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Októberben több alkalommal nyújtott betekintési, hospitálási lehetõséget intézményünk a hálózati tanulás keretében pedagógusoknak. Az új módszerek mellett kitüntetett figyelem kíséri a tanórai laptophasználat iskolai gyakorlatát.

Szenzációs elõadást láthattunk a Zöld Macska
Színpad elõadásában szombaton este
a Cecei Mûvelõdési
Házban.

Október 23-ai ünnepség – Szép hagyományunk szerint a
teljes nyolcadik évfolyam közremûködött az ünnepi mûsor elõadásában. Elgondolkodtató, a kicsik és a nagyok számára is átélhetõ, jól megszerkesztett produkciót láthattunk, kifejezõ beszéddel, megható dallamokkal.

Cikk a 7. oldalon >>>
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Egységben az erõ
Fejér megye déli térségének települései együtt, közös összefogással szeretnének kitörni a hátrányos helyzetbõl. Varga Gábor cecei
polgármester, a 6-os számú választókörzet országgyûlési képviselõje múlt csütörtökre ezért invitálta három déli kistérségbõl (abai,
enyingi, sárbogárdi) 28 polgármestertársát egy tanácskozásra Rétimajorba.
E tanácskozás elõzményeként az országgyûlési választáson már
eleve a közös összefogás programjával indult Varga Gábor. Még a
választások elõtt a települések képviselõ-testületeivel és a Polgármesterek Fejér Megyéért Egyesülettel megállapodást kötött a választás utáni közös együttmûködésrõl. Most pedig, az önkormányzati választások után, már tettekre lehet váltani azt, amit
abban a megállapodásban rögzítettek.

let, ezért a csapadékvíz elvezetése, a szennyvízcsatornázás, a mezõgazdasági területek mûvelhetõségének biztosítása csak összefogással, közös érdekképviselettel oldható meg.
Súlyos gond a munkanélküliség. A helyi foglalkoztatási gondok
megoldásában csak közös összefogással lehet komoly eredményeket elérni. A sorvadó, öregedõ települések megújítása, népességmegtartó képességének javítása szintén létkérdés. Hogy itt legyen jó oktatás, színvonalas egészségügyi ellátás, ebben sikert elérni csak összehangolt programokkal, közösen kidolgozott
fejlesztési tervekkel, közös pályázatokkal lehet.
Varga Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy ezen a 28 településen
70.000 ember él, ez jóval több, mint egy megyei jogú város, Dunaújváros lakossága. Bizonyos tehát, hogy együtt az érdekérvényesítõ képesség is legalább olyan hatékony lehet, mint egy megyei jogú városé.
Úttörõ jelentõségû kezdeményezés a megállapodásban a minõségi önkormányzás létrehozásának szándéka, a helyi társadalmi
szerzõdések megkötése, a részvételi demokrácia kiszélesítése, a
képviselõ-testületek melletti tanácsadó testületek, magisztrátusok létrehozása, a helyi közösségek erõsítése.

Sok helyen új lett a polgármester, és jelentõs változás történt a
testületek összetételében is. A találkozóra a 28 polgármesterbõl
25-en jöttek el. Hárman akadályoztatásuk miatt voltak távol.
Varga Gábor elmondta, hogy e három kistérségnek alapvetõ érdeke, hogy ez a megállapodás ne maradjon üres papír. Hangsúlyozta, hogy a déli térségben valamennyi település ugyanazokkal
a gondokkal küzd.
Az egyik legnagyobb
közös gond a belvíz. Az
idén is sok helyen kis
Balaton keletkezett a
sok esõ miatt a települések határában, hiszen ide ömlik ÉszakDunántúl minden vize.
Közös a vízgyûjtõ terü-

A polgármesterek nagy elismeréssel és egyetértéssel fogadták
Varga Gábor kezdeményezését, és valamennyien azonosultak azzal a gondolattal, hogy a három térség összefogásának adjanak
határozott formát egy közös megállapodásban.
E feladatok megoldására a közös megállapodást ezután a huszonöt jelenlévõ polgármester aláírta. Alsószentiván, Káloz és Lepsény polgármesterei utólag szintén aláírták a megállapodást.

Kivágják a száraz fákat
A Bogárdi TV üzenõfalán kérdezték, hogy a tél elõtt levágják-e a közparkokban és a Hõsök terén a fákról a száraz ágakat, kivágják-e a kiszáradt
fákat, mert ezek balesetet okozhatnak.
Megkérdeztem dr. Sükösd Tamás polgármestert, aki elmondta, hogy a
héten megkezdték ezeket a munkákat. A Hõsök terén a kiszáradt fák kivágását külön kellett engedélyeztetni. Erre az engedélyt megkapta az önkormányzat, így a héten egy kiszáradt fenyõfát már kivágtak. A munka
folytatódik az autós és gyalogos forgalmat veszélyeztetõ fák nyesésével.
Hargitai Lajos

Hargitai Lajos
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Egyenlõtlen bánásmód
Megsértette az egyenlõ bánásmód követelményét Sárbogárd város polgármesteri
hivatala – szögezte le az Egyenlõ Bánásmód Hatóság 2010. november 3-án kelt
határozatában, Huszár Gabriella ügyében.
A hivatal (pontosabban annak vezetõje),
mint munkáltató – téves jogértelmezésével – az egészségi állapot mint védett tulajdonságon alapuló, közvetlen hátrányos
megkülönböztetést alkalmazott, amikor
2007 augusztusában Huszár Gabriella
közszolgálati jogviszonyát megszüntette.
Az EBH az egyenlõ bánásmód követelményébe ütközõ magatartás jövõbeni tanúsítását megtiltotta a sárbogárdi polgármesteri hivatalnak.

Elõzmények röviden
A 18 éves kora óta lábára rokkant Huszár
Gabriella 1997. december 17-én szociális
ügyintézõként kezdte meg munkáját a sárbogárdi polgármesteri hivatalban. (Mivel
a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság szerint a
100 %-os munkaképesség-csökkenése
után járó rokkantsági járadéka mellett teljes munkaidõben is létesíthet munkaviszonyt.) Késõbb szabálysértési ügyintézõ
lett, majd 2001 júliusától osztályvezetõ-helyettes a hatósági osztályon.
2007. augusztus 11-én dr. Krupa Rozália
jegyzõ azonnali hatállyal megszüntette
közszolgálati jogviszonyát, arra hivatkozva, hogy Gabriella 1997-ben, közszolgálati
viszonya létesítésekor e tényt elhallgatta,
melyre való tekintettel nem kerülhetett
volna alkalmazásra.
Emiatt Huszár Gabriella keresetlevelet
terjesztett elõ a Székesfehérvári Munkaügyi Bíróságnál, amit elutasítottak elkésettség címén. E végzést a Fejér Megyei Bíróság helybenhagyta.
A Fejér Megyei Fõügyészség részérõl
Selymesné dr. Horváth Ágnes ügyész 2008
októberében óvást nyújtott be a sárbogárdi jegyzõhöz, indítványozva: a hivatal vonja vissza jogsértõ intézkedését.
A jegyzõ elutasította az ügyészi óvást.

Elsõ, majd másodfokú bíróság elé került
az ügy. A másodfokú bíróság 2010. február
24-én kelt ítélete kimondta az ügyészi óvás
jogszerûségét, valamint azt, hogy a jegyzõ
Huszár Gabriellával szembeni intézkedése felületes, formalista, merev jogértelmezésre valló, súlyosan jogsértõ és ráadásul
méltánytalanul megalázó volt.

Az EBH megállapításai
Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság indoklásából megtudhatjuk, hogy a jegyzõ az EBH
elõtt azzal érvelt: 2007-ig a munkáltatónak
nem volt arról ismerete, hogy Huszár Gabriella 100 %-os rokkant. Alkalmazására
ezért egészségi állapotának figyelmen kívül hagyásával került sor egy olyan munkakörben, ahol a munkafolyamatok és körülmények (pl. egyemeletes épület) minden
képességgel rendelkezõ, teljesen egészséges munkavállalót igényelnek. A jegyzõ arra is hivatkozott, hogy Huszár Gabriella
maradéktalanul nem tudott eleget tenni
munkaköri feladatainak.
Ezzel ellentétben Huszár Gabriella 1997ben is támbottal közlekedett, mégis alkalmasnak találták az adott munkakörhöz
tartozó feladatok ellátására. 1998. december 17-én épp dr. Krupa Rozália fogalmaz
úgy, hogy munkakörének ellátására alkalmas. Elõléptetésére is ennek tudatában
került sor. A rokkantsági járadékról szóló
igazolást Gabriella minden évben az adóbevallás miatt a szervezési osztály, a közgyógyellátási igazolványhoz szükséges
OOSZI-szakvéleményt pedig évente/kétévente a hatósági osztály részére csatolta.
Az emeleten a 10 év alatt csupán néhány
alkalommal járt, melynek megközelítése
nem jelentett kimondott akadályt számára.
Huszár Gabriella egykori felettese a hatóság elõtt tanúként azt nyilatkozta: nem fogalmazódtak meg kételyek a jegyzõ részérõl azzal kapcsolatban, hogy Gabriella képes-e ellátni feladatait. A létszámleépítésekkor sem merült fel Gabriella elbocsátása. A helyszíni szemlét, környezettanulmányt egy másik munkatárs látta el, Gabriella cserébe helyettesített. 2005 novem-

berétõl ellátandó feladatai közt nem szerepeltek birtokvédelmi ügyek, ahogy 2007.
márciusi munkaköri leírásában sem szerepel a környezettanulmány készítésének
kötelezettsége. Ráadásul a jegyzõ a jogviszony megszüntetésekor nem utalt Huszár
Gabriella munkája kapcsán semmilyen
hiányosságra.
Az EBH ugyancsak érvként hozta föl a
jegyzõvel szemben a másodfokú bíróság
azon megállapításait, miszerint a munkajogviszony létesítésének csak az képezi jogi
akadályát, ha az adott személy az adott testi-lelki egészségügyi állapotában saját és
mások egészségének, életének veszélyeztetése nélkül képtelen tartósan és biztonságosan ellátni a megcélzott munkaköri
feladatait. Nincs olyan szabály, mely eleve
tiltaná a lábára béna köztisztviselõ alkalmazását. Ellenkezõleg: arra van diszkrimináció ellenes törvény, hogy munkavállalási
szempontból tilos megkülönböztetni a személyeket egészségi állapotuk szerint, ha az
adott állapot a munkavégzést egyébként
nem zárja ki, illetve közösségi érdeket sem
sért.

Következmények
Az EBH határozata azt is tartalmazza,
hogy az ügyben született határozatot 30
napra
nyilvánosságra
hozzák
a
www.egyenlobanasmod.hu
honlapon,
EBH/515/14/2010. ügyiratszámon.
Számos állami pályázat feltétele, hogy a
pályázó megfeleljen a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének – az
egyenlõ bánásmód megsértése viszont ezt
kizárja.
Az egyenlõ bánásmód megsértése esetén
munkajogi, vagy polgári jogi per indítható,
amelyben a bíróság elõírhatja a jogellenes
helyzet megszüntetését, illetve kártérítést
ítélhet meg a sértett számára.
Amennyiben a hivatal, illetve annak vezetõje, a jegyzõ a jövõben ismét megsérti az
egyenlõ bánásmód követelményét, az
Egyenlõ Bánásmód Hatóság bírságot
szabhat ki rá.
Hargitai Kiss Virág

Két hetük van a családi gazdaságoknak!
A családi gazdálkodók által még az évtized elsõ éveiben felvett forgóeszközhitelek egy részét az érintettek nem tudták a lejárati határidõben kifizetni. Ezért az
elõzõ kormány azok meghosszabbítását tette lehetõvé. Az ezekhez kapcsolat állami támogatások kifizetését most, november 1-je és 20-a között kérvényezhetik. Ehhez postán kell az MVH-hoz eljuttatniuk kifizetési kérelmüket.
Az elõzõ kormány döntött arról, hogy azon családi gazdaságok, amelyek képtelenek voltak idõben visszafizetni fennlévõ tartozásaikat, meghosszabbíthatják
az MFB által folyósított hiteleiket. E kölcsönöket a gazdálkodók még az évtized elsõ éveiben vehették fel, s azok visszafizetési határideje többségében tavaly
év végén, illetve a mostani idõszakban járt le. A gazdasági, pénzügyi válság, természeti katasztrófák miatt a gazdálkodók egy része ezt képtelen volt, illetve
képtelen teljesíteni, ezért vált lehetõvé, hogy e hiteleket meghosszabbíthassák a termelõk. Mivel a hitelek kamata állami támogatással csökkentett mértékû
volt – a meghosszabbított hitelek esetében háromhavi BUBOR+3,1–7 % közötti mértékû – a támogatást a gazdálkodók felvehetik. Erre kifizetési kérelmet kell
az Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) címére postai úton november 1-je és 20-a között eljuttatni.
Cím: Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága, 1385 Budapest 62., Pf. 867.
Jogforrás: 32/2010 MVH-közlemény, 17/2010. FVM-rendelet.
Magyar Agrárkamara
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Pályázati felhívás

Tájékoztató

gyepmesteri feladatok ellátására
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot hirdet Sárbogárd város
közigazgatási területén állati hulladék ártalmatlanítására, kóbor állatok befogására.
Pályázati feltételek: a pályázat benyújtására jogosult az a gazdasági társaság, egyéni vállalkozó,
vagy társadalmi szervezet, amely rendelkezik a
tevékenység végzésére a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételekkel, illetve hatósági engedélyekkel.
A pályázó feladata: az állategészségügyrõl szóló
1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (2)
bekezdés b) pontjában meghatározott önkormányzati feladatok ellátására.

A pályázat tartalmi és formai követelményei: a
pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó bemutatását, a telephely leírását, postai címét, elérhetõségeit, a tevékenység végzésének leírását, árajánlatot.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010.
október 27-ei ülésén a 2007. január 18-án elfogadott szervezeti és mûködési szabályzatát a
23/2010. (X. 27.) RKÖ-határozattal módosította.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

A pályázat benyújtásának helye: Sárbogárd város polgármesteri hivatala (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

Hirdetmény

A pályázat benyújtásának határideje: 2010.
december 3.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2010. október 29-ei ülésén elfogadta:
– a 31/2010. (X. 29.) önkormányzati rendeletet
az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl
szóló 3/2010. (II. 15.);
– 32/2010. (X. 29.) önk. rend.-et a város címerérõl, zászlójáról szóló 15/1998. (IV. 20.);
– a 33/2010. (X. 29.) önk. rend.-et az állattartásról szóló 11/2004. (III. 25.);
– a 34/2010. (X. 29.) önk. rend.-et a piacok és
vásárok tartásának rendjérõl szóló 21/2009.
(VI. 15.);
– a 35/2010. (X. 29.) önk. rend.-et a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002. (I. 25.);
– a 36/2010. (X. 29.) önk. rend.-et az avar és
kerti hulladékok nyílttéri égetésérõl szóló
22/2007. (VI. 15.);
– a 37/2010. (X. 29.) önk. rend.-et a települési
folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 35/2004. (X.
21.);
– a 38/2010. (X. 29.) önk. rend.-et a jármûvek
behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérõl szóló 43/2004. (XII. 15.);
– a 39/2010. (X. 29.) önk. rend.-et a közterületek használatának szabályozásáról és rendjérõl
szóló 11/1997. (V. 21.);
– a 40/2010. (X. 29.) önk. rend.-et a temetõkrõl
és a temetkezésrõl szóló 15/2000. (VI. 22.);
– a 41/2010. (X. 29.) önk. rend.-et a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 41/2002. (XII.
17.);
– a 42/2010. (X. 29.) önk. rend.-et Sárbogárd
város helyi építési szabályzatáról szóló 8/2005.
(III. 30.)
önk. rend.-ek módosításáról.

A tevékenység megkezdésének ideje: a kihirdetést követõen a nyertes pályázóval megkötött
írásos szerzõdésben meghatározott idõponttól.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Kérdezték
ÚJRA GARÁZDÁLKODTAK A VANDÁLOK
Hét végén döbbenten tapasztalták a tinódiak, hogy ismeretlen tettesek az éjszaka folyamán a Tinódi utcán végig leverték a villanyoszlopokon lévõ virágcserepeket. Ez már nem
elõször történt. Nem tudni, hogy kiknek bántja a szemét a virág. Igaz, hogy már késõ õsz
van, és a fagy a virágok többségét elhervasztotta, de a tartókból kilökõdött cserepek
összetörtek, és a virágföld szétszóródott. Pedig ezekbe a cserepekbe tavasszal újra virágot lehetett volna ültetni.
A tinódiak azt üzenik az éjszakai vandáloknak: nem veszik el a kedvünket attól, hogy tavasszal újra szépen nyíló virágok mosolyogjanak a Tinódon járókra. Azt reméljük, hogy
csak belátják azok az emberek, hogy tettük értelmetlen.
Tinódiak

KI TÖRTE ÖSSZE A SARKON A KERÍTÉST?

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Panasz
Az Ó utcát nemrégiben aszfaltozták. Mivel ez az aszfalt csak az utca természetes forgalmára készült, ide nehéz, nagy gépekkel behajtani tilos. A nagy gépek számára, melyek a
határba mennek szántani, aratni, vagy a szárítóba terményt visznek, ott van az Ó utcával
párhuzamos Kisfaludy utca, amelyiknek az alapja elbírja a nehéz gépjármûveket is, és
elég széles ahhoz, hogy az ekével, vágóasztallal megrakott, nagy pótkocsikkal közlekedõ
mezõgazdasági jármûvek, teherautók is elférjenek rajta.
Ennek ellenére vannak, akik a keskeny Ó utcába hajtanak be, s az amúgy is kátyús Szélsõ
utcán át mennek ki a Kisfaludy utca felé a szárítóhoz, vagy a határba. Mivel szûk az utca,
a nagy gépek rendszeresen kitörik a sarkon a kerítésoszlopot, amit már nem egyszer
kellett helyreállítani.
A napokban újra erre járt egy traktor, és a kilengõ eke ismét kitörte azt az oszlopot. Az
újságon keresztül is szeretnénk felhívni a rongálók figyelmét, hogy ez az utca nem nekik
lett kitalálva! Járjanak arra, amerre nem okoznak kárt embertársaiknak és a most még jó
állapotban lévõ utcánkat sem teszik tönkre!
Az Ó utca lakói

Halottak napján alig találtam oda a férjem hamvainak nyughelyéhez. Nem
azért, mert nem tudom, hogy hol van,
hanem mert a mellette lévõ bokrok 9 év
alatt úgy elterebélyesedtek, hogy szinte
nem lehet megközelíteni a sírhelyet.
Többen is kérjük, hogy nyessék meg,
vagy vágják ki ezeket a növényeket,
mert gondozatlan benyomást keltenek,
és az emlékhelyen elhelyezett virágok
tele vannak lehullott faágakkal, levelekkel.
Dr. Gulyás Menyhértné és páran,
akiknek ott nyugszanak a hozzátartozóik
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KÉK HÍREK

Válogatás a Bogárdi TV
üzenõfaláról

FORRÓ SZÍVEK,
HIDEG LÁBAK
Pincébõl került elõ
az eltûnt férfi Abán

10-26 19:32 Árpád Apánk
A névtelenség védelmében! A névtelenség nem erkölcstelen. Demokráciákban
nem véletlen a titkos szavazás. Szüntessük meg? Az igazi és valós gondolat, választás, döntés csak így, befolyásmentesen születik. Ez lehet kedvezõ számunkra
(ekkor nem visítozunk) és kedvezõtlen. De (majdnem) mindenképpen a valós
nézetünket tükrözi. Fogadjuk el!
10-28 13:16 tundi
Tisztelt Varga Gábor országgyûlési képviselõ úr és dr. Sükösd Tamás polgármester úr! Hamarosan mûszaki átadás lesz a sárbogárdi rendelõintézetben. Reméljük, hogy már nem kell sokáig bejárni a betegeknek és a dolgozóknak, amikor a
felújítás elkészült. Állítólag nagy és kemény telet jósolnak!!!
11-04 11:41 F. Istvánné
Kedves Fõszerkesztõ úr! Nagyon köszönöm, hogy ilyen tartalmas cikket írtál a
Sárbogárdon átutazó vándorról. Gondolom, sokan várták már a mai Bogárd és
Vidékét, hogy ki is volt ez a vándor, aki tényleg mindenkinek köszönt és integetett.
11-05 11:00 választó
Vörös iszap? Azért nem kell elmenni Devecserre, Kolontárra. Elég megnézni az
Attila és Kossuth utcát. Az rendben van, hogy tisztítják a vízvezetéket, mert kell.
Megértjük. De hogy ne legyen pénzük egy darab 25 m-es tömlõ megvételére, azt
nem. Mi lenne, ha a szennyvízcsatornába engednék a rozsdás vizet?
11-09 07:21 választó
Tisztelt Polgármester úr! A fõtéren sok az elszáradt fa. Mikor kerülnek kivágásra,
és milyen fákat ültetnek helyettük? A parkoló gépkocsik veszélyben vannak, egy
letört ág sok kárt tud okozni.
11-09 16:59 Kõrmendiné
Üzenem a jópofa úriembernek, aki elvitte a 100 Ft-os bolt nemzeti színû zászlóját
a tartójából, hogy Isten nem bottal ver, és ennyi legyen a legnagyobb öröme az
élete során!
11-09 18:28 Vizes
Tisztelt választó! Megértjük, hogy felháborodott a vörös szín látványán, de nem
kell megijedni, ez csak vas-mangán iszap. A tisztítás során a víz elvezetését máshogy nem lehetett megoldani. A vízrendszer tisztítása mindannyiunk érdeke. A
mosóvizet a szennyvízcsatornába engedni nem lehet, hiszen az jelenleg is túlterhelt (a Tinódi utcában lakók ezt tudják bizonyítani).
11-09 21:20 választó
Tisztelt Vizes! Nem a vízrendszer tisztítása ellen emeltem szót. Ha a mosóvizet
nem lehet a szennyvízcsatornába engedni, akkor még ott van a csapadékvizet elvezetõ csatorna. Csak remélni tudom, hogy legközelebb már megoldják ezt a
problémát. Tájékoztatásul közlöm, hogy a tûzcsapok tisztításakor is az úttest alá
folyatják a vizet.
11-10 08:56 Tundi
Láttam, hogy a közhasznú munkások délelõtt 11 óra tájban zsebre tett kézzel sétáltak egy mellékutcában. Ezért veszik fel a minimálbért? Pedig tudnának munkát adni nekik így õsszel, amikor hullanak a falevelek a közintézményeknél is.
Meddig megy ez így?
2010-11-10 12:47 bogárdi közmunkás
Kedves Tündi: van igazság abban, amit ír, de ez csak a „szemétszedõ” brigádokra
vonatkozik, azokat kéne jobban ellenõrizni, nem csak hagyni õket zsebre tett kézzel mászkálni egyik boltból ki, a másikba be. A Hõsök tere és a polgármesteri iroda környéke, díszterem elõtti rész rendszeresen takarítva van, 1-2 csapat megcsinálja a dolgát, igaz, nem létminimumért, mert 43-45.000 Ft az a pénz, amit 6 órába kifizetnek a közhasznú munkásoknak. Ilyen csellengõ dologtalanok miatt általánosítanak.

Október elseje óta eltûntként keresték azt a 40
éves férfit, akinek holttestét hétfõn este háza pincéjében találták meg a rendõrök. A megállapítás
szerint a férfi erõszakos halált halt. A bûncselekménnyel a férfi testvérét és annak barátnõjét
gyanúsítja a rendõrség.
A 40 éves abai férfit húga kezdte el keresni. Október elsején a Székesfehérvári Rendõrkapitányságon tett bejelentésében elmondta, hogy testvérét
utoljára augusztus végén látták. Nem volt rá példa, hogy akár napokra is eltûnt volna szó nélkül. A
bejelentés nyomán adatgyûjtésbe kezdtek a székesfehérvári nyomozók. November 8-án este az
eltûnt lakóhelyén közigazgatási szemlét folytattak le. A szemle során a ház pincéjének földes
padlója alatt elásva megtalálták a keresett férfi
holttestét. Halálát a megállapítás szerint bûncselekmény okozta.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság forrónyomos szolgálata vette át az intézkedést, amely során elõállították a férfi vele egy házban élõ egyik
fiútestvérét és annak nõismerõsét. A gyanúsítás
szerint szerelemféltés miatt végeztek a férfivel. A
két gyanúsított szerepét a bûncselekmény véghezvitelében még vizsgálják a nyomozók. A két személy õrizetbe vétele mellett az eljárást tovább
folytatja a rendõrség.

Szerkesztette: Hargitai Lajos

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Szerelmes útonálló
November 8-án hétfõn egy kerékpáros nõt vert
meg volt élettársa a Sárbogárdot Kislókkal összekötõ útszakaszon. A volt élettárs hétfõn délben
látta meg az úton kerékpározó nõt. Autójával
megállt elõtte, a nõt lerángatta a kerékpárról, és
hajánál fogva húzta az árok felé. A sértett elmondása szerint több alkalommal ököllel megütötte,
megrúgta a férfi. A bántalmazás következtében a
nõnek könnyû sérülései lettek. A bántalmazót a
járõrök elfogták és elõállították. A sárbogárdi
nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, és bûnügyi õrizetbe vették.

Üzletszerûen loptak
Sárbogárdon múlt szerdán egy élelmiszer-áruház
biztonsági õrei egy szekszárdi férfit és egy sárbogárdi nõt értek tetten, akik hat csokoládéval igyekeztek fizetés nélkül elhagyni a boltot. A férfirõl
kiderült, hogy a Szekszárdi Rendõrkapitányság
elfogatóparancsa van érvényben vele szemben,
mert notórius bolti tolvaj. Azaz, a korrekt megfogalmazás szerint üzletszerûen, szabálysértési értékre elkövetett lopás vétség elkövetésével gyanúsítható megalapozottan. A férfit Szekszárdra szállították, ahol az eljárást vele szemben lefolytatják,
sárbogárdi társnõjét a fogdára vitték, ahol a
vizsgálat idejére szabálysértési õrizetben tartották.
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Mezõszilasi feltöltõdés
Dr. Csókay András agysebész volt Mezõszilas vendége pénteken
este, a református templomban.
A lelkész asszony köszöntõje után a sárbogárdi Huszics Vendel
Kórus teremtette meg a lelki feltöltõdéshez az alaphangulatot,
majd a neves agysebész tett bizonyságot hitérõl.
Dr. Csókay András õszintén vallott eltévelyedéseirõl, majd a Teremtõhöz való visszatérésérõl. Lebilincselõ közvetlenséggel mesélt arról, hogyan vezeti kezét és útját az Úr a magánéletben és a
hivatásában egyaránt. Idézetekkel alátámasztva hangsúlyozta: az
ember csak akkor képes igazán alkotni, ha nyitott a szíve arra a
bizonyos belsõ hangra, Isten szavára.
Hargitai Kiss Virág

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

A SZENT ERZSÉBET-NAPI BÁL
helyszíne és ideje: a Sárszentmiklósi Általános Iskola
aulája, 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 büfé is mûködik. Az est folyamán
sok-sok tombolatárgyat sorsolunk ki.
A belépõjegy ára: 2.500 Ft (mely a vacsorát is tartalmazza),
amely megvásárolható: a Suzuki Szalonban, illetve Varga
Lászlótól és segítõitõl.
Kapcsolat és információ: Varga László hitoktató,
06 (20) 414 5345, katolikusalapitvany@gmail.com

Meghívó
„Nézzünk fel Jézusra…” (Zsid. 12:2/a.)

2010. november 15. (hétfõ)
és november 20. (szombat) között
evangélizációs hét lesz gyülekezetünkben a
következõ témában:

„A FÓKUSZBAN: JÉZUS”
A szolgálatokat végzik:

Sipos Ete Zoltán szeged–újvárosi lelkipásztor
(november 15–19.),
Somogyi László székesfehérvári lelkipásztor
(november 20.).
A hétközi alkalmak este 6 órakor a fûtött gyülekezeti házban
lesznek (Sárbogárd, Tompa u. 41.). A vasárnapi úrvacsorai záró istentisztelet november 21-én, délelõtt 10 órakor kezdõdik a
templomban.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

2010. november 11. Bogárd és Vidéke

Vizekrõl, kutakról
Szeretném, ha megértenéd. De nem fogod megérteni. Mert nem
tudod megérteni. Nem is akarod. Idegesít téged, ha olyasmit akarnak megértetni veled, ami nem érdekel. Például felfoghatatlan
számodra, hogy miért kellene akármit is tudnod a kerekes kútról.
Van ugye ez a régi népdal:
„Kis kút, kerekes kút van az udvarunkban…”
Ezelõtt mondjuk száz évvel hazánkban az emberek nagy része gémeskútból vagy kerekes kútból nyerte a vizet. A legtöbb udvarban
volt ásott kút, egy olykor húsz-harminc méter mély, henger alakú,
szûk gödör, amelynek a mélyén ott csillogott életünknek a levegõ
mellett legfontosabb feltétele, a víz. Odáig le kellett ereszteni egy
vödröt, s ha azt felhúzták a kút peremére, régies szóval a kávára,
már ki is emelhettek vagy tíz liter vizet. Azt áttöltötték a saját edényükbe. Teljesen ingyen. Vízszámláról még nem is hallott a legtöbb ember. Némelyik háznál igen jóízû vizet adott a kút, az egész
környékrõl oda jártak az emberek a vödreikkel, kannáikkal. A háziak nem számítottak föl egy fillért sem ezért, volt elég. Sajnos
gyermekkorom udvarának a kútjából rosszízû, kesernyés víz jött.
A lovak, tehenek érdekes módon jóízûen megitták, nekünk nem
ízlett.
Egy házban laktunk a
nagyapámmal,
õ
ínyenc vízivó ember
volt. Különbséget tett
az egyes kutak között,
mint a borok kedvelõi
a bormárkák között.
Például a futballpálya
mellett volt egy régi
kút, annak a vizét igen
nagyra értékelte. Volt
pedig szõleje, hordó
borai álltak a pincében, de õ egy csöpp
bort soha el nem fogyasztott. Utálta. Viszont a vizet nagyon
szerette. Még a háború elõtt õ gondoskodott a család vízszükségletérõl, de már a hadak idején nekem kellett elmennem a kútra.
Az apám katona volt valahol a nagyvilágban, a nagypapa a
földeken, szõlõben munkálkodott.
Nagy élet folyt a kút körül, többen is összegyûltek ott néha. Lányok, legények kacarásztak, asszonyok pletykáltak. A társadalmi
életnek ez a területe is a semmibe tûnt. Pontosan emlékszem,
hogy egy ember 1945-ben, miközben forgatta a kút kerekét, azon
sopánkodott a barátja elõtt, hogy melyik pártra szavazzon a választásokon. Én elõbb csak egy fél vödör vizet hoztam, annyit bírt
el a karom. Eljött aztán az idõ, mikor két vödörrel is elbírtam. Hej,
azok a vörös árkok a tenyeremben, amelyeket a vödör fogantyúja
vágott! Gyötrõdtem, szuszogtam, út közben néha le is kellett
tennem a vödröket. Értéke volt akkor a víznek!
Amikor aztán városi kollégiumba kerültem, a kultúra és a modernség netovábbjának tûnt számomra, hogy elég egy csapot
megnyitnom, és már zubog is a víz.
Még itt, Sárbogárdon az 1960-as években is álomnak tûnt a legtöbb család számára a vízvezeték. Én is távoli kútról hordtam újszülött fiam fürdetéséhez a vizet. Talán 1970-ben ásták ki városszerte az árkokat a vízhálózat számára. Nagy esemény volt,
amikor az új házba beépített csövekben meg is jelent a víz. A kutak mélyén pedig mindenfelé mérgezõ, ihatatlan folyadék lötyög
víz gyanánt. Ezt is megmérgeztük. Azaz: megmérgezték.
A futurológusok, jövõkutatók mostanában egyre többet beszélnek a vízrõl. Hogy lesz idõ, mikor értékesebb lesz, mint most az
olaj.
Nem hiszem, hogy érted, miért meséltem el mindezeket.
(L. A.)
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Zöld Macska Cecén
Szenzációs elõadást láthattunk a Zöld Macska Színpad elõadásában szombaton este a Cecei Mûvelõdési Házban. Tóth Ede–Örkény István „A falu rossza” címû népszínmûvét adta elõ egy diákcsapat az életkorukhoz és a 21. századhoz igazított felfogásban.
Láthattuk a mû kétperces feldolgozását zenei aláfestéssel, élõ állóképekben, majd a bõ egyórás változatot tekinthettük meg. A 15
óra 47 perces elõadásra a társulat ajánlata ellenére nem tartott
igényt a közönség soraiból senki, tudomásom szerint.
Minden szereplõ kiváló színészi adottságokról tett tanúbizonyságot, nem beszélve arról, hogy szinte az egész elõadást végignevettük, olyan fergeteges humorral dolgozták ki a jelenetek minden
egyes mozzanatát.

S hogyan került Cecére az ifjú társulat? A cecei származású Varga
János (a község polgármesterének bátyja) felesége, Letenyei
Krisztina rendezte a darabot, s két gyermekük, Varga Simon Kristóf (a rendezõ szerepében) és Varga Virág Anna (mint Feledi legkisebb leánya, Juliska, valamint Tarisznyásné) is kivették a részüket a közös alkotásból fellépésükkel.
Az elõadásról készült felvételt megtekinthetik a Bogárdi TV adásában.
Hargitai Kiss Virág

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívja Önt a Gerlice Néptánc Egyesület

Márton-napi táncházába

SZILVESZTERI
BATYUS BÁL
CECÉN
2010. december 31-én 20 órától

2010. november 13-án,
szombaton

a Cecei Mûvelõdési Házban.

a Cecei Mûvelõdési Házba.

Nagyon sok szeretettel várunk
minden szórakozni vágyót!

18 órákor kezdõdik a gyermektáncház,
majd 19 órától a felnõtteket várjuk!
Az este folyamán a zenét
a Szedtevette zenekar szolgáltatja.
Belépõdíj: 500 Ft.
Mindenkit nagyon sok szeretettel
várunk!

Büfé, tombola, tánc és jó
hangulat!
Belépõdíj: 1.500 Ft.
Jelentkezni lehet 2010. december
10-éig a mûvelõdési házban.

8

ISKOLAI HÍREK

Miklósi hírcsokor
IKT fejlesztõ mûhely
2010. október 26-án 14 órai kezdettel
info-kommunikációs technológiákkal foglalkozó fejlesztõ mûhelynek adott otthont
az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola.
A pedagógusoknak szervezett programon
8 intézmény képviseltette magát a megyébõl; a házigazda Sárbogárdi kistérség mellett Dunaújvárosból, Székesfehérvárról,
Lajoskomáromból, Dégrõl is fogadtuk az
érdeklõdõ kollégákat. A résztvevõk közül
négy
intézmény
minõsített,
a
www.kosar.educatio.hu internetes oldalra
feltöltött IKT-gyakorlattal rendelkezik: az
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
(Sárbogárd), a Dózsa György Általános Iskola (Dunaújváros), a Hétvezér Általános
Iskola és a Tatay Sándor Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola (Székesfehérvár). A mûhely a házigazdai köszöntõ
után elõadásokkal, bemutatkozásokkal
folytatódott (IKT az ökoiskolában, elõadó: Márfiné Benkovics Ildikó, Székesfehérvár, Hétvezér Általános Iskola; interaktív tábla az alsós tanórákon, elõadó:
Szárszó Lajos, Dunaújváros, Dózsa
György Általános Iskola; szavazó- és
feleltetõrendszer a történelem tanításában, Molnár Attila, Dunaújváros, Dózsa
György Általános Iskola; tanulói laptopok
a tanítási órákon, elõadók: Kovács Zoltánné, Gajgerné Erõs Mária, Sárbogárd,
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola).
Októberben több alkalommal nyújtott betekintési, hospitálási lehetõséget intézményünk a hálózati tanulás keretében pedagógusoknak. Az új módszerek mellett kitüntetett figyelem kíséri a tanórai laptophasználat iskolai gyakorlatát.

Iskolai ünnepély
október 23-a emlékére
Szép hagyományunk szerint a teljes nyolcadik évfolyam közremûködött az ünnepi
mûsor elõadásában. Elgondolkodtató, a
kicsik és a nagyok számára is átélhetõ, jól
megszerkesztett produkciót láthattunk,
kifejezõ beszéddel, megható dallamokkal.
Az iskolai ünnepség a Himnusz közös
éneklésével kezdõdött, és a versenyeken
sikeres tanulóink elismerésével zárult. Hagyományosan ezen a napon az osztályok
delegálták képviselõiket a diákközgyûlésre, ahol elmondhatták véleményüket, kéréseiket az iskola vezetõinek.
Az ünnep délutánján indult a Bolyai matematika csapatverseny székesfehérvári
eredményhirdetésére a Kósa Szilárd, Kõrösi Ádám, Nagy Krisztián, Rapolder Richárd négyes. Az idei tanévben is igazolták
a verseny mottóját, miszerint „Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb
érték az életben”. A döntõs Hétvezér iskola csapatától csupán egy ponttal lemaradva az elõkelõ 2. helyet szerezték meg. Felkészítõ tanáruk, és a helyi forduló szervezõje: Téglás Anita.

Tanulóink tollából:
Sakkversenyen jártunk
Október utolsó elõtti szombatján reggel 8
órakor indultunk Nagylókra sakkversenyre. Viski Péter bácsi várt minket az óvoda
parkolójában, és amikor összegyûlt a csapat, indulhattunk is. A buszon mindenki
vidám volt, de sokunkon meglátszott a reggeli fáradtság és az izgalom jele.
Mikor megérkeztünk, végre belülrõl is
megszemlélhettük a nagylóki iskolát. Aranyos kis iskolának tûnt. Körbenéztünk,
eközben sorban érkeztek a csapatok és a
versenybírók. Kilenc órakor megvolt a köszöntõ, utána pedig indultak a sorsolások,
hogy eldöntsék, ki kivel fog játszani. Ez idõ
alatt lazíthattunk még egy kicsit. Csengõszó jelezte a játszmák indulását, kétszer 20
perc volt egy játékidõ. A játék végeztével
mehettünk pingpongozni, vagy csocsózni.
Az asztalokra sütik és üdítõk voltak kirakva, ha éppen megéheztünk, vagy megszomjaztunk, nyugodtan fogyaszthattunk.
Hat fordulót játszottunk, és amikor eljött
az eredményhirdetés, mindannyian izgultunk. Mindenki kapott emléklapot és egy
tollat. A helyezettek érmet és oklevelet
kaptak, a legjobbak pedig még kupát is.
Nekem a 2. helyet sikerült elérnem.
Készült csoportkép, és a helyezettekrõl
külön fotó is.
Hazafelé többnyire mindannyian elégedettek voltunk, és már alig várjuk a következõ versenyt. Addig is szakköri foglalkozásokon Péter bácsi további érdekes megoldásokkal ismertethet meg bennünket.
Gyõri Laura 7. a

A hetedik évfolyamos tanulók az elmúlt
napokban Kölcsey Ferenc „Parainesis” címû mûve kapcsán azt a feladatot kapták,
hogy szónokoljanak a környezetvédelem
érdekében. Íme néhány kiragadott mondat a gyerekek fogalmazásaiból, s íme néhány megszívlelendõ intelem, tanítás.
Összeállította: Zelmanné Varga Zsuzsanna.

Vigyázzunk Földünkre!
Az univerzum legszebb bolygólya a Föld,
az úgynevezett kék bolygó. Itt talált otthonra sok millió élõlény, köztük mi, emberek is. Ahhoz, hogy ezt a szép világot gyermekeink, és azok gyermekei is láthassák és
élhessék, vigyáznunk kell rá! Ezért kérek
mindenkit, tartózkodjon olyan cselekményektõl, melyekkel árthatna környezetünknek! Szeresd a bolygód, hiszen õ is
szeret téged, meghálálja nekünk, amit érte
teszünk. (Murányi Róbert 7. b)
Mennyivel jobban nézne ki a Föld, ha minden ember életében legalább egy fát ültetne. Ha nem vigyázunk környezetünkre, akkor kipusztulnak a növények és az állatok,
szennyezetté válhat a levegõ az autók és a
gyárak által kibocsátott füsttõl. Mi otthon
a szüleimmel is próbálunk vigyázni a kör-
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nyezetünkre, nem égetjük feleslegesen a
villanyt, nem folyatjuk a csapvizet, és
igyekszünk szelektíven gyûjteni a szemetünket. (Juhász Fanni 7. b)
Mostanában mi, emberek nem fordítunk
elég figyelmet a természetre. Egyre több
idõt töltünk az egyre zsúfoltabbá váló
nagyvárosokban a káros anyagok között.
Keveset vagyunk a természetben, a friss levegõn, ezért egyre több a betegség. Hatalmas méreteket ölt az erdõpusztítás, pedig,
mint tudjuk, a fák a világ tüdejeként mûködnek. (Kovács Réka 7. b)
A természet minden élõlény számára fontos. A növényevõ állatok belõle szerzik a
táplálékot, a zöld növények nélkül pedig
nem jönne létre fotoszintézis, vagyis nem
termelõdne oxigén, és így a Föld nem lenne alkalmas az életre. A növények sok-sok
vitaminban és ásványi anyagban gazdag
termést érlelnek, amiknek segítségével
egészségesebbek lehetünk. Ezért is fontos,
hogy mindannyian óvjuk a természetet,
vigyázzunk rá! (Kiss Adrienn 7. b)
Figyelnünk kell környezetünk tisztaságára, mert könnyen elõfordulhat, hogy egyszer a környezetszennyezés miatt Földünk
lakhatatlanná válik. Azt is meg kell próbálnunk, hogy másokat is ezen ügy szolgálatába állítsunk. Lehet, hogy ez nehéz feladat,
de cselekedni kell, hiszen végveszélyben
van a bolygónk! (Rick Mátyás 7. b)
Jó volna, ha a világ minden vizes élõhelyén
zavartalan élet folyhatna. Ám ehhez jobban meg kell ismernünk a vizek élõvilágát,
meg kell becsülni a víz értékét, be kell
szüntetni a szennyezést, hogy ne okozzunk
további károkat környezetünknek, önmagunknak. (Hegedüs Judit 7. b)

Novemberben hozzánk jönnek
a középiskolák
Pályaválasztást segítõ rendezvény lesz az
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolában. A program lehetõséget nyújt a középfokú intézmények számára, hogy oktatási
kínálatukat bemutassák, megismertessék
továbbtanulásra készülõ diákjainkkal és a
szüleikkel.
A középiskolák bemutatkozásának idõpontja: 2010. november 15., hétfõ, 16 óra
30 perc.
Helye: ÁMK Sárszentmiklósi Általános
Iskola.
A bemutatkozó intézmények:
1. Petõfi Sándor Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, Sárbogárd
2. Árpád Szakképzõ Iskola és Kollégium,
Székesfehérvár
3. Árpád Szakképzõ Iskola Szent István
Szakképzõ Iskolája, Székesfehérvár
4. Abai Gimnázium, Aba
5. Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium,
Dunaújváros
6. Pentelei Molnár János Szakiskola, Dunaújváros
Minden érdeklõdõ tanulót és szülõt szeretettel várunk!
Horváth Ferencné igazgató
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A Petõfi Sándor Gimnázium várja új diákjait
Közel 60 éves iskolánk a hagyományokat tiszteletben tartva törekszik az állandó megújulásra. Korunk követelményeit és a szülõk elvárásait szem elõtt tartva az iskola nagy
hangsúlyt fektet a nyelvoktatásra és az informatikai képzésre, a kis csoportokban folyó oktatásra (ECDL-vizsgára
felkészítõ tanfolyam, informatikai szakkörök, nyelvi szakkörök, jól mûködõ cserekapcsolat külföldi gimnáziumokkal, rendszeres kiutazással). A tanórákon kívüli idõ minél
hasznosabb és változatosabb eltöltése érdekében több
mint 20 szakkör várja az érdeklõdõket, és az alsóbb évfolyamokon rendszeresek a kirándulások is. A 11-12. évfolyamon emelt szintû képzésre van lehetõség a kötelezõ
érettségi tárgyakon túl bármely tárgyból, csoportos igény
szerint.
A 2011-2012-es tanévben a gimnázium a következõ képzési típusokra hirdet felvételt:
* általános tantervû 4 évfolyamos gimnáziumi képzés,
melynek során egyszerre akár három nyelvet is tanulhatnak a diákok (választható nyelvek: angol, német, francia,
orosz, olasz). Felvételi keretszám: 14 fõ. (Osztálylétszám:
32 fõ.)
* általános tantervû 4 évfolyamos képzés emelt angol,
informatika és matematika óraszámmal. Osztálylétszám:
32 fõ.
* 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi elõkészítõ. A képzés célnyelve az angol, amelyet heti 9 órában tanulnak a diákok.
A második nyelv a német heti 4 órában. A kiemelten magas
óraszámú idegen nyelvi képzés mellett informatikai képzés (heti 5 óra), valamint tanulás-módszertani képességek
elsajátítása is szerepel a programban. Felvételi keretszám: 16 fõ.

A FELVÉTELI VIZSGA IDÕPONTJA:
2011. január 22. 10 óra.
TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSRÕL:
2010. november 18. 14.30 óra.

* 8 évfolyamos gimnázium. A nyelvi alapozásként tanult latin nyelv mellé angol, francia, német, olasz és orosz nyelv
választható. Kilencedik évfolyamtól a latin helyett újabb élõ
idegen nyelvet vesznek fel a diákok, amit emelt óraszámban tanulnak. A képzés jellegébõl adódóan rendszerezettebb, elmélyültebb tudás birtokába juthatnak a tanulók,
melyhez a szükséges kompetenciák fejlesztése is társul. A
nyolcosztályos rendszer egyik elõnye, hogy elkerüli a 14
éves korban jelentkezõ iskolaváltási nehézségeket. Osztálylétszám: 30 fõ.
A leendõ kisgimnazistáknak is központi felvételi vizsgát
kell tenniük, ami kétszer 45 perc. Egy anyanyelvi és egy
matematikai feladatlapot kell megoldani.
Az alábbi linken megtekinthetõk a korábbi évek feladatlapjai:

http://www.oh.gov.hu/kozoktatas/
korabbi-beiskolazasi/korabbi-beiskolazasi
Idén, a hagyományoktól eltérõen, március elején szóbeli
meghallgatásra is sor kerül, amelyen szövegértési feladatot kell megoldani a vizsgázóknak.
Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ, vagy a honlapról letölthetõ.

A FELVÉTELI VIZSGA
IDÕPONTJA ÉS HELYE:
2010. január 21. 14 óra a gimnáziumban.
TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSRÕL:
2010. november 27. 10 óra.
NYÍLT NAP:
2010. november 27. 8 órától.
LÁTOGASSON EL
HONLAPUNKRA IS:

www.psg.hu
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LÉGIÓ 2000 SECURITY–BOGÁRD ÉS VIDÉKE–
LSC SÁRBOGÁRD VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
Az V. forduló eredményei

OMV–SÁRBOGARAK 6:2 (2:1)
Vezette: Tóth I.
OMV: Plézer, Nagy, Lukács, Killer G., Herczeg. Csere: Derecskei, Kiss, Simon, Takács.
SÁRBOGARAK: Csuti J., Dizseri P., Gazdag, Steinbach, Madarász. Csere: Dizseri B., Kiss A., Németh Cs., Németh T.
1. perc: Nagy eladta a labdát, Steinbach csúnyán kapu mellé lõtt.
3. perc: Dizseri P. nem találta el a kaput nagy helyzetben. 5. perc:
Killer lõtt kecsegtetõ helyzetben kapu mellé. 6. perc: Herczeg
megszerezte a vezetést. 9. perc: Lukács is megtalálta góllövõcipõjét. 15. perc: Gazdag egyéni akció után szépít. 23. perc: Killer
okosan helyezte kapuba a labdát. 26. perc: Simon lõtt nagy kapufát. 28. perc: Madarász használta ki az OMV védelmének hibáját.
29. perc: beindult az OMV. Killer szerzett gólt. 31. perc: Simon is
feliratkozott a góllövõk közé. 38. perc: Simon beállította a végeredményt. Sportszerû mérkõzésen a rutin diadalmaskodott.
Góllövõk: Herczeg, Lukács, Killer G. 2, Simon 2, ill. Gazdag, Madarász.

EXTRÉM-TOLEDO 2005 6:2 (0:0)
Vezette: Tóth I.
EXTRÉM: Németh, Dévényi, Derecskei G., Major, Horváth T.
Csere: Horváth D., Lakatos T.
TOLEDO: Barabás B., Gazsó, Barabás R., Szabó, Dombi. Csere:
Cseri, Orbán.
Az elsõ félidõ egyetlen említésre méltó eseménye Dévényi kihagyott gólhelyzete. 23. perc: Dévényi bevette a Toledo kapuját.
Felgyorsult a játék. 28. perc: Szabó hatalmas kapufát rúgott, a 20
méterre álló Horváth D. elé pattant a labda, aki kapásból a kapuba lõtte. 30. perc: Lakatos tiszta helyzetben a kapufára rúgta a labdát. 35. perc: Lakatos most nem hibázott. 36. perc: Horváth T. is
megirigyelte társai gólképességét, feliratkozott õ is. 37. perc: Orbán szépített. Még ugyanebben a percben Derecskei lõtt gólt. 39.
perc: ismét Derecskei jeleskedett. 40. perc: Dombi lövése a kapufáról befelé pattant. A felejthetõ elsõ félidõ után elfogadható
teljesítményt nyújtottak a csapatok.
Góllövõk: Dévényi, Horváth D., Lakatos, Horváth T., Derecskei , illetve Orbán, Dombi.

SÁRKERESZTÚR KIKE–
LÉGIÓ 2000, FAIR BÚTOR 1:2 (0:0)
Vezette: Tóth I.
KIKE: Visi, Madár, Hajdinger J., Hajdinger Z., Sütõ. Csere:
Szauervein.
LÉGIÓ: Lekner, Németh A., Lakatos Gy., Huszár Cs., Baki. Csere: Huszár Z., Szilágyi Cs., Szilágyi F., Vereczkei.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában 10-én 20.00 órától tekinthetik meg.
Sárga lap: Hajdinger J., illetve Németh. Góllövõk: Hajdinger Z., illetve Huszár Cs., Huszár Z.

SPURI–BAD BOYS 4:3 (1:0)
Vezette: Tóth I.
SPURI: Szalai, Kovács, Palásti G., Huszár L., Rohonczi. Csere:
Bodó, Márkovics, Palásti V., Simon.
BAD BOYS: Horváth I., Tóth, Hajba, Kuti, Mikuli. Csere: Berzeviczy.
Óvatosan kezdtek a csapatok. 13. perc: Rohonczi ígéretes helyzetben a kapu fölé fejelt. 14. perc: Márkovics megszerezte a veze-

tést. 15. perc: Kuti lövése centiméterekkel ment a kapu mellé. 16.
perc: Horváth I. hibáját Bodónak nem sikerült kihasználni. 19.
perc: Rohonczi jól eltalált lövése Horváth I. térdérõl szögletre
pattant. 21. perc: Berzeviczy egyenlített. 24. perc: Kuti egy lepattanó labdát a hálóba helyezett. 25. perc: Hajba erõs lövését Szalai
szögletre ütötte. 26. perc: Márkovics a félpályáról lövésre szánta
el magát, a labda a kapuban kötött ki. Egyenlõ az állás. 29. perc:
Bodó csetlett-botlott a kapu elõtt, odalett a helyzet. 32. perc: Kuti
tálalt Berzeviczy elé, aki kilõtte a hosszú sarkot. 38. perc: Palásti
G. egyenlít. 39. perc: Rohonczi megadta a kegyelemdöfést. Megint nem sikerült a pontszerzés, pedig kétszer is vezetett a Bad
Boys, így kénytelenek pont nélkül állni.
Góllövõk: Márkovics 2, Palásti G., Rohonczi, illetve Berzeviczy 2,
Kuti.

DANUBIA–HORVÁTH KER. 5:10 (4:3)
Vezette: Szakács I.
DANUBIA: Somogyi, Takács, Tar, Horváth A., Dravecz. Csere:
Gábris, Kiss L.
HORVÁTH KER.: Kovács G., Oláh, Kovács S., Horváth J., Horváth D. Csere: Antal, Kovács R., Nyári.
2. perc: Dravecz lövését védte Kovács kapus. 4. perc: Dravecz futtából kapu mellé tüzel. 7. perc: Kovács R. átlövésbõl szerezte meg
a vezetést. 10. perc: Horváth A. lõtt kapu fölé. 11. perc: Oláh lövése a kapufáról a mezõnybe vágódott. 12. perc: szabadrúgás után
Gábris egyenlített. Azonban nem sokáig örülhettek, mert kezdés
után Horváth D. újra megszerezte a vezetést. 13. perc: Gábris az
elcsúszó kapus mellett biztosan helyezett a kapuba. 17. perc: a
nagyfõnök, Horváth J. gólt szerzett. 18. perc: Horváth A. egyenlít.
19. perc: Dravecz szerencsés gólt lõtt. 25. perc: Kovács S. egyenlít.
27. perc: Horváth D. elõnyhöz juttatta a csapatát. 29. perc: Horváth J. (Dekás) a kapufát tesztelte. 30. perc: Horváth D. fejelt a
kapuba egy ide-oda pattogó labdát. 32. perc: Horváth D. kapott
egy jó átadást, melyet nem hibázott el. 34. perc: nem figyeltek a
védõk Kiss L.-ra, és szépített. 36. perc: Horváth D. hozta helyzetbe Horváth J.-t, aki megszerezte második gólját a mérkõzésen. 38.
perc: Horváth D. lövése elkerülte a kaput, az oldalfalról visszapattanó labdát biztosan értékesítette. 39. perc: Horváth D. meglõtte a hatodik gólját, ezzel beállítva a végeredményt. Igazi gólzáporos mérkõzésen megérdemelten gyûjtötte be a három pontot a
Horváth Ker. csapata.
Sárga lap: Oláh. Góllövõk: Gábris 2, Horváth A., Dravecz, Kiss L.,
illetve Kovács R., Horváth D. 6, Horváth J. 2, Kovács S.

Tabella
1. Twister Galaxy
2. Horváth Ker.
3. Légió 2000, Fair Bútor
4. OMV
5. Sárkeresztúr Kike
6. Extrém
7. Spuri
8. Toledo 2005
9. Sárbogarak
10. Danubia
11. Bad Boys

4
3
3
4
2
3
2
1
-

1
1
1
2
1
-

1
1
1
2
1
3
3
2
4
4

17:4
29:18
15:6
22:9
28:15
21:10
20:37
6:19
8:16
18:27
9:18

12
9
9
9
7
7
6
4
2
1
0

Megjegyzés: az OMV-tõl Palotás jogosulatlan játéka miatt -3 pont levonva. Az Extrémtõl Pálinkás jogosulatlan játéka miatt -3 pont levonva.

Góllövõlista:
1. Horváth Dávid, Horváth Ker., 16 gól.
Gróf Ferenc

Bogárd és Vidéke 2010. november 11.

SPORT

11

Megyei I. o. férfi kézilabda

VAX I. Sárbogárd–VAX II. Sárbogárd 33:31 (19:15)

Rangadó hazai pályán, hazai ellenféllel
Vezette: Kosztend Szabolcs, Tiringer László.
VAX I.: Németh Tamás I.–Rehák Tamás (6), Pluhár Tamás (7),
Takács Lajos (2), Balogh Viktor (6), Botka Tamás (3), Szabó József (3). Csere: Vorsléger Zoltán (6). Edzõ: Rehák Sándor.
VAX II.: Borostyán–Németh Tamás II. (3), Nacsa Márk (10),
Bodoki Péter (4), Suplicz István (4), Bodoki György II. (8), Szilveszter János (1). Csere: Varga Roland, Bodoki György I. (1)
Edzõ: Bodoki György I.
Ez a mérkõzés a múltkori derbi visszavágója volt, a két csapat
szinte ugyanabban a felállásban játszott. A meccs is ugyanúgy alakult, mint az elmúlt fordulóban. Szép számú közönség elõtt egy
barátságosnak egyáltalán nem nevezhetõ játék alakult ki. Azért a
durvaság határain belül maradt mindkét gárda, de egy idegen
semmiképpen sem tudta volna megállapítani, hogy ezek a fiúk tulajdonképpen egy egyesületbe tartoznak. Nem adtak és nem kértek egymásnak kegyelmet. A játékvezetõk is azt gondolták, hogy
eljönnek egy alibi meccset vezetni, de tévedtek, méghozzá nem is
kicsit. Saját bevallásuk szerint egy nagyon nehéz mérkõzés zajlott,
bírói szemmel is.

De nézzük a szakmai részt. Az I-es csapat a mérkõzés elején magához ragadta a kezdeményezést, és az elsõ félidõ végére magabiztos, 4 gólos vezetést szerzett. Aztán, mint ahogy az lenni szokott, jött a második félidõ, az I-es csapat már kezdte elhinni, hogy
zsebben van a meccs, egymás után hagyták ki a ziccereket, volt
rengeteg rossz indítás, amikkel magára húzta a II-es csapatot. A
végére az elõny 2 gólosra csökkent. Ha még esetleg egy kicsit tovább tart a mérkõzés, akkor a gyõzelem sem lett volna garantált az
I-es csapat részére, de a sportban a „ha” semmit nem jelent.
Az I-es csapatból mindenképpen szeretném kiemelni Pluhár Tamást, Rehák Tamást, illetve Vorsléger Zoltánt, a II-es csapat húzóemberei pedig Bodoki György II. és Nacsa Márk voltak, valamint Borostyán János kapus és Bodoki Péter, aki magához képest
jól teljesített.
Az I-es csapat szombaton 18 órakor a DAC II. csapatát fogadja a
Mészöly csarnokában, a II-es csapat pedig Martonvásárral játszik
itthon vasárnap 17 órakor.
Hajrá, VAX Sárbogárd!
Rehák Sándor

Az Agárdi Termál csoport
eredményei

A Turul–Macron csoport
eredményei

Mezõszilas–Sárosd 3-6 (0-3)
Góllövõk: Töldi (2), Nagy, illetve, Gál (3),
Zách (2), Majláth. Kiállítva: Toldi.
Kulcs–Vajta 1-1 (1-1)
Góllövõk: Radnó, illetve Fekete.
Sárbogárd–Rácalmás 5-2 (3-1)
Góllövõk: Lakatos, Berta (2), Bognár, Hegedûs, illetve Szabó G., Antal.
Pusztaszabolcs–Enying 5-2 (2-0)
Góllövõk: Györök (2), Tóth (3), illetve
Trákányi, Pómizs.
Cece–Sárszentágota 5-1 (0-1)
Góllövõk: Csomai, Bánóczki (2), Bögyös,
Kovács N., illetve Márton.
Lajoskomárom–Adony 2-1 (1-0)
Góllövõk: Orosz, Reichardt, illetve Nagy.
Seregélyes–Dég 3-1 (1-0)
Góllövõk: Kovács (3), illetve Sörös Zs.
Mezõfalva–Aba-Sárvíz 1-2 (1-2)
Góllövõk: Tórizs, illetve Berengyán, Esze.
Kiállítva: Szalai.

Szabadegyháza II.–Besnyõ 0-2 (0-0)
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Dunapentele–Mezõkomárom 7-2 (4-2)
Góllövõk: Berkes, Reichert, Deli, Rácz,
Nagy, Bita, Barkóczi, illetve Nagy (2). Kiállítva: Bata, Lendvai.
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Nagylók SE–Hankook 6-0 (2-0)
Góllövõk: Nyikus (2), Bakos, Szabó, Molnár, Nagy.
Zichyújfalu–Perkáta 2-0 (1-0)
Góllövõk: Káplár, Szaniszló.
LMSK–Soponya 4-1 (0-0)
Góllövõk: Csizmadia (2), Pap (2), illetve
Szita.
Az Alap–Elõszállás mérkõzést elhalasztották.
1. Besnyõ
13 10
2. Nagylók
13 10
3. Zichyújfalu
13 9
4. Elõszállás
11 6
5. Alap
12 7
6. LMSK
12 7
7. Perkáta
12 7
8. Szabadegyháza II.
13 5
9. Dunapentele
13 3
10. Soponya
13 2
11. Kisapostag
13 3
12. Nagyvenyim
11 2
13. Mezõkomárom
12 1
14. Hankook
13 1
Kisapostagtól -1 pont levonva.
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Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

POLGÁRÕRVONAL

Kisapostag–Nagyvenyim 1-0 (1-0)
Góllövõ: Vincze.

A Turul–Macron csoport állása

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Aba–Sárvíz
13
2. Sárosd
13
3. Mezõfalva
12
4. Adony
13
5. Seregélyes
13
6. Lajoskomárom
13
7. Pusztaszabolcs
12
8. Sárbogárd
13
9. Dég
13
10. Kulcs
13
11. Vajta
13
12. Mezõszilas
13
13. Enying
13
14. Rácalmás
13
15. Cece
13
16. Sárszentágota
13
Kulcstól -1 pont levonva.

Góllövõk: Viola, Lepsényi.

Lakossági bejelentések
és segítségkérések a
polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ
telefonszámon:

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

A Femol csoport állása
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1. Csákvár
13 13
2. Velence
13 9
3. Kápolnásnyék
13 8
4. Martonvásár
13 7
5. Iváncsa
13 7
6. Szabadegyháza
13 7
7. Kisláng
13 6
8. Pákozd
13 6
9. Bakonycsernye
13 6
10. Baracs
12 5
11. Polgárdi
13 5
12. Sárszentmiklós
12 4
13. Dunafém–M.hegy 13 4
14. Etyek
12 1
15. Káloz
13 1
16. Pusztavám
12 1
Pusztavámtól -1 pont levonva.
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A második születésnap
Amíg élünk, úton járunk. Amíg járunk,
meg-megbotlunk. Csak az nem mindegy,
hogy melyik úton járunk, és mibe botlunk
bele! Többek között errõl ismerni meg,
hogy kik vagyunk.
„A történetem ott kezdõdik, hogy új papot
kapott a gyülekezet. Egy fiatalt, aki minden reformátust végiglátogatott. Így jutott
el hozzánk is, mert a templomban nem
találkozott velünk.
Nem tudom, hogy informálódott-e rólunk
elõzõleg, de nagyon sok olyat mondott,
amitõl úgy éreztem, átlát rajtam, mint az
ablakon.
Aztán többször jött, s mindig kérte, hogy
adjuk vissza a látogatást: menjünk templomba. Mivel azonban a gyerekeink jártak
iskolai hittanra, nyugodtak voltunk, hogy
legalább helyettünk is letudták a vizitet.
De a lelkész csak mondogatta, hogy másképp kellene élnünk, meg hogy milyen kár
az egészségünkért meg a fiatalságunkért…
Meg aztán, hogy nem is tudjuk, mitõl fosztjuk meg magunkat.
Jókat nevettem magamban, mert ezt inkább én mondhattam volna el róla. Mindig
kínáltam igazán jó borokkal, de soha nem
ivott. Elõször azt hittem, hogy csak játssza
az eszét. De mivel gyakrabban meglátogatott, és soha nem fogadta el, hát elhittem,
hogy tényleg nem iszik. De hogy én fosztom meg magam valami jótól? Ez nevetséges. Hiszen még vasárnap reggel is felkeltem, hogy nyitáskor a bisztróban legyek, és
vigyem haza kettõnknek az aznapi bort!
Mindig arról beszélt, hogy kár az évekért
meg a gyerekeinkért. Meg aztán van lehetõség arra, hogy meggyógyuljunk.
Egyszer azzal jött, hogy a Mátrában lesz
valami gyógyító hét, és nagyon jó lenne, ha
mi is elmennénk. Õ is velünk jönne. A felesége vállalná azalatt a mi két kamasz
gyerekünket.
Úgy gondoltam: ha a saját kettõ mellé hiányzik neki még két nagyevõ kamasz, hát
örüljön nekik! Nekünk meg miért ne járna
egy kis pihenõ? Ráadásul az egyház fizeti
az üdülés nagyobb részét! A feleségemnek
is tetszett az ötlet, menjünk!
Amikor a helyszínre értünk, megijedtem a
látványtól. Azt a sok rozzant, iszákos embert! Fõleg öregebbek voltak. Az egyik
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik szeretett
feleségem, édesanyám,
nagyanyám,

CSUTI JÓZSEFNÉ
született Oláh Katalin
temetésén megjelentek,
sírjára virágot, koszorút
helyeztek, mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

sírt, a másik reszketett. Zavarban voltam,
mert egy lelkész valami olyat mondott,
hogy a borospohár alján mosolyog a sátán,
és örül, hogy rövidítheti az életünket. De a
napi néhány liter bor, meg a többi, hát az
csak nem árt? – gondoltam. Azért kezdtem
kényelmetlenül érezni magam.
Beszéltek arról is, hogy Isten ki akar szabadítani a rabságból. Meg hogy nagyon szeret. Emlegettek egy lelkészt is, aki nagyon
szerette az iszákosokat. Amikor fiatalon
meghalt a lánya, maga temette el. Pár év
múlva egy este rosszul lépett le a vonatról,
és aláesett. Amikor haldoklott, állítólag
végig Jézusról beszélt, és a nõvérek álltak
az ágya mellett, mert ilyet még nem álltak.
Ez mind együtt furcsa volt nekünk. Bár úgy
terveztük a feleségemmel, hogy le-lelépünk a sok üldögélés elõl, mégse tudtunk
elmenni. Orvosok is beszéltek. Az egyiktõl
meg is kérdeztem: honnan ismer. Mert
olyanokat mondott, amik tisztán rólam
szóltak. De azt válaszolta, hogy ezelõtt
még soha nem látott.
Aztán meg az énekek! Azok nagyon szépek voltak. Sokat imádkoztunk is. Egyik
este a feleségem azt súgta a fülembe:
– Te, én úgy érzem, mintha belülrõl kisöpörtek volna!
Nem mertem bevallani, hogy én is. Késõbb
beszéltünk errõl, s õ ugyanazt mondta,
amit én: nagyon jól érzi magát, egészen
könnyûnek! Pedig már négy napja nem
ittunk semmit.
Az ötödik napon legszívesebben szembeköptem volna magam. Hogy éltem én eddig? Élet volt ez? Hát engem az ördög csapott be minden nap! Kiszedte a zsebembõl
a pénzt, és úgy költette el velem, hogy semmim se maradjon! Míg az öcsém házat épített, és kocsit vett, én még mindig szobakonyhában laktam. És hányszor verekedtünk! A gyerekek hogy sírtak olyankor!
Hát tényleg, ez nem volt élet!
Rövidre fogom. Négy éve történt mindez.
Amikor hazamentünk, sírtunk. Úgy sajnáltuk, hogy el kell jönni. De sírtunk akkor
is, amikor a gyerekekért mentünk. A lelkész felesége már várt minket vacsorával.
Azt mondta:
– Úgy örülök, hogy újra itt vagytok!
Én meg:
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ID. HOROG JÓZSEF
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet
a Szentlélek Temetkezés dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

– Nem, mi még nem voltunk itt!
Zavarba jött. Majd így folytatta:
– Mi most vagyunk itt elõször. Akik elmentek a gyógyító hétre, azok más emberek
voltak. Mi már nem azok vagyunk, mert mi
most születtünk.
Aztán ezen sírtunk mindnyájan. Napokig
csak sírtunk, olyan szép volt az egész, úgy
örültünk.
Mit mondjak? Amióta feleségemmel
Krisztus gyermekei lettünk, még a Nap is
másként süt. Boldog lett az életünk. Mi vagyunk a legboldogabb család a világon. A
legnagyobb örömünk az, ha az Igét olvashatjuk, vagy hallhatjuk. A gyerekek is velünk imádkoznak. Otthonunk lett a kis
templomunk, és templommá lett a kis otthonunk. Többször is visszamentünk a
Mátrába, mert szívem vágya, hogy mindenkinek elmondhassam, mi történt velem. Régebben gyakran mondta a szomszédom megvetõen:
– Tegnap megint láttalak, ahogy botladoztál hazafelé.
Pedig jó széles járdánk van, le is betonozták a lakók.
Most is botladozom. De már más úton!
Azon, ami egyenes és az örök életre visz.
Ez a keskeny út, és nagyon kell figyelni rajta. Az iszákosságból megtértünk, de minden nap meg kell térnem a többi bûnbõl,
amiket korábban észre sem vettem. De
ezek ma már fájnak. Régen az egész elrontott életem sem fájt.
Amikor tavaly új személyit kellett csináltatnom, a kisasszonytól azt kérdeztem:
– Beírhatom-e mind a két születési dátumomat?
Úgy nézett rám, mint a bolondra. Persze,
tréfáltam. Mert írás nélkül is tudom, hogy
nekem kettõ van! Csak a második nem az õ
nyilvántartásukban szerepel! Hanem az
Élet Könyvében, arany betûkkel.”
„Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt,
és meghallgatta kiáltásomat. Kivont engem a pusztulás gödrébõl, a sáros fertõbõl,
és sziklára állította fel lábamat, megerõsítvén lépteimet.” (Zsolt 40,2-3)
Hálát adok neked, Uram, hogy mennyei
könyvedben, az Élet Könyvében ott van az
én nevem is. Nem azért, mert megérdemlem, hanem azért, mert Te nagyon kegyelmes vagy. Köszönöm, hogy számon tartasz! Köszönöm, hogy nem akartad vesztemet akkor sem, amikor én még semmit
sem tudtam rólad! Köszönöm, hogy megmentettél, és kiválasztottál az örök életre!
Adj hálás szívet mindezért! Ámen.
Riskóné Fazekas Márta:
Tükör által – színrõl színre

Bogárd és Vidéke 2010. november 11.
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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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NAGYMAMA RECEPTJEI
Márton lúd – avagy Márton-napi jóslások és finomságok
„Aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át éhezik” – vallja a mondás. De tudta,
hogy a lúdpecsenye nemcsak fenséges íze miatt volt népszerû, hanem jósoltak is belõle?
Hallott már Szent Márton vesszejének szerencsehozó hatalmáról?

Szent Márton legendája
Márton Kr. u. 316-ban, vagy 317-ben született Savariában (ma Szombathely). A római seregben szolgált katonaként. Egy téli
napon Amiens felé tartott, amikor az úton
találkozott egy koldussal. Neki adta a köpenyét.

letnek örvendett, ezért késõbb Franciaország egyik védõszentjévé is választották.
A lúd története: Márton napján ludat szokás sütni. Hogy miért? Szent Márton emlékére, pontosabban annak a történetnek az
emlékéül, mikor is Szent Márton egy
libaólban rejtõzött el, mert nem akarta,
hogy püspökké szenteljék fel Tours-ban. A
ludak sajnos hangos gágogással elárulták a
rejtekhelyét, így kénytelen volt megadni
magát a sorsának.
Márton-napi szokások: a György-napkor
kihajtott állatokat is Márton napja körül
terelték be a téli szállásukra. A Nyugat-Dunántúl pásztorai a falvaikban zöld
ágat, vesszõt osztottak. A hiedelem szerint
Szent Márton vesszeje frissen vágott, megszentelt, lombos nyírfavesszõ, ami segít távol tartani a betegségeket, és növeli az állatszaporulatot. Márton napjára az újbor
is kiforr.
Márton-napi libapecsenye: a liba levágásának szokása valószínûleg úgy alakult ki,
hogy a paraszti év végével – novemberben
– a cselédek megkapták az évi bérüket,
amihez egy felhizlalt liba is járt fizetségként.

Sörös töltött libasült
A legenda szerint a koldus maga Krisztus
volt. Márton 339-ben, 22 éves korában keresztelkedett meg, szolgálati helyén, Amiensben megalapította az elsõ gall kolostort. Késõbb, 371-ben Tours püspökévé
választották. 397. november 8-án hunyt el,
és a legenda szerint november 11-én temették el. Ezt a napot késõbb Szent Márton ünnepévé nyilvánították. Márton szerénysége, egyszerûsége és az általa véghezvitt csodák következtében különös tiszte-

Hozzávalók: 1 liba, 30 dkg vagdalt, 1 csokor petrezselyemzöld, 2 tojás, 2 zsemle,
egy kis tej, 1 hagyma, só, bors, fél liter sör.
Megtisztítjuk a libát, majd kívül-belül
megfûszerezzük. A liba szívét, máját, zúzáját ledaráljuk és a vagdalthoz adjuk. A belsõségekhez keverjük a tojásokat, petrezselymet, tejben áztatott zsemléket, sózzuk, borsozzuk, majd megtöltjük vele a libát. A libát zsiradékkal bélelt tepsibe helyezzük, fél liter vizet öntünk mellé, és gyakori locsolgatás mellett készre sütjük. A

Sárbogárdi jászol
Itáliában
Rómában, a „100 jászol” címû világkiállításon szerepel alkotásaival a MOVE BÉTA
csapata: Németh Lászlóné, Nagy Károlyné,
Tinódi Mónika, Erlichné Németh Márta,
Szabó Zsuzsanna és Dudar Judit, valamint
oktatójuk, Szabóné Czuczai Katalin. A kiállítás november 26-án nyílik a Santa Maria
del Popolo templom egyik termében. A csapatot Nagy Károlyné és Szabóné Czuczai
Katalin képviselik majd személyesen.
Gratulálunk!
Hargitai Kiss Virág

sört kb. 2,5 óra sütés után öntjük rá. Dinsztelt vöröskáposztával és hagymás burgonyapürével tálaljuk.

Ludas kása
Hozzávalók (4-6 személyre): 60 dkg libaaprólék, 20 dkg sárgarépa, 15 dkg fehérrépa, 15 dkg gomba, 10 dkg zeller, 2 kis fej
vöröshagyma, petrezselyem, zellerzöld,
bors, só, 50 dkg rizs.

A leöblített, megtisztított aprólékot felöntjük kb. másfél liter hideg vízzel, hozzáadjuk a megtisztított sárga- és fehérrépát,
a zellert, gombát, egész vöröshagymát,
petrezselymet, feketeborsot, sót, és az egészet lassú tûzön megfõzzük. Amikor a húsleves kész, a zsírját leszedjük, kivesszük a
zöldséget, a húsféléket, és a levet leszûrjük. A csontról leszedjük a húst, kis kockákra vágjuk a zöldségekkel együtt. Közben rizst készítünk a szokásos módon, felöntjük a már elkészült húslevessel, majd
fedõ alatt megpároljuk. Amikor már majdnem kész, hozzákeverjük a fõtt, felkockázott húst a zöldségekkel együtt, és már
készen is van. Nagyon laktató és finom
egytálétel.

Heti
idõjárás
Csütörtökön kevés
felhõ lesz az égen,
csak északkeleten számíthatunk futó záporesõre. Pénteken a sok napsütés mellett északon elszórtan kell kisebb esõre, záporra felkészülni. A
hétvégén a változóan felhõs ég mellett már
csak néhol lehet jelentéktelen esõ, zápor. A
szélvédett helyeken a hajnali órákban ismét
megjelennek a ködfoltok. A légmozgás a teljes
idõszakban gyakran megélénkül, idõnként megerõsödik. A hõmérsékleti értékek mindvégig az
átlagosnál magasabban alakulnak majd.
www.metnet.hu
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A szegény leány
három ruhája
III. rész
Úgy is lett. János elindult a lovon hetedhét
országon túlra, egy szép napon megérkezett az ezüstkirály palotája elé.
Jól szemügyre vette, de sehogy se tudta elgondolni, hogy kerülhet be oda...
Ahogy így áll, álldogál, hát látja, hogy valami csillog a földön. Nem volt az egyéb,
mint egy ezüstkard. Ahogy lenyúlt a kardért, egyszerre csak egy hatalmas véreb rohant ki a palotából. Egyenesen Jánosnak
tartott, de amikor a Burkus meglátta, hát
elugatta magát. Erre a véreb megszólalt:
– Ide figyelj, szegény legény! A kastélyt tizenkét zsivány õrzi. Oda csak a varázskalap segítségével tudsz bejutni, a kardot
meg akkor használd, ha a zsiványok
megtámadnak.
Ezzel a kutya a Burkussal kezdett játszani.
János megközelítette a palota bejáratát.
Ott tényleg õrök álltak, beszélgettek. Mikor meglátták Jánost, megkérdezték tõle:
– Hát te mi járatban vagy errefelé?
– Ezt a kalapot hoztam a királynak - mondta János szerényen. Az õrök nevetni kezdtek, tréfálkoztak Jánossal.
– Minek a királynak a te kalapod?
- Azért mert ez varázskalap. Ezt csak fel
kell tenni, és amit az ember kíván, minden
megterem.
- No, jó nem bánom - mondta az õr. - Én
szólok a királynak, de ha becsapod, tudd
meg, hogy halál fia vagy!
Ezzel az õr elment, hogy szóljon a királynak. Vagy egy fél óra múlva jött is vissza.
- A király látni akarja a kalapot - mondta. Vélem jöhetsz a fogadóterembe.
Hetvenhét termen keresztül eljutottak a
fogadóteremig. Ott ült a király a trónon,
így szólt Jánoshoz:
- Mit hoztál nekem, édes fiam?
- Egy életem, egy halálom felséged kezébe
ajánlom, ezt a kalapot, ni.
- Mire jó ez a kalap? - kérdezte a király
- Arra, felséges király uram, hogy egyszer
az életben minden megterem alatta, amit
az ember kíván, csak a fejére kell tenni.
- No, akkor mutasd meg elõbb te, merthogy én nem bízom benned.
János nem tudta, igaz-e, mait mondott,
vagy nem. De gondolta, megpróbálja, a fejére tette a kalapot, mert hát varázskalap
volna az.
- Kívánhatok bármit?
- Nem bánom, kívánhatsz, de ha becsaptál,
tudd meg, halál fia vagy!
- Akkor azt kívánom, hogy teremjen itt,
akit a legjobban szeretek a világon.
Hát, uram isten, a következõ pillanatban
már Rezeda állt János mellett.
Amikor meglátta a legényt, a nyakába borult, sírva könyörgött:

- Ments meg innét János! A tiéd leszek, ha
megszabadítsz ebbõl a rettenetes pokolból.
Amikor a király ezt meglátta éktelen ordításba kezdett:
- Hé, tizenkét csatlósom, fogjátok meg ezt
a legényt meg ezt az asszonyt is!
A következõ pillanatban már rontott is be
a tizenkét õr, mind Jánosra támadt. János
most elõvette az ezüstkardot, amit a ház
elõtt talált, sorra legyõzte az õröket. Legutoljára a király maradt. Sokat vívtak, de
végül János legyõzte a királyt is. Mikor már
minden
elcsendesedett,
Rezedához
fordult.
- Kint vár a lovam, viszlek haza anyádhoz,
aki nagyon vár, aggódik.
Mikor kiléptek a kapun, ott találták a lovat, vágtattak hazafelé, a Burkus meg futott utánuk. Csak amikor hazaértek, vették észre, hogy elhagyták a csodakalapot.
Azaz dehogyis, mert a Burkus azt is hozta.
Volt nagy öröm, amikor a szegény asszony
meglátta az egyetlen leányát! Az öregember vette a kalapját, menni készült.
- Legalább itt maradhatna a lakodalomra mondta János az öregnek. - Igaz nincs mivel megkínáljuk, mert olyan szegények vagyunk, mint a templom egere.
- Már hogy lennének szegények! - mondta
az öregember. - Hát itt van a csodakalap,
ami alatt mindenki kívánhat egyet, aki még
nem kívánt.
A szegény asszonynak a fejére tette a kalapot, az meg így szólt:
- Kívánom, legyen itt olyan teli asztal, amilyet még senki sem látott.
Hát, uramisten, a következõ percben rogyásig megtelt az asztal mindenféle jóval,
még szalonna is volt rajta.
Rezeda meg fölvette a gyémántruhát, élete végéig boldog volt Jánossal, aki megmentette az ezüstkirály börtönébõl.
Három nap meg három éjjel vigadtak, tán
még ma is boldogan élnek, ha meg nem
haltak.
(Vége)
Magyar népmese

15

A szerelmes
béka
Egyszer volt, hol nem volt, még a szerkesztõségen is túl, ahol éles karmú vakond túr,
volt a világon egy béka. De ahhoz, hogy
megtudjuk, hogyan is találkoztam vele,
vissza kell mennünk a béka születéséhez.
Az esõs idõ miatt nagy pocsolyák keletkeztek mindenütt, így a mûvház mögött is.
Ezekben a pocsolyákban született a kis
kétéltû. Együtt úszkált a testvéreivel, és ettek mindenféle növényt.
Egyik nap azonban elment mellettük egy
teherautó, ami szappant szállított. Az
egyik üveg leesett a furgonról és beömlött
a pocsolyába. Az anyagtól megnõttek az
ebihalak, s másnapra már kisbékák ugráltak a pocsolya szélen. Estére azonban
elment mind, hármat kivéve.
Az egyik megszólal:
– Én átugrálok a pocsolyán és az úton.
– Hát jó – szólalt meg a varangylány –, mi
itt maradunk még.
Át is ugrált volna, ha nem jön két biciklis
fiú.
– Te, fogadjunk, hogy elütöm azt a varangyos békát! – mondta a kisebb gyerek.
– Úgyse sikerül – mondta a másik.
De sajnos sikerült, elütötte a kisbékát a bicikli. A két béka megsiratta társát, s elindultak a szerkesztõség felé.
– Olyan szép vagy ma!– dicsérte a fiú a
lánybékát.
– Köszönöm, kedves vagy.
Ezzel kidugta a nyelvét, és elkapott egy
szúnyogot. Fölnyitotta a száját, s így szólt:
– Ez a tiéd.
A kisbéka belenyúlt a szájába az eleségért,
majd megcsókolta.
Ebben a pillanatban hangos dudálás hallatszott, két világító lámpa fénye egyre
csak jött és jött. A kis fiúbéka elugrott, de a
párja az autóúton maradt. Meghalt.
A béka nem hitt a szemének. Bánatában
felült az újságok tetejére, szívére tette jobb
kezét, a balt pedig feltartotta, így aludt el.
Reggelre nem
ébredt fel többé, kiszáradt a
napon
úgy,
mint aki szerelmet
vall.
Összetört
a
szíve. Mikor
pakolták be az
újságokat a kocsiba, megpillantották, s a
papám elrakta. Elhozta nekem, és amint
megláttam, tudtam, hogy ez a kis varangy
sok mindenen ment keresztül.
Történetem minden szava igaz. Aki nem
hiszi, járjon utána!
Horváth András 6. a,
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
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TV-RÁDIÓMÛSOR

November 13., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Európa Magyarországon 8.40 Marci 9.00 A kis királylány 9.25 Thomas, a gõzmozdony 9.45 Amika 10.10 Sarah Jane kalandjai 10.35 Sötét jóslat 11.05 Motorvízió 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 Joker sorsolása 21.00 Aviátor 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.05 Dob+Basszus
Live 1.00 Magyar pop 1.55 Magyar bulizenék
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
13.35 Forma-1 15.20 Míg a halál el nem választ 15.40 Édes drága titkaink 16.35
Merlin kalandjai 17.30 Glee – Sztárok leszünk 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz
19.30 X-faktor 22.00 Szexi parti 23.35 Sárkányok harca 1.20 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2-matiné 7.30 Eperke 8.30 Nickelodeon
kedvencek 10.20 414-es küldetés 10.45 Kath és Kim 11.10 Bajnokok Ligája magazin 11.40 Két testõr 12.10 Babavilág 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 Top Gun 21.40 Tulipános fanfan
23.30 Utazás az éjszaka mélyén 1.00 Ezo.tv 1.55 Kalandjárat 2.20 Teleshop 3.20
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 Kabaréklub 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 14., 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 Katolikus válaszok 10.05 A sokszínû vallás 10.20 Református magazin 10.45 Református ifjúsági mûsor 10.50 Útmutató 11.20 Evangélikus templomok 11.30 Papírhídon 12.00 Hírek 12.10 TS – Sport 7 13.05 Magyar Termék Nagydíj 13.35
Hogy volt!? 15.10 Zegzugos történetek 15.40 Körhinta – Fesztiválkalauz 16.10
Machita 17.55 Panoráma 18.25 Elisa lánya – Visszatérés Rivombrosába 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szempont 21.00 A Társulat legemlékezetesebb
pillanatai 21.55 Aranymetszés 22.50 Hírek 22.55 Sporthírek 23.05 Beethoven:
Fidelio 1.10 Magyar rock 2.10 Magyar válogatott
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Asztro
show 11.30 MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Miss World 2010 13.15 Magyar autósport-magazin 13.30 Forma-1 16.10 Míg a halál el nem választ 16.40 A maszk
fia 18.30 Híradó 19.00 Harry Potter és a tûz serlege 22.00 Heti hetes 23.20 Hûségeskü 1.20 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a földrõl 6.45 TV2-matiné 7.50
Eperke 8.10 Nickelodeon kedvencek 10.00 Nagy vagy! 10.50 Stahl konyhája
11.20 Kalandjárat 11.50 Borkultusz 12.20 Sliders 13.20 Monk – Flúgos nyomozó
14.20 Sheena, a dzsungel királynõje 15.20 Megasztár 5 18.30 Tények 19.00
Napló 20.05 Az 50 elsõ randi 21.45 Frizbi Hajdú Péterrel 22.45 Cleaner – A független 23.45 Matador 1.30 Ezo.tv 2.25 Napló 3.15 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Visszaszámlálás 9.05 Kabarématiné 10.04 Unitárius istentisztelet 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 Hangalbum 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 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából

November 15., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Aranymetszés 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 16.15 Magyarok cselekedetei 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 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.05 Hétfõ
este 21.35 Orvosi bûnügyek 22.35 Szeretõk 23.30 Pécsi keringõ 23.55 Prizma
0.10 Hírek 0.15 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
14.20 112 – Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.20 A szerelem rabjai
17.25 Döglött akták 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.10 Fókusz 20.40 Bará-
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tok 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 11.45 Szerelmes gépember 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 JóbanRosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.25 Megamánia 23.55 Elit egység 0.50 Tények este 1.20 Ezo.tv 2.15 Szennyezett igazság 3.45 Magellán 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 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus 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 16., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kékfény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55
Szomszédok 13.30 Srpski Ekran 14.00 Unser Bildschirm 14.35 Átjáró 15.05 Magiszter 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 Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.35 A Diadalív árnyékában 23.10 Zegzugos történetek 23.40 Prizma 23.55 Hírek 0.00 Sporthírek 0.10 Ma reggel 2.00
A gróf
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
14.20 112 – Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.20 A szerelem rabjai
17.25 Döglött akták 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.10 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Vészhelyzet 22.20 A Grace klinika 23.20 XXI. század – A legendák
velünk élnek 23.55 Támadás a Föld ellen 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 JóbanRosszban 21.20 Mission Impossible 23.50 Megamánia 0.20 A médium 1.15 Tények este 1.45 Ezo.tv 2.40 A titok gyermekei 3.25 Passzport 4.40 Babavilág
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 Krónika 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 beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

November 17., 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 15.40 Zsigmond király ajándéka 16.00 Médiaguru 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 Sporthírek 20.05 Két zsaru egy pár 21.05 Szerda este
21.40 Az alkirályok 23.20 Múlt-kor 23.50 Prizma 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.15
Ma reggel 2.05 Magánkápolnák
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
14.20 112 – Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.20 A szerelem rabjai
17.25 Döglött akták 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.10 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Anyád napja 23.30 A penge szövetsége 1.30 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 11.35 Truman show
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 JóbanRosszban 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 Spanyol pite 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 Krónika 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 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 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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November 18., 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 Szomszédok 13.35 Rondó 14.30 Átjáró 15.05 Magiszter 15.35 Beszélgetés az élet értelmérõl – Egészen másképpen 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
Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.35 Az alkirályok 23.15
Szélesvászon 23.40 Prizma 23.55 Hírek 0.00 Sporthírek 0.10 Ma reggel 1.55
Chaplin, az inas

A BOGÁRDI TV MÛSORA

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 14.20
112 – Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.20 A szerelem rabjai 17.25
Döglött akták 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.10 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.10 Házon kívül 23.45 Pokerstars.net
– Big Game 0.45 Reflektor 1.00 Infománia

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

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 11.30 Hõhullám
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 Beugratás 23.35 Megamánia 0.05 Divatkreátor 0.35 Tények este 1.05
Ezo.tv 2.00 Bostoni halottkémek 2.50 Eureka 4.30 Segíts magadon! 4.55
Animációs filmek

November 13., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Ffi kézi, Teremfoci, Nõi
kézi 13.00 Lapszemle 15.00 Idõsek köszöntése Alapon 19.00 Lapszemle
20.00 9 éves az alapi nyugdíjasklub (75’), Zöldkommandó 4. (30’)

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 Krónika 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 beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 19., 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 Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 14.25 Közlekedõ 14.30 Átjáró 15.00 Nemzet és
védelem 15.30 Sírjaik hol domborulnak? 16.00 A vízimadár népei 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 Magamra találva 23.25 A rejtélyes XX. század 23.55 Prizma 0.10 Hírek
0.15 Sporthírek 0.25 Ma reggel
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
14.20 112 – Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.20 A szerelem rabjai
17.25 Döglött akták 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.10 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 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.40 Segítsetek,
ûrlakók! 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. 23.15 Tények este 23.45 Ezo.tv 0.40 Hõsök
1.35 Smallville 2.25 Alexandra pódium 2.50 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 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A baptista 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 beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 14., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Idõsek köszöntése Alapon
13.00 Heti híradó 15.00 Koncert Huszics Vendel emlékére (90’), Khaled A.
László a reformáció hetén (40’), FM Közgyûlés (28’) 19.00 Heti híradó
20.00 Fazekas Erzsébet elõadása a reformáció hetén
November 15., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 9 éves az alapi nyugdíjasklub (75’), Zöldkommandó 4. (30’) 13.00 Heti híradó 15.00 Ffi kézi, Teremfoci, Nõi kézi 19.00 Heti híradó 20.00 Kálozi Falunapok 3.
November 16., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Fazekas Erzsébet elõadása a reformáció hetén 13.00 Heti híradó 15.00 Kálozi Falunapok 3. 19.00
Heti híradó 20.00 Polgármesterek összefogása (45’), Zöldkommandó 5.
(30’), Vadkanok Dalárda (40’)
November 17., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Polgármesterek összefogása (45’), Zöldkommandó 5. (30’), Vadkanok Dalárda (40’) 13.00 Heti
híradó 15.00 Zöld Macska – A falu rossza (75’) 19.30 Lapszemle 20.00 Ffi
kézi, Teremfoci
November 18., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Ffi kézi, Teremfoci 13.00
Lapszemle 15.00 Polgármesterek összefogása (45’), Zöldkommandó 5.
(30’), Vadkanok Dalárda (40’) 19.00 Lapszemle 20.00 Fazekas Erzsébet
elõadása a reformáció hetén
November 19. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Zöld Macska – A falu
rossza (75’) 13.00 Lapszemle 15.00 Fazekas Erzsébet elõadása a reformáció hetén 19.00 Lapszemle 20.00 (Mûsorváltozás lehetséges!) Polgármesterek összefogása (45’), Zöldkommandó 5. (30’), Vadkanok Dalárda
(40’)
***
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 képújság futószövegében 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 mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06
(40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István,
Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig.
Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük
esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez
vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem
ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve
megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft,
negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

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
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Kiemelt apróhirdetés:

Üvegezés 3 mm–5 mm-ig katedrál, tükör! 06
(70) 226 1533. (08972401)

a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyök 06 (30) 507 3344. (2314846)

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

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.

ADY-LAKÓTELEPEN
egyedi gázfûtéses, FELÚJÍTOTT,
3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869.
(0897580)

www.glance1.mukorom.hu
2

LAMBÉRIA 998/m -tõl,
2
HAJÓPADLÓ 1598/m -tõl.
06 74 675 530
KAZÁNOK 98000 FT-TÓL,
RADIÁTOROK féláron
10 év garanciával.
06 20 947 5970
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!
06 30 440 5790
Vidéki SZÓRÓLAPOZÁSRA keresek
B-kategóriás jogosítvánnyal
rendelkezõ személyeket.
Személygépkocsi elõny.
06 70 377 9947

Szivárvány Stúdió (Kossuth u. 9.) Fodrászat: 06
(20) 582 0418. Manikûr-pedikûr-mûköröm: 06
(30) 380 8330. Szolárium-akció! 06 (30) 9644
322. Üzletünkbe kozmetikust keresünk! (0897931)

2010. november 11. Bogárd és Vidéke
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)
Sárbogárd központjában mûködõ üzlethelyiség
(bõvíthetõ, lakássá alakítható) eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 342 0788. (0897981)
Alsósok korrepetálását vállalom. 06 (70) 349
5672. (0897936)
Kötõgéppel ruhakötést vállaló személyt keresek. 06 (20) 216 7279.
Kisbálás szalma eladó. Nagy teljesítményû 220
V-os terménydarálót vásárolnék. 06 (30) 382
4133.

Háromszobás, 80 m2-es, elsõ emeleti lakás eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 994 1332, 06 (20) 419
4940.

C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgóbolti eladót keresünk táp árusítására. 06 (30)
382 4133.

Ady-lakótelepen lakás kiadó. 06 (30) 498 2650.

45 éves férfi társát keresi. 06 (20) 9977 773.

(0897929)

Ady-lakótelepen lakás kiadó vagy eladó. 06
(30) 819 2563

Tûzifa rendelhetõ! Akác 2200,- cser 2000,gyertyán 2000,-. 06 (30) 571 3618. (0897747)

Hízók eladók Sárbogárdon. 06 (70) 544 8979.

Sárszentmiklóson családi ház eladó. 06 (30)
9392 157. (0897746)

Dióbél kapható! 06 (30) 855 9694 (0897948)

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

Sárbogárd központjában II. emeleti, 1,5 szobás
téglalakás eladó. 06 (25) 460 629 (17-20 óráig).

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

Minden 3500 Ft: új bõrdzsekik; 2 db használt,
ágynemûtartós, jó heverõ eladó. 06 (30) 830
7095. (028045)

ÓRIÁSI KABÁT- ÖLTÖNYKOSZTÜM-CSEREAKCIÓ!
Egy megunt kabátját, öltönyét most
beszámítjuk, ha újat vásárol!
* nõi, férfi szövetkabátok (36-60-as méret); * fiatalos és mama fazonok;
* eredeti szõrmés kabátok; * öltönyök (9900 Ft-tól) EXTRA méretben is!
* kosztümök, zakók, szövet- és bársonynadrágok!

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK — MAGYAR TERMÉK!
Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2010. november 13-án, szombaton, 9-12 óráig.

MÁRTON-NAPI LIBALAKOMA
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

Családi ház eladó. Alap, Honvéd u. 98.

(1288624)

MEGJELENT

a Huszics Vendel
Kórus
MINÕSÍTÕ
HANGVERSENYÉRÕL
készült DVD!
Kérjük, támogassa
kórusunkat minimum
1.000 Ft-tal,
és megajándékozzuk a
Huszics Vendel karnagy
emlékére készült,
egyedi felvétellel!
A DVD megtalálható a Bogárd
és Vidéke szerkesztõségében
(Sárbogárd, Hõsök tere 12.).
Bogárd-Dal Egyesület

Bogárd és Vidéke 2010. november 11.
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FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és
Csatornamû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

TÉLEN A VÍZMÉRÕK ELFAGYHATNAK!
Télen a vízmérõk, sõt a használaton kívüli házi vízvezetékek is elfagyhatnak.
Az ilyenkor elfolyó víz díját – a jogszabályok szerint – Önnek, a fogyasztónak
kell megfizetnie. Ennek elkerülésére kérjük, hogy:
* a vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés szempontjából ellenõrizzék;
* a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy gondoskodjanak megjavításukról;
* az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott építési (üres) telkek
vízhálózatának víztelenítésérõl se feledkezzenek meg;
* víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felõli csapot (szelepet) zárják el, a belsõ
csapot hagyják nyitva, így a vízmérõbõl is el tud távozni a víz.
Használaton kívüli ingatlanja vízmérõjének téli víztelenítését szolgáltatási területünkön lakossági és intézményi fogyasztóinknak bejelentés alapján díjtalanul elvégezzük. Közületi fogyasztóink részére megrendelés alapján, díjazás
ellenében végezzük el a munkát.
Balatonbozsok, Csõsz, Füle, Enying, Kabókapuszta és Polgárdi településen élõ fogyasztóink kõszárhegyi üzemmérnökségünket a
40/200-344-es telefonszámon,
Aba és Aba-Bodakajtor, Hantos, Igar, Igar-Vámpuszta, Igar-Vámszõlõhegy Káloz, Lajoskomárom, Mezõkomárom, Mezõszilas, Nagylók, Perkáta, Sárkeresztúr, Sárosd, Sárszentágota, Felsõkörtvélyes, Soponya,
Szabadegyháza, Szabadhídvég, Sárbogárd, Sárszentmiklós, Rétszilas,
Kislók, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Cece, Sáregres és Vajta
településen élõ fogyasztóink sárbogárdi üzemmérnökségünket a
25/460-101-es telefonszámon érhetik el.
A bejelentést/megrendelést honlapunkon keresztül is megtehetik, elektronikus ügyfélszolgálatunk segítségével.
Készséggel állunk rendelkezésükre.
Elektronikus ügyintézés, további információ: www.fejerviz.hu
FEJÉRVÍZ ZRT.
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