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Nagyon sok
emberrõl mondják, hogy
letagadhatja életkorát. Ez
jellemzõ Heidinger István
kálozi ácsmesterre is. Azt
mondja magáról, hogy Õ idõs,
de nem öreg, és még most sem
ismeri a fáradtságot. (7. oldal)

Márton napja alkalmából vidám, táncos együttlétre hívta a
cecei Gerlice Néptánc Egyesület a kicsiket és a nagyokat egy-
aránt, a cecei kultúrházba. A talpalávalót a Szedtevette zene-
kar húzta.
Elsõként a gyerekek töltötték meg a táncteret. Iker Józsefné
irányításával, játékosan ismerkedtek a kicsinyek a lépésekkel,
népi játékokkal. A közös mulatságba bekapcsolódtak a szülõk
és a néptáncot tanuló csemeték is. Pihenésképpen megismer-
kedtek a zenekar hangszereivel.
Majd a felnõttek vették át a kicsinyek helyét, köztük a nemrég
alakult sárbogárdi néptáncklub tagjai, akik a maguk örömére
járnak össze hetente egyszer, kedden este a mûvházban.

Hargitai Kiss Virág

CECEICECEI
TÁNCHÁZTÁNCHÁZ Módszertani napMódszertani nap

80 éves ezermester80 éves ezermester

Igazi túraidõIgazi túraidõ
Képünkön a sárbogárdi természetjárók jó kedvvel kap-
tatnak föl egy mecseki emelkedõn. Az erdõ már ledobta
ruháját, zörög lábunk alatt az avar. A csapadékos év sok
forrást fakasztott a hegyoldalban, minden völgyben csu-
rog egy kis ér vagy patak. Emelkedõn gyorsabban szed-
jük a friss levegõt, ami meleg bársonyossággal simogatja
a tüdõnket. Tágulnak az erek, múlik a nátha, mire fel-
érünk a kilátóhoz, már egészen virgonc a csapat. Tüzet
gyújtunk, zsákunkból elõkerül a hagyma, szalonna. Izzik
a parázs, itt valahogy minden étel íze ezerszer finomabb
az otthoninál… Hargitai-Kiss Balázs
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B A L K Á N A Z U T A K O N
Az utóbbi hetekben egyre nagyobb sárréteg kezdi elborítani a vá-
ros útjait. Sok utcából érkezett panasz, hogy a mezõgazdasági gé-
pek a szûk utcákon jönnek-mennek a szántóföldekre és vissza a
városba, s nincsenek tekintettel se az utak állapotára, se más tulaj-
donára. Kitörik a kerítésoszlopokat, belegázolnak az elõkertek-
be, és hatalmas sárdarabokkal szórják tele az úttestet. Hatalmas,
dupla pótkocsikkal viszik a súlyterhelést nem bíró, aszfaltozott
utakon a terményt.
A Jókai utca lakói kérték, hogy nézzem meg, milyen vandál mun-
kát végeztek az õ utcájukban a mezõgazdasági gépek.
A látvány döbbenetes volt. Az utca végétõl végig sár borította az
úttestet. Az utca végén a dûlõút állapota elképesztõ. Méteres
gödrök végig. Ahol már olyan mély a csapás, hogy azt a traktor se
bírná átjárni, ott minden lelkiismeret-furdalás nélkül belegázol-
nak a más földjébe. Ha ott lábon álló termény van, az se érdekes.
A gazdák csak használják ezeket az utakat, de nem gondozzák.
Szó szerint balkáni állapotok uralkodnak a határban. Nincs össze-
fogás, nincs törvény, ami arra irányítaná a figyelmet, hogy ha sen-
ki se törõdik a máséval és a közös dolgokkal, abból neki is hatal-
mas kára keletkezik.
A nyáron azért öntötte el többször is Igar-Vámot a víz, mert a gaz-
dák a határban beszántották, betaposták az árkokat. De bárhol
kimegy az ember a határba, ugyanez a helyzet.
Most, hogy esõs volt az õsz, sokáig nem tudták letörni a gazdák a
kukoricát. Az úgynevezett „megélhetési bûnözõk” viszont kimen-
tek családostul, beálltak az idegen kukoricába, és megszedték.
Volt, hogy kiment a gazda, és rájuk szólt. Õt kergették meg. Hiába
szólt a rendõröknek, mert amint a tolvajok meglátták a rendõrau-
tót, ezerfelé futottak, és elbújtak a hatalmas kukoricatáblában. A
rendõr úgy ment vissza, hogy nem látott semmit, a tolvajok meg
folytatták a szedést, ahol abbahagyták.

A balkáni állapotok látványosan megmutatkoznak a gondozatlan
dûlõutakon. Pedig ha lenne törvény, és a gazdák összefognának,
amikor nincs dologidõ nyáron, akkor lehetne ezeket az utakat
együtt megcsinálni. Egyenként ez senkinek nem jelentene ko-
moly terhet, hiszen mindenkinek a munkagépei alkalmasak arra,
hogy az árokpartot letolják, a kátyúkat betöltsék, megadják az út-
nak azt a profilt, hogy arról az árokba lefolyjon a víz.
Na, és persze az árkok! Azok is tele vannak iszappal, szeméttel, az
átereszek beszakadva, sok helyen be is szántották azokat.
A Jókai utca végén lévõ árokról már nem elõször írok. Ez egy na-
gyon fontos gyûjtõárok, amit rendben kell tartani, másképp a
szántóföldeken és a faluvégi kertekben megáll a víz, és abban emi-
att a földeken nem lehet termelni.
Régen a dûlõutak végén volt nagy kövekbõl készült sárrázó. Az a
törvény ma is él, hogy a traktoros köteles letisztítani a traktor ke-
rekét, mielõtt a szilárd burkolatú útra ráhajt. Aki ezt elmulasztja,
illetve a fölhordott sarat az útról nem takarítja le, azt megbünte-
tik. Ha megbüntetik!!! És arról még szó se esett, hogy mi van ak-
kor, ha a fölhordott sár miatt baleset lesz. Mert akkor bûncselek-
mény miatt vonják a traktorost felelõsségre, ha egyáltalán megta-
lálják.
Ahogy indulok visszafelé, látom, hogy a közelbõl hatalmas fekete
füstoszlop tör az égre. Ott, mint mondják az utcabeliek, rendsze-
resen égetik a kábelt. Még senki se jelentette föl õket ezért? Na, és
akkor még azt meg se kérdeztük, honnan van az a kábel, amit ott
rendszeresen égetnek! Azt senki nem kérdezi meg, miközben
rendszeresen hallani a híreket, hogy kábellopás miatt vonatpótló
buszokat kellett egyik-másik vonalon beállítani.
Sürgetõ, hogy legyen végre rend ebben az országban. A változás
ígérete errõl szól, hogy végre legyen következménye annak, ha va-
laki a közösség ellen vét. Ne csak törvények legyenek, hanem azok
betartását követeljék is meg szigorúan!

Hargitai Lajos

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az ivóvízháló-
zaton glóbusz-karbantartási munkát végez társaságunk

Cecén 2010. november 22-én
hétfõn 11.00–16.00 óra között,

valamint

Nagylókon 2010. november 24-én
szerdán 9.00–14.00 óra között

Ezért kérjük, hogy a várható kellemetlenségekre készül-
jenek fel, és gondoskodjanak elõre háztartásuknak ele-
gendõ vízmennyiségrõl.

Ezeken a napokon az adott településen a megszokottnál
kisebb víznyomás, esetleg idõszakos vízhiány várható. A
munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá
válhat, mely az egészségre nem ártalmas. Az ezt okozó
anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.

Javasoljuk, hogy mosásra csak ülepítés után használják
a vizet, nehogy ruháik is elszennyezõdjenek.

Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük fogyasztóink tü-
relmét és megértését.

FEJÉRVÍZ ZRT.
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Harmincéves a Zengõ Óvoda
A Mikes közben a nagy lakótelepi építke-
zések záróakkordjaként építették az 1970-
es évek végén az új óvodát. Akkor sokan
költöztek be Sárbogárdra vidékrõl, felduz-
zadt a honvédség tiszti állománya is, és
persze egyébként is kétszer annyi gyerek

született, mint manapság. Helyhiány miatt
még így sem volt könnyû bejutni a sárbo-
gárdi óvodába. Pedig akkor még mûködött
a ma már több mint százéves óvoda a Hõ-

sök terén, s óvodai csoportok mûködtek a
mai testépítõ klub helyén s a jelenlegi ze-
neiskolánál is.
Az új óvodát Juhász Péter építész tervei
alapján, nyugati mintára, az akkori legkor-
szerûbb feltételek teljesítésével építették.
Minden csoportnak több terme és saját ud-
vara volt. Egy hibádzott csak: nem épült
tornaszoba. Az üvegtetõs elõtér szolgált
sokáig a benti torna céljaira.
A harmincéves évfordulóra – önkormány-
zati segítséggel – elkészült a tornaszoba is,
és az ünnep alkalmából ezt is felavatták. A
munkákba belefért még egy belsõ felújítás,
és részben megtörtént a nyílászárók cseré-
je is.
Szombaton délelõtt a régi óvodásoknak
rendeztek találkozót.

Hargitai Lajos

Hogy sikeresebbek lehessenek az életben gyermekeink
Az ember alapvetõen szociális lény, s ezért
a másokhoz való kapcsolódás képességé-
nek óriási jelentõsége van az életben. So-
kan nem is gondolják talán, hogy milyen
döntõ jelentõségû lehet gyermekeink ké-
sõbbi sikerességében, illetve sikertelensé-
gében annak, hogy már egészen kicsi kor-
ban foglalkoznak-e beszédfejlõdésükkel.
Errõl beszélt szerdán délután a Zengõ
Óvodában szülõknek és óvónõknek Hargi-
tai Enikõ logopédus, a sárbogárdi kistér-
ségre kiterjedõ feladatokat ellátó Egysé-
ges Pedagógiai Szakszolgálat vezetõje.
Elõadásából a hallgatóság megtudhatta,
hogy a beszéd és kommunikáció fejleszté-
se már a korai magzati korban elkezdõdik.
Nem mindegy ugyanis, milyen ingerek érik
a még meg nem született magzatot. A mag-
zat is érez, felfogja a külvilág ingereit, s
már a méhen belül is tanul, éppen ezért
ezeknek az ingereknek a születés elõtti
idõben is nagy jelentõségük van. S bizony
nem mindegy, hogy milyen eséllyel indul a
kisbaba az élet nevû nagy kalandnak, meg-
születése után.

A megszületés utáni 2-5 év pedig még in-
kább döntõ jelentõségû a beszéd és a kom-
munikációs készségek kifejlõdésében,
mint a késõbbi idõszak, amikor a korábban
kialakulatlan készségeket már rendkívül
nehéz fejleszteni.
A gyermek fejlõdésében fontos, hogy köz-
vetlen környezetében vannak-e olyan sze-
mélyek, akik figyelnek rá, beszélnek hozzá,
szeretettel, türelemmel válaszolnak a kér-

déseire, énekelnek, gyermekmondókákkal
segítik kicsiszolódni a fejlõdés során meg-
nyíló képességeit.
Az elõadó hangsúlyozta, hogy a beszéd-
készség kifejlõdésének nagy ellensége a
cumi és a szem „rágógumija”: a tévé és a
számítógép akkor, ha a gyereket a vele való
foglalkozás helyett ezekre az eszközökre
bízzuk.
Kaphatók viszont a boltokban nagyon
hasznos fejlesztõ játékok, társasjátékok,
amelyekkel segíteni lehet a gyerek fejlõdé-
sét. Ezek közül a fejlesztõ játékok közül
mutattak be többet a Zengõ Óvoda óvoda-
pedagógusai. Olyan játékokat láthattunk,
amelyeket az óvodai foglalkozásokon is a
legjobbnak tartanak, s a gyerekek is szere-
tik õket. Ezek többsége olyan, amit családi
körben felnõttek, gyerekek együtt is játsz-
hatnak, s velük játékos formában segíthet-
jük a kicsik beszéd- és kommunikációs fej-
lõdését.
Az elõadás után a hallgatóság nagy érdek-
lõdéssel ismerkedett a bemutatott fejlesz-
tõ játékokkal.

Hargitai Lajos
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Kérdezték

Kereskedelem
Már nem elõször fordultunk mi, hivatalo-
san mûködõ kereskedõk a polgármesteri
hivatalhoz azzal kapcsolatban, hogy a piaci
és kultúrházi árusítást szabályozzák, hogy
ne lehessen mindent árulni, és egy héten
csak egyszer legyen piaci nap. Senki nem
ellenõrzi ezeken a helyeken pl. a nyugta-
adást, az árusítók engedélyét, hogy milyen
haszonkulccsal dolgoznak, milyen jogon
árulnak pl. elektromos cikkeket stb. Nem
úgy a hivatalosan mûködõ üzleteknél! Ar-
ról ne is beszéljünk, hogy ha meghallják,
hogy itt az APEH, összepakolnak és eltûn-
nek.

Minden községben nagyon visszaveti az
ilyen árusok hada a helyi üzleteket. Már az
élelmiszerboltban is érzõdik, hogy a tejet,
tejterméket, kenyeret, péksüteményt, cuk-
rászsüteményt kocsiról is árulják, nyugta
és higiéniai követelmény nélkül, amit egy
üzletben szigorúan megkövetelnek.

A mozgóárusok minden olyan helyet fel-
keresnek, ahol sokan dolgoznak. Ha erre
van jogszabály, akkor miért nem alkalmaz-
zák, ezzel támogatva a helyi kereskedõ-
ket? Más támogatást úgysem kapnak.

30-35 éves munkaviszony után, nyugdíj
elõtt sok kereskedõ kénytelen feladni az
állását, mivel nem tudja fenntartani az üz-
letet ezek miatt a dolgok miatt. Egész éle-
tében ezt csinálta, mert ezt tanulta. 50-55
éves korban hová tud már elmenni dolgoz-
ni? Egyre több üzlet kénytelen lesz bezár-
ni, ha ezen nem változtatnak!

Van több település az országban, ahol ez
nincs megengedve. Másutt ezt miért nem
lehet megcsinálni?

Sárbogárdi kistérségi kereskedõk

Kocsis János és
Kiss Aranka

50. házassági
évfordulója

alkalmából gratulálok!

Gróf Ferenc

Nyílt
tér

Köszönet
Köszönetet szeretnék mondani Sepsi
Zsoltnak, aki a sárbogárdi rendõrségen
dolgozik. Önzetlen és azonnali segítsé-
get nyújtott az autóm kerekének kicse-
rélésénél, amikor bajba kerültem.

Sohár Rozália

Híd az árkon

Rohoncziék vásároltak egy telket a Rad-
nóti utcában néhány évvel ezelõtt. A fiatal
család építkezni szeretett volna. Elkészül-
tek a tervek, megtörtént azok jóváhagyása
is, aztán megépült a családnak otthont adó
ház. Ez egy új utca, s itt az elmúlt években
egymás után épültek az új házak. Minden
házhoz, ahogy illik, elkészült az árkon a
kocsibejáró hídja is. Ezeken a hidakon
hordták be a teherautók az építõanyagot.
Így tettek Rohoncziék is. Hosszú, nagy át-
mérõjû eternit csövet vásároltak, hogy a
széles keréknyomtávú jármûvek is be tud-
janak hajtani a telekre.
Amikor birtokba vették új otthonukat, fur-
csa dolog történt. Felszólították õket, hogy
szedjék fel a házuk elõtti árokból a hidat,
mert az általános rendezési terv szerint ott
az árkon nincs jelölve bejáró. Rohoncziék
nem értették az indoklást, különös tekin-
tettel arra, hogy az összes többi házhoz ott
volt a híd az árkon. Akkor nekik miért nem
lehet bejáró hídjuk, és hogyan járjanak ki a
házuktól az utcára?
Az okra nem kaptak értelmes magyaráza-
tot a tiltó határozatot aláíró jegyzõtõl. Sõt,
megfenyegették õket: ha nem szedik föl a
hidat, akkor 150.000 Ft büntetést kell fi-
zetniük. Mit tehettek, fölszedték a hidat,
és a kerítésük mellett kerülõvel, a szom-
széd bejáróján közlekedtek.
Lassan aztán kiderült, hogy „csak” a ne-
vükkel van baj. A Rohonczi név a Bogári

TV üzenõfalán gyakran szerepelt. Ro-
honczi Gabi a város korábbi vezetésének
gyakran beszólt. Kemény megjegyzéseit
különösen Juhász János volt polgármester
és Nedoba Károly tolerálták nehezen.
Csak hát ez a Rohonczi nem az a Ro-
honczi. Ám a sárbogárdi hatalmi grémium
ítélete szerint a Radnóti utcai Rohonczi-
nak is vesznie kellett a neve miatt.

Mintha a középkorban lennénk. Akkor
gyakorolhatta a földesúr az elsõ éjszaka jo-
gát, s akkor történhetett meg az is, hogy ha
valaki kegyvesztett lett, akkor nemcsak õt
végeztette ki a pallosjoggal rendelkezõ
kényúr, hanem annak egész családját, s le-
rombolták a házát, sóval vetették be a he-
lyét, hogy még fû se nõhessen ott.

A mai korban ezt szerencsére már nem le-
het megtenni, és a demokratikus választá-
soknak köszönhetõen már nem is tehetik
meg a választásokon levitézlett urak. Ez a
történet ugyanis most jól végzõdött.

A minap arra járva láttam, hogy ismét he-
lyére került a híd. Rohoncziék örömmel
újságolták, hogy az új polgármester intéz-
kedésének köszönhetõen visszavonták a
tiltó határozatot. Ennek értelmében most
már a Radnóti utcán minden háznak van
bejáró hídja, még Rohonciéknak is.

Hargitai Lajos

Családi kaláka
Sárbogárd belterületén egy bekerítetlen
telken kezdett favágásba egy házaspár. Ez
önmagában nem lett volna büntetendõ
cselekmény, de sem az ingatlan nem volt az
övék, sem engedélyük nem volt a favágás-
ra. A motoros láncfûrésszel kivágott, mint-
egy három mázsa, vegyes minõségû fa érté-
ke ötezer forint körül van. Az 54 éves férfit
és 49 éves párját a meghallgatásokat köve-
tõen szabálysértési õrizetbe vették.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREK
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Módszertani nap a Cecei Általános Iskolában
A Cecei Általános Iskola innovatív intézményként igyekszik azo-
kat az új tanulásszervezési eljárásokat, pedagógiai módszereket a
mindennapi munkájában is alkalmazni, amelyeket a TÁMOP
3.1.4. – Kompetencia alapú oktatás elterjesztése címû pályázat
során az elmúlt tanévben elsajátítottak a pedagógusai. Ezt a mun-
káját az intézmény szerette volna bemutatni a kistérség és a kör-
nyezõ települések iskoláinak is, hiszen ebben a folyamatban
nagyon fontosnak tartjuk az egymástól tanulás elvét is.
Ezért iskolánk szakmai napot hirdetett 2010. november 12-ére,
elõzetesen egyeztetve a meghívott intézményekkel. Nagy örö-
münkre sokan elfogadták meghívásunkat, és 87 pedagógus vett
részt a múlt pénteki rendezvényen.
Délelõtt 11.00 órától bemutatóórákon vehettek részt vendége-
ink, ahol matematika- és logikaórát láthattak a 4. és 6. évfolya-

mon, szövegértés–szövegalkotást a 3. és 4. évfolyamon, magyar
nyelv és irodalomórát a 2. és 6. évfolyamon, angol nyelvi órát az 5.
évfolyamon, biológiát a 7. évfolyamon, informatikát az 5. évfolya-
mon, egyéni fejlesztést a 3. évfolyamon a BTM-es tanulóknak,
illetve SNI-habilitációt 1-2. évfolyamon.
A kollégáink nagy felkészültségrõl, pozitív szakmai hozzáállásról,
változatos módszertani kultúráról tettek tanúbizonyságot, amit a
vendégek is nagyra értékeltek.
A hospitációs bemutatókat tartó kollégák a következõk voltak:
Horváthné Sohár Eszter, Földi Józsefné, Szepesiné Palatinus Pál-
ma, Kaczné Lajtos Judit, Griezer Gabriella, Kiss Tiborné, Ráczné
Pincési Julianna, Albrecht Edina, Nagy Ferencné, Fülöp Cecília,
Csajtainé Szabó Ágnes. Ezúton is köszönjük a módszertani napon
végzett munkájukat!
A hospitációkat mûhelymunka, a látottak megbeszélése, majd az
iskola bejárása követte, ahol szívesen mutattuk meg intézmé-
nyünket, és az általunk használt eszközöket a kollégáinknak.
A bejárás után átsétáltunk a mûvelõdési ház nagytermébe, ahol
Imre Mária, a Közép-Dunántúli Pedagógiai Intézet szakmai ve-
zetõje tartott tájékoztatást a jelenlévõknek az aktuális közoktatá-
si pályázatokról, a jó gyakorlatokról, és azokról a kritériumokról,
melyeknek meg kell felelnie minden iskolának, mely a XXI.
századi kihívásoknak meg kíván felelni.
Úgy gondoljuk, hogy a módszertani nap sikeresen zárult. Külön
köszönet a környékbeli pedagógusoknak, akik eljöttek hozzánk,
és véleményükkel, gondolataikkal, javaslataikkal gazdagítottak
bennünket!

Király László igazgató

Ünnepelt a Cecei Nyugdíjasklub
A Cecei Nyugdíjasklub hagyomá-
nyosan az év vége közeledtével ün-
nepélyesen is megemlékezik az
egyesület megalapításáról. Ilyen-
kor közös vacsora és egy kis ünnepi
megemlékezés a program.
Az idei évben a Cecei Általános Is-
kola diákjai adtak mûsort, amely-
ben köszöntötték az egyesületbe
járó szépkorúakat. A rendezvényt
Petrovics Péterné, a klub vezetõje
nyitotta meg, majd Fazekas Gábor
alpolgármester köszöntötte meg-
ható szavakkal a megjelenteket.
Oláh Mariska néni két verssel kö-
szöntötte nyugdíjas társait, majd
ezután következett az 1. osztályo-

sok játékos bemutatója, egy Lehota Eszter által elõadott tanulsá-
gos népmesével. A 3. osztályosok verses köszöntõvel készültek,
majd az iskola és a néptáncegyesület szép hangú diákjai népdal-
csokorral örvendeztették meg a hallgatóságot, amelyben Fésû
Fanni és Dicsérdi Elizabet szólóztak. Népmesék és vers zárta a kis
mûsort, amelyet Kacz Kornélia, Orova Gréta, Kiss Balázs és Gu-
lyás Milán adtak elõ.
A felkészítõ tanárok: Sohárné Bali Mária, Kaczné Lajtos Judit,
Szepesiné Palatinus Pálma, Tornócziné Bondor Csilla és Szabóné
Várady Katalin voltak.
A nyugdíjasklub tagjai süteménnyel, üdítõvel vendégelték meg a
gyermekeket. A rendezvényt finom vacsora és jókedvû beszélge-
tés zárta.

Tudósítónktól
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Ünnepeltek a bogárdi nyugdíjasok
A sárbogárdi városi nyugdíjasklub vasár-
nap ünnepelte megalakulásának 33. évfor-
dulóját. Nagy idõ ez egy ember életében,
hát még egy nyugdíjasklub életében! Ez
megmutatkozik abban is, hogy már csak
egy alapító tag él, Jobban János, akit külön
köszöntött a tagság nevében Gazdag Bélá-
né és Sári Andorné.

A hagyományokhoz híven felköszöntötték
a klub két kilencvenéves tagját: Schönborn
Józsefnét és Simon Jánosnét, valamint a
nyolcvanéveseket: Straisz Jánosnét és
Czekmeiszter Józsefnét.
A klub tagjai az alkalomra mûsorral ké-
szültek. Bemutatkozott a klub énekkara,
többen verset mondtak és énekeltek, majd

a vacsora után vándorcigányok csapatának
öltözött asszonyok teremtettek fergeteges
hangulatot.
Volt tombola is. A nyereménytárgyak
többségét a klub tagjai hozták az estre.

Az eseményen vendégként megjelent dr.
Sükösd Tamás polgármester is családjával.

Hargitai Lajos

Összefogtunk Nagylókon
(Közügyünk a mûvelõdési ház felújítása)

Elõbb négyesével, ötösével, majd hullám-
szerûen érkezett Nagylók közönsége no-
vember 14-én este a mûvelõdési házba, a
meghirdetett jótékonysági estre. Mire el-
kezdõdött az esemény, addigra megtelt a
ház.
Tóth József polgármester megnyitójában
megköszönte a nagy részvételt, az eladott
jegyek nagy számát, melyrõl mindenki tud-
ta, hogy e ház felújítása a tét. Elmondta,
hogy a felújításhoz tetemes pályázati ösz-
szeget kaptunk, melyhez erõnkhöz mérten
elég magas önrészt kell adni. Figyelmezte-
tett: hosszú még az út az önrész teljesítésé-
hez. Minden jelenlévõ további segítségét
kérte, akik szívükön viselik a nagylóki mû-
velõdés ügyét.
Ezt követõen kezdetét vette a mûsor,
melynek során Tóth Szilárd, Nagylók éne-
kes szülötte kedves oldaláról mutatkozott
be, amivel meghódította mindnyájunk szí-
vét. Nosztalgikus dalai örökzöld slágere-
ket idéztek, amiket Máté Péter feledhetet-
len dalai követtek.
Ezután a Nagylóki Népdalkör és a Boglya
Citerazenekar közös mûsora következett
Nagy László mûvészeti vezetõ irányításá-
val.

A lelkes és hálás közönség mindkét tartal-
mas produkciót nagy-nagy figyelemmel kí-
sérte, és minduntalan tetszését fejezte ki
szûnni nem akaró tapssal és ovációval.
Szilárd egy németül elõadott dallal kö-
szönte meg Tóth Gabriellának, németet
oktató tanárnõjének a vele való német
nyelvi törõdést. Így adta elõ az „Egy szál
harangvirág” címû slágert.
Nagyon kedves színfoltja volt az estnek,
amikor Tóth Szilárd és a népdalkör együtt
énekelték Máté Péter „Elmegyek” címû
dalát.
A már eddig is országos ismertségnek ör-
vendõ népdalkör az utóbbi hónapokban
arany fokozatot, nívódíjat kapott, valamint
különdíjban részesült az ARANYPÁVA
NAGYDÍJAS GÁLÁN. Most is vastaps
kísérte szereplésüket.
A produkciókat követõen a polgármester
megköszönte a fellépõk önzetlen mûsorát,
akárcsak a közönség, ugyanis többen sze-
mélyesen is elismeréssel nyilatkoztak a lá-
tottakról, hallottakról az elõadóknak.
Az est elején, közben, de különösen a vé-
gén megindult beszélgetések a mûvelõdési
ház életérõl szóltak. Idén van ugyanis az
intézmény mûködésének 50. évfordulója.
A település apraja-nagyja közremûködé-

sével lezajlott sok száz esemény révén let-
tünk gazdagabbak. Rendezvényeink ma-
gas fokon szolgálták minden idõben a
mûvelõdés ügyét.
Az elmúlt ötven év bebizonyította, hogy a
mûvelõdési ház összetartó erõt képvisel,
mert falain belül találkoznak a gondola-
tok. Itt tanulnak táncolni a fiatalok, itt ér-
lelõdnek szerelmek. Itt találkoznak lá-
nyok, asszonyok, fiúk és férfiak, a szerve-
zetek tagjai, akik mindnyájan önkéntes fel-
adatokat vállalva elõreviszik Nagylók
gazdasági, politikai és kulturális életét.
A fél évszázados mûködés során bebizo-
nyosodott, hogy nélkülözhetetlen e mûve-
lõdési ház szellemének ápolása.
Létesítményünket azonban az idõ vasfoga
mára kissé megviselte. A szakadatlan hasz-
nálat miatt szükségessé vált alapos felújí-
tása.
Nagylók lakói szeretik ezt a helyet, és a to-
vábbiakban is igénylik összetartó erejének
óvását, fejlesztését.
Kérjük a kedves Olvasókat is, hogy társul-
janak Nagylók nyertes pályázatához ado-
mányaikkal.
FOGJUNK ÖSSZE!

Tauz Józsefné pedagógus
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A Sárvíz mente 80 éves ezermestere
Nagyon sok emberrõl mondják, hogy letagadhatja életkorát. Ez
jellemzõ Heidinger István kálozi ácsmesterre is. Azt mondja ma-
gáról, hogy Õ idõs, de nem öreg, és még most sem ismeri a fáradt-
ságot. Lételeme a munka, minden korszakban, rendszerben meg-
élt, mert minden munkát elvállalt, szorgalmasan dolgozott. Szo-
lid, alkalmazkodó, nyugodt természetû, aki jó munkatárs tudott
lenni.
Népes családba született bele, ahol mindenkinek megvolt a fel-
adata. Fiatalon beleszokott a tevékeny életformába. Számadó ju-
hász édesapja számára is kijelölte az életutat: „Csikós leszel, Pis-
ti!” – Belekóstolt ebbe a feladatba is még Kálozon. A sors mégis
más útra irányította. A sárkeresztúri Püspökmajorba, édesapja
munkahelyére behívták segíteni a bognármûhelybe. Itt örökre el-
jegyezte magát a faipari szakmával. Iskolába Kálozon, Sárke-
resztúron járt. A fiatalkori leventézésre úgy emlékezik, amely ka-
tonai jellege ellenére nagy fegyelemre nevelt. A háború alatt még
nem katonaköteles, de belekóstolt a megpróbáltatásokba. Mivel
férfilakosság alig maradt a pusztán, neki kellett a harcoló szovjet
katonák élelmezésére szarvasmarhákat hajtani a távolodó
frontvonalhoz. Szerencséjére hadifogoly nem lett. A háború után
az uradalom felbomlott, hazakerültek Kálozra.
Késõbb a sok munka, a katonai szolgálat sem térítette el elhatáro-
zásától, ácsmester akart lenni. Vágya teljesült. Megalakult a Ká-

lozi Vegyesipari Szövetkezet. Váltott! Bognárból áccsá képezte
magát. Az idõsebbektõl tanulta a munkafogásokat, vállalt önálló
feladatot. A szakmai tudása gyarapodott, szerette volna önállóan
is kipróbálni magát. Kisiparos lett. A K-25-ös kék zetorjával járt
faluról falura. A családi házak építésének lázában sok új háztetõ-
nek lett a kivitelezõje. Nem utasított vissza más faipari munkákat
sem. Ezermester lett.

Egy alkalommal elhoztam a Balatontól Kálozig. Folyamatosan
mutogatta településenként, mely háztetõkön dolgozott KTSZ-
dolgozóként, vagy önálló iparosként. Ám sok-sok érdekes és érté-
kes faipari termék (esztergályozott hordócsap, szerszámnyelek,
fából készült kerítések, kerti padok stb.) is emlékezetessé teszi
szakértelmét.

Két pólus között zajlott az élete: a munka és a család. Ez tette ki-
egyensúlyozottá. Érdeklõdésemre arra is választ kaptam, mitõl
ilyen fiatalos még ma is. Mértéktartóan, káros szenvedélyektõl
mentesen éli az életét! Fiatalos lendületét bizonyította a közel-
múltban is. Több méter magas fákat gallyazott biztos fogásokkal.
Bevallom, elkápráztatott.

Érdemes fürkészni az egészséges, hosszú élet titkait!

Lejegyezte: Magyar József

Itthon maradt gólyáink
Hetek óta három gólya sétálgat az alapi réten, a 61-es út melletti
kiserdõnél. Idõnként kiállnak a bezárt Falatozó büfé parkolójá-
ba. Itt a pihenõben megálló kamionosok kidobott ételmaradéká-
ban találnak némi ennivalót, aztán szárnyra kapnak, és átlibben-
nek a közeli tocsogós rétre, ahol a késõ novemberi vénasszonyok
nyara még kicsal néhány bogarat, békát a napra.

A környékben legeltetõ juhász szólt nekem, hogy próbáljunk ten-
ni valamit a gólyák érdekében. Jó ideje figyelte már aggodalom-
mal a nyáj körül bogarászó gólyákat, hiszen itt toporog már a kü-
szöbünkön a tél, s egyik napról a másikra leeshet a hó. Akkor pe-
dig a gólyáknak már nem lesz eleség, és a hideget se bírják a költö-
zõ madaraink.
Szerdán délelõtt jártam én is arra, s meglestem a gólyákat. Az
öreg madár bizalmatlanul tekingetett rám, s miután látta megvil-
lanni a kezemben a fényképezõgép objektívjét, rögtön szárnyra
kelt és elrepült.
A két fiatalabb madár a réten távolabb keresgélte a napi élelmet.
Óvatosan megközelítettem õket, és sikerült videokamerával rög-
zítenem, ahogy kutattak élelem után a tocsogós fûben.
A távolban traktor vetette az õszi búzát. A gép duruzsolása idáig
hallatszott. A letört kukoricásban birkanyáj legelészett. Az erõ-
ben még énekeltek a madarak, mintha tavasz lenne. De hát itt van
november közepe! S bennem is fölébredt az aggodalom, hogy mi
lesz a gólyákkal, ha jön a tél.
Felhívtam Sárközy Karcsit, aki közvetlen kapcsolatban van a Ve-
lencei-tó melletti madárvédõkkel. Megadtam neki a madarak
pontos tartózkodási helyét. Megígérte, segít, hogy a gólyák eljus-
sanak a téli madármenhelyre, ahol biztos helyen lehetnek tava-
szig.

Hargitai Lajos
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Az Agrárkamara is segít
Az Ajka melletti timföldgyárban 2010. október 4-én átszakadt
a zagytározó gátja, és több százezer köbméter vörös iszap öm-
lött ki. A maró hatású, veszélyes iszap egyik pillanatról a má-
sikra öntötte el a házakat Kolontáron és Devecserben.
A vörös iszap a timföld gyártása során keletkezõ mellékter-
mék. Vasat, alumíniumot, szilíciumot, kálium-oxidot és nát-
ront tartalmaz, de nehézfémek is vannak benne. Erõsen lúgos,
maró hatású anyag.
A kiömlött vörös iszap hatástalanítása mellett megkezdõdött
az újjáépítés. Többek között szükséges a mezõgazdasági terü-
letek környezetkímélõ és költségtakarékos kármentesítése.
Egy katasztrófa alkalmával derül ki, hogy mire képes egy or-
szág, hogy segítsen a bajba jutott embereken.
A vörös iszap által okozott katasztrófa károsultjainak megsegí-
tésére adományokat Devecser Város Önkormányzata
11748090-15427085-10070004 számú számlájára és Kolontár
Község Önkormányzata 11748090-15427298-06540009 számú
számlájára közvetlenül is be lehet fizetni. További információk
a www.devecser.hu honlapon találhatók.
Kérünk minden olvasót, hogy lehetõségeikhez mérten pénz-
adományaikkal támogassák a károsultakat.
A Fejér Megyei Agrárkamara a katasztrófát szenvedett tele-
pülések lakóinak megsegítésére Devecsernek 200.000 Ft-ot,
Kolontárnak 100.000 Ft-ot utalt az önkormányzatok erre a cél-
ra megnyitott bankszámlájára.
A Fejér Megyei Agrárkamara megalakulása óta kiemelt fon-
tosságúnak tartja, hogy a gazdálkodók, az agrárgazdaság sze-
replõi hiteles és naprakész információkhoz jussanak annak ér-
dekében, hogy a gazdaságuk fejlõdjön, a gazdálkodásuk ered-
ményessége javuljon. Az Agrárkamara nemcsak Székesfehér-
váron, hanem Abán, Adonyban, Agárdon, Bicskén, Dunaújvá-
rosban, Enyingen, Lajoskomáromban, Móron és Sárbogárdon
is ügyfélszolgálati tanácsadó irodát mûködtet. Az irodahálózat
mellett a megye több mint negyven településén kihelyezett fo-
gadóórákat tartunk, a gazdálkodók rendelkezésére állunk,
különbözõ ügyek elintézését segítve. Az elérhetõségekrõl
bõvebben a www.fejermak.hu honlapon tájékozódhatnak.
Az 1999. évi CXXI. és a módosításáról szóló 2003. évi CXXXI.
törvény nevesít néhány gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos fel-
adatot, többek között:
– a gazdasági tevékenység infrastruktúrája fejlesztésének elõ-
mozdítása;
– a gazdaság fejlõdésére jelentõs hatást gyakorló, nemzetgaz-
dasági szinten hatékony, a közvetlen vállalkozói érdekeltséget
meghaladó célok megvalósulásának elõsegítése (gazdaságfej-
lesztési, gazdaságstratégiai döntések elõkészítésében való
részvétel);
– közremûködés a területfejlesztési koncepciók és programok
gazdaságfejlesztési munkarészeinek kidolgozásában és végre-
hajtásában;
– vásárok, kiállítások, konferenciák és más rendezvények
szervezése;
– tájékoztatás a gazdálkodók tevékenységét érintõ gazdaság-
politikai döntésekrõl, intézkedésekrõl, hazai és külföldi jog-
szabályokról;
– 19 szakon mesterképzés és mestervizsgáztatás végzése;
– tájékoztatás az uniós pályázati lehetõségekrõl és feltételek-
rõl és az egyes szakmákat érintõ közösségi jogszabályokról;
– közremûködés az agrár-szaktanácsadás szervezésében;
– közfeladatként az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokkal
összefüggésben a gazdálkodó szervezetek részére tanácsadás.
Mindezek mellett a területi gazdasági kamaráknak feladatai
vannak az üzleti forgalom biztonságával kapcsolatban és a gaz-
daság általános érdekeinek érvényesítése terén.

Varga Lívia ÚMVP-tanácsadó,
Sárbogárdi kistérség, 06 (30) 543 0075

Fájdalommentes ötperces
vizsgálattal felismerhetõ
a súlyos tüdõbetegség
COPD világnap – 2010. november 17.

A krónikus obstruktív tüdõbetegség (COPD) a negyedik he-
lyet foglalja el a vezetõ halálokok szomorú listáján. A COPD
évente több mint 3 millió emberéletet követel. A tüdõroham-
nak is nevezett exacerbáció miatt kórházba került betegnek
pedig kisebb az esélye a túlélésre, mintha szívrohama lett
volna.
A beteget gyakran a legközelebbi családtagja, barátai küldik el
az orvoshoz tartós, csúnya köhögés miatt. A kevésbé szeren-
csés COPD-s betegek alig köhögnek. Az õ esetükben a COPD
alattomosan, szinte tünetmentesen fejlõdik akár 20-25 éven
keresztül, és gyakran csak akkor fordul orvoshoz a páciens, ha
már a mindennapi tevékenységének az elvégzésében akadá-
lyozza a minimális terhelésre is fellépõ nehézlégzés. Olyan ez,
mintha a COPD-s betegek tüdeje 3-4-szer olyan gyorsan
öregedne, mint a nemdohányzóké.
2010 a tüdõ éve. A légúti betegségek közül valószínûleg a
COPD rója a legnagyobb terhet a társadalomra. A COPD a je-
lenlegi ismereteink szerint gyógyíthatatlan betegség. A leg-
fõbb oka a dohányfüst belélegzése. A COPD-s betegek 90 %-a
a jelenleg is aktív vagy a már leszokott dohányosok közül kerül
ki.
Magyarországon a becslések szerint több mint 500.000
COPD-s beteg él, közülük viszont csak 130 ezerrõl tud a tüdõ-
gondozói hálózat. Pedig a betegség akár 15-20 évvel az elsõ tü-
netek megjelenése elõtt felismerhetõ egy egyszerû, gyors és
fájdalmatlan méréssel, a légzésfunkciós vizsgálattal.
A betegek életét a leginkább a hirtelen fellépõ állapotromlás, a
rettegett exacerbáció keseríti meg. Ilyenkor a beteg köhögése
felerõsödik, a köpet mennyisége megnõ, gyakran sárgás-zöl-
dessé, gennyessé válik. A hörgõk gyulladása miatt a légutak be-
szûkülnek, a beteg nem jut elég levegõhöz, és gyakran már
nyugalomban is fullad.
A COPD korai felismerése mellett az exacerbációk, a tüdõro-
hamok megelõzése, illetve a kezelés idõben való elkezdése je-
lentik a COPD-s betegekkel foglalkozó orvosok legfontosabb
céljait.
További információ: dr. Mucsi János tüdõgyógyász–belgyó-
gyász szakorvos, a Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért
elnöke, a Légúti Betegek Országos Egyesületének ügyvivõje,
tel.: 06 (70) 773 5946, mucsi.janos@tudobeteg.hu.
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város

Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2010. november 19-én
(pénteken)

9.00 órakor ülést tart.
Az ülés helye:

a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatal
tevékenységérõl, a hatósági ellenõrzési
feladatokról.
Elõadó: jegyzõ.
2. Sárbogárd város honlapja, a honlap
fejlesztése.
Elõadó: jegyzõ.
3. A Fejér megyei 6. sz. országgyûlési
egyéni választókerület képviselõje és
Sárbogárd város képviselõ-testülete kö-
zött kötött megállapodásban foglaltak
megvalósulásának értékelése.
Elõadó: Varga Gábor országgyûlési
képviselõ.
4. A képviselõ-testület 2011. évi munka-
tervének jóváhagyása.
Elõadó: polgármester.
5. Az önkormányzat 2010. évi költség-
vetésérõl szóló 3/2010. (II. 15.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
6. Pályázati kiírás könyvvizsgálatra.
Elõadó: polgármester.
7. A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgá-
lat (Sárbogárd, József A. u. 14.) gyer-
mekjóléti szakmai egysége mûködési
engedélyének módosítása.
Elõadó: polgármester.
8. A Sárbogárdi Városi Bölcsõde szá-
mára többlet-elõirányzat biztosítása.
Elõadó: polgármester.
9. Tájékoztató az elõirányzatok felhasz-
nálásáról és a tartalék alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ.
10. Jelentés a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
11. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
112. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
Elõadó: ESZB-elnök.
2. Fellebbezés – adósságkezelési támo-
gatás.
Elõadó: ESZB-elnök.
3. Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramban való részvétel.
Elõadó: polgármester.
4. Bejelentések

Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügye-
lõség közlése alapján értesítem a tisztelt
lakosságot és az ügyben érdekelteket,
hogy a felügyelõség 24138/2010. ügyszá-
mon a Magyar Közútkezelõ Nonprofit
Zrt., mint ügyfél kérelmére közigazga-
tási hatósági eljárást indított a
Sárbogárd, Szent István út 1. szám
alatti 1766/1 és 1766/2 hrsz-ú ingatla-
nokon található telephelyére vonatko-
zó környezeti zajkibocsátási határérték
megállapítása tárgyában. A zajkibocsá-
tási határérték megállapításával kap-
csolatosan a döntést a felügyelõség
25413/2010. ügyszámon meghozta.

A felügyelõség által összeállított, tárgy-
ra vonatkozó hirdetmény másolati pél-
dánya a sárbogárdi polgármesteri hiva-
tal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
földszinti hirdetõtábláján – a jogorvos-
lati lehetõség határidejéig, 2010. de-
cember 7-éig – 2010. november 10-én
kifüggesztésre került.

A hirdetmény hivatali munkaidõben,
hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig,
pénteken 7.30–13.30 óráig tekinthetõ
meg a fenti cím alatt.

Dr. Krupa Rozália távollévõ jegyzõ
megbízásából és nevében eljárva:

Szenci György aljegyzõ–osztályvezetõ

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város

Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2010. november 18-án
(csütörtökön)
17.00 órakor

rendkívüli együttes ülést tart

Nagylók Község Önkormányzatának
képviselõ-testületével.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme

(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:

A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási In-
tézményfenntartó Társulás 2010. évi
költségvetésének módosítása.

Elõadó: dr. Sükösd Tamás.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Felhívás a leendõ
kisgimnazistákhoz
Sok szeretettel várunk minden

érdeklõdõ szülõt és diákot
a 2010. november 27-én
megrendezésre kerülõ

nyílt napunkra.
8–12 óráig az 5–8. évfolyamos
diákok óráira látogathatnak el.

Közben 10 órától
Boda János igazgató úr tart
tájékoztatót a képzésrõl.

Látogasson el honlapunkra is:
www.psg.hu.

Jó kisgimisnek
lenni

A legfiatalabb kisgimisek, az 5. c osztály
tanulói így vélekednek két hónap eltel-
tével:

Szeretem a kisgimit, mert:

„Jó a közösség, új barátokra tettem szert.
Senki sem magányos az osztályban, mert
mindenki közvetlen. A fiúk és a lányok is
jól megértik egymást. Kedvesek velünk a
felsõbb évesek.”

„Sok szakkör közül választhatunk, és na-
gyon érdekesek. Nekem a sakk szakkör
tetszik a legjobban.”

„Sok lehetõségünk van a mozgásra a test-
nevelésórán kívül is. Az ebédelõsórában
és tanulószoba után röplabdázunk, foci-
zunk és kosárlabdázunk.”

„A nagyobbak odafigyelnek a kicsikre,
szóba állnak velünk, és segítenek is, ha
kérjük.”

„Rengeteg izgalmas szorgalmi feladatot
kapunk, kutathatunk kedvünkre.”

„Sokat kirándulunk, és érdekes progra-
mokon veszünk részt, pl. tökfaragás, salá-
takészítés, osztálydélután…”

„Sok szakkörre lehet járni, pl. dráma, hit-
tan, informatika, média, sport. Finom
ebédeket kapunk, és a konyhás nénik is
kedvesek.”

„Viccesek a tanárok, és mindig jó a han-
gulat az órákon.”

„Ebben az évben lett a kedvencem a
magyaróra, amit eddig nem igazán szeret-
tem, de Irénke néni megszerettette ve-
lem.”

„Kedvesek a tanárok, de szigorúak is.
Életvitelórákon sok jó dolgot csinálunk,
pl. virágcsokrot és gyümölcssalátát készí-
tünk.”

„Szép az új iskola és a parkja.”
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LÉGIÓ 2000–BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG

A VI. forduló eredményei

EXTRÉM–DANUBIA 5:3 (3:2)
Extrém: Németh, Derecskei, Dévényi,
Horváth T., Horváth D. Csere: Hajnal, La-
katos, Major.
Danubia: Fekete, Takács, Tar, Kiss L.,
Horváth A. Csere: –.
1. perc: Horváth A. szerzett labdát, lövése
a kapu mellé szállt. 3. perc: támadott az
Extrém, kontrázott a Danubia, Horváth A.
átadását Kiss pofozta a kapuba. 5. perc:
Horváth D. kért bocsánatot játékostársai-
tól. 6. perc: Horváth A. került gólhelyzet-
be, Dévényi a kapu torkában mentett. 8.
perc: Horváth D. lõtt kapu mellé. 10. perc:
Hajnal félpályáról leadott lövése a kapu-
ban. 11. perc: Major tiszta helyzetben nem
találta el a labdát, azaz luftot rúgott. 16.
perc: Horváth A. megszerezte a vezetést,
egy szép és formás támadás után. 17. perc:
Derecskei egyenlített. 20. perc: Horváth
D.-re nem figyeltek, megszerezte a veze-
tést, beállítva a félidõ eredményét. 24.
perc: Horváth T. lövése a kapuban kötött
ki. 26. perc: Horváth A. emelését Németh
nagyot nyújtózkodva piszkálta szögletre.
30. perc: Horváth A. egyéni alakítás után
szépít. 32. perc: Horváth A. perdítése a ka-
pufáról a mezõnybe pattant. 35. perc: Né-
meth kirúgását Horváth A. csípte el, külsõ-
vel a kapu mellé lõtt. 40. perc: Derecskei
beállította a végeredményt.
Sárga lap: Horváth D.
Góllövõk: Hajnal, Derecskei 2, Horváth D.,
Horváth T., ill. Kiss L., Horváth A. 2.

TWISTER GALAXY–OMV
2:1 (1:1)

Twister Galaxy: Tóth, Balogh, Roszkopf,
Somogyi, Bor. Csere: Bognár I., Bognár T.,
Szabó, Szántó.

OMV: Plézer, Nagy, Lukács, Lilinger, Si-
mon. Csere: Derecskei J., Deák, Kiss J.,
Takács.

Sárga lap: Nagy.

Góllövõk: Szabó 2, ill. Lilinger.

A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adá-
sában tekinthetik meg.

LÉGIÓ 2000, FAIR BÚTOR–
SPURI 2:5 (0:0)

Légió: Lekner, Németh, Lakatos Gy., Ba-
ki, Vereckei. Csere: Rozgonyi, Szilágyi
Cs., Szilágyi F.
Spuri: Szalai, Palásti, Márkovics, Huszár,
Rohonczi. Csere: Bodó, Kovács, Simon.
6. perc: az elsõ említésre méltó esemény
Szalai nagy védése. 8. perc: Vereckei emelt
Németh elé, aki a kapu mellé lõtt. 9. perc:
Márkovics nagy bombája kerülte el a ka-
put. 10. perc: Vereckei lövése Szalairól
szögletre vágódott. 11. perc: Kovács perdí-
tését Lekner öregurasan szedte fel. 14.
perc: Rozgonyi lövését Szalai szögletre te-
nyerelte. 16. perc: Rohonczi közeli lövését
Lekner papa védte. 19. perc: Palásti be-
adás helyett lõtt kapu mellé, pedig ketten
is tiszta helyzetben várták a labdát. 22.
perc: Baki lövése kapu mellé szállt. 23.
perc: szöglethez jutott a Légió, Baki Szalai
lábai között lõtt a kapuba. 29. perc: a szem-
füles Kovács egyenlített. 32. perc: Szalai ki-
dobását Huszár egybõl lõtte a kapuba. 36.
perc: szögletdobás után Lekner a saját ka-
pujába ütötte a labdát. Öngól! 37. perc: Pa-
lásti használta ki Rozgonyi hibáját. 39.
perc: Rohonczi a rossz ütemben kimozdu-
ló Lekner fölött a kapuba fejelt. 40. perc:
Rozgonyi helyrehozta elõbbi hibáját. Tel-
jesen megérdemelt Spuri-gyõzelem a
gyengélkedõ Légió 2000–Fair Bútor ellen.
Góllövõk: Baki, Rozgonyi, ill. Kovács, Hu-
szár, Lekner (öngól), Palásti, Rohonczi.

SÁRBOGARAK–
SÁRKERESZTÚR KIKE

1:5 (1:3)
Sárbogarak: Csuti, Dizseri P., Dizseri B.,
Németh Cs., Kiss A. Csere: Gászler, Ma-
darász, Steibach.
Kike: Visi, Madár, Hajdinger J., Geiger,
Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Kocsis, Sza-
uervein.
2. perc: Németh lövése centiméterekkel
ment kapu mellé. 6. perc: Kiss lövése Ma-
dár lábán megpattant, ezzel becsapta
Visit, máris vezetnek a Sárbogarak. 8.
perc: a szabadrúgásból legurított labdát

Hajdinger Z. lõtte a kapuba. 10. perc:
Dizseri B. lövése Visirõl pattant szögletre.
12. perc: Szauervein megszerezte csapatá-
nak a vezetést. 16. perc: Csuti kapus hibá-
ját Geiger használta ki. 17. perc: Kocsis
nagy erejû lövését Csuti a mezõnybe öklöz-
te. 19. perc: Madarász fejelt kapu mellé.
21. perc: Szauervein a kapufát találta teli-
be. 24. perc: egy szögletet Madár fejelt a
kapuba. 32. perc: Kocsis lövésébe Dizseri
P. belevetõdik. 40. perc: Geiger lõtt kapu-
ba.
Kiss A. a rúgott gólt egy kislánynak ajánl-
ja. Akinek szól, tudja!
Góllövõk: Kiss A., ill. Hajdinger Z., Szauer-
vein, Geiger 2, Madár.

BAD BOYS–HORVÁTH KER.
2:6 (1:3)

Bad Boys: Porkoláb, Juhász, Tóth, Hor-
váth I., Kuti. Csere: Berzeviczy.
Horváth Ker.: Kovács G., Oláh, Kovács R.,
Horváth J., Horváth D. Csere: Antal, Nyá-
ri.
2. perc: Horváth J. hagyott ki ziccerhely-
zetet. 5. perc: szöglet után Horváth D. lõtt
a kapuba. 6. perc: Antal erõs lövése talált
utat a kapuba. 8. perc: Berzeviczy okosan a
felsõ sarokba lõtt. 9. perc: Horváth J. lövé-
se után a labda a kapufáról befelé pattant.
Szerencsés gól! 15. perc: Tóth megunta a
csatárok tehetetlenségét, lövése alig kerül-
te el a kaput. 23. perc: Horváth D. lövése
Porkolábról ismét elé került, másodszorra
már nem hibázott. 25. perc: Horváth D.
emelt kapu fölé. 28. perc: Kuti lövése a ka-
pu fölé szállt. 30. perc: Horváth J. átadásá-
ból Horváth D. lõtt gólt. 34. perc: Ber-
zeviczy átadását Kuti lõtte be. 37. perc: Ku-
ti lövését egymás után kétszer is Kovács G.
a mezõnybe ütötte. 39. perc: Oláh is fel-
iratkozott a góllövõk közé.
Góllövõk: Berzeviczy, Kuti., ill. Horváth D.
3, Antal, Horváth J., Oláh.

Tabella
1. Twister Galaxy 5 - - 19:5 15
2. Horváth Ker. 4 - 1 31:20 12
3. Sárkeresztúr Kike 3 1 2 33:16 10
4. Extrém 4 1 1 26:13 10
5. OMV 4 - 2 23:11 9
6. Spuri 3 - 3 25:39 9
7. Légió 2000–Fair Bútor 3 - 2 17:11 9
8. Toledo 2005 1 1 3 6:10 4
9. Sárbogarak - 2 3 9:21 2
10. Danubia - 1 5 21:32 1
11. Bad Boys - - 5 11:24 0

Megjegyzés: az Extrém és az OMV csapa-
taitól -3 büntetõpont levonva!

Góllövõlista:
1. Horváth Dávid, Horváth Ker., 19 gól.
A mérkõzéseket Tóth István vezette.

Gróf Ferenc
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Férfi kézilabda-bajnokság, megyei I. osztály

Kettõs gyõzelem a hétvégén!
Már ideje volt egy jó hétvégét produkálni a fiúknak. Az elmúlt két
hétben a szerencse nem állt mellettünk, de most ez megváltozott.
Szombaton az I-es csapatunk fogadta a DAC II-es csapatát, és egy
magabiztos, 35-21-es gyõzelmet arattunk. Az igaz, hogy az elsõ
félidõben döcögött a játék, de aztán a második játékrészben fel-
õröltük az ellenfelet. Balogh és a két Németh Tamás mutatott át-
lagon felüli játékot, de mindenki becsülettel küzdött.
Vasárnap a Martonvásár vendégeskedett nálunk. Tõlük kicsit
mindig tartunk, hiszen õk más stílust képviselnek, talán annak kö-
szönhetõen, hogy betonon játsszák a meccseiket hazai pályán,
ami a többi csapatnak nemigen fekszik. Nem is volt véletlen az iz-
galom, hiszen egy rendkívül szoros mérkõzésen mindössze három
góllal gyõztünk.
Sajnos, el kell mondanom, hogy Bodoki Gyurci egy könyöklésnél
súlyos sérülést szenvedett, ami a csapatot is nagyon megzavarta,

hiszen akkor jött fel az ellenfél egy gólra. A vége aztán jól sikerült,
hiszen bebiztosítottuk a gyõzelmet. Gyurcinak mielõbbi gyógy-
ulást kívánok a csapat és a szurkolók nevében.
Összegezve a hétvégét:

VAX Sárbogárd I.–DAC II. 35-21 (13-10)

VAX Sárbogárd II.–Martonvásár 23-20 (15-11)

Következõ mérkõzéseink: DAC II.–VAX Sárbogárd II. 2010. no-
vember 20. 11 óra (Dunaújváros), Mór II.–VAX Sárbogárd I.
2010. november 21. 17 óra (Mór).
Minden kedves szurkolónkat szeretettel várjuk az idegenbeli
meccsekre is!

Rehák Sándor

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

Dég–Pusztaszabolcs 3-3 (1-3)
Gólszerzõk: Sörös, Porvázsnyik, Horváth,
illetve Kovács, Tóth, Budai.

Kulcs–Sárbogárd SE 3-2 (3-0)
Gólszerzõk: Morva, Simon (2), illetve Fü-
löp (2).

Adony–Rácalmás SE 4-0 (1-0)
Gólszerzõk: Králl (3), Török. Kiállítva:
Szántó (Adony).

Aba-Sárvíz–Lajoskomárom 1-1 (1-1)
Gólszerzõk: Illyés, illetve Szabó.

Sárosd–Mezõfalva 1-0 (1-0)
Gólszerzõ: Gál.

Enying–Mezõszilas 0-1 (0-1)
Gólszerzõ: Sülyi. Kiállítva: Szepesi
(Mezõszilas).

Vajta–Cece 3-3 (1-0)
Gólszerzõk: Oláh, Fekete, Kovács, illetve
Bánóczki (2), Csomai.

Sárszentágota–Seregélyes 0-6 (0-4)
Gólszerzõk: Kovács, Rigó (4), Boldog.

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Sárosd 14 10 3 1 57 14 43 33
2. Aba–Sárvíz 14 10 3 1 38 13 25 33
3. Adony 14 9 3 2 34 17 17 30
4. Seregélyes 14 9 2 3 43 17 26 29
5. Mezõfalva 13 9 1 3 27 5 22 28
6. Lajoskomárom 14 7 5 2 26 17 9 26
7. Pusztaszabolcs 13 5 3 5 29 27 2 18
8. Kulcs 14 5 3 6 35 33 2 17
9. Dég 14 5 2 7 31 33 -2 17
10. Sárbogárd 14 5 2 7 22 28 -6 17
11. Mezõszilas 14 4 4 6 26 39 -13 16
12. Vajta 14 3 5 6 29 38 -9 14
13. Enying 14 1 7 6 23 31 -8 10
14. Rácalmás 14 2 3 9 22 43 -21 9
15. Cece 14 1 4 9 16 46 -30 7
16. Sárszentágota 14 1 0 13 7 64 -57 3
Kulcstól -1 pont levonva.

A Femol csoport állása
1. Csákvár 14 14 0 0 54 4 50 42
2. Velence 14 10 2 2 50 18 32 32
3. Martonvásár 14 8 3 3 26 12 14 27
4. Szabadegyháza 14 8 1 5 29 21 8 25
5. Kápolnásnyék 14 8 1 5 30 24 6 25
6. Iváncsa 14 7 3 4 25 19 6 24
7. Kisláng 14 7 3 4 26 21 5 24
8. Polgárdi 14 6 2 6 20 17 3 20
9. Pákozd 14 6 2 6 22 22 0 20
10. Bakonycsernye 14 6 2 6 18 27 -9 20
11. Baracs 13 5 3 5 19 19 0 18
12. Sárszentmiklós 13 5 1 7 28 29 -1 16
13. Dunafém–M. hegy 14 4 0 10 19 39 -20 11
14. Etyek 13 1 2 10 15 42 -27 4
15. Káloz 14 1 1 12 9 43 -34 4
16. Pusztavám 13 1 0 12 10 43 -33 2
Dunafém–M.hegytõl, Etyektõl és Pusztavámtól -1 pont
levonva.

Nõi kézilabda

A BAJNOKSÁG
ELSÕ HELYEZETTJE
SÁRBOGÁRDON!

2010. november 21-én
(vasárnap) 16 órakor

SÁRBOGÁRD–ERCSI
nõi kézilabda-mérkõzés az

MGÁI csarnokában.
Szeretettel várjuk a szurkolókat!

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl

H O N V É D T A L Á L K O Z Ó
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd

2010. november 27-én 15 órai kezdettel találkozót szervez
a honvédségi gondozási körbe tartozó nyugállományú katonák,

katonaözvegyek és árvák részére.

Helyszín: az egyesület klubhelyisége, a volt HEMO-ban.
A találkozó kapcsán:
15.00-tól az érintett körbe tartozók részére tájékoztató az érdekvédelmi tevékenység-
rõl, lehetõségekrõl;
16.00-tól rövid tájékoztató az egyesület mûködésérõl, ezt követõen kötetlen beszélge-
tés. Itt nyílik lehetõség a felmerült problémák intézésére.
Mindenkit szeretettel várunk!

A HBE Sárbogárd vezetõsége
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Emlékezünk
kedves családtagunkra, Tóth Lajosra

Tíz év telt el, hogy örökre elmentél.
Nehezen vettük tudomásul, a tény sajnos valóságos.
Családod, munkád, szorgalmad, pontosságod,
ez mind-mind sorban a Te lényed, erényed.
Hiányzik a mosolyod, a kedves szavad,
melyeket mindig megkaptunk Tõled.
Az idõ múlik, soha nem feledünk,
akit mindig nagyon szerettünk.
Így emlékezünk Rád egy évtized után.

Kaszai Jánosné

Egy nyaláb széna
Gyermekkoromban mély benyomást tett rám az irgalmas sama-
ritánus története. Újra meg újra felmerült bennem a kérdés: talál-
koztak-e vajon még egyszer, a samaritánus és a megsebesített? El-
mélkedésemben sokat segített nekem egy mondat egy afrikai pré-
dikációjából.
Amikor a samaritánus útjáról hazaérkezett, egy család állt a háza
elõtt. „Ez a samaritánus mentette meg az életemet” – mondta a
férfi a feleségének és a fiának, majd odafordult a samaritánushoz:
„Miután a templomban hálát adtunk Istennek, eljöttünk hozzád.
Hálánk jeléül olajat és bort hoztam. Ezelõtt megvetettem a
samaritánusokat – most azonban tudom, hogy közöttük is vannak
Istennek igaz gyermekei.”
A meggyógyult felesége egy öltözet ruhát nyújtott át a sama-
ritánusnak, és ezt mondta: „A férjem elmesélte, hogy miközben
segítettél rajta, beszennyezõdött a ruhád és véres lett. Szõttem ne-
ked egy új öltözéket, fogadd el, kérlek!”
A samaritánus így válaszolt: „Nem szükséges, hogy megtérítsétek
a kiadásaimat. Isten gyermekei számára természetes, hogy segíte-
nek azokon, akik szükségben vannak.”
Ekkor a meggyógyult ember kisfia lépett a samaritánus elé, és így
szólt: „Uram, te segítettél apámon. A szamarad is segített vinni õt.
Ezért hoztam egy nyaláb jó szénát neki. Én még nem tudok olyan
jól segíteni másokon, mert még kicsi vagyok. De valamit azért én
is tudok már tenni, mint a te szamarad.”
A samaritánus nagyon örült a gyermek szavainak – és a szamár is a
szénának.
Jézusom, gyakran nem tudok olyan sokat segíteni, mint az irgal-
mas samaritánus. Add, hogy legalább annyit segítsek, mint a sza-
mara. Ámen.

Johnson Gnanabaranam: Jézusom ma

Adventi
evangelizációs hét

Sípos Ete Zoltán meghívásával
tette különlegessé az adventi
evangelizációs hét elsõ napján
18.00 órakor kezdõdõ igehirde-
tést Agyagási István tiszteletes, a
sárbogárdi református gyüleke-
zeti házban. A hét folyamán
többször is meghallgathatjuk a
Szegedrõl érkezett lelkipásztor
gondolatait, s az evangéliumból
kiragadott részletek értelmezé-
sét.
„Még nem jártam Sárbogárdon,
de örömmel jöttem” – hangzott
el Sípos Ete Zoltán elsõ monda-
ta, majd egy igazán hangsúlyos
témát megragadva (Jézus Krisz-
tus mint Úr a mi életünkben)
kezdte észrevételeit és aggodalmát kifejteni. A lelkipásztor sze-
rint egyre kevesebb a tisztán hívõ keresztény (én a magam
ura=önhittség, önteltség). Szó esett a krisztusi, feltétel nélküli
szeretet viszonzásáról, annak fontosságáról a mindennapi éle-
tünkben. Nem csak a templomban! A lelkipásztor három csoport-
ra osztotta fel az embereket ebbõl a szemszögbõl: akik nem hisz-
nek Krisztusban egyáltalán; akik névleg elfogadják, de igazán be-
lülrõl nem hisznek; akik valóban Jézust vallják Uruknak. A három
csoportra hozott frappáns példákkal elgondolkoztatott bennün-
ket: vajon melyik csoportba tartozunk mi?
„Úgy látom, hogy életemet kezdettõl fogva Isten kegyelmesen
irányítja. Olyan nagyszülõkkel ajándékozott meg, akik szerették
az Urat, egymást és családjukat. Apai nagyapámmal folytatott be-
szélgetéseim során tanulgattam, hogy református keresztyén ma-
gyar ember vagyok. Szüleim az Úrra figyelve neveltek: fegyelmez-
tek és szerettek az Úr intései szerint. Édesapám vagy édesanyám
naponta olvasott nekünk a Szentírásból. Tanítgattak imádkozni.
Lehetõvé tették, hogy – az akkoriban szigorúan tiltott – nyári tá-
borokban foglalkozzak a Biblia tanításaival. Ma úgy emlékszem,
hogy soha nem kényszerítettek ezekre a vallásos dolgokra. Csalá-
dunkban a szeretet légköre uralkodott. Mindezek által Isten
készítgette utamat a megtérésre és a lelkészi szolgálatra…” – val-
lott õszintén hitérõl a lelkipásztor.
Agyagási István tiszteletes az alkalom végén felhívta a figyelmün-
ket, hogy a héten napról napra hívják és várják a testvéreket.

Kovács Benedek
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Jövõre, Veled, ugyanitt
A kanadai drámaíró, Bernard Slade romantikus vígjátékával, a
„Jövõre, Veled, ugyanitt” címû darabbal örvendeztette meg a
sárbogárdi és környékbeli közönséget két remek mûvész,
Bánfalvy Ági és Harmath Imre pénteken este a József Attila
Mûvelõdési Központ színpadán.
A mû nemcsak hazájában, hanem Magyarországon is nagy siker-
nek örvend; a Bánfalvy Stúdió elõadásában közel száz alkalom-
mal került már bemutatásra országszerte.
A vígjáték két házas ember titkos viszonyáról szól, akik évente
egyszer találkoznak. Ugyan a középpontjában a párkapcsolatok
állnak, az 1960-1970-es évek Amerikája is fel-feltûnik a karakte-
rekben, párbeszédekben.
A következõkben Orosz Dániel beszélgetését olvashatják, amit a
darab kapcsán folytatott Bánfalvy Ágival.

„– Akárhogy is nézzük, nagy elõdeik magasra tették a mércét, hiszen
Schütz Ila és Sztankay István több mint ötszázszor játszotta Bernard
Slade darabját. Felelõsség, nagy teher, vagy éppen kihívás egy ilyen
elõadásban szerepelni?
– Személy szerint mindhárom szó súlyát érzem, amikor ebben az
elõadásban játszom. Felelõsség, hiszen a világ valaha volt egyik
legnépszerûbb és a férfi-nõ viszonyát leghitelesebben bemutató
darabjáról van szó. Nagy teher, hiszen az elmúlt évtizedek két
meghatározó színésze vitte sikerre elõttünk Bernard Slade darab-
ját. A kihívás pedig az, hogy minden szempontból felnõjünk
Schütz Ila és Sztankay István legendás kettõséhez, és a ma színhá-
zi viszonyai közt érjünk el olyan sikereket, mint amilyenek Süci-
éknek megadattak.
– Hogyan zajlottak a próbafolyamatok?
– Különbözõ okok miatt mindössze három próbahét állt rendel-
kezésünkre, mondanom sem kell, elég zaklatottan teltek munka-
napjaink. Mindannyiunktól nagy összpontosítást kívánt ez a pár
hét, ám az idõ elõrehaladtával látszott, hogy megfeszített mun-
kánknak meglesz a gyümölcse. A stáb visszajelzései is átsegítettek
minket az aktuális holtpontokon. Éjjel-nappal próbáltunk, míg-
nem eljött a bemutató, ami hál’ istennek nagy sikert hozott. A kö-
zönség szeretete erõt adott nekünk, s így lett elõadásról elõadásra
egyre érettebb a játékunk.
– Az elõadás egy már-már groteszk szerelmet mesél el, amely
évtizedeken át tart. Más-más karakterek, más nõ és más férfi jelenik

meg elõttünk az idõ múlásával, ám a szereplõk ugyanazok. Melyik
Dorisszal tud a legjobban azonosulni?

– Való igaz, a fiatalasszonytól a nagymamáig terjed az a „skála”,
amit meg kell jelenítenem, ám mivel a saját életemben is találtam
már szembe magam a darabban is elõforduló helyzetekkel, így
nincs olyan Doris, akivel kevésbé, vagy egyáltalán ne tudnék azo-
nosulni. Úgy érzem, ez némi könnyebbséget is jelent. Sokszor
éreztem a próbák során azt, mintha Slade az én számba adta volna
a mondatokat.

– Röviden jellemezné partnerét, Harmath Imrét?

– Imre jó humorú, kiegyensúlyozott partner. Kiszámítható egyé-
niség, aki képes húzni magával az embert a kritikus pillanatokban
is. Úgy érzem, mostanra már összeszokott párost alkotunk.

– Milyen helyet foglal el pályája során az ebben a világhírû darabban
játszott szerep?

– Hiába szerepeltem több száz darabban és több tucat nagy sikerû
filmben, mégis úgy érzem, ez a szerep fordulatos pályám koroná-
ja!

– Vajon milyen jövõ várhat az Önök által játszott „Jövõre Veled
ugyanitt”-re, immáron a 100. elõadás felé közeledve?

– A fõvárosban és az ország számtalan városában játszottuk már a
darabot, rendszerint nagy és zajos sikerrel. A jelenlegi állás sze-
rint a felkérések továbbra is sokasodnak, így bizonyos vagyok ab-
ban, hogy a darab befutja azt a pályát, amit elõzetesen csak
gondolni mertünk.

– Járja az országot, több darabban is fõszerepet alakít, rendszeresen
filmezik, tanít és igazgat saját színészképzõ stúdiójában, miközben
egy tinédzser fiú édesanyja is. Hogy bírja mindezt?

– Köszönöm, jól. Tény, nem könnyû ennyi fronton helytállni,
mégis úgy érzem, életem egyik legszebb és legtartalmasabb idõ-
szakát élem! Végképp igaz mindez, amióta a tanítás is hangsúlyos
helyet foglal el a mindennapjaimban. Fantasztikus érzés a jövõ,
színészi pályára készülõ nemzedékére hatással lenni! Sok örömet
ad a tanítás, fõként spirituális értelemben, amellett, hogy rákény-
szerít arra is, hogy folyamatosan képezzem magam. Nagy a fele-
lõsségem abban a tekintetben, hogy a mestereimtõl és példaképe-
imtõl – pl. Várkonyi Zoltán, Somogyvári Rudolf, Tábori Nóra
vagy például Ruttkai Éva – tanultakat hitelesen adjam át növen-
dékeimnek, hiszen mindmáig abból élek a színpadon, amit tõlük
lestem el. Ennyivel tartozom soha el nem felejthetõ, stílusteremtõ
alakjuknak.”

Nagyon jó felüdülést nyújtott ez a darab, hogy egy kicsit szín-
házazhattunk itt, Sárbogárdon. Jó lenne ezt az élményt többször
is átélni … ami, persze, az érdeklõdõ közönség akaratán is múlik.
Érdemes ilyen feltöltõdésre idõt, pénzt szánni.

Hargitai Kiss Virág
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Triplán fûszeres csirke
Hozzávalók: 1 kg csirkemell, 10 dkg gyömbér, 10 gerezd fokhagy-
ma, 2 db pepperoni (erõs, piros paprika), 2 evõkanál szezámolaj,
150 ml rizsbor, 150 ml szójaszósz, 2 evõkanál cukor, 10 db
bazsalikomlevél, fehér bors, 75 ml víz.
A húst alaposan megmossuk, szárazra töröljük és kockákra vág-
juk. A gyömbért és a fokhagymát megtisztítjuk, és vékony szele-
tekre vágjuk. A wokot (vagy bármilyen serpenyõt) közepes lán-
gon felmelegítjük. Beleöntjük az olajat. A gyömbért, fokhagymát
és a pepperonit megpirítjuk benne. Hozzáadjuk a húst, a rizsbort
és a szójaszószt, és állandó kevergetés mellett 2-3 percig sütjük.
Cukorral és egy csipet borssal ízesítjük. Hozzáöntjük a vizet. Jól
összekeverjük és felforraljuk. Lefedve, közepes lángon, 30-35
percig pároljuk. Ha a folyadék jelentõs része már elpárolgott,
hozzáadjuk a bazsalikomot, és lefedve további egy perc alatt kész-
re pároljuk.

Töpörtyûs almás
Hozzávalók: 10 dkg finomra darált, friss tepertõ, 20 dkg liszt, 1
tojás, 5 dkg porcukor, 4 kanál tejföl, kevés fahéj, 1/2 csomag sü-
tõpor, 3-4 reszelt alma, 10 dkg mazsola, 1 tojás a kenéshez.
Az anyagokból tésztát készítünk, gyúródeszkán jól kidolgozzuk,
kinyújtjuk, és a finomra darált töpörtyûvel, a cukrozott almával és
mazsolával beszórjuk, felgöngyöljük, és tojással bekenve lapon
sütjük.

Töltött túrópalacsinta
Hozzávalók: 10 dkg túró, 9 dkg liszt, 1 csipet só, 4 evõkanál tej, 3
tojás, 2 evõkanál apróra vágott petrezselyem, 2 evõkanál marga-
rin.
Töltelék: 2 fej vöröshagyma szeletekre vágva, 20 dkg kolbász fel-
szeletelve, 20 dkg kígyóuborka, 2 evõkanál olaj, 1 evõkanál liszt, 1
húsleveskocka, 1 teáskanál pirospaprika, só és bors.
A túrót, lisztet, sót, tejet, tojásokat és a petrezselymet simára ke-
verjük. 30 percig állni hagyjuk. Ebbõl a vajon négy palacsintát sü-
tünk. Amíg a tészta áll, addig megcsináljuk a tölteléket. A felsze-
letelt hagymát olajon megpirítjuk. Rövid ideig sütjük benne a fel-
karikázott kolbászt. Majd lisztet szórunk bele, és összekeverjük.
Hozzátesszük az 1,25 dl vízben feloldott húsleveskockát és a pi-
rospaprikát, majd fölforraljuk. Hozzákeverjük az uborkát, és még
10 percig fõzzük. Sózzuk és borsozzuk ízlés szerint. A kész tölte-
lékkel megtöltjük a palacsintákat.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás

A következõ napokban több hullámban nagy nedvességtartal-
mú léghullámok érkeznek hazánk fölé. Az átmeneti naposabb
idõszakok mellett gyakran lesz erõsen felhõs, vagy borult az ég.
Többfelé számíthatunk esõ, záporesõ kialakulására. A hõmér-
sékleti értékek is csökkenõ tendenciát mutatnak, de az idõ-
szakban még az átlag fölötti idõre van kilátás.

www.metnet.hu

SZOLZSENYICIN
A legnagyobb igazságokat elõször nem hiszi el senki, kimondóit
néha elmegyógyintézetbe zárják, néha keresztre feszítik, leggyak-
rabban pedig üldözni kezdik, igyekeznek elhallgattatni. Nehéz
dolog szembenézni az igazsággal. Sokszor nem is lehet. Ilyen az
emberi faj.
Ez a Szolzsenyicin a 30-as évek végén fiatal matektanár volt a
Szovjetunióban. A világháborúban tüzérparancsnok lett. A front-
ról levelet írt egy barátjának, amelyben óvatlanul valami kritikát
fogalmazott meg a Sztálin nevû atyaúristennel szemben. Nem
tudta, hogy a magánleveleket az õ országukban államvédelmi
megbízottak elolvassák? Tény, hogy a levél miatt vagy húsz évre
elvitték õt a Gulágra. Csak tizenegy évet töltött ott el, mert meg-
halt Sztálin. 1956-ban visszamehetett matekot tanítani. Ám az
igazság, amelyet felismert, nem hagyta õt nyugodni. Vannak ilyen
emberek, szerencsére.
Egészen addig nem tudta a világ, hogy mi is az a Gulág. Hát õ el-
magyarázta. Elõbb egy rövidebb elbeszélésben (Iván Gyenyiszo-
vics egy napja), aztán egy vaskos dokumentumregényben (A Gu-
lág szigetcsoport).
Amikor itt, például Sárbogárdon megtudtuk, hogy ez utóbbi
könyvben mik vannak leírva, nem hittük el. Azt írta ott le a szerzõ,
hogy a Szovjetunió, az emberiség haladásának zászlóvivõje, a
kommunizmus építésének paradicsoma valójában egy rabszolga-
tartó birodalom, ahol csontig soványodott emberek, mint az iga-
vonó barmok robotolnak emberségükbõl kivetkezett felügyelõk
vezénylete alatt, míg ki nem lehelik a párájukat. A sok száz kény-
szermunkatábor hálózatát pedig, ahol ez folyik, Gulágnak hívják.
Hát ez sok volt, nem lehetett egyszerre megemészteni. Az írót
megfosztották az állampolgárságától, kiüldözték az országból, a
szovjet propaganda által hiszékennyé tett sok ember pedig felhá-
borodott a leírtak miatt, holott természetesen nem volt módjuk
elolvasni Szolzsenyicin mûvét, mert nem jelenhetett meg, csak
külföldön. Itt, Magyarországon sem lehetett elolvasni, mert az
akkori magyar vezetés, Kádár János csoportja szerette volna elta-
karni az emberek elõtt a magasztalt Szovjetunió valódi arcát. Vi-
szont a Nobel-díjat Szolzsenyicin megkapta, és az általa feltárt
igazságok lassan terjedezni kezdtek.
Nem tudom, mennyi szerepe volt ennek abban, hogy a szovjet
tömb, tehát maga az unió és a csatlós országok szövetségi rend-
szere szétesett, bekövetkezett a rendszerváltozás. Az író Ameri-
kából visszatérhetett szülõhazájába, újabb kíméletlen mûveket
írt, amelyek most már odahaza is megjelentek a könyvpiacon.
Amikor 2008-ban meghalt, maga Putyin, az akkori orosz elnök is
részvétét nyilvánította. A Gulág szigetcsoport olyan könyv lett,
amely nélkül nem lehet megérteni a korunkat.
Arról jutott mindez az eszembe, hogy egy könyvesboltban megér-
deklõdtem, kapható-e ez a mû jelenleg Magyarországon. Némi
számítógépes vizsgálódás után azt mondták, hogy a könyvpiacon
nem található. Milyen sok vacakság, szemét tölti meg a könyvki-
rakatokat! Lehet, hogy a kiadók nem látnak üzletet a Gulág-
könyvben? Vagy – amire gondolni sem merek – lehet, hogy van-
nak titkos erõk, amelyek ma is érdekeltnek vélik magukat az igaz-
ság eltitkolásában?

(L. A.)

Hargitai nagymamaHargitai nagymama
szakácskönyveszakácskönyve

Ételed az életedÉteled az életed címmelcímmel

kapható a Bogárd és Vidékekapható a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban és az újságotLapkiadóban és az újságot

árusító boltokban,árusító boltokban,
2.500 Ft-os áron.2.500 Ft-os áron.



Bogárd és Vidéke 2010. november 18. GYEREKSAROK / PROGRAMAJÁNLÓ 15

A három dió
Volt egyszer egy igen-igen szegény ember. Olyan
erõsen szegény volt, hogy a három árva gyerme-
kén kívül egyebe sem volt. Még azokat sem tudta
mivel eltartani. Egy nap azt mondta nekik:
– Na, fiaim, vegyétek az utat elejetekbe, s menje-
tek, ki merre lát, mert én nem tudlak titeket tartani.
Nincs mivel, mert én szegény ember vagyok.
El is ment a három testvér, s mikor egy keresztút-
hoz értek, azt mondták, hogy három esztendõ múl-
va itt találkoznak, s akkor meglátják, ki mit szerzett.
El is váltak, elmentek, ki merre.
Mikor betelt a három esztendõ, eszébe jutott a leg-
kisebb fiúnak, hogy haza kell indulnia. Egy öregem-
bernél szolgált. De olyan becsületesen szolgált,
hogy örökké jobban megcsinált mindent, mint
ahogy mondták. Egy nap az öreg elé állott.
– Na, öregapám, betelt a három esztendõ, s immár
el kell mennem, hogy találkozzam a testvéreimmel.
Amit megérdemlek, azt ad nekem fizetségbe.
Az öregember fel is kelt, elõvett háromszáz ara-
nyat, három diót, s letette az asztalra.
– Na, fiú, ha a pénzt elveszed, tudd meg, nem adom
tiszta szívbõl. De ha elveszed a diót, azt tiszta szív-
bõl adom.
A fiú azt gondolta magában: ,,Amilyen tiszta szívbõl
én õket szolgáltam, ha olyan tiszta szívbõl találja
adni a diót, akkor azt veszem el.” Mondja is a fiú:
– Na, maradjon békével, öregapám! Elveszem a há-
rom diót, mert azt tudom, tiszta szívbõl adja, s ha
élünk, még megtérek ide.

– Járj békével, s az Isten adjon szerencsés utat, de
én tudom, hogy ide hozzám soha meg nem kell tér-
ned.
Ment a fiú a keresztúthoz, s összetalálkozott a test-
véreivel. Kérdik is egymást, ki mit kapott, mutassa
meg. Testvérei elõvették a sok aranyat, õ pedig a
három diót. Kezdték szidni a testvérei, hogy három
esztendõt három dióért szolgált.
– Nem baj, én ezt is szeretem. Nekem ez is jó, mert
tiszta szívbõl adták.
A testvérek elzavarták a kisebbet, hogy ne egyszer-
re menjenek haza, mert ha édesapjuk meglátja a
három diót, nem állja meg szidalom nélkül.
A kicsi bement az erdõbe, megvárta, míg testvérei
elõremennek, majd õ is elindult utánuk. Mentében
megéhezett, de étele nem volt. Egy kúthoz ért, s azt
gondolta magában: ha nincs mit egyen, legalább
igyon. De mi jön eszébe? Törjön csak meg egy diót,
megeszi, arra csak jobban esik a víz.
Elõ is veszi a diót, de mikor megtöri, megrémül.
Csorda juh kezdett kifolyni belõle. Csengettyû a
nyakukban, de annyi volt, hogy nem is tudta megol-
vasni! ,,Ej – gondolta magában –, van mivel édes-
apámhoz hazamenjek.” Elfelejtette a szomorúsá-
gát, étlenségét, csak mehessen haza.
Az úton eszébe jutott, hogy még egy diót meg kéne
törni. Mikor azt is megtörte, marhák kezdtek kifoly-
ni belõle, s ökrök. Legutoljára egy szekér, két szép
ökörrel befogva. Felült a szekérre, a juhok s a mar-
hák, mintha parancsra tennék, olyan szépen ballag-
tak utána.

Közel a házhoz eszébe jut a harmadik dió is. ,,Tör-
jem csak fel ezt is, ne vigyem épen haza.” Abból
meg egy világszép leány szállott ki. Mikor a fiú
meglátta, úgy megörvendett, azt se tudta, hol van.
Mikor a másik két testvér hazaért, éppen csak
megmutatták az aranyat, ki mit kapott, hát csak
megérkezett a kisebb is. Egy esztena juhval, egy
csorda marhával, s egy szép leánnyal az ökrös sze-
kéren. Megijedt a két testvér, mikor meglátták,
hogy honnét kapta õ azokat, mert mikor elváltak,
csak három diója volt.
– Ugye, mondtam én nektek, hogy azt tiszta szívbõl
adták. Nem lehet, hogy az ember csak a pénznek
örvendjen. Abból a három dióból kelt ki minden,
amit itt láttok. Most kacagjatok, ha tudtok!
Elindult a másik két testvér is, hogy megkeressék
az öreget, akinél szolgált, de sem az öreget nem
kapták meg, sem õk nem tértek meg többet soha.
Kisebb öccsük otthon maradt, s eltartotta édesap-
jukat is haláláig. S õ maga máig is él, ha meg nem
halt. Még most is feji azt a nagy esztena juhot.
esztena: juhakol

Magyar népmese
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November 20., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Európa Magyarországon 8.35 Marci 9.00 Gyerekdalok 9.02 A kis királylány 9.20
Thomas, a gõzmozdony 9.40 Gyerekdalok 9.42 Amika 10.05 Sarah Jane kalandjai
10.35 Sötét jóslat 11.05 Autóvízió 11.30 Sztársáv 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv
13.05 Delta 13.35 Egészség ABC 14.05 Kincskeresõ 14.35 Pécsi keringõ 15.05
Barangolások öt kontinensen 15.35 Biszku és a többiek 17.05 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 Elsõ a szere-
lem 22.50 Hírek 22.55 Sporthírek 23.00 Ami megtörtént és ami megtörténhetett
volna 23.55 Exotic-koncert 1.35 Blues – Jazz Fusion 2.00 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A fantasztikus négyes 10.25
Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi
13.40 Sue Thomas – FBI 14.35 Tengeri õrjárat 15.35 Édes drága titkaink 16.35
Merlin kalandjai 17.30 Glee – Sztárok leszünk 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz
19.30 X-faktor 21.45 Való Világ 23.25 Bloodrayne – Az igazság árnyékában 1.10
Másnap 2.05 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2-matiné 7.50 Eperke 8.45 Nickelodeon ked-
vencek 10.45 414-es küldetés 11.10 Kath és Kim 11.40 Bajnokok Ligája magazin
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 Bean – Az igazi katasztrófafilm 21.45 Casino Royale 0.05
Fûrész 2. 1.35 Ezo.tv 2.30 Kalandjárat 2.55 Teleshop 3.55 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 Kabaré-
klub 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 „Ma-
gyarországról 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 21., 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 A
tenger 9.50 Katolikus válaszok 10.15 A sokszínû vallás 10.20 Evangélikus maga-
zin 10.55 Református ifjúsági mûsor 11.05 Zsoltárvariációk 11.30 Az utódok re-
ménysége 12.00 Hírek 12.10 TS – Sport 7 13.05 Halra magyar – Szüret
Szõlõsiéknél 13.35 Hogy volt!? 15.05 Szellem a palackból 15.35 Körhinta – Feszti-
válkalauz 16.05 A Kilimandzsáró hava 18.00 Panoráma 18.30 Elisa lánya – Vissza-
térés Rivombrosába 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szempont 21.00 A Tár-
sulat legemlékezetesebb pillanatai 21.55 Aranymetszés 22.50 Hírek 22.55 Sport-
hírek 23.05 A Szépmûvészeti Londonban 0.00 Alexandra Pavlovna, a magyarok
királynéja 0.55 Magyar rock 1.55 Magyar válogatott
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.35 Asztroshow
11.35 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Havazin 12.40 Magyar autósport-magazin
13.00 Forma-1 magazin 13.25 Robin Hood 14.20 Doktor Addison 15.15 Eltûntnek
nyilvánítva 16.20 Bomba jó bokszoló 18.30 Híradó 19.00 Harry Potter és a Fõnix
rendje 21.45 Heti hetes 23.05 Négyes kettes 0.45 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 Ka-
landjárat 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 Dick és Jane trükkjei 21.40 Frizbi Hajdú Péterrel 22.40 Cleaner – A függet-
len 23.35 Utolsó tangó Párizsban 1.50 Ezo.tv 2.45 Napló 3.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárna-
pi újság 8.30 Visszaszámlálás 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus szentmi-
se 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 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszél-
getés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

November 22., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Arany-
metszés 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin 14.05 Domovina
14.35 Átjáró 15.05 Szülõföldjeim 15.55 Idõzített bombák 16.20 Magyarok csele-
kedetei 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.35 A Silla király-
ság ékköve 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Kékfény
21.05 Hétfõ este 21.35 Orvosi bûnügyek 22.25 Szeretõk 23.20 Pécsi keringõ
23.50 Prizma 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.15 TS – Motorsport 0.45 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 Asztroshow 13.30 Fél kettõ
14.20 112 – Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.10 A szerelem rabjai
17.20 Vacsoracsata 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Dr. Csont 22.20 Showder Klub 23.30 Face The Pro – Póker Tournament
0.35 Reflektor 0.50 Odaát

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 A 7 törpe vissza-
tér, avagy az erdõ nem elég 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 Ak-
tív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.25 Megamánia
23.55 Elit egység 0.50 Tények este 1.20 Ezo.tv 2.15 A szomszéd ház rejtélye 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 Króni-
ka 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05
Rádiókabaré 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Üt-
közõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap tör-
ténetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

November 23., 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 13.00 Szom-
szédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Átjáró 15.05 Tudástár
2010 15.35 Összhang 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután
17.35 A Silla királyság ékköve 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthí-
rek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.35 Házasságból elégséges 23.05 Szel-
lem a palackból 23.35 Prizma 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.05 Ma reggel 1.50
Bali 3 in 1

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 Asztroshow 13.30 Fél kettõ
14.20 112 – Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.10 A szerelem rabjai
17.20 Vacsoracsata 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Vészhelyzet 22.20 A Grace klinika 23.20 XXI. század – A legendák ve-
lünk élnek 23.55 Halálos felfedezés 1.35 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 11.45 A sárkány fia
13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30 Árva an-
gyal 18.30 Tények 19.05 Ezek megõrültek! 20.00 Aktív 20.05 Jóban-Rosszban
20.30 Bajnokok Ligája 23.15 Megamánia 23.45 A médium 0.40 Tények este 1.10
Ezo.tv 2.05 Egy hét Pesten és Budán 3.35 Babavilág 4.00 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Króni-
ka 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 beszél-
getés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

November 24., 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 A
bûvös tükör 15.40 Jelenetek a szobrok életébõl – A Szabadság tér 16.00 Optika
1124 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 21.35 Kapcsolat a mennyországgal 23.05 Múlt-kor 23.30
Prizma 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 0.00 Ma reggel 1.45 Indonéziai utazások

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 Asztroshow 13.30 Fél kettõ
14.20 112 – Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.10 A szerelem rabjai
17.20 Vacsoracsata 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Való Világ 22.35 Laza csávók 2. – Szexi vonalak 0.20 Egy car girl titkos
naplója 1.25 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 10.25 Teleshop 11.30 Jó lovam, Missis-
sippi 13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30
Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.25
Megamánia 23.55 Szellemekkel suttogó 0.45 Tények este 1.15 Ezo.tv 2.10 Tu-
dom, mit tettél tavaly télen 3.30 Két testõr 3.55 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 Króni-
ka 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Kró-
nika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka



Bogárd és Vidéke 2010. november 18. TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ 17

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,
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A BOGÁRDI TV MÛSORA
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.

November 19. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Zöld Macska – A falu
rossza (75’) 13.00 Lapszemle 15.00 Fekete Erzsébet elõadása a reformá-
ció hetén 19.00 Lapszemle 20.00 Testületi ülés

November 20., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Ffi kézi, Teremfoci
13.00 Lapszemle 15.00 Kálozi Falunapok 3. 19.00 Lapszemle 20.00 Zöld
Macska – A falu rossza (75’)

November 21., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Kálozi Falunapok 3. 13.00
Heti híradó 15.00 Testületi ülés 19.00 Heti híradó 20.00 Sípos Ete az
evangelizáció hetén

November 22., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Zöld Macska – A falu
rossza (75’) 13.00 Heti híradó 15.00 Ffi kézi, Teremfoci 19.00 Heti híradó
20.00 Hargitai Enikõ logopédus a beszédfejlõdésrõl (45’), 8in1-koncert
(90’)

November 23., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Sípos Ete az evangelizáció
hetén 13.00 Heti híradó 15.00 Hargitai Enikõ logopédus a beszédfejlõdés-
rõl (45’), 8in1-koncert (90’) 19.00 Heti híradó 20.00 Testületi ülés

November 24., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 He-
ti híradó 15.00 30 éves a Mikes közi óvoda (40’), A sárbogárdi nyugdíjas-
klub évfordulója (75’), A MÁV Szimfonikusok (60’) 19.30 Lapszemle 20.00
Nõi kézi, S.bogárd–Adony foci

November 25., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Nõi kézi, S.bogárd–
Adony foci 13.00 Lapszemle 15.00 Testületi ülés 19.00 Lapszemle 20.00
Sípos Ete az evangelizáció hetén

November 26. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 30 éves a Mikes közi óvoda
(40’), A sárbogárdi nyugdíjasklub évfordulója (75’), A MÁV Szimfonikusok
(60’) 13.00 Lapszemle 15.00 Sípos Ete az evangelizáció hetén 19.00 Lap-
szemle 20.00 Testületi ülés

***

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

November 25., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szom-
szédok 13.35 Slovenski utrinki 14.05 Együtt 14.35 Átjáró 15.00 Palócföld a Szent-
endrei Skanzenban 15.25 A herceg 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Tea-
délután 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 Kapcsolat a mennyország-
gal 23.00 Barangolások öt kontinensen 23.30 Prizma 23.45 Hírek 23.50 Sporthí-
rek 0.00 Ma reggel 1.45 Joseph Conrad, a toll és a hajózás mestere

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 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.20 112
– Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.10 A szerelem rabjai 17.20 Vacso-
racsata 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Durr, durr és csók 23.30 Házon kívül 0.05 Pokerstars.net – Big Game 1.05 Reflek-
tor 1.20 Infománia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.20 Betûvetõ
13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30 Árva an-
gyal 18.30 Tények 19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban
21.20 Egy bébiszitter naplója 23.20 Megamánia 23.50 Divatkreátor 0.20 Tények
este 0.50 Ezo.tv 1.45 Bostoni halottkémek 2.40 Eureka 4.10 Segíts magadon!
4.35 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 Króni-
ka 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 beszél-
getés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 26., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfogó
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szom-
szédok 13.35 Körzeti magazinok 14.30 Átjáró 15.00 Nemzet és védelem 15.30
Sírjaik hol domborulnak? 16.00 Bárka 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.50
Teadélután 17.35 A Silla királyság ékköve 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Üdítõ 21.05 Péntek este 21.35 Rosszemberek 23.05 A
nagy versmondás 23.35 Prizma 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.05 Ma reggel
1.50 Szent Pál nyomain Máltán

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 Asztroshow 13.30 Fél kettõ
14.20 112 – Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.10 A szerelem rabjai
17.20 Vacsoracsata 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 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 1.00 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 10.25 Teleshop 11.30 Mike kapi-
tány hadjárata 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 Króni-
ka 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Kró-
nika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Redõnyök 06 (30) 507 3344. (2314846)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.

Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869.
(0897580)

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

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. Érdeklõd-
ni: 06 (20) 342 0788. (0897981)

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

Kötõgéppel ruhakötést vállaló személyt kere-
sek. 06 (20) 216 7279.

Hízók eladók Sárbogárdon. 06 (70) 544 8979.

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

Családi ház eladó. Alap, Honvéd u. 98. 06 (30)
371 5343. (1288659)

Sárbogárd központjában II. emeleti, 1,5 szobás
téglalakás eladó. 06 (25) 460 629 (17-20 óráig).
(1288624)

Nagy teljesítményû, 220 V-os terménydarálót
és hastokot vásárolnék. 06 (30) 382 4133. (1288741)

Kukoricát vásárolok. 06 (30) 382 4133. (1288741)

Földlabdás luc- és ezüstfenyõk eladók. 06 (30)
548 4424.

Egy anyakoca vágásra, ugyanitt 100 q szárított
kukorica eladó. Sárbogárd, Köztársaság út 91.

Matematikából korrepetálást vállalok. 06 (70)
424 4492.

Földszinti lakás eladó. 06 (70) 940 8024. (1288739)

1,5 szobás parasztház albérletbe kiadó. Gázfû-
tés, víz van. 06 (30) 342 8189. (1288735)

Sárbogárd központjában albérlet kiadó. 06 (30)
354 4825. (1288734)

120 literes hûtõ, búvárszivattyú, sparhelt, kály-
ha, Singer varrógép eladó. Telefon: 06 (70) 595
0972. (1288732)

Háztáji sertések 120-130 kg, 390 Ft/kg eladók.
06 (30) 338 1922. (1288643)

Árpád-lakótelepen harmadik emeleti lakás el-
adó. 06 (70) 314 8311. (1288730)

Három kiscica keres gazdit. 06 (30) 769 4241.

A Csendes minõségi használtruha-üzletben 10
%-os akció november 18-tól egy hétig.

Kétszoba, összkomfortos családi ház,
összközmûves, konvektoros, 800 m2-es telken
eladó. 06 (20) 9937 248.

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.

06 25 468 556, 06 70 382 8512

ADY-LAKÓTELEPEN

egyedi gázfûtéses, FELÚJÍTOTT,

3. emeleti LAKÁS eladó.

06 30 444 1602

LAMBÉRIA 998/m
2
-tõl,

HAJÓPADLÓ 1598/m
2
-tõl.

06 74 675 530

KAZÁNOK 98000 FT-TÓL,

RADIÁTOROK féláron

10 év garanciával.

06 20 947 5970

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,

KARBANTARTÁSA!

06 30 440 5790

AKCIÓ AZ INTIM

FEHÉRNEMÛBOLTBAN!

–20 % MINDEN TERMÉKRE

3 NAPIG,

NOVEMBER 18-19-20!

CÉGALAPÍTÁS

KÉT ÓRÁN BELÜL

39.875 Ft-ért!

www.brokerceg.eu

06 70 420 4284, 06 70 426 5622

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

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

Karácsonyi akciós szõnyegvásárKarácsonyi akciós szõnyegvásár
A SÁRBOGÁRD, TOMPA M. U. 25. SZÁM ALATTI SZÕNYEGÜZLETBEN

* szegett szõnyegek 5-10-15-20-25 %-os engedménnyel;* szegett szõnyegek 5-10-15-20-25 %-os engedménnyel;
* 2-3-4 méter széles PVC-padlók, 2-3-4-5 méter széles szõnyegpadlók, tapéták

10-10 %-os engedménnyel kaphatók november 22-tõl december 24-ig.10-10 %-os engedménnyel kaphatók november 22-tõl december 24-ig.
Nyitva naponta 8-12-ig, 13-17-ig, szombaton 8-12-ig. Telefon: 06 (25) 463 587.

KölcsönzõKölcsönzõ (Sárbogárd, Gilice köz 7.)(Sárbogárd, Gilice köz 7.)

tevékenysége kibõvült HITACHI-Makita-FLEX típusú gépek – laminált padlók –
munkavédelmi eszközök – cipõk – védõruhák árusításával.

Nyitva naponta 7-12-ig, 13-17-ig, szombaton 7-12-ig. Telefon: 06 (25) 460 528.

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2010. november 20-án, szombaton.

POLGÁRÕR-
VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések a

polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

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