krisztina marad a böl-
csõde vezetõje. Kinevezése 2015. augusz-
tus 31-éig szól.
A polgármester arról is szólt, hogy a jel-
zõrendszeres házi segítségnyújtás fejlesz-
tése tekintetében 10 újabb jelzõkészülék-
kel lehetne bõvíteni az eddig meglévõ
40-et. Erre lehívható normatíva. A szociá-
lis intézmény vezetõje szerint az önkor-
mányzatnak ez munkaerõ-bevonással járó
többletterhet jelentene, egyéb, kifizetéssel
járó többletterhet nem, illetve módosítani
kellene a mûködési engedélyt. Ebben a vo-
natkozásban is intézményfenntartó társu-
lásban van Sárbogárd Nagylókkal és Han-
tossal. A fejlesztést mindhárom település
támogatta.

A polgármester
szabadsága

Dr. Sükösd: Mivel a képviselõ-testületnek
kell engedélyeznie a polgármester egy-egy
napos szabadságát, s emiatt indokolatla-
nul meg kellene növelni a rendkívüli ülé-
sek számát és a költségeket, ezért e kérdés-
ben egy eltérõ határozati javaslat született.
Dr. Krupa: Hétfõn szabadságon volt a pol-
gármester úr, ezt kell utólagosan jóvá-
hagyni a testületnek. A jövõben ezt oly mó-
don szeretnénk áthidalni, hogy az alpol-
gármester kapna megbízást arra, hogy az
engedélyokmányt aláírja.
(Így nem kell e kérdés miatt rendkívüli ülést
összehívni, hanem az alpolgármester elõze-
tes jóváhagyásával, a rendes ülésen enge-
délyezné a szabadságot a testület. Szerk.)
Dr. Sükösd: Azt már megkaptam, hogy
szabadságon kezdtem, de volt még egy
olyan bírósági kötelezettségem, amire
nem tudtam helyettest állítani, és az ügyvé-
di kamarában elintéztem az összeférhetet-
lenség megszüntetését.

Folytatás a következõ oldalon.
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Bejelentések
Nedoba Károly: A közelmúltban a város-
ban több helyen ültettek facsemetéket.
Többen kérdezték, hogy ehhez milyen en-
gedély van. Ugyanis ennek is van egy ren-
delete, egyeztetni kell a vízmûvel, a telefo-
nosokkal, az EON-nal, és a jegyzõ asszony-
nak is be kell jelenteni. A jó szándékot nem
kérdõjelezem meg, csak a jövõben ebben
legyen rend. Olyan helyre is ültettek fát,
ahová a szabályozási terv szerint nem le-
hetne, pl. a Rózsa utca legvégén. Más: no-
vember 30-án sok közmunkásnak lejár a
szerzõdése. Külön meg szeretném köszön-
ni az Ady Endre úton dolgozók munkáját,
akik a térköves járdát elkészítették. Minõ-
ségben is egészen kiváló munkát végeztek.
Dr. Sükösd: A faültetéssel kapcsolatban a
mûszaki osztály vezetõjével egyeztettem,
mert hozzám is elérkezett ennek a híre,
hogy a faültetés nem teljesen a szabályok-
nak megfelelõen történt. Megbeszéltük,
milyen módon köszörüljük ki a csorbát,
hogy aki a faültetést végezte, annak a ked-
ve is megmaradjon. Sõt, tanáccsal látott el
a Közévtõl Szûcs Attila úr is, aki erdõmér-
nök. Az õ segítségét is igénybe kívánjuk
venni e vonatkozásban. A közmunkásokat
valóban dicséret illeti, hogy a járda elké-
szült.
Etelvári Zoltán: Ha a fák ültetésénél tar-
tunk, akkor kérem a képviselõ-testületet,
hogy a Penny Marketet szólítsa fel, hogy
azokat a fákat, amiket mi ültettünk, pótol-
ják. Ne suhángokat ültessünk, hanem vas-
tagabbakat, hogy ne tudják letörni. Igény
lenne egy zebrára a Tompa M. és Túry M.
utca sarkán lévõ rendelõnél. A Templom
utcában pedig az iskola bejáratán túl kelle-
ne tenni az egyirányú utca táblát, életsze-
rûvé téve a közlekedést. Ez pénzbe nem
kerül, csak egy gödröt ásunk és arrébb
tesszük.
Macsim András: A közmunkásokra visz-
szatérve, én örvendek, hogy Nedoba Ká-
roly megdicsérte õket; hát, én éppen ellen-
kezõleg akarom. A Köztársaság úton, az is-
kola elõtt, a buszmegállótól egészen a pati-
káig tavaly lebetonozták a járdát, és pró-
bálták kitakarítani az árkot. Az átereszek
viszont nincsenek egyáltalán kitisztítva.
Ha esik az esõ, az árokban, mint a vályú-
ban, áll a víz. Ha valaminek nekifogtak, ak-
kor jó volna azt be is fejezni.
Dr. Sükösd: Veszek egy spirálfüzetet, és
mindenki, akinek mûszaki jellegû problé-
mája van, az beleírja ebbe a füzetbe. Akkor
a képviselõ-testületi üléseken a bejelenté-
sek keretében arról tudunk beszélni, hogy
mi az, ami megoldódott.

Dr. Krupa: A képviselõ-testületi elõter-
jesztések kézbesítését, illetve azok formá-
ját kifogásolta az egyik bizottsági tag az
ülésen. Azon az ülésen elmondtam, hogy
mindenki kérheti más formában. Az szmsz
szerint papíralapon küldjük ki az anyagot,
de a képviselõk és a külsõs bizottsági tagok
is választhatják az elektronikus formát.
Ezt az igényt be kell jelenteni, az e-mail cí-
met le kell írni, és onnantól kezdve nem
papíron megy ki a képviselõkhöz az anyag.
Ehhez kapcsolódóan volt egy újságcikk,
ami nem igazán arról szólt, ami a lényege,
hanem a személyem elleni támadás volt. A
polgármesteri hivatal egy költségvetési
gazdálkodó szerv, annak a gazdálkodásá-
ért a jegyzõ felel. Csak olyan kiadásokat le-
het teljesíteni, amik a mûködéshez szüksé-
gesek. Ilyen a hivatali gépkocsi használata
is. A hivatali gépkocsi jogellenes használa-
tának elrendelésével a Btk. 319. paragra-
fusában megfogalmazott hûtlen kezelés
tényállását valósítanám meg. Tehát azért a
másik oldalt is tessék nézni, nem úgy van
az, hogy mindent meg lehet engedni ma-
gunknak. Erre intem a képviselõ-testüle-
tet is. Éppen elég sok ügy van, ami sajtó-
visszhangot kapott, hogy szívességbõl ki
mit csinált. A honlapot illetõen a képvise-
lõ-testületnek volt több határozata, 2007-
ben és 2008-ban is. Ha Önök igénylik, a
honlap tartalmával, fejlesztésével kapcso-
latban készülhet egy elõterjesztés akár a
következõ testületi ülésre is, hogy mi van,
mi nincs megoldva. Kétéves hûségnyilat-
kozattal kaptuk a vakverziót a Neosofttól,
amely üzemelteti a honlapot.

A képviselõk elfogadták, hogy készüljön
elõterjesztés a novemberi ülésre a honlap-
ról.

Elnökhelyettesek

Tóth Béla: A pénzügyi, városgazdálkodási
bizottság elnökhelyettese Erõs Ferenc.

Erõs Ferenc: Az oktatási bizottság elnök-
helyettese Nagy Tibor.

Érsek Enikõ: Az egészségügyi bizottság el-
nökhelyettese Macsim András.

Dr. Sükösd: Az ügyrendi és jogi bizottság
elnökhelyettese Horváth Tibor.

Hargitai Kiss Virág

Pályázati felhívás
2010. december 7. és 2010. december 23. kö-
zött „Betlehemi csillagunk” címmel kiállítást
tervezünk Sárbogárdon a Helytörténeti Múze-
umban.
Pályázni: természetes alapanyagok felhaszná-
lásával készült, 2 db népmûvészeti jellegû, a
betlehemi jelenet szereplõit ábrázoló alko-
tással lehet.
A pályázatra beadott alkotások nem auto-
matikusan kerülnek kiállításra!
Elismerés, díjazás: a kiállításra bekerült résztve-
võk a december 7-én tartandó ünnepélyes
megnyitón oklevelet kapnak, a zsûri által ki-
emelt alkotások készítõi pedig az oklevélen kí-
vül különbözõ díjakat vehetnek át.
A jelentkezés határideje: 2010. november
20.
A jelentkezéshez nevezési lapot kell kitölteni, és
a fenti határidõre visszaküldeni a következõ
címre: Szabóné Czuczai Katalin, 7000 Sárbo-
gárd, Nagy Lajos u. 19.
A nevezési lap tartalma: név, lakcím, telefon,
vagy e-mail cím, életkor, az alkotás címe, da-
rabszáma, anyaga.
Az alkotások beadásának idõpontja: 2010.
december 1. 8-16 óra.
Az alkotások beadásának helyszíne: Sárbogárd,
Helytörténeti Múzeum (ahol az ÁNTSZ van).
Az alkotások visszaadásának idõpontja: 2011.
január 10. 10–16 óráig.
További információ: Szabóné Czuczai Katalin,
06 (25) 460 501, 06 (30) 298 6107.

JÓRAVALÓ
EMBEREK

Ezen a héten egy üzenetet kaptam. Egy
kedves hölgy üzente, hogy amennyiben a
bizottsági munkámhoz szükséges anyagok
valamilyen oknál fogva esetleg továbbra
sem jutnak el hozzám olvasható formában,
ne ijedjek meg, mert õ nagyon szívesen és
önzetlenül segít nekem abban, hogy felol-
vassa az anyagokat.
Még soha nem találkozott velem szemé-
lyesen, mégis arra kérte a Bogárd és Vidé-
ke szerkesztõségét, hogy a telefonszámát
feltétlenül juttassák el hozzám.
Azóta már beszéltem is vele telefonon, és
megköszöntem neki ezt a lehetõséget, de
hadd tegyem meg ezt itt, a sajtón keresztül
is, hadd tudja meg mindenki, aki ezt olvas-
sa, hogy bizony Sárbogárdon is laknak
jóravaló emberek.
Az én gondviselõ Istenem, mint mindig,
úgy látszik, most is küldött segítséget ne-
kem.
Ezzel együtt továbbra is várom, hogy a
jegyzõ betartsa az ígéretét. De ha ez vala-
milyen rejtélyes oknál fogva esetleg mégis
elmarad, én akkor is tenni fogom a dolgo-
mat ezért a városért, nem fogok meghát-
rálni!
A Kedves Hölgynek pedig köszönöm, szív-
bõl köszönöm a felkínált lehetõséget!

Nochta Pál Attila

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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9 éves nyugdíjasok
Szombaton ünnepelte megalakulásának 9.
évfordulóját az alapi Margaréta nyugdíjas-
klub, melyre több vendéget is vártak a kör-
nyékbõl. Azonban voltak, akik nem tudtak
eljönni a jeles alkalomra. A hangulat ettõl
függetlenül igen jóra sikeredett – gondos-
kodtak errõl az alapi nyugdíjasok, a Mezõ-
föld Népi Együttes táncosai és a sárhatvani
asszonyok.
Herr Ferencné, az alapi klub vezetõje nyi-
totta meg az eseményt, köszöntve a megje-
lent vendégeket, köztük Méhes Lajosnét,
Alap polgármesterét, dr. Sükösd Tamást,
Sárbogárd polgármesterét és családját, va-
lamint a helyi polgárõrség és intézmények
képviselõit.
Elsõként a Margaréták léptek színpadra,
csengõ hangon énekelve, s táncra is per-
dültek, meghazudtolva saját korukat.
Majd a sárhatvaniak következtek egy ze-
nés összeállítással.

Õket a Mezõföld Népi Együttes követte,
csodaszép, isaszegi viseletben, amit ma-
guk, illetve számos szorgos kéz segítségé-
vel hímeztek. Ebben a ruhában vesznek
részt hamarosan a megyei minõsítõn. Mû-
soruk most is magával ragadta a közönsé-
get.

A sárhatvaniak több meglepetéssel is ké-
szültek a szülinaposok számára. Egyszer
csak úttörõruhába bújva masíroztak be,
dobszóval, az egyik oldalajtón, s öltözé-
kükkel, mozgalmi dalokkal, 12 ponttal
idézték föl az 1990 elõtti idõk hangulatát.
Aztán hét törpévé és Hófehérkévé változ-
tak, egy orvosnál keresve gyógyírt pana-
szaikra – ám sajnos mind a „sárga házban”
végezték.

Ám az alapi nyugdíjasoknak is volt még
egy meglepetés a tarsolyukban. Õk cigány-
lányoknak öltözve ropták a táncot Vörös
József muzsikájára, fiatalos lendülettel.

A vacsorát megelõzõen a helyi polgárõr-
ség képviselõje egy kosarat adott ajándék-
ba a Margaréta klub tagjainak, azt kívánva,
hogy ez a kosár sohase ürüljön ki.
Boldog születésnapot, hosszú életet, Mar-
garéták!

Hargitai Kiss Virág

Kedves Szülõk!
Ezúton szeretnénk meghívni Önöket a Zengõ Óvodába,

a 2010. november 10-én 14.30-kor kezdõdõ elõadásra:
„DOBOZ A TOBOZBAN, TOBOZ A DOBOZBAN”

(Beszédfejlõdésrõl és beszédfejlesztésrõl a családban)
Elõadó: Hargitai Enikõ gyógypedagógus, logopédus.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Cím: 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.

Meghívó

Óvodánk fennállásának 30 éves évfordulója alkalmából

2010. november 13-án (szombaton) 9.00–12.00 óráig

szeretettel várjuk volt óvodásainkat az óvodában!

Találkozás az óvó nénikkel, dajka nénikkel, régi társakkal,
beszélgetés, közös élmények felelevenítése, fényképnézegetés

(hozzatok magatokkal régi óvodás fényképeket,
illetve bármilyen tárgyat, amirõl óvodás életetek jut eszetekbe).

A Zengõ Óvoda dolgozói
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Tökfesztivál a Mészölyben
Október 29-én „tök jó” délutánt töltött
együtt iskolánk apraja-nagyja, ahol a peda-
gógusok, a szülõk és a diákönkormányzat
tagjai szeretettel várták a nebulókat.
Minden korosztály talált magának elfog-
laltságot. Íme ízelítõül néhány ezek közül:
kézmûves foglalkozás, ahol termésbábo-
kat készíthettek, papírtököt színezhettek,
falevelekbõl és termésekbõl képeket ra-
gaszthattak, mécsestartót faraghattak

dísztökbõl, tököt festhettek. Az elõre meg-
rajzolt képekre ragaszthattak terméseket,
különféle magvakat, amikbõl ötletes fali-
képek lettek.
A korongozás annyira népszerû volt, hogy
még öt óra után is sorban álltak az érdeklõ-
dõk, hiszen kis vázákat és különféle dísz-
tárgyakat készítettek itt, amiket haza is
vihettek.
A szövés nagyon érdekes volt, mert itt kar-
kötõk és telefontartók készültek hozzáér-
tõ iparmûvész segítségével.
Aki mozogni szeretett volna, az is talált
kedvére valót: a tornateremben a régi idõk
emlékét idézõ táncház várta õket.
Sokan vittek kisebb-nagyobb tököt, ami-
bõl ijesztõ vagy vicces ábrázatú lámpáso-
kat faragtak, amik a napokban az otthono-
kat díszítik.
A kisebb gyerekek a könyvtárban rajzfil-
meket néztek, vagy tökös témájú színezõk
készítésével töltötték az idõt.
Ha valaki ebben a nagy forgatagban elfá-
radt, akkor a diákönkormányzat tagjai és a

szülõk által készített hagymás, zsíros ke-
nyeret, teát vagy sült tököt fogyaszthatott.
Mindenkinek jó étvágya volt, alig gyõzték
az utánpótlást készíteni.
A hangulatot fokozta a jó zene, ami végig
szólt a hangszórókból, és szinte mindet dú-
dolni tudta mindenki, hiszen közismert
népdalok feldolgozásait hallottuk.
Meghirdettek egy olyan versenyt is, ami
azt a címet kapta, hogy „A legtökösebb
osztály” és a „Tökös osztály”. Ezt a díjat
azok az osztályok kapták, akik egész héten
gyûjtötték a legnagyobb tököket, és az au-
lában elhelyezték azokat. A lemérés után
kialakult az eredmény. Akik vittek tököt,
azok kapták a „Tökös osztály” címet, és a
legnehezebb tökért járt „A legtökösebb
osztály” díja mind az alsóban, mind a felsõ
tagozaton.
Úgy érzem, elmondhatjuk, hogy mindenki
„tök jó” délutánt töltött együtt az õszi szü-
net elõtti utolsó délutánon. Köszönet min-
denkinek, aki ehhez hozzájárult!

Nagy Ferencné

Szívüket hozták, szívünket vitték
a 20 éves osztálytalálkozóról

Istenem! Hogy szállnak az évek! Nem múlnak el nyomtalanul.
Az emberfia elhivatottságot érez a gyermeki lélek meghódításá-
ra. És csakugyan, amikor végre együtt van az órákon velük, valami
csoda kezdõdik a szeretet hullámhosszán, és e hangulat meghatá-
rozza az egész iskolai év kapcsolatát.
Ahogy visszagondolok 20 év távlatába, azokra a nebulókra, akik-
nek kezét s fejét a tananyag mind bátrabb elsajátítására vezettem,
jó érzéssel tölt el, hogy az olvasást, írást, matematikát s minden is-
meretet teljes szívembõl megtanítottam velük, akik egész peda-
gógiai pályafutásom alatt az egyik legjobb osztályomnak bizo-
nyultak.

Egy szép napon kopogtatott szívemen Zita, s mint régi tanítvá-
nyom, az 1983-as elsõ osztályos társai nevében szeretettel meg-
hívtak október 23-ára az alma mater falai közé, ahová a szívüket
hozták el szeretett osztályfõnökeiknek egy bensõséges, húszéves
osztálytalálkozóra.
Pedagógustársaimmal együtt telve voltunk várakozással, öröm-
mel viszontlátni akkori tanítványainkat.
Látni kellett volna, hogy az akkori elsõsök most több mint har-
mincévesen mekkora lelkesedéssel, egymás szavába vágva, csillo-
gó szemekkel köszöntötték és ölelték át egymást. Tetõtõl talpig

ugyanolyan szépnek és jónak tûnt mindegyikük, mint annak ide-
jén.
Az egymás után érkezõ „osztályfõnököket”, Dobai Terézt, Kozák
Ferencnét és jómagamat kitörõ szertettel fogadták és vették kö-
rül.
A kölcsönös és viszonzott üdvözlések után meghitt beszélgetésre
került sor egy kis osztályfõnöki óra keretében.
Babi tanár néni – Dobai Teréz – felelevenítette az együtt töltött
évek örömeit, csínytevéseit, a jó kedélyû kirándulásokat, a csecse-
mõápolási szakkör keretén belül az egyes sajátos fogásokat.
Együtt részletezték a közös élményeket.
Éva néni – Kozák Ferencné – és én – Piroska tanító néni – együtt
osztottuk meg közös emlékeinket az ünneplõkkel.
Aztán jött a meglepetés: egyedi kivitelezésû faliórákat kaptunk,
ahol a számok helyén a nebulók keresztnevei, a keret tetején pe-
dig az 1986. évi osztályfotó látható „20 éves osztálytalálkozó” fel-
irattal.
A véget nem érõ csevegés közben finom vacsora várta a jelenlévõ-
ket. Eközben egymástól vették át a szót, dióhéjban elmondva ed-
digi élettörténetüket.
Hangsúlyt érdemel, hogy mindnyájan szívvel-lélekkel jöttek ked-
ves iskolájuk falai közé, és e találkozó megerõsítette õket egymás
iránt érzett szeretetükben. Köszönetet mondtak iskolájuknak,
hogy érzelmekben feltöltõdve lehetnek továbbra is e kis közösség
tagjai.
A találkozó résztvevõi:
Deák Attila (Pusztaszabolcs), Görbe Éva (Nagylók), Kacz Berna-
dett (Székesfehérvár), Kántor Mariann (Nagylók), Leszák Zsolt
(Nagylók), Schaffer Zita (Nagylók), Szabó Bálint (Nagylók), Sza-
bó Zoltán (Nagylók), Takács Éva (Hantos) és Tuzok Gábor (Du-
naújváros).
Azzal búcsúztunk, hogy 5 év múlva újra hazajövünk!

Tauz Józsefné pedagógus
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Magyar vagyok!
A cecei általános iskolában három héten át a magyarság kérdésé-
vel foglalkoztak, ezen belül is azzal, hogy mit jelent magyarnak
lenni, milyen értékeket adott nemzetünk a világnak, hogyan élnek
itt a különbözõ vidékeken az emberek. Az iskola minden osztálya
részt vett az ehhez kapcsolódó események megszervezésében, le-
bonyolításában.

Az esemény záróakkordját október 29-én délelõtt tartották az is-
kola tornatermében. Volt nagysikerû mesemondóverseny, nép-
daléneklési verseny és videoklipek is születtek.
Király László, az iskola igazgatója a köszöntõ és az értékelés után
a versenyeken legsikeresebben szereplõknek oklevelet adott át. A
három hét alatt sok filmet láthattak, zenemûvet hallhattak a gye-
rekek. Nagyon élvezték például a Honfoglalás címû filmet, de
megnézték DVD-n a Lúdas Matyit és rajzfilmen több más magyar
népmesét. Megismerkedtek világhírû tudósaink, nemzetközi hírû
mûvészeink munkásságával is.

A díjátadás utáni mûsorban bemutatkoztak a résztvevõ csopor-
tok, együttesek legjobbjai. Nagy sikert arattak a negyedik osztá-
lyosok, akik a Rátóti csikótojás címû magyar népmesét adták elõ.
A mesejátékot betanította Grieder Gabriella.
Mivel az iskolának sok cigány származású tanulója van, a cigány
kultúrát egy fergeteges táncos mûsorban mutatták be a nyolcadi-
kosok. Segítettek a gyerekeknek a mûsor összeállításában tanára-
ik, Asbóth Lászlóné és Csajtainé Szabó Ágnes is, akik szintén ak-
tívan közremûködtek a cigánytáncban. Az eredeti helyi táncok
betanulásánál három tanuló: Szalai Cintia, Rupa Sándor és Orsós
Lajos segítettek.
A videoklipek elkészítésében, a számítástechnikai háttér biztosí-
tásban és a zsûrizésben közremûködött Albrecht Edina tanárnõ.
A mûsor után az elõtérben kiállítás nyílt. A különbözõ tájegysé-
gek bemutatását más-más osztály vállalta. A kiállítás különleges-
sége az volt, hogy a tájegységeket bemutató képek és tárgyak mel-
lett az ott készített jellegzetes ételekkel is megismerkedtek a diá-
kok. Így megkóstolhatták a palóclevest, a szegedi gulyást és sok
más finomságot is. Mivel erre már dél körül került sor, a sok éhes
száj pillanatok alatt eltüntette a sok finom ételt.

Hargitai Lajos

KÖSZÖNET
A „Flórián 07” Lövészklub megköszöni azon személyeknek a
támogatását, akik adójuk 1 %-os felajánlásával összesen
72.359 Ft-tal segítették munkánkat a 2010-es évben. A lövész-
klub továbbra is várja nagylelkû felajánlásukat, segítségüket.
2011-ben felajánlásukat a következõ adószámra tehetik meg.
Az egyesület neve: „Flórián 07” Lövészklub.
Adószáma: 19098320-1-07.

Köszönettel: ifj. Kiss András FLK-elnök

KÖZLEMÉNY

A Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány tisztelettel megköszö-
ni támogatóinak az adójukból felajánlott 1 %-ot.

A beérkezett 635.676 Ft-ot az ÁMK Sárszentmiklós iskolájá-
ban és óvodáiban versenyek nevezési díjaira, kirándulások be-
lépõire, jutalmazáshoz könyvek, tanulói bútorok, informatikai
eszközök vásárlására fordítottuk.

Az alapítvány kuratóriuma
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A Cecei Általános Iskola hírei
Adomány Devecserbe

A cecei iskola pedagógusai, szülõi szervezete és diákjai is szeret-
tek volna segíteni az Ajka környéki vörösiszap-katasztrófa káro-
sultjainak. Ezért a közelmúltban megtartott alapítványi bál bevé-
telébõl 50 ezer forintot ajánlottak fel e nemes célra, illetve gyûj-

tést hirdettek a településen a károsultak javára. Az iskola célzot-
tan az érintett településeken mûködõ oktatási intézményeket kí-
vánta támogatni, ezért az intézmény vezetõi felvették a kapcsola-
tot a Devecseren mûködõ Gárdonyi Géza Általános Iskola igaz-
gatójával. Az igazgatónõ kérése az volt, hogy tányérok és evõesz-
közök vásárlásával segítsük az intézményt. Varga Gábor polgár-
mester szintén 50 ezer forintot ajánlott fel erre a célra. Így a 100
ezer forintból sikerült 100-100 db mély, illetve lapos tányért, ka-
nalat, villát és kést vásárolni. Az adományt október 21-én szemé-
lyesen az iskola vezetõi vitték el Devecserre és adták át a szeren-
csétlenül járt település iskolásainak. A meghirdetett gyûjtés során
nagy mennyiségû használt ruha került az iskolába, amelyet hely-
hiány miatt nem tudtak fogadni Devecseren. Ezt a térségi Vörös-
kereszt közremûködésével szeretnénk eljuttatni a károsultaknak.

Gyakorlatozó tûzoltók

A Sárbogárdi Tûzoltóság munkatársai 2010. szeptember és októ-
ber során több alkalommal is jártak az iskolában. Szerencsére
egyszer sem éles veszélyhelyzetben kellett kihívni õket, hanem a
minden tanévben kötelezõ tûzvédelmi riadó miatt. Ennek során a
tanulók gyakorolták az épület minél gyorsabb elhagyását, és egy
diák kimentésére is sor került. Ezután a gyerekek megnézhették
közelebbrõl is egy tûzoltóautó felszerelését. További két alkalom-

mal is meglátogatták intézményünket a tûzoltók, de ez már a szá-
mukra kötelezõ intézményi bejárást foglalta magában. Ekkor sor
került egy oltási gyakorlatra is. Reméljük, hogy ebben a tanévben
is csak gyakorlatokon és egyéb vidám rendezvényeken találko-
zunk a tûzoltókkal, és nem kell éles helyzetben helytállniuk a ce-
cei iskolában.

Romológiai elõadás

A felsõs tanulók a „Magyar vagyok” projekt keretében interaktív
romológiai tanórán vehettek részt. Elõadónak Bontovics Balázst,
a Pécsi Tudományegyetem romológusát hívták meg. Az elõadás
során a gyerekek megismerkedhettek hazánk egyetlen etnikai ki-
sebbségének történelmével, hagyományaival, kultúrájával. Az
elõadó a gyerekek számára élvezhetõ formába szervezte az új is-
meretek elsajátítását, csoportmunkában dolgozva, a legkorsze-
rûbb digitális technikát alkalmazva. A vegyes összetételû csopor-
tok vita nélkül tudtak kooperatív döntéseket hozni. A serdülõk

számára igen kényes témát sikerült tényszerû, mindenki számára
természetes és elfogadható alapokra helyezni. A tanóra a megis-
merésen keresztül elõsegítette egymás elfogadását. A csoport-
munkán keresztül fejlesztette a tanulók felelõsségtudatát, kultu-
rált vita- és kompromiszszumkészségét. A gyerekek és pedagógu-
sok sok új információval gazdagodtak, mely nagymértékben segíti
a társak viselkedésének elfogadását, megértését.

Cecei Általános Iskola

Meghívó
A Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítvány tisztelettel és szere-
tettel meghívja Önt és hozzátartozóit az általa szervezett Szent Erzsébet-na-
pi bálra! Ez a mulatság jótékonysági célokat szolgál. Bevételét az óvodás és
iskolás gyermekek étkeztetésének javítására, és az anyagiakban szegé-
nyebb sorsú családok megsegítésére fordítjuk.

A SZENT ERZSÉBET-NAPI BÁL helyszíne és ideje:
a Sárszentmiklósi Általános Iskola aulája,

2010. november 20. 19 óra.
A bál elõtt fellép a SIHI (Sárszentmiklósi Ifjúsági Hittancsoport) egy kedves
színdarabbal, énekkel és muzsikával, valamint a szigetcsépi Meglepetés
Tánccsoport.
A mûsor után finom vacsorát tálalunk fel, üdítõvel és jó magyar borokkal. A
talpalávaló muzsikáról a cecei Szabó zenekar gondoskodik. A bál idején bü-
fé is mûködik. Az est folyamán sok-sok tombolatárgyat sorsolunk ki.
A belépõjegy ára: 2.500 Ft (mely a vacsorát is tartalmazza), amely megvá-
sárolható: a Suzuki Szalonban, illetve Varga Lászlótól és segítõitõl.

Kapcsolat és információ: Varga László hitoktató,
06 (20) 414 5345, katolikusalapitvany@gmail.com
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Szemtanúkat keresünk

Hantos külterületén, a 6228-as számú út
26+800 km szelvényében könnyû sérülés-
sel járó közlekedési baleset történt októ-
ber 25-én 7 óra 25 perckor. A baleset kö-
rülményeinek tisztázásához szemtanúk je-
lentkezését várja az eljárást lefolytató
Sárbogárdi Rendõrkapitányság.
A 6228-as számú úton Mezõfalva irányá-
ból Sárosd irányába haladt egy Opel Astra,
amikor a 26+800 km szelvényben a vele
szemben közlekedõ ismeretlen rendszámú
és típusú kistehergépkocsi vezetõje az
elõtte haladó gépjármû elõzésébe kezdett,
amit nem tudott befejezni, így visszatért az
elõtte haladó jármû mögé.
A szembõl jövõ jármû elõzési szándékát
észlelve az Opel vezetõje, az ütközés elke-
rülése érdekében, gépjármûvét jobbra irá-
nyította, melynek következtében megcsú-
szott, elvesztette uralmát jármûve felett, és
az elõzést megkezdõ gépjármû mögött két
autóval, a menetiránya szerinti baloldalon
szabályosan közlekedõ Opel Astra típusú
gépjármûnek ütközött.
Az elõzni szándékozó, ismeretlen forgalmi
rendszámú és típusú jármû, valamint a
Mezõfalva felõl közlekedõ Opel nem üt-
között egymással.
A tehergépkocsi a helyszínen nem állt
meg, tovább közlekedett Sárosd irányába.
A kistehergépkocsi fehér platóval és szür-
ke ponyvával volt felszerelve.
A rendõrség kéri mindazok jelentkezését,
akik a megadott idõpontban a baleset hely-

színén, vagy annak közelében jártak, és a
balesettel kapcsolatban információval
rendelkeznek.
Jelentkezni lehet a Sárbogárdi Rendõrka-
pitányság közrendvédelmi és közlekedés-
rendészeti osztályán, a 06 (25) 460 116-os,
vagy a (25) 460 046-os telefonszámon, il-
letve a 107-es, vagy a 112-es segélyhívók
bármelyikén.

Halálos gyalogosgázolás
a 62-es fõúton

November 2-án meghalt egy 63 éves sá-
rosdi férfi az éjszaka folyamán, miután a
62-es fõúton elütötte egy pótkocsis teher-
autó.
21 óra 25 perckor történt a közlekedési
baleset a 62-es fõút 18+100 km szelvényé-
ben, Szabadegyháza és Perkáta között.
Egy Volvo tehergépkocsi a hozzá kapcsolt
pótkocsival közlekedett a fõúton Szabad-
egyháza felõl Perkáta irányába, amikor a
sofõr a fenti km szelvényben azt vette ész-
re, hogy az úttest közepén vele egy irány-
ban egy gyalogos közlekedik. A gépkocsi-
vezetõ fékezett ugyan, és a kormányt jobb-
ra rántotta, a jármûszerelvényt az útárok-
ba kormányozva, amikor észrevette a gya-
logost, de ennek ellenére a szerelvény gé-
pes részének második tengelyéhez tartozó
sárvédõvel, illetve a kerékkel elsodorta az
úttesten lévõ férfit. A 63 éves sárosdi férfi
olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a
helyszínen életét vesztette.
A baleset körülményeit a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság közlekedésrendészeti
osztálya szakértõk bevonásával vizsgálja.

Németh–Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREK

Hogy kevesebb baleset legyen!
Kedden ülésezett a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányság
baleset-megelõzési bizott-
sága. Ennek munkájában
az iskolák ifjúsági képvise-
lõi, a közútkezelõ és a tûz-
oltóság szakemberei és a
sajtó munkatársai vettek
részt.
Dr. Ozsváth Zsolt rendõr-
kapitány és munkatársa,
Bognár Endre tájékoztat-
ták a megjelenteket az el-
múlt év közbiztonsági
helyzetérõl. Elmondták,
hogy jelentõsen javult a
közlekedésbiztonsági
helyzet térségünkben. Ezt a számadatok is
bizonyítják. A 2009-es 61 balesettel szem-
ben 2010-ben eddig mindössze 40 baleset
történt. A sérültek száma is 84-rõl 55-re
csökkent. A szigorú ellenõrzéseknek is kö-
szönhetõen a balesetek okozói között az

elõzõ évben 11 fõ volt ittas, az idén viszont
egyetlen balesetben sem.

Mindenszentekkor a temetõk környékén
20 helyszínen 64 rendõr mellett ugyan-
ennyi polgárõr segítette a forgalom irányí-
tását, a közbiztonságot.

Minden településen mûködik polgárõr-
ség, több helyen megszervezõdött mezõõr-
ség, és kiépült a faluõri hálózat. Megje-
gyezték, hogy egyedül Sárbogárdon nincs
faluõri hálózat, pedig a faluõrök bérét és
felszerelését is teljes egészében támogatja
az állam. Hangsúlyozták, hogy az iskolák
és a sajtó jelentõs segítséget jelent a
felvilágosító munkában és a nevelésben.
Minden közlekedõnek szíves figyelmébe
ajánlották, hogy két korszerû traffipaxot
kapott a sárbogárdi rendõrség, az egyik
csak nappal, a másik éjjel is dolgozik, és 1
km távolságból rögzíti a gyorshajtó gépko-
csit.

Hargitai Lajos

Parkolókban
trükköznek!

Nem új keletû, mégis figyelemre méltó jelenség
az a bûnelkövetési forma, ami leginkább bevá-
sárlóközpontok, nagyáruházak parkolóiban dí-
vik. A gyanútlanul autója csomagtartójába pa-
koló autós figyelmét elterelik holmi mondvacsi-
nált ürüggyel, miközben a csapatban dolgozó el-
követõk egyik tagja lenyúlja a sofõr rendszerint
elsõ ülésre bedobott kézitáskáját.

A megelõzés, az abszolút odafigyelés lehet az
egyik lehetséges ellenszer, vallják a rendõrség
bûnmegelõzési szakemberei. Hiszen miközben
újabb és újabb elkövetõi csoportokat fülel le a
rendõrség, újabb és újabb elkövetõi csoportok
tûnnek fel. A rendszerint gyerekkorúakból, fia-
talokból, vagy fiatal felnõttekbõl álló tolvajcsa-
patok jól megszervezetten, hihetetlen szem-
fényvesztõ módon végzik a dolgukat. Amíg az
egyikõjük kórház, vasútállomás, vagy adott
esetben másik bevásárlóközpont felõl érdeklõ-
dik a gyanútlanul pakolászó autóstól, addig tár-
sa már nyitja is az elsõ ajtót, és viszi az ottha-
gyott értékeket rejtõ táskát.

Az elmúlt idõszakban több alkalommal fogtak el
elkövetõi csoportokat a rendõrök, de a legna-
gyobb igyekezetük ellenére mintha újraterme-
lõdnének. Azok az üzletek, elárusítóhelyek,
amik elõtt tíz-tizenöt parkoló autónál több forgo-
lódik, potenciális célpontok lehetnek. A gyor-
san és összehangoltan dolgozók párosok, cso-
portok a vásárlók figyelmét megtörve, elterelve
jutnak könnyedén nem egyszer több tízezres
zsákmányhoz.

A rendõrség bûnmegelõzési szakemberei foko-
zott óvatosságra, körültekintésre intik az állam-
polgárokat. Táskát, értékeket, csomagokat
senki ne hagyjon õrizetlenül nyitott ajtó mögött.
A sértetté válás érdekében szûkíteni kell az el-
követõk lehetõségeit, mozgásterét. Ha gyanú-
san érdeklõdõ személyek tûnnének fel a parko-
lókban, jelezzék a 107-es, vagy 112-es segély-
hívó számok bármelyikén!

R. Szabó Ágnes,
az FMRFK Sajtószolgálatának szóvivõje
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Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások jármûvezetõknek
és gyalogosoknak a téli átállással kapcsolatban

A közlekedésben a téli idõszak tu-
datos felkészülést igényel. Meg-
változnak az út- és látási viszo-
nyok, amelyekhez a gyalogosok-
nak és a jármûvezetõknek egy-
aránt alkalmazkodniuk kell.
A gépjármûveket – fõleg hosszabb
autóút elõtt – ajánlatos alaposan
átnézni, megvizsgálva minden biz-
tonsági berendezést és tartozékot.
Elengedhetetlen az akkumulátor,
a gumiabroncsok, a világítás és
a fékrendszer ellenõrzése. A téli
közlekedés kapcsán ezek mellett a
gépkocsival történõ közlekedés
fontos kelléke lehet a jól mûködõ
ablaktörlõ, a jégkaparó, a jég-
oldó spray, a megfelelõ ablak-
mosó folyadék vagy a pára-
mentesítõ. Az ablaktörlõ gumikat
már a tél beállta elõtt érdemes kicserélni, hiszen az elhasználódott gumi nem
töröl, hanem maszatol. Az akkumulátor esetében ellenõrizni kell a pólusok
és vezetékek állapotát, ha pedig huzamosabb ideig nem használják az autót,
érdemes az akkumulátort kiszerelni és melegebb helyen tárolni.
A téli idõszakban a látási viszonyok gyakran rosszak, korán sötétedik,
hosszabb ideig kell használni a gépjármû világítóberendezéseit – ezért is
nagyon fontos, hogy azok megfelelõen mûködjenek. A fényszórókat és a töb-
bi lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb látási vi-
szonyok miatt nagyobb követési távolságot tartva, lassabban kell vezetni,
így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz manõverezés ese-
tén pedig a hibák könnyebben korrigálhatóak.
A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván, ráadásul a fékút té-
len általában hosszabb, mint optimális fékezésnél. Amennyiben a kocsiban
nincs blokkolásgátló (ABS), úgy a kerekek gyorsan leblokkolnak, a jármû kor-
mányozhatatlanná válhat, és könnyen kicsúszhat. Ilyenkor lábunkat vegyük
le a fékrõl, hozzuk egyenesbe az autót, és csak akkor fékezzünk, amikor az
autó már újra a kívánt irányban áll.
Javasoljuk, hogy aki teheti, próbálja ki a téli tanpályás vezetési gya-
korlást, amely nagyon sok új ismeretet nyújthat, és a gépkocsivezetõ
éles helyzetben is tudni fogja, mit kell tennie, ha a jármû megcsúszik, ki-
farol, vagy kicsúszik az útról.
A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez téli gumikra van
szükség. Még akkor is téli abroncsokkal induljunk útnak, ha éppen nincs
hó. A nyári gumi már +7 fok alatt csúszni kezd, fagypont körüli hõmérsékle-
ten megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így használata veszé-
lyes lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hõ-
mérsékleten megnõ a tapadási értéke. Ezek az abroncsok különleges anyag-
ból készülnek, speciális bordázattal vannak ellátva, és rendkívül alacsony hõ-
mérséklet esetén is rugalmasak maradnak. Téli gumival rövidebb a fékút
is. A nyomás a téli gumikban 0,2-0,3 barral legyen magasabb, mint a nyári
abroncsokban, mert a túl alacsony nyomás befolyásolja a profil öntisztuló ké-
pességét. A téli gumikkal kapcsolatban néha elhangzik, hogy azok igen drá-
gák, ezért egyes szakemberek áthidaló megoldást javasolnak: a négy-
évszakos gumi nem helyettesíti ugyan a téli gumit, de lényegesen jobb, mint
a nyári abroncs.
Heves hóesés, vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a
hólánc, melyet érdemes a hajtott tengelyen lévõ kerékre rakni, így kormá-
nyozható marad az autó. A hólánc feltételét és levételét érdemes még ott-
hon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne okozzon problémát a hideg-
ben. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek készenlétben kell tartani a hólán-
cot a tél beköszöntével, de azt tudni kell: amennyiben a „Hólánc használata
kötelezõ” táblát kihelyezik, az adott úton, a „Hólánc használata kötelezõ vé-
ge” tábláig csak olyan jármûvek közlekedhetnek, amelyek legalább egy haj-
tott tengelyén a gumiabroncsok hólánccal vannak felszerelve. Amennyiben e
korlátozó jelzõtáblát közúti határátkelõhelyen helyezték el, csak azok a jármû-
vek léphetnek be a Magyar Köztársaság területére, amelyeken készenlétben
van legalább egy hajtott tengely gumiabroncsainak felszereléséhez szüksé-
ges hólánc. Hóláncot csak havas, jeges úton szabad használni.

Aki hosszabb téli autóútra indul,
annak a fentieken kívül érdemes
figyelnie az alábbiakra is.
Huzamosabb utazás esetén szük-
ség lehet takaróra, téli ruhadarab-
okra, lapátra (autó hóból való ki-
szabadítása esetén), rugalmas
vontatókötélre, fagymentesítõ zár-
olajozóra, elegendõ mennyiségû
élelmiszerre és italra is.
Hosszabb utak elõtt érdemes tájé-
kozódni az Útinformnál az út- és
idõjárási viszonyokról. Elõfordul-
hatnak olyan helyzetek is, amikor
nem érdemes kockáztatni, és biz-
tonságosabb, ha vonattal indulunk
útnak.
Az országos médiumokon kívül ér-

demes figyelemmel kísérni a helyi sajtó, rádió és televízió híradásait, beszá-
molóit, hiszen ezeken keresztül is fontos és hasznos információkat szerezhe-
tünk a közlekedéssel és közlekedésbiztonsággal kapcsolatban.

Fel kell hívni a közúti forgalomban résztvevõk figyelmét, hogy mindig az
idõjárási, látási és útviszonyoknak megfelelõen vezessék gépjármû-
veiket, próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott
látási és útviszonyokhoz, tekintettel az esetleges ködös, esõs, havas
idõjárásra. Nagyobb követési távolság tartásával megelõzhetõek az er-
re az idõszakra leginkább jellemzõ balesetek.

Lassabb, körültekintõbb, elõrelátóbb vezetéssel meg lehet elõzni a gyalogos
baleseteket, még akkor is ha azt a gyalogos figyelmetlensége váltotta ki. Eb-
ben az idõszakban fokozott figyelemmel kell lenni a zebrák, iskolák, buszmeg-
állók környékén figyelmetlenül az úttestre lépõ gyalogosokra.

Mostanában sokat emlegetjük a „látni és látszani” szókapcsolatot. Bal-
eseti elemzések igazolják, hogy a legtöbb halálos kerékpáros baleset abból
adódik, hogy a kerékpáron nem volt világítás, a kerékpáros nem volt látható!
A gyalogoselütéseknél is hasonló a helyzet, a gyalogos „beleolvadt” környe-
zetébe. A fényvisszaverõs dzseki, fényvisszaverõ karszalag, matrica látható-
vá tesz, megvédhet. Lakott területen kívül mind a kerékpárosoknak,
mind a gyalogosoknak éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén
fényvisszaverõ ruházatot kell viselni. A fényvisszaverõ anyagok és priz-
mák nem helyettesíthetik a világítást, de növelik a láthatóságot, és ezzel a
biztonságot. Egy fényvisszaverõ prizmát már 100-200 méterrõl észre lehet
venni. A fényvisszaverõ eszközök és megfelelõ öltözék viselete, valamint a
jól mûködõ világítás esetén a gyalogosok és a kerékpárosok sötétben is jól
láthatóvá válnak.

A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ ismerete mellett hozzátartozik a
gyakorlat és a jármûvek megfelelõ felszerelése, mûszaki állapota is. Elindu-
lás elõtt ellenõrizni kell a kerékpár felszereléseit: kormányberendezés, elsõ
és hátsó fék (megállás), csengõ (hangjelzés), elöl fehér vagy kadmiumsárga
lámpa, hátul piros lámpa vagy villogó és piros fényvisszaverõ prizma, az elsõ
keréken sárga küllõprizma, láthatósági mellény.

Ebben az idõszakban fokozottan kell figyelni az oldalszélre is, hiszen a kerék-
pár könnyen felborul, ha egy nagy sebességû gépjármû elhalad mellette.

Sok baleset oka a szabálytalan kanyarodás, ezért lényeges, hogy a mûvelet
megkezdése elõtt a kerékpáros mindig nézzen hátra, és ne feledkezzen meg
az irányjelzésrõl sem.

Ezen alapvetõ szabályok és tanácsok betartásával minimálisra csök-
kenthetõ a balesetek kockázata még a kritikusabb téli idõszakban is.

Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván

az ORFK Országos Baleset-megelõzési Bizottsága
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Ökrös szekérrel barangolva
Magyarországon

Szerdán délelõtt a sárbogárdi fõutca járókelõit egy lassan bandu-
koló villásszarvú ökör vontatta ekhós szekér hozta lázba. Az ökör
mellett egy szakállas fiatalember ballagott, vezetve a békés jószá-
got, amely könnyedén húzta a hatalmas terhet. A szekérnek még
pótkocsija is volt: egy virágokkal díszített kiskocsi, rajta két kecske
nézegette kíváncsian az utcai forgalmat.
Ahogy jobban megnéztem a szekeret, észrevettem, hogy annak
kéménye is van, s mint késõbb a szekér gazdájától megtudtam,
fûthetõ a szekér hideg idõben. A rendelõintézetnél szegõdtem a
szekér mellé, illõen köszöntve a gazdát, s bandukoltam vele én is a
városon keresztül, miközben elbeszélgettünk sok mindenrõl:
életrõl, világfelfogásról, boldogságról…
Hát, igen. Egy boldog emberrel ismerkedtem meg, aki mindössze
24 éves, és úgy ismerkedik a világgal, Magyarországgal, az élettel,
hogy egy villásszarvú ökör társaságában végigbandukol falvakon,
városokon. Mindenkire mosolyog, mindenkinek köszön. És
ahogy ballagtunk, az emberek, akik megálltak a nem mindennapi
látványra, mind visszamosolyogtak, integettek, s többen egy-egy
jó szót is szóltak a szekér gazdájához.
Egy ökör éppen azzal a sebességgel megy, ahogy az ember. Mint-
ha a lépteit az ember lépteihez igazítaná. Nyugalmat és békés de-
rût sugároz magából. Ahogy megállt egy-egy autó, a lehúzott ab-
lakokból kisgyerekek tágra nyílt szemmel, mosolyogva nézték a
soha nem látott csodát. Nevetve integettek a két mókás kecské-
nek, akiknek az utánfutó szekerét a gazda hajnalban az út szélén
nyílt virágokkal díszítette. Apu elõkapta a fényképezõgépét, és
gyorsan lefényképezte a látványosságot, hogy az esti meséhez
legyen majd illusztráció is.
Sokan kérdezték a fiatalembert: „Honnan jössz? Hová mégy? Mi
a célod?” Hát, ezekre a kérdésekre nem volt könnyû válaszolni,
mert a mi rohanó, állandóan meghatározott célokat maga elõtt
kergetõ világunk nem igazán fér össze ennek a fiatalembernek a
világával.
Válaszolhatja azt, hogy este Nagyhörcsök mellett egy mezõn tá-
borozott, hajnalban indult, megy Dunaföldváron át az Alföldre, a
szegedi tanyavilágba, ahol a telet fogja majd valahol tölteni. Szü-
lei Móron laknak, de nem onnan jött, hanem elõtte Kiskun-
lacházán volt évekig gulyás a híres bugaci szürkegulyánál. Ott ne-
velte föl ezt a gyönyörû villásszarvú ökröt is magának, amivel ép-
pen itt ballag az úton.
Megtudtam beszélgetés közben azt is, hogy maga gyártotta az ek-
hós szekeret, ami igazán szép munka. A kerekek gumirádlisak,
hogy ne zötyögjön, és az ökörnek is könnyebb legyen húzni, és van
rajta biztonságos fékrendszer is, ha lejtõs úton gurul a szekér. Az
ekhó a kocsin fenyõfából készült, ponyvával van leborítva, amit
zöldre festett. Látszik, hogy ért a kézmûvességhez is, mert a kocsi
oldalában végig raktárnak használatos kosarak sorakoznak, ami-
ket szintén õ készített az út közben szedett fûzfavesszõbõl.
Vesszõbõl font a kis gerlemadárnak is kalitkát, ami a szekér elején
hintázik. A kis gerlét a vihar verte le a fészekkel együtt egy fáról. Õ
fölvette, s míg nem tudott magától enni a kismadár, a szájából
etette. Esténként kinyitja a kalitkát, a madár a vállára száll, és
együtt vacsoráznak.
A kutyája is kóborként csapódott hozzá. Ott kocog õ is a szekér
alá kötve. Így nem ütheti el a mellettük elsuhanó sok autó.
A fehér nõstény kecskét esténként megfeji, így tejben sem szen-
ved hiányt, a fekete bakkecske biztosítja, hogy legyen majd ta-
vasszal szaporulat is a kecskecsaládban.
A vándor maga süti a kenyeret is. Van egy födeles öntöttvas lábo-
sa. Kovásszal meggyúrja a tésztát, aztán a födeles lábost az esti tá-
bortûz parazsába temeti, mint a régi vándorok, és két óra múlva
kész a kenyér.

Maga faragta szép díszesre az ökörjármot is. A kevés pénz, amire
szüksége van az életben, az általa készített kosarak eladásából,
gyógynövénygyûjtésbõl, kecskesajt készítésébõl kerül. A learatott
tarlókon út közben akad az ökörnek böngészett kukorica, míg
egyik helyrõl a másikra eljutnak. S van az országban sok jó ember,
akik tárt karokkal fogadják. A vendéglátást munkával, ház körüli
segítséggel, egy-két fonott kosárral hálálja meg. Most éppen útba
fogja ejteni egy régi barátját Nagykarácsonyban, a Sárbogárdon is
jól ismert Mikulás-nagykövetet, Kovács Istvánt, aki a Mikulás-fu-
tást szokta rendezni az iskoláknál, óvodáknál. A szegedi tanyavi-
lágban is van barátja, akinek a tanyáján az ökör talál magának tél-
re jó legelõt.
Ahogy ballagunk, az ökör idõnként megáll az úton pihenni, köz-
ben, persze, a dolgát is elvégzi, aztán indul tovább.
Sárszentmiklóson a Rákóczi utcában egy kútnál megálltunk itat-
ni. Az út menti kertben éppen szántott egy gazda. Megállt egy ki-
csit pihenni, megszemlélni, miféle szerzet áll ott az út szélén, s mi-
re a nagy csõdület körülötte. Kikérdezték a bámészkodók a ván-
dort tövirõl hegyire, aki szívesen válaszolgatott a kérdésekre. Az
egyik érdeklõdõ még azt is tudakolta, hogy aztán a szekér rejt-e
asszonyt is magában. Mikor megtudták, hogy nincs asszony a sze-
kéren, jött a pajzán biztatás, hogy út közben jól nyissa ki a legény a
szemét, hátha akad majd fehérnép is a kocsiderékba, aki derûseb-
bé teszi a férfinép életét.
A dunaújvárosi úton megállt egy autó mellettünk. Kiszállt a veze-
tõ, és odajött. Lelkendezve újságolta, hogy a nagyapjának is ilyen
ökrei voltak, és sok-sok jó tanáccsal látta el a vándort.
Elbúcsúztam én is, kívánva neki szerencsés utat. Még sokáig néz-
tem utána, amíg egyre távolodva az ekhós szekér az ökörrel és a
vándorral végképp eggyé vált a tájjal.

Hargitai Lajos
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A Turul–Macron csoport állása
1. Besnyõ 12 9 2 1 41 17 24 29
2. Nagylók 12 9 0 3 32 14 18 27
3. Zichyújfalu 12 8 2 2 32 13 19 26
4. Elõszállás 11 6 5 0 34 12 22 23
5. Alap 12 7 1 4 36 17 19 22
6. Perkáta 11 7 0 4 21 11 10 21
7. LMSK 11 6 1 4 22 18 4 19
8. Szabadegyháza II. 12 5 1 6 24 34 -10 16
9. Soponya 12 2 6 4 20 26 -6 12
10. Dunapentele 12 2 3 7 23 33 -10 9
11. Nagyvenyim 10 2 2 6 9 21 -12 8
12. Mezõkomárom 11 1 3 7 10 30 -20 6
13. Kisapostag 12 2 0 10 10 40 -30 5
14. Hankook 12 1 2 9 7 35 -28 5
Kisapostagtól -1 pont levonva.

A Femol csoport állása
1. Csákvár 12 12 0 0 49 4 45 36
2. Velence 12 8 2 2 45 18 27 26
3. Kápolnásnyék 12 7 1 4 27 21 6 22
4. Iváncsa 12 7 1 4 22 16 6 22
5. Martonvásár 12 6 3 3 22 12 10 21
6. Kisláng 12 6 3 3 24 18 6 21
7. Szabadegyháza 12 6 1 5 25 21 4 19
8. Pákozd 12 6 1 5 20 17 3 19
9. Baracs 11 5 3 3 18 14 4 18
10. Polgárdi 12 5 2 5 19 16 3 17
11. Bakonycsernye 12 5 1 6 15 26 -11 16
12. Sárszentmiklós 11 4 1 6 21 26 -5 13
13. Dunafém–M.hegy 12 3 0 9 13 36 -23 9
14. Etyek 11 1 2 8 14 35 -21 5
15. Káloz 12 1 1 10 9 37 -28 4
16. Pusztavám 11 1 0 10 10 36 -26 2
Pusztavámtól -1 pont levonva.

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Aba–Sárvíz 12 9 2 1 35 11 24 29
2. Mezõfalva 11 9 1 1 26 2 24 28
3. Sárosd 12 8 3 1 50 11 39 27
4. Adony 12 8 3 1 29 15 14 27
5. Seregélyes 12 7 2 3 34 16 18 23
6. Lajoskomárom 12 6 4 2 23 15 8 22
7. Dég 12 5 1 6 27 27 0 16
8. Pusztaszabolcs 11 4 2 5 21 22 -1 14
9. Sárbogárd 12 4 2 6 15 23 -8 14
10. Kulcs 12 4 2 6 31 30 1 13
11. Mezõszilas 12 3 4 5 22 33 -11 13
12. Vajta 12 3 3 6 25 34 -9 12
13. Enying 12 1 7 4 21 25 -4 10
14. Rácalmás 12 2 3 7 20 34 -14 9
15. Sárszentágota 12 1 0 11 6 53 -47 3
16. Cece 12 0 3 9 8 42 -34 3
Kulcstól -1 pont levonva.

Sárszentmiklós–Káloz 4:0 (1:0)
Sárszentmiklós, 200 nézõ, vezette: ifj.
Nagy László.
Sárszentmiklós: Sipõcz, Szabó G., Szabó
L., Arany, Szarka, Huszár, Gráczer B.,
Tóth (Král), Balogh, Krajcsovics (Halasi),
Gráczer G. Edzõ: Masinka László.
Káloz: Enyed, Nagy, Ludányi (Prágai), Ba-
logh, Máyer (Gál), Szabó Sz., Fazekas
(Szente), Tóth B. (Varjas), Szabó J., Hári,
Tóth M. Edzõ: Bencze Zsolt.
Az elmúlt hetek botladozásai után hazai
részrõl nagy várakozás elõzte meg a mér-
kõzést, mert ha ezt a mérkõzést sem tudjuk
hozni, akkor nagy bajban van a csapat.
Mint az összeállításból is kitûnik, komoly
szerkezeti változáson esett át csapatunk,
ami a tippelést illetõen óvatosságra sar-
kallt néhány szurkolót. Mindettõl függet-
lenül a hazai szurkolók csak a gyõzelmet
tartották elfogadható eredménynek.
A kezdeti tapogatózás után nehezen len-
dültek játékba a csapatok, és az elsõ gólra a
34. percig kellett várni, amikor Huszár 30
méteres szabadrúgását Enyed Tóth elé ök-
lözte, aki 17 méterrõl a hálóba lõtt, 1:0.
A félidõben beszélgetve többek hangot ad-
tak azon aggodalmuknak, hogy a vezetés
ellenére sem játszik gördülékenyen csapa-
tunk. Bár azt is megjegyezték, hogy a ven-
dégcsapat támadó játéka erõtlen.
A második játékrész hazai szempontból
álomszerûen kezdõdött, mert a 47. perc-
ben Balogh egy jó ütemû kiugratással kilé-
pett a jobb oldalon, majd 14 méterrõl nagy
gólt ragasztott a sarokba, 2:0.
50. perc: a csereként pályára lépõ Halasi
betört a 16-oson belülre, ahol csak leránta-
ni tudták, amiért a megítélt büntetõt Hu-
szár értékesítette, 3:0.
63. perc: a hazai kapu elõtt védõink sza-
bálytalankodtak, amiért a megítélt bünte-
tõt Balogh végezte el, de a jobbra tartó, fél-
magas lövését Sipõcz védte, majd a kipat-

tanót szintén kapura lõtték, amit másod-
szorra is hatástalanított a kapus.
65. perc: Huszár a 16-oson belül elhúzta a
labdát a védõk mellett, azok meg az õ lá-
bát, amiért szintén büntetõt adott a játék-
vezetõ. Ezt Balogh értékesítette, 4:0.
A mérkõzés hátralévõ részében még rúg-
tunk három kapufát, így kapufákban is
azonos eredményt értünk el, mert az elsõ
játékrészben is volt egy.
Összegezve a látottakat megállapítható,
hogy egy nehezen induló mérkõzésen ma-
gabiztos gyõzelmet szerzett csapatunk, és
a második félidõben már láthattunk né-
hány parádés megoldást is, amelyek a jövõ-
re nézve biztatóak lehetnek.
Mindettõl függetlenül egyetértek a szur-
kolók véleményével: a jobb eredmény el-
érése érdekében tavaszra erõsítenünk
kell!

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós–Káloz 1:1

Gólszerzõk: Vámosi G., illetve Tóth M.
Két azonos erõt képviselõ csapat mérkõzé-
sén igazságos eredmény született.
Ifi csapatunkra szerdán 13.30 órakor nagy
erõpróba vár, mert hazai pályán Velence
csapatát fogadják, mely a bajnokságban a
2. helyen áll. Mellettünk szól, hogy a fel-
nõtt keretbõl többen vissza tudnak játsza-
ni.
Ennek a mérkõzésnek a lejátszásával kap-
csolatban megvan a vezetõség véleménye,
de a szövetség így döntött, mi pedig elfo-
gadtuk.
Hétvégén Kápolnásnyékre látogatunk,
ami nem lesz egyszerû mérkõzés, de ha tar-
tósítani tudjuk a Káloz elleni második fél-
idei játékunkat, elhozhatjuk a három pon-
tot.

Szabó Béla

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

Rácalmás–Lajoskomárom 0-0
Sárosd–Pusztaszabolcs 7-1 (3-1)

Góllövõk: Gál (2), Sipos (2), Majláth (2),
Hippeller, illetve Székely. Kiállítva: Gá-
bor.

Adony–Mezõfalva SE 1-1 (0-0)
Góllövõk: Králl, illetve Szepesi.

Dég–Cece 2-0 (1-0)
Góllövõk: Sörös (2). Kiállítva: Boda.

Vajta–Sárbogárd SE 2-1 (1-0)
Góllövõk: Szûcs (2), illetve Böhm.

Sárszentágota–Kulcs 0-2 (0-1)
Góllövõk: Radnó, Posch.

Enying–Seregélyes 1-1 (0-0)
Góllövõk: Tárkányi, illetve Kovács.

Aba-Sárvíz–Mezõszilas 2-0 (0-0)
Góllövõ: Fülöp (2). Kiállítva: Papp.

NÕI KÉZILABDA-
MÉRKÕZÉS

Sárbogárd–
Lovasberény

2010. november 7-én
(vasárnap) 18 órakor

a Mészöly Géza Általános Iskola
sportcsarnokában.

Szeretettel várjuk a szurkolókat!

A MAGYAR
EU-ELNÖKSÉG

soha vissza nem térõ
alkalom

A Mezõföld Népfõiskolai Társaság szeretettel
meghívja Önt a „Magyarország lehetõségei az
európai vidékfejlesztési politika alakításában az
EU-elnökség idõszakában” címû, kétnapos kon-
ferenciára, mely a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um támogatásával, hazai és külföldi elõadókkal
kerül megrendezésre.

Idõpont: 2010. november 4-5.

Helyszín: Kishantosi Népfõiskola
(Fejér megye).

Elérhetõségek: 06 (30) 385 0379,
06 (25) 488 280, 06 (70) 453 5748,

fax: 06 (25) 506 021,
kishantos@enternet.hu.



12 GONDOLATOK 2010. november 4. Bogárd és Vidéke

M I V Á L T O Z H A T M É G ?
A napokban védõnõi vizsgálaton
estünk át. Semmi extra: látás-,
hallásvizsgálat, vérnyomásmé-
rés, lúdtalpvizsgálat, testsúly- és
magasságmérés. Minden ered-
ményem rendben volt, egyet ki-
véve: túlsúlyosnak tituláltak. Hi-
ába próbáltam megmagyarázni a
védõnõnek, hogy a 177 centim-
hez a 70 kiló nem számít soknak,
fõleg, ha rendszeresen sportolok
és a BMI-indexem szerint nor-
mális az alkatom, a védõnõ azt
mondta, hogy az optimális sú-
lyom eléréséhez 9-10 kilót kéne
fogynom.
„Akkor sem tartom magam elhí-
zottnak, a súlyom nem káros az
egészségemre” – gondoltam. Mindegy, ki-
panaszkodtam magam a barátaimnak, és
elvártam, hogy növeljék az önbizalmamat,
majd szépen elindultam vissza a kollégi-
umba.
Miután lepakoltam a táskámat, nekiálltam
„A zongorista” címû filmnek. Tisztában
voltam vele, hogy a második világháborús
zsidóüldözésrõl szól.
Több filmet is láttam már ezzel kapcsolat-
ban, és tanultam is a témáról. Az eddig lá-
tott filmek mindegyike próbálta minél rea-
lisztikusabban bemutatni annak az idõ-
szaknak a jellemzõit, mindegyik nagyszerû
alkotásnak nevezhetõ, de ez a film mély
nyomot hagyott bennem. Olyan natura-
lisztikusan mutatja be ezt az idõszakot,
hogy az ember azt kívánja, bárcsak ne tud-
na semmit az egészrõl, bárcsak ne kéne
elhinnie, hogy ez valaha is megtörtént.
Rájöttem, hogy a jelenlegi gazdasági vál-
ság eltörpül az akkori szegénység és éhezés
mellett. Az emberek egymás kezébõl lop-
ták és söpörték ki az ételt, bízva abban,
hogy más nem eszi azt fel a földrõl rajtuk
kívül. A károsult pedig akár éhen is halha-
tott, mert az a kis étel volt az egy-két heti
élelme, és akkor még nem tudjuk, hogy a
családja mit evett. Sokszor kifakadt belõ-
lük, hogy unják már a krumplit vagy a ke-
nyeret, de sokszor rá voltak szorulva a na-
túr búzaszemekre is. Ha nem éltünk ben-
ne, el sem tudjuk képzelni, hogy milyen
volt – fõleg én, 18 éves fejjel. Remélem, so-

ha nem kell átélnem ezt a kínt, félelmet,
bizonytalanságot, de még hasonlót sem.
Mikor leültem a film elé, magam mellé ké-
szítettem egy dobozt, tele süteménnyel.
De ahogy néztem a képsorokat, hogy mit
szenvedhettek azok az emberek, milyen kí-
nokat élhettek át, elszégyelltem magam.
Rátettem a tetõt a süteményre, és eltettem
egy tõlem távol esõ helyre.
Utána elgondolkodtam: nem vagyunk egy
kicsit elkényeztetve?
Gondoljunk csak az amerikaiakra, akik-
nek nagy része már gyerekkorában súly-
problémákkal küzd, és akik hatnak az
egész világra. Magyarországra azt mond-
juk, hogy öregedõ társadalom. Azt hiszem,
a világra legjobban a „kövéredõ” társada-
lom jelzõ akasztható. Mert hogy a csudába
tud a számos üzletlánc ennyi gyorsétter-
met fenntartani az egészségtelen, hizlaló
ételeik árusításával, ha nem vagyunk rá ve-
võk? Miért van ennyi chips-reklám, ha
nem vagyunk rá vevõk? Miért jelennek
meg újabbnál újabb pudingok az élelmi-
szerpiacon, ha nem vagyunk rá vevõk? Mi-
ért romlik el olyan gyorsan a gyerekek fo-
ga, ha nem tömik õket cukorral, csokival,
és mindenki rendszeresen használja a
fogkefét és a fogkrémet?
Csak hatnak ránk az amerikai és a nyu-
gat-európai étkezési szokások! Mondhat
„elnyugatiasodtunk” (bárcsak gazdasági
értelemben is ezt mondhatnánk). Meg-
vesszük azt a sok félkész, egészségkárosító,

hizlaló, tartósítószeres élelmi-
szert, amirõl azt hisszük, hogy ha
jó íze van, akkor az biztosan jó és
egészséges is. Hát, nem biztos.
Egy másik élmény is elõhozta
erõsítette bennem ezeket a gon-
dolatokat. Egyik nap gyalog in-
dultam el az edzésre (mert a
mozgás egészséges!). Eközben,
mint mindig, elcsodálkoztam az
építészeten, a nagy házakon, ját-
szótereken stb. Miközben fûztem
egymásba a gondolataimat, elha-
ladtam egy fa mellett, aminek a
tövében megláttam valamit, ami-
rõl egybõl lerítt, hogy nem oda
való. Egy papírtasakot pillantot-

tam meg, amiben sok fehér, messzirõl azo-
nosíthatatlan valami volt. Közelebb men-
tem, hogy jobban megnézzem, mi nõ ki
manapság a fákból. Hát, egy nagy, kiborí-
tott tasak volt, félig tele pattogatott kuko-
ricával.
A film után engem úgy felháborított ez a
pazarlás, hogy úgy gondoltam, muszáj fel-
szólalnom ez ellen a dõzsölés ellen, mert
úgy látom, a világ rossz irányba halad.
Nem hiszem el, hogy a mai emberek annyi-
ra jól élnek, hogy megtehetik, hogy ételt
dobálnak ki az ablakon, csak mert már
annyit ettek, hogy abban a pillanatban
nem fér beléjük több. Szerencsésnek
mondhatjuk magunkat, hogy nekünk még
nem kell csupán búzaszemeket ennünk,
vagy hogy még van mit innunk. Majd meg-
látjuk, hogy ez mennyit változik 65-70 múl-
va.
Néhány emberöltõvel ezelõtt az éhhalállal
küzdöttek, mi meg azért panaszkodunk,
mert már régen ettünk pizzát, vagy milyen
kár, hogy csak 2,5 liter kóla van egy üveg-
ben!
A hétvégén csökkentettem az ételadagjai-
mat, és tudatosan szoktatom rá magam a
mértékletességre. Mostantól kevesebbet
eszem, nem pazarolok, és nem csak a védõ-
nõ kedvéért próbálom elérni az ideális
testsúlyomat.

Menyhárt Daniella

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett feleségem, édesanyám,

nagyanyám,

CSUTI JÓZSEFNÉ
született Oláh Katalin

2010. október 28-án,
89 éves korában elhunyt.

Temetése 2010. november 5-én,
15 órakor lesz a sárbogárdi

Huszár-temetõben.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

VACZULA JÁNOS
életének 71. évében,

türelemmel viselt betegség után, elhunyt.

Temetése 2010. november 5-én,
13 órakor lesz a Varga-temetõben.

Gyászoló család

SZECSÕDI LÁSZLÓ

halálának

5. évfordulóján

virágaid között õrizzük
meg emlékeid.

Családod
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ORSZÁGOS SIKERÛ SZÍNHÁZI ELÕADÁS
SÁRBOGÁRDON

2010. november 12. 18 óra,
mûvelõdési központ, Sárbogárd.

Jegyek elõvételben vásárolhatók 1.500 Ft-os áron, hétköznap 13–20 óráig
a helyszínen. Info: 06 30 99 33 395, vagy 06 25 460 031.

www.muvhaz.bogard.hu, www.agibanfalvy.com
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Debreceni töltött kacsa tarhonyával
Hozzávalók: 3 kg pecsenyekacsa, 20 dkg kacsamáj, 40 dkg darált
sertéslapocka, 30 dkg debreceni kolbász, 10 dkg füstölt szalonna,
10 dkg kacsazsír, 30 dkg vöröshagyma, 30 dkg csiperkegomba, 4
db zsemle, 4 db tojás, 60 dkg paradicsom, 60 dkg paprika, 2 dkg
õrölt paprika, õrölt szerecsendió, bors, frissen vágott petrezse-
lyemzöld, majoránna és só.
A kacsát a hátán kinyitjuk és teljesen kicsontozzuk. Szétterítjük,
majd sózzuk, borsozzuk, és a finomra vágott majoránnával bedör-
zsöljük. Összehajtjuk, majd félretesszük. Ezután elkészítjük a töl-
teléket. A zsemléket tejbe áztatjuk, a májat, a gombát felkockáz-
zuk, és ragut készítünk belõle, majd hagyjuk kihûlni. A darált
húst, a tojásokat, a jól kinyomkodott zsemléket jól egybedolgoz-
zuk, sóval, borssal, reszelt szerecsendióval fûszerezzük, meghint-
jük a finomra vágott petrezselyemzölddel, és hozzáadjuk a kihûlt
ragut. Összekeverjük, és ezzel megtöltjük az elõkészített kacsát.
Jól összegöngyöljük, majd alufóliába téve sütõben pároljuk. Mi-
kor megpuhult, levesszük a fóliát, és pirosra sütjük. Az apró koc-
kára vágott szalonnát üvegesre pirítjuk, hozzáadjuk a finomra vá-
gott hagymát, és aranysárgára pirítjuk. Hozzáadjuk a pirospapri-
kát, a felkockázott paradicsomot, zöldpaprikát és a felkarikázott
debrecenit, majd lecsót fõzünk belõle. Tálaláskor elõmelegített
tálra öntjük a lecsót, rárendezzük a felszeletelt kacsát. Köretként
párolt, pirított tarhonyát adunk hozzá.

Kolozsvári rakott kacsa
Hozzávalók: 1 kacsa (kb. 2 kg), 1 kg savanyú káposzta, 1-2 gerezd
fokhagyma, 20 dkg füstölt szalonna, 2 dl tejföl, só.
A kacsát megmossuk, lecsepegtetjük, megtöröljük, és kívül-belül
besózzuk. Saját zsírjában, egy kevés vizet és a fokhagymát hozzá-
adva majdnem készre pároljuk. A vékonyra szeletelt szalonna fe-
lét mély tûzálló tál aljára terítjük, rátesszük a káposzta felét, ráhe-
lyezzük a kacsát, és az egészet befedjük a kimaradt káposztával. A
tejfölt összekeverjük egy kis pecsenyelével, és a káposzta tetejére
öntjük. Beborítjuk a megmaradt szalonnaszeletekkel. Elõmelegí-
tett sütõbe tesszük, és addig sütjük, amíg a tetején a szalonna ro-
pogós nem lesz.

Töltött kacsa tejszínes mártással
Hozzávalók: kb. 1,8 kg-os pecsenyekacsa, 2 teáskanál só, 1/2
teáskanál bors, 25 dkg magozott aszalt szilva, 2,5 dl vörösbor, 50
dkg alma, 2 evõkanál citromlé, 10 dkg húsos szalonna, 2,5 dl
húsleves, 4 evõkanál olaj, 2 evõkanál liszt, 2,5 dl tejszín.
A kacsát kívül-belül megsózzuk, borsozzuk. A szilvát a borban ad-
dig pároljuk, amíg a levet felszívja. A hámozott almát nyolcba vág-
juk, összekeverjük a citromlével. A szalonnát kockára vágjuk,
majd összekeverjük az almával és a szilvával, aztán megtöltjük ve-
le a kacsát, összevarrva azt. Forró olajjal meglocsoljuk, és be-
tesszük a 200 fokos sütõbe. Idõnként a húslevessel meglocsoljuk.
Az utolsó 10 percben a maradék tölteléket is a tepsibe rakjuk. Ha
elkészült, a kacsát melegen tartjuk, a pecsenye levét leszûrjük, és
a liszttel behabart tejszínnel sûrûre fõzzük.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
A következõ napokban hazánk idõjárását leszálló légmozgások irányítják,
ezzel biztosítva a csendes idõt. Az anticiklont magas hõmérsékletû, több-
nyire száraz levegõ tölti ki, így sok napsütésre és az évszakhoz képest is
enyhe idõre számíthatunk. A hét végétõl már nedvesebb léghullámok érik
el a Kárpát-medence vidékét. Megnövekszik a felhõzet, és eleinte elszór-
tan, hétfõtõl többfelé várható esõ, záporesõ. Kellemes idõ várható pénte-
ken és szombaton is, néhol 20 fok közelébe emelkedik a hõmérséklet, va-
sárnaptól csökken a nappali felmelegedés mértéke, de még így is az átla-
gostól enyhébb idõre van kilátás.

www.metnet.hu

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei
Önkormányzatok Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Tájékoztatjuk fogyasztóinkat,
hogy az áramszolgáltató által végzett

karbantartási munkák miatt
áramszünet lesz, ezért

Sárbogárdon

2010. november 9-én, kedden

ügyfélszolgálatunkon
az ügyfélfogadás szünetel.

Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük
fogyasztóink türelmét és megértését.

Elektronikus ügyintézés,
további információ: www.fejerviz.hu

FEJÉRVÍZ ZRT.

JÓGATANFOLYAM
2010. november 10-én, szerdán,

18 órai kezdettel

2x6 hetes jógatanfolyam indul kezdõknek.
A foglalkozások szerdai napokon 18–20 óráig tartanak, a mûvelõdési köz-
pont kamaratermében.
Program:
Lazító, erõnlétjavító, koncentrációs és légzési gyakorlatok. Egyéni konzul-
táció és terápiás javaslatok. Az otthoni gyakorlást segítõ CD és segéd-
anyag. Felszerelés: füzet, íróeszköz, pléd, vagy szivacs, takaró, párna.
A tanfolyam díja: 6 hét – 4.500 Ft (375 Ft/óra), 12 hét – 7.500 Ft (312,5
Ft/óra). A tanfolyamot vezeti: Sztari Béla, a Magyar Jógaoktatók Szövetsé-
ge minõsített oktatója.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk ingyenes nyitófoglalkozásunkon, no-
vember 10-én.

Info: 06 25 460 031, 06 30 99 33 395.
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A szegény leány három ruhája
II. rész

Az öregember nem válaszolt a kérdésre
egy szót se, csak sarkon fordult, kiment a
házból, lóra pattant, elvágtatott.
Ismét eltelt három év meg három hónap
meg három nap is. Semmi hír nem érke-
zett a leányról, mikor egyszer csak lódo-
bogást hall a szegény asszony. Kinéz az
ablakon, hát megjött az öregember, hoz-
za a kezében az aranyruhát, leteszi.
– Ezt a ruhát küldi a leányod az aranypa-
lotából – mondta, s vette a kalapját, hogy
már megy is.
A szegény asszony nagyon örült, hogy a
leánya gazdag, de mégis meg szerette
volna tudni, hogy miként él. Megkérdez-
te:
– Csak azt mondd meg nekem, hogy hol
él a leányom, és ki teszi gazdaggá?
Az öregember nem válaszolt a kérdésre egy szót se, csak sarkon fordult, ki-
ment a házból, lóra pattant, és elvágtatott.
Megint eltelt vagy három év meg három hónap meg három nap. Egy szem hír,
annyi sem érkezett a leányról, mikor egyszer csak megint lódobogást hall a
szegény asszony. Kinéz az ablakon, hát újra itt van az öregember, de már az
ezüstruhát hozza.
– Ezt a ruhát küldi a leányod az ezüstpalotából – mondta, s a szemébõl a
könnyek csak úgy patakzottak.
Megijedt a szegény asszony, mert tudta, hogy a leánya nagy veszedelemben
van. Megkérdezte az öregembert:
– Csak azt mondd meg legalább, hol találom a leányom, hogy segíthetnék
rajta?
Az öregember most is vette volna a kalapját, hogy elmegy, ha a Burkus kutya
le nem lopja a kalapot az asztalról, s ki nem oldalog vele az udvarra.
– Kalap nélkül mégsem mehetek – mondta az öregember. – Mindent meg-
mondok, ha nekem adod ezt a kutyát, mert hogy ez táltos kutya.
Megígérte a szegény asszony, hogy ideadja a Burkust, csak beszéljen már,
hogy mi van a leánnyal.
– Jól figyelj! – kezdte az öreg. – A leányod a zsiványkirálynak volt a felesége.
Nagy boldogságban éltek a gyémántpalotában, de nekik ez mind kevés volt.
Gazdagság kellett, töméntelen gazdagság, és ekkor a zsiványkirály elrabolta
az aranykirály vagyonát, beköltözött az aranypalotába. De ekkor jött az ezüst-
király, szemet vetett a gyönyörûséges szép asszonyra, megvívott érte a zsi-
ványkirállyal. Meg is ölte egybõl, a leányodat meg elrabolta a nagy vagyonával
együtt. Így került Rezeda az ezüstkirály palotájának tömlöcébe, ahol a patká-
nyok meg a férgek rágják.
– Jaj, mit tegyünk, mit tegyünk? – tördelte a kezét a szegény asszony. – Ho-
gyan szabadítsuk meg szegény leányomat a pusztulástól?
– Megmondom én – szólt az öregember –, de el ne árulj az ezüstkirálynak,
mert különben a halál fiai vagyunk mindketten. Keresd elõ a falu legszegé-
nyebb legényét, ha az akarja, megmentheti Rezedát.
Futott a szegény asszony a faluba, bekopogott a legszegényebb házba.
– Édes fiam, János, tudom, mindig szeretted Rezedát. Most a tied lehet, ha
akarod, de ki kell szabadítani az ezüstkirály palotájából.
Megörült a legény, mert még a mai napig is Rezedáért epekedett. Mindjárt
vette a tarisznyáját, indult a szegény asszonnyal. Az öregember ezalatt vissza-
csalta a kalapot a táltos kutyától, és mikor meglátta Jánost, így szólt hozzá:
– Ide figyelj, János fiam! Te most elmész az ezüstkirály palotájába, ott a legsö-
tétebb pincébe van bezárva Rezeda. Ha kiszabadítod, tied lesz mindörökre.
De jól vigyázz, mert az ezüstkirály palotáját az a tizenkét zsivány õrzi, akik va-
lamikor a zsiványkirály testõrei voltak. Ha azokat legyõzöd, gyõztél, de ha õk
gyõznek le téged, a halál fia vagy. Még csak annyit mondok: vidd magaddal ezt
a kalapot, ezt a lovat meg ezt a táltos kutyát. Nagy szükséged lesz mindhárom-
ra.
(folytatjuk)

Magyar népmese

Tóth Ede–Örkény István–Zöld Macska

A FALU ROSSZA
(1873–2010)

Személyek:
FELEDI GÁSPÁR, bíró: Havalda Endre
LAJOS, Feledi fia: Weiner Zoltán
BORISKA,
Feledi legnagyobb lánya: Schwarz Lilla
MARISKA, Feledi középsõ lánya: Bartos Ági
JULISKA, Feledi legkisebb lánya: Varga Virág Anna
BÁTKI TERCSI, árva,
Feledi gyámleánya: Zeke Angéla
GÖNDÖR SÁNDOR, szolgalegény: Havalda Bence
FINUM RÓZSI, menyecske: Sárkány Dóra
GONOSZ PISTA, bakter: Kovács Ádám
(Gimli)
JÓSKA, Feledi béreslegénye: Bredán Máté
CSAPÓNÉ, SULYOKNÉ: Schwarz Lilla,

Bartos Ági
TARISZNYÁSNÉ, módos asszonyok: Varga Virág Anna
MEGYEI CSENDBIZTOS: Weiner Zoltán
RENDEZÕ: Varga Simon Kristóf
Rendezte: Letenyei Krisztina

2010. november 6-án
18.00 órakor

a Cecei Mûvelõdési Házban…

…„Egy népszínmûvet mutatunk be, amely mûfaj, hogy fino-
man fogalmazzak, már kiment a divatból. Ez azonban egy kü-
lönleges darab, amely másfél évszázada elnyerte a Nemzeti
Színház 100 arannyal járó pályadíját, és másfél ezerszer mu-
tatták be Magyarország kis és nagy színpadain – hát ezért
döntöttünk úgy, hogy mi most egy új felfogásban ugyan, de
az eredeti értékeit kidomborítva újra elõvesszük.
Sokszor ért minket az a vád, hogy az elõadásunk túl hosszú.
Most is 15 óra 47 percig tartott az eredeti változat – egyéb-
ként ezt, vagy ennek bármelyik részét bármikor szívesen be-
mutatjuk az érdeklõdõknek. Ezt sikerült a felénk támasztott
elvárásoknak megfelelõen 2 és fél percbe sûríteni. Bátran ál-
líthatom azonban, hogy a dolog lényegét nem veszítettük el.”
Ezekkel a mondatokkal indul a Zöld Macska Színpad elõadá-
sa, hogy aztán mégse egy népszínmûbe, hanem a diákszín-
ház-csinálás kulisszái mögé engedje a nézõt, az örkényi és di-
ákhumor sajátos elegyével.
Az egyórás „örömjáték” az ODT-n a közönség elsõ helyezését
és a zsûri egyik fõdíját nyerte. Gyertek el, és nézzétek meg!
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November 6., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Európa Magyarországon 8.35 Marci 9.00 A kis királylány 9.25 Thomas, a gõz-
mozdony 9.45 Amika 10.10 Sarah Jane kalandjai 10.35 Sötét jóslat 11.05 Autó-
vízió 11.30 Sztársáv 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv 13.00 Delta 13.30 Egészség
ABC 14.00 Kincskeresõ 14.30 Pécsi keringõ 15.00 Múlt-kor 15.30 Biszku és a
többiek 16.55 Hogy volt!? 18.25 Elisa lánya – Visszatérés Rivombrosába 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a luxor, az Ötöslottó és a Jo-
ker sorsolása 21.00 Gyilkosság a villában 23.00 Hírek 23.05 Sporthírek 23.15
Örömzene – A zene világnapja 1.05 Magyar bulizenék 2.05 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A fantasztikus négyes 10.25
Asztro show 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi
13.40 Sue Thomas – FBI 14.35 Tengeri õrjárat 15.45 Édes drága titkaink 16.35
Forma-1 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 21.50 Végsebesség
23.50 Egy makulátlan elme örök ragyogása 1.55 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2-matiné 7.30 Eperke 7.50 Nickelodeon
kedvencek 9.40 414-es küldetés 10.10 TV2 matiné 10.40 Kath és Kim 11.10 Baj-
nokok Ligája magazin 11.40 Így készült a Gru címû animációs film 12.10 Babavi-
lág 12.40 A láthatatlan ember 13.35 Az ügynökség 14.35 Shark – Törvényszéki
ragadozó 16.30 Duval és Moretti 17.30 Luxusdoki 18.30 Tények 19.05 Magellán
19.35 Vak-randi 21.30 Pokolfajzat 23.45 Buborék 1.05 Ezo.tv 2.00 Kalandjárat
2.25 Teleshop 3.25 Animációs filmek
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 Kaba-
réklub 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvészeti
figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 20.05 A
Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.04 Rádiószínház 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 7., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 Ka-
tolikus válaszok 10.05 Intelem 10.15 A sokszínû vallás 10.30 Metodista magazin
10.55 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.05 Mai hitvallások 11.30 Csodát termõ hit
12.00 Hírek 12.10 TS – Sport 7 13.05 Kul-túra 2010 13.35 Hogy volt!? 15.00 Szel-
lem a palackból 15.30 Körhinta – Fesztiválkalauz 16.00 200 éve született Erkel
Ferenc 17.55 Panoráma 18.25 Elisa lánya – Visszatérés Rivombrosába 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szempont 21.00 Csináljuk a fesztivált! 21.55
Aranymetszés 22.50 Hírek 22.55 Sporthírek 23.05 Erkel Ferenc: Bánk bán 1.20
Magyar válogatott 2.15 Magyar pop
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.35 Asztro
show 11.30 MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Pasifaló 13.00 Magyar autó-
sport-magazin 13.15 Míg a halál el nem választ 13.45 Robin Hood 14.40 Doktor
Addison 15.35 Eltûntnek nyilvánítva 16.30 Forma-1 18.50 Híradó 19.15 A Ka-
rib-tenger kalózai 2. – Holtak kincse 22.30 Heti hetes 23.30 Várj, míg világos
lesz! 1.15 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Teleki Sámuel útján 6.45 TV2-matiné 7.30
Eperke 8.05 Nickelodeon kedvencek 9.55 Nagy vagy! 10.50 Stahl konyhája
11.20 Kalandjárat 11.50 Borkultusz 12.20 Sliders 13.20 Monk – Flúgos nyomozó
14.20 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.20 Sheena, a dzsungel királynõje
16.20 Megasztár 5 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Álmomban már láttalak
22.05 Frizbi Hajdú Péterrel 23.05 Cleaner – A független 0.00 Isten bárányai 2.00
Ezo.tv 2.55 Napló 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 Visszaszámlálás 9.05 Kabarématiné 10.04 Református istentisz-
telet közv. 11.05 Gondolat-jel 11.37 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 Hangal-
bum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti
séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.03 Rádiószínház 21.37 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

November 8., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Arany-
metszés 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin 14.05
Domovina 14.35 Átjáró 15.05 Magiszter 16.00 Fejezetek a magyar vasutak tör-
ténetébõl 16.20 Magyarok cselekedetei 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Teadélután 17.35 A Silla királyság ékköve 18.40 McLeod lányai 19.30 Hír-
adó 19.50 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.05 Hétfõ este 21.35 Így ahogy vagytok
23.30 Pécsi keringõ 0.00 Prizma 0.15 Hírek 0.20 Sporthírek 0.25 TS –
Motorsport 0.55 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ

14.40 Másodszori szerelem 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták 18.30
Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Dr. Csont
22.20 Showder Klub 23.30 Face The Pro – Póker Tournament 0.35 Reflektor 0.50
Váltságdíj
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.40 Macsómizéria
13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30 Árva
angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.25 Megamánia 23.55 Elit
egység 0.50 Tények este 1.20 Ezo.tv 2.15 Leszámolás – Terror 4.00 Magellán
4.25 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Rádiókabaré 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 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

November 9., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kék-
fény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Átjáró 15.05 Ma-
giszter 15.35 Összhang 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután
17.35 A Silla királyság ékköve 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthí-
rek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.35 Berlin felett az ég 23.40 Szellem a
palackból 0.10 Prizma 0.25 Hírek 0.30 Sporthírek 0.35 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.35 Szent Patrik legendája 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták 18.30
Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Vészhelyzet
22.20 A Grace klinika 23.25 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55
Végzetes vadászat 1.40 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.55 Távol Afrikától
13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30 Árva
angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-
Rosszban 21.20 Mission Impossible 23.20 Megamánia 23.50 A médium 0.45
Tények este 1.15 Ezo.tv 2.10 Passzport 3.25 Babavilág 3.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30
Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

November 10., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Átjáró 15.05
Magiszter 15.45 Néprajzi értékeink 15.55 Optika 16.30 Híradó 16.40 Körzeti hír-
adók 16.55 Teadélután 17.35 A Silla királyság ékköve 18.40 McLeod lányai
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Két zsaru egy pár 21.05 Szerda este 21.35
Túl gazdag – Doris Duke titkos élete 23.05 Múlt-kor 23.35 Prizma 23.50 Hírek
23.55 Sporthírek 0.00 Ma reggel 1.50 Összhang
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.35 A televízió aranykora 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták 18.30
Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Rendõrakadémia 5. 23.20 Ami a szexet illeti 1.15 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.45 Gyapjúsapka
13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30 Árva
angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-
Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.25 Megamánia
23.55 Szellemekkel suttogó 0.45 Tények este 1.15 Ezo.tv 2.10 Zûrös kölyök 3.40
Két testõr 4.05 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Kró-
nika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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A BOGÁRDI TV MÛSORA

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

November 6., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
15.00 Gyerekfoci Cecén, Bál Sárhatvanban, Kálozi Falunapok II. 19.00 Lap-
szemle 20.00 Projektzáró a gimiben (25’), A FM Közgyûlés ünnepi ülése
(45’), 56-os ünnep Cecén (43’) és Sárbogárdon

November 7., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Gyerekfoci Cecén, Bál
Sárhatvanban, Kálozi Falunapok II. 13.00 Heti híradó 15.00 Testületi ülés,
Kistérségi ülés 19.00 Heti híradó 20.00 Hitélet

November 8., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Projektzáró a gimiben (25’),
A FM Közgyûlés ünnepi ülése (45’), 56-os ünnep Cecén (43’) és Sárbogár-
don 13.00 Heti híradó 15.00 Sport 19.00 Heti híradó 20.00 Idõsek köszön-
tése Alapon

November 9., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 Heti híradó
15.00 Idõsek köszöntése Alapon 19.00 Heti híradó 20.00 Koncert Huszics
Vendel emlékére (90’), Khaled A. László a reformáció hetén (40’), FM Köz-
gyûlés (28’)

November 10., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Koncert Huszics Vendel
emlékére (90’), Khaled A. László a reformáció hetén (40’), FM Közgyûlés
(28’) 13.00 Heti híradó 15.00 9 éves az alapi nyugdíjasklub (75’), „Magyar
vagyok” Cecén (38’), Zöldkommandó (30’) 19.30 Lapszemle 20.00 Ffi kézi,
Teremfoci, Nõi kézi

November 11., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Ffi kézi, Teremfoci, Nõi
kézi 13.00 Lapszemle 15.00 Koncert Huszics Vendel emlékére (90’),
Khaled A. László a reformáció hetén (40’), FM Közgyûlés (28’) 19.00 Lap-
szemle 20.00 Hitélet

November 12. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 9 éves az alapi nyugdíjas-
klub (75’), „Magyar vagyok” Cecén (38’), Zöldkommandó (30’) 13.00 Lap-
szemle 15.00 Hitélet 19.00 Lapszemle 20.00 Koncert Huszics Vendel em-
lékére (90’), Khaled A. László a reformáció hetén (40’), FM Közgyûlés (28’)

***

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõ-
sök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06
(40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

November 11., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szom-
szédok 13.35 Slovenski utrinki 14.05 Rondó 14.35 Átjáró 15.00 Magiszter 15.30
Az öröklét örök vágya 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután
17.35 A Silla királyság ékköve 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthí-
rek 20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.35 Túl gazdag – Doris Duke titkos éle-
te 23.05 Barangolások öt kontinensen 23.30 Prizma 23.45 Hírek 23.50
Sporthírek 0.00 Ma reggel 1.45 Összhang

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Itthon 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy az
életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ 14.35
Karácsonyi szerelem 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták 18.30 Híradó
19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Gálvölgyi-show
22.00 Kész átverés! 23.10 Házon kívül 23.40 Ments meg! 0.40 Reflektor 0.55
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 10.30 Teleshop 11.45 Három pa-
cák és az idegenek 13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30
Marina 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív
20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Kótyagos szerelem 22.55 Megamánia 23.25 Di-
vatkreátor 23.55 Bostoni halottkémek 0.50 Tények este 1.20 Ezo.tv 2.15 Eureka
3.45 Segíts magadon! 4.10 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30
Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 12., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfogó
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szom-
szédok 13.35 Körzeti magazinok 14.30 Átjáró 15.00 Nemzet és védelem 15.30
Sírjaik hol domborulnak? 16.00 Bárka 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.50
Teadélután 17.35 A Silla királyság ékköve 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Üdítõ 21.05 Péntek este 21.35 Bunkerember 22.55 Villa-
nófényben: Müller Péter beszélget Vásáry Tamással 23.25 Prizma 23.40 Hírek
23.45 Sporthírek 23.50 Ma reggel 1.40 Az éden feltámadása

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Menetrend 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.45 Delfinbarátok 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták 18.30 Híradó
19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: A helyszínelõk
22.20 Vámpírnaplók 23.20 A fõnök 0.20 Reflektor 0.35 Itthon 0.55 Odaát 1.45
Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.05 Teleshop 11.10 Jövõre ve-
led ugyanitt 13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina
17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek megõrültek! 20.00 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 20.40 Megasztár 5. 23.30 Tények este 0.00 Ezo.tv 0.55 Hõsök
1.45 Smallville 2.35 Alexandra pódium 3.00 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közel-
rõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
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 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Redõnyök 06 (30) 507 3344. (2314846)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869.
M6-os autópályán, Dunaújvárosnál lévõ OMV
töltõállomás nõi munkatársat keres másodállás-
ban, hétvégi munkára. Érdeklõdni: hétfõtõl pén-
tekig, 10-17 óráig. 06 (30) 385 0414, 06 (30)
505 6561. (0897846)

József A. u. 17-ben 45 m2-es, földszinti, téglala-
kás eladó. 06 (20) 585 4809.
Háromszobás, 80 m2-es, elsõ emeleti lakás el-
adó. Érdeklõdni: 06 (30) 994 1332, 06 (20) 419
4940.
Ady-lakótelepen lakás kiadó. 06 (30) 498 2650.
Sárszentmiklóson családi ház eladó. 06 (30)
9392 157. (0897746)

Szántóföldet bérelnék Abán, Sárkeresztúron
vagy környékbeli településeken. 06 (30) 402
1951. (0897744)

Tollpaplan-készítés! Kész paplanok kaphatók.
Pákolicz Árpádné, Sárszentágota, Széchenyi u.
5/b. 06 (25) 476 051. (1288564)

KLU 342-es, 30 kW-os kazán és FÉG kéménybe
köthetõ gázkonvektor kitûnõ állapotban olcsón
eladó. Telefon: 06 (70) 334 9149.

120 kg-os hízók eladók, hasítva is. 06 (30) 863
5196. (0897984)

Szeletelõgép, digitális mérleg, nagy üvegajtós
hûtõszekrény újszerû állapotban eladó. Érdek-
lõdni: 06 (70) 608 3274.

A 100 Ft-os bolt (az OTP-vel szemben) kibõvített
árukészlettel várja kedves vásárlóit!

Lakás (szoba+konyha) kiadó. 06 (20) 6637
770. (0897940)

Árpád-lakótelepen albérlet kiadó. 06 (30) 499
3968. (0897939)

Sárbogárd központjában mûködõ üzlethelyiség
(bõvíthetõ, lakássá alakítható) eladó. Érdeklõd-
ni: 06 (20) 342 0788. (0897981)

Több vendéglátóipari végzettséggel munkát ke-
resek Sárbogárdon, illetve környékén. 06 (20)
546 4995. (1288593)

Alsósok korrepetálását vállalom. 06 (70) 349
5672. (0897936)

A Csendes használtruha-üzletbe szövetkabátok
érkeztek.

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

ADY-LAKÓTELEPEN
egyedi gázfûtéses, FELÚJÍTOTT,

3. emeleti LAKÁS eladó. 06 30 444 1602

www.glance1.mukorom.hu

LAMBÉRIA 998/m
2
-tõl, HAJÓPADLÓ

1598/m
2
-tõl. 06 74 675 530

KAZÁNOK 98000 FT-TÓL,
RADIÁTOROK féláron

10 év garanciával. 06 20 947 5970

A cecei gyógyszertárba
GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENST,

SZAKASSZISZTENST keresünk.
06 70 382 4358

MATEMATIKÁBÓL korrepetálást
vállalok. 06 70 424 4492

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

MÁRTON-NAPI LIBALAKOMAMÁRTON-NAPI LIBALAKOMA
SÁRBOGÁRDON A PATKÓ CSÁRDÁBAN!SÁRBOGÁRDON A PATKÓ CSÁRDÁBAN!

NOVEMBER 9-TÕL EGÉSZ HÓNAPBAN
FINOM LIBAÉTELEKKEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

* Finom forró libaleves ebben a hûvös idõben?
* Ropogós libacomb, vörösboros aszalt szilvával?

* A nyár emlékét idézõ gyümölcsökkel és
akácmézzel bolondított palacsintafinomság?
Ha már most éhes, foglaljon asztalt nálunk!

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Nyitva: keddtõl vasárnapig, 11-22 óráig
Telefon: 25/461-077 vagy 30/2266-707

POLGÁRÕR-
VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések a

polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
e-mail: polgarorseg@indamail.hu



Bogárd és Vidéke 2010. november 4. HIRDETÉSEK 19



20 HIRDETÉS 2010. november 4. Bogárd és Vidéke

Még Kínában is…
A Bogárd és Vidéke ebben a hónapban ünnepli fennállásának 20 éves évfordulóját.
A két évtized alatt sokat változott az újság. Az e heti szám hátsó borítóján látható kép
is a változást példázza, melyen egy népviseletbe öltözött lány egy dél-kínai rizstera-
szon a Bogárd és Vidéke június 17-ei, még fekete-fehér lapszámát olvassa. Az errõl
készült kép viszont már színesben jelenik meg.
Örömmel tudatjuk, hogy a jövõben folyamatosan színes borítóval fog megjelenni a
Bogárd és Vidéke és több más nálunk nyomtatott helyi lap. Legújabb nyomdai fej-
lesztésünknek köszönhetõen ugyanis a nagy példányszámú színes megjelenés
gyorsabb és gazdaságosabb lett. Ezúton hívjuk fel hirdetõink figyelmét, hogy a színes
és fekete-fehér keretes hirdetéseket kedvezõbb áron ajánljuk a jövõben.

Köszönjük a fotót kedves Olvasónknak, aki utazása
során a felvételt készítette, és azt rendelkezésünkre
bocsátotta!

Hargitai Lajos laptulajdonos


