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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”20 éves az újság!

Tisztelt Szerkesztõ Úr!
Abból az alkalomból, hogy az Ön tulajdo-
nában levõ Bogárd és Vidéke címû lap éle-
te huszadik évébe lépett, meg szeretném
kérdezni, megvan-e még az a kerékpár,
amellyel a húsz évvel ezelõtti, elsõ lappél-
dányokat szállította a terjesztõkhöz.

Nincs meg? Ellopták?

Kár, mert szerintem annak a bringának he-
lye lett volna a majdan létrejövõ helyi mú-
zeumban.

Sárbogárd központjában, a Radnóti utca és az Asztalos utca sarkán lévõ füves részen
szállt le egy mentõhelikopter szerdán délelõtt, az arra járók legnagyobb csodálkozására.
Asztalos utcai otthonában lett rosszul egy idõs ember, akihez a kiérkezõ orvos hívta a
mentõket. A helikopter látványára rengetegen verõdtek össze a környékrõl, s kísérték
nyomon az eseményeket.
Bízunk benne, hogy a segítség még idõben érkezett.

Hargitai Kiss Virág
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FIGYELEM!
Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a
Bogárd és Vidéke szerkesztõsége 2010.
november 26-án, pénteken, 8–12 óráig
tart nyitva, rendezvény miatt.

SzerkesztõségCikk az 15. oldalon ���

Cikk az 4-5. oldalon ���
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Kippkopp ovisok a sószobábanKippkopp ovisok a sószobában
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Kilenc képviselõ részvételével zajlott a pénteki testületi ülés.
Ferencz Kornél és N. Kovács Zsolt egyéb teendõik miatt voltak
távol.
Mint elhangzott, Ferencz Kornél kivételével minden képviselõ le-
adta a vagyonnyilatkozatát. Ferencz ezt az elmaradást még pótol-
hatja.

„Itt munka folyik, nem kerti parti”

Éljen a jegyzõ!

Dr. Krupa Rozália jegyzõ beszámolójához Nedoba Károly a kö-
vetkezõ gondolatokat fûzte: A részletes anyagból kitûnik, hogyan
kell mûködnie egy hivatalnak, és mi a feladata a jegyzõnek. Fõleg
azért mondom ezt, mert az utóbbi idõben nagyon sok támadás ér-
te városunk jegyzõjét. Úgy gondolom, Sárbogárdnak egy szakma-
ilag felkészült, nagyon jó jegyzõje van. A jegyzõ többek között jel-
zi azt is, hogy a tárgyi feltételek nem megfelelõek, az épületben
nagyon sok probléma van (nyílászárók, számítástechnikai felsze-
reltség, bútorzat). E téren rövid idõn belül változtatást kellene
eszközölni. 2006-ban ugyan én indítványoztam a jegyzõ felállítá-
sát, most azonban a munkája mellett érvelek. Az embernek felül
kell olykor bírálnia az ítéleteit, elõítéleteit. A jegyzõvel kapcsolat-
ban lehetnek kifogások, többek között a stílusát illetõen, hogy
nem olyan barátságos, nyájas. De úgy gondolom, egy hivatal veze-
tõjének nem ez az elsõdleges célja. Itt munka folyik, nem kerti
parti. A jegyzõnek köszönöm a munkáját, és azokat a nemtelen
támadásokat, amik az utóbbi idõben ellene irányultak, visszauta-
sítom. Kikérem, hogy Sárbogárd jegyzõjét ilyen ordenáré módon
bizonyos újságokban lejárassák. Nemcsak jegyzõként, de nõként
sem ildomos így viselkedni vele.
Dr. Krupa Rozália: Köszönöm szépen az elismerést a hivatal ne-
vében, de a jó munka nem elsõsorban a jegyzõ érdeme, mert olyan
kollégák is kellenek hozzá, akik jól dolgoznak. Nemcsak a vezetõn
múlik a határozatok törvényességének a mértéke. Nem tudom,
hogy Önnek kellene-e kikérni magának azt, hogy engem támad-
nak. Ez ismét lehetõséget fog adni azok számára, hogy továbbra is
támadjanak, de én úgy tartom, hogy kár ezzel foglalkozni, mert
akkor csak napirenden tartják.
Nedoba: Úgy éreztem, el kell mondani.
Dr. Sükösd Tamás: Kérem, hogy tartsuk meg a rendet.
Nagy Tibor: Nem személyeskednék, de mindenképpen szeret-
ném a képviselõtársaim figyelmébe ajánlani, hogy elsõsorban
Sárbogárd polgárai, a sárbogárdi emberek fogják eldönteni, hogy
a hivatal és az okmányiroda hogyan mûködik. Ezért tegyen meg
minden tõle telhetõt minden képviselõ és hivatali dolgozó.
Dr. Krupa: Egy-egy állampolgár érzelmi alapon közelíti meg a
polgármesteri hivatal tevékenységét, attól függõen, hogy a kérel-
mét pozitívan, vagy negatívan bírálták el. A hivatal a feladatait
nem érzelmi alapon végzi, hanem a jogszabályok alapján. Hogy
valakinek nem az elképzelései szerint alakul az ügye, az nem a hi-
vatal vagy az okmányiroda magatartásától függ. Ahol lehet, ott
méltányosságot gyakorlunk. El lehet menni más okmányirodá-
hoz, de ha ott törvényt sértenek, az elõbb-utóbb ki fog derülni. A
felettes szervek rendszeresen ellenõriznek bennünket. Úgy kell
végeznünk a feladatainkat, hogy lehetõleg csak kisebb hibákat
találjanak.
Nagy: Természetesen örülök, hogy jogszerûen mûködik a hivatal.
De szeretném Önt és a hivatali dolgozókat is kérni, hogy nem csu-
pán jog és jogszerûség van, hanem szolgáltatást is végeznek: az
embereket fogadni kell, megfelelõ nyelven és készséggel kell õket
fogadni és az ügyükben eljárni. Ön csak a dolog egyik oldalát vilá-

gította meg, én külön kérem, hogy figyeljen a másik oldalára is –
elsõsorban a sárbogárdi polgárok szemszögébõl vezessék a hiva-
talt.

Etelvári Zoltán: Az okmányirodában fõképp a fiatalabbaknak
nem megfelelõ a hozzáállásuk a polgárokhoz. Saját tapasztala-
tom, hogy egy ügyintézõ megengedhetetlen hangnemben beszélt
velem. Elvárom, hogy ha bemegyek valahová, emberként kezelje-
nek. Engem nem érdekel, hogy az ügyintézõnek rossz napja van,
mert kemény pénzeket fizetek jogosítványért, útlevélért, akármi-
ért, tehát õ nekem szolgáltatást végez. Nem én vagyok a köztiszt-
viselõért, hanem õ van én értem.

Dr. Sükösd: Arra kérem a képviselõtársaimat is, hogy ha bárkinek
az okmányirodával, illetve bármivel kapcsolatban problémája
van, keresse nyugodtan az osztályvezetõket, és beszéljen velük.

A napirendi pont tárgyalását követõen a jegyzõ távozott, mivel
egyébként szabadságát tölti, és Szenci György aljegyzõ vette át a
helyét.

Sárbogárd.hu

A Sárbogárd honlapjával, annak fejlesztésével kapcsolatos napi-
rendi pontot az egyik külsõs bizottsági tag, Nochta Pál felvetése
hívta életre.

Szenci György: Beérkezett a KAPOCS Egyesület észrevétele a
sárbogárdi honlappal kapcsolatban. A polgármester és jómagam
úgy ítéltük meg, hogy az elõterjesztés azzal az anyaggal elfogad-
ható. A honlap mûködése két fõ elembõl áll: az információs tör-
vény adta kötelezettségekbõl és a hírcsokrokból. Ezt 2007-ben a
testület hagyta jóvá, és adott különbözõ jogosítványokat az ön-
kormányzat vezetésének. 2008-ban szintén a testület próbálko-
zott a honlap szolgáltatásainak bõvítésével. Akkor úgy ítélték
meg, hogy e szolgáltatásokat nem bõvítik. Csupán egy döntés szü-
letett, ami a mûködést befolyásolta, hogy állapodjunk meg a Neo-
softtal kétéves fenntartásra. Emellett felkerült egy vakbarát ver-
zió.

Dr. Sükösd: A KAPOCS képviselõje jelezte, hogy nem a törvényi
kötelezettségekkel van gondjuk, mivel az információ szabad
áramlása megvalósul a honlapon, illetve a kötelezõ tartalmakat
közzétesszük. Õk az egyéb szolgáltatások akadályozását illetve
kevés voltát jelölték meg problémaként.

A testület egyöntetûen fogadta el az elõterjesztést.

Munkaterv 2011-re

A jövõ évi munkaterv kapcsán Nedoba javasolta: Aktuális lenne
Sárbogárd közlekedési rendjének teljes felülvizsgálata, a város-
gazdálkodási bizottság vezetésével, bevonva a tûzoltóságot, rend-
õrséget, polgárõrséget, a fuvarosokat, Sárbogárd polgárait, szak-
embereket, közlekedési felügyelõséget. Egy átfogó társadalmi
összefogással egy társadalmi érdek valósulhatna így meg.

Dr. Sükösd: Ennek egyeztetését már elkezdtük. A téma a testület
elé fog kerülni. De arra kérlek, hogy önálló képviselõi indítvány-
ként nyújtsd ezt be.

Nagy: A felsorolt szervezetek, szakhatóságok mellé mindenkép-
pen javaslom, hogy az gépjármûoktatókat is kérdezzük meg.

Nedoba: Nagyon örülök, hogy ebben a kérdésben egyetértünk.

N A P L Ó
– a sárbogárdi képviselõ-testület november 19-ei nyílt ülésérõl –

Folytatás a következõ oldalon.
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Követendõ példa
Dr. Sükösd: A sárszentmiklósi ÁMK-t intézményfenntartó társu-
lás keretében mûködtetjük Nagylók önkormányzatával együtt.
Az iskolában olyan jó nevelési-oktatási módszereket készítettek
el, amiket értékesítettek más intézményeknek, így az ÁMK-nak
többletbevétele keletkezett. Ebbõl kívánják finanszírozni többek
között a magántanulókkal járó többletköltségeket, valamint eb-
bõl kívánják jutalmazni azokat a pedagógusokat, akik a módsze-
reket a szabad idejük terhére elkészítették. Ezt mindkét testület
feltétlenül támogatandónak találta.
Etelvári: A sárszentmiklósi mûhely követésre méltó. A sárszent-
miklósi iskolában nemcsak kérnek, hanem tesznek is azért, hogy
legyen pénzük. Látszik, hogy igazi pedagógusok, és a gyerekekért,
szeretetbõl csinálják ezt a dolgot. Köszönet érte.

Az év közalkalmazottja
Az év közalkalmazottja kitüntetõ címet a bölcsõde egyik szaká-
csa, Kolozsvári Ferencné kapta meg idén, kiemelkedõ munkájá-
ért.

Közmunka
Dr. Sükösd: A jogszabály szerint a közmunka teljesen átalakul
szerkezetében, és valamilyen szinten átkerül az önkormányzattól
a magyar állam kezelésébe. Úgy tûnik, hogy a munkaügyi közpon-
ton keresztül kell majd megpályáznunk a bármilyen közszolgálta-
tás formájában igénybe veendõ munkavállalókat. Ez nem kis ter-
het ró az önkormányzatokra, mert a pályázatot egy késõbbi idõ-
pontra fogják kiírni.
Nagy: Ha jól tudom, decemberig vannak a közmunkások.
Dr. Sükösd: Rövidebb ideig, sajnos.
Nagy: Amíg rendelkezésre állnak a közmunkások, addig a lehetõ
leghasznosabb munkát végeztessük el velük. Az õ egyéni megbe-
csülésük miatt is értelmes munkát próbáljunk nekik adni. Nagyon
sok panasz van, annak ellenére, hogy sokan szorgalmasan dolgoz-
nak. Sajnos nem sikerült elérni az évek során az egymást követõ
közmunkaprogramokkal, hogy olyan értéket hozzunk létre a vá-
rosnak, ami kézzel fogható.
Dr. Sükösd: Sok olyan közmunkás van, akiket nem látunk, mert
intézményekben vannak, illetve számos olyan szakember van kö-
zöttük, akiket nem az utcán látunk, hanem egyéb tevékenységet
látnak el. Az intézményvezetõk elégedettek a munkájukkal. A
közmunkásaink segítettek a rendelõintézet udvarát rendbe tenni.
Ebben dicséretes munkát végeznek.

Fókuszban a közlekedés
Etelvári önálló képviselõi indítványként javasolta e témában: A
József Attila utcában maradjanak meg a fekvõrendõrök a gyere-
kek miatt, viszont az Attila utca forgalmi rendjét meg kellene vál-
toztatni.
Nagy: Az utak közlekedésre valók, nem pedig akadálypályás ver-
senyeztetésre. Elfogadom Etelvári javaslatát, de a József A. utcai
ugratókon változtatni kell, mert sem autóval, sem biciklivel azo-
kon közlekedni nem lehet. Az egész város közlekedési problémá-
ját egyben próbáljuk megoldani. Vegyük figyelembe, hogy a Jó-
zsef A. utcában a sövény, bár lenyírták, mégis kockázatot jelent,
mert pl. a HEMO-nál egy zebrára lépni kívánó gyereket eltakar.
Etelvári: A két szóban forgó utca fekvõrendõrei és a lakó–pihenõ
övezet miatt több kilométeres kerülõre, vagy szabályszegésre
kényszerítjük a közlekedõket. Sárbogárd nem egy üdülõ. Vala-
melyik utcáról fel kell szedni a fekvõrendõröket. Másrészt a pol-
gármester mondta, hogy a szülõk a fejünket akarják venni. Sárbo-
gárd egy város, és a gyerekeket arra kell nevelni, hogy vigyázzanak
magukra. Kérem, hogy lehetõleg most döntsünk errõl a dologról.
Dr. Sükösd: Tisztelettel kérlek, hogy semmilyen személyes meg-
jegyzést ne tegyünk senkire, se pro, se kontra. Én ígéretet tettem
annak idején a választóknak arra, és ezt meg fogom tartani, be fo-
gom tartatni, hogy ezt számûzzük a testületbõl.
Nedoba: A Tompa utcai rendelõnél kevés a parkoló, ezért a Túry
M. utcáig állnak mindkét oldalon, az út szélén a gépkocsik, ami
nagyon balesetveszélyes. Az Ifjúsági park sarkánál kellene kiala-

kítani egy murvás parkolót, és oda irányítani a gépjármûveket. A
zebrát én is támogatom, de a KRESZ miatt nem kellene.
Dr. Sükösd: A Templom és a Baross utca vonatkozásában a hatá-
rozati javaslat arra terjed ki, hogy a Templom utca forgalmi rend-
jét úgy változtassuk meg, hogy az egyirányúsítás az iskola kapuja
után kezdõdjön.
Ezt a testület egyhangúlag elfogadta.
A Tompa, a József A. és az Attila utca kérdését az átfogó közleke-
dési koncepcióban rendezik majd 2011-ben.
Nedoba: Teljesen egyetértek ezzel. Mivel én indítványoztam an-
nak idején a fekvõrendõrök elhelyezését, ezért pár szót szólnom
kell. Semmiféle presztízskérdés nem volt abban, amikor a testü-
lettõl kértem, hogy legyenek fekvõrendõrök. A lakók megkeres-
tek, és megkértek erre. A József A. utca tele van közintézmények-
kel, orvosi rendelõvel, templommal, és nagy veszélynek voltak ki-
téve ott a fiatalok. Nekem nincs kisgyerekem, a szüleim, rokona-
im nem járnak templomba, én nem járok ott. Azt elismerem, hogy
nagyon magas a fekvõrendõr. Úgy gondoltam, hogy fontosabb az
ott lakók, az idõsek, az orvosi rendelõkbe járók személyes bizton-
sága. Érdeksérelem nélküli döntés nincs. Fel lehet szedni a fekvõ-
rendõröket, és akkor kiderülhet, hogy hibáztunk, de nagyon re-
mélem, hogy olyan döntést fogunk hozni, ami mindenkinek az ér-
dekét szolgálja. Az Attila utcában a lakó–pihenõ övezetet is a la-
kók kérték, mert pár meggondolatlan gazda kombájnnal, trakto-
rokkal járt ott.

Bejelentések
Juhász János: A választások elmúltak több mint 30 napja, és még
mindig vannak kint választási plakátok. Olyan arc is van, aki itt ül
a teremben. Javaslom a hivatal felé, hogy szerezzenek érvényt az
erre vonatkozó jogszabálynak. A Bem utca északi végén nagyon
panaszkodnak, hogy a közvilágítás túl hamar véget ér, nem éri el a
szélsõ ház magasságát sem.
Nedoba: A Mikes közben az úttestre kellene murva, mert hatal-
mas kátyúk vannak. Ugyanez érvényes a Damjanich utcára is.
Dr. Sükösd: Amit ígértem, hogy a mûszaki osztályon rendszeresí-
tünk egy füzetet, megvan, oda ezeket a dolgokat bele lehet írni.
Örülnék annak, ha a bejelentéseknél arról tudnánk beszélni, hogy
mi az, amit sikerült megoldani. Már vannak is olyan képviselõtár-
saink, akik éltek ezzel a lehetõséggel, és megkezdõdött egy konst-
ruktív munka.
Etelvári: Köszönöm a polgárõrségnek, hogy mindenszentekkor
felügyeltek a rendre a temetõknél. Köszönet a Közév Kft.-nek is,
mert mindent megcsináltak, a murvázástól a takarításig, sõt, a
megtelt kukákat is elvitték. Több szõlõsgazda jelezte, hogy ami-
kor kimérették a telküket, kiderült, hogy azon keresztül menne az
út. Hogy lehetne ezt megoldani? Annak idején az Árpád utcából
kaptam 40 vagy 60 aláírást, hogy oda nem jutott el a kábeltévé. Ar-
ra kérnélek, Béla (Tóth Béla képviseli ugyanis a szélessávú közmû-
tárulásban a testületet. Szerk.), hogy ha lesz megbeszélés, kérd szá-
mon ezt a társuláson. A Suszter-hegyi út kapcsán kérdezem: van
olyan rendelet, hogy ha valaki tizenvalahány éve használ valamit,
akkor az a tulajdona lesz?
Dr. Sükösd: Ha térképészeti hiba van, akkor a földhivatal egy in-
gatlan-nyilvántartási hatósági eljárást fog lefolytatni. Valóban
van olyan elbirtoklási szabály, hogy ha valaki háborítatlanul 15
évig birtokol valamit, akkor az utána a tulajdonába kerülhet.

Tûsarkú és gumicsizma
Macsim András: A miklósi emberek, némi iróniával, azzal a kér-
déssel fordultak hozzám, hogy a térköves járda mikor fog elérni
Miklósra. Az evangélikus templom felõl ott van a buszmegálló, és
amikor esik az esõ, az emberek bokáig állnak vízben. Bogárdon
tûsarkú cipõben is végigmehetünk, mert mindenhol térkõ van. De
ha valaki eljön Miklósra, gumicsizmát kell húznia. Legalább a
buszmegállók környékén csináljunk normális járdát.
Dr. Sükösd: Ezt a felvetést a költségvetési koncepciónál hozzuk
elõ. A mûszaki osztály vezetõje a költségvetési koncepció kidol-
gozásánál erõsen lobbizott az út és közlekedési dolgok jobbá téte-
le érdekében, hogy arra próbáljunk elkülöníteni pénzt, és ezzel én
is egyetértettem.

Hargitai Kiss Virág
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Visszaemlékezés a kezdetekre
Forgatom a Bogárd és Vidéke húsz évvel
ezelõtti megsárgult lapjait. 1990. novem-
berben jelent meg az újság elsõ száma. Ol-
vasom a programadó köszöntõt. Amit ak-
kor leírtam, máig hatóan valóban megha-
tározta azt, hogy milyen legyen ez az újság,
mi legyen a programunk. És akkor velem
együtt nagyon sokan érezték ugyanezt,
hogy a közösség lelki átalakulásának fon-
tos eszköze lehet egy ilyen újság.
A Bogárd és Vidéke Lapkiadó 20 éves év-
fordulójára két könyvet adunk ki, amelyek
hûen követik ezt a lelki átalakulási folya-
matot. Ezek egyike Leszkovszki Albinnak
a lapban megjelent írásaiból szerkesztett
válogatás. A könyv címe:

Tücsök és Bogárd, avagy
Piedonét Sárbogárdra

A könyv bevezetõjében ezt írtam:
„A Bogárd és Vidéke régi számaiba belela-
pozva elfog egy különös érzés. Egy tündér-
kéz föllebbenti a múlt világát lezáró füg-
gönyt, s ott áll elõttem önmagunk tíz-húsz
évvel ezelõtti létezése. Lenyûgözõen izgal-
mas olvasni a rég leírt sorokat, követni az
akkori szerzõk gondolatmenetét. Elámu-
lok azon, hogy ez a húsz esztendõ már a
történelmünk része lett.
Olvasva a korabeli írásokat, elcsodálko-
zom. Nahát! Valóban ez történt? Így tör-
tént? Itt történt? Így történt a rendszervál-
tás?
És igen, itt történik még most is velünk.
Bennünk zajlik, mi tesszük, mi visszük vég-
be a kicsinységünkben, hétköznapiságunk-
ban. Belõlünk, általunk, félelmeinkbõl, ag-
godalmainkból, reménykedéseinkbõl, jóra
vágyó illúzióinkból, az ebbõl sarjadó tet-
tekbõl nõ ki a mi új világunk. Mert ha tet-
szik, ha nem, ha sokszor nem is úgy akar-
tuk, a változás úgy, ahogy annak történnie
kellett, végül mégis kikerekedett.

Annak idején, a kezdetekkor minden csá-
bítás ellenére sem vállaltam politikai ha-
talmi szerepet, de nem maradtam meg a
szakmámban sem. Fontosabbnak gondol-
tam beleugrani a sötétbe, s megteremteni
a helyi társadalomban a nyilvánosság egy
eszközét, a szabad, független helyi sajtót.
Persze, ott munkált bennem a kétség, hogy
van-e erre igény, nem maradok-e magam-
ra ezzel a reménytelennek tûnõ vállalko-
zással.
Kellemesen csalódtam, nagyon sokan áll-
tak emellé az „ÜGY” mellé akkor, húsz
évvel ezelõtt. Voltak sokan, akik azzal let-
tek részvényesei a nagy közös vállalkozás-
nak, hogy elõfizettek az újságra, és sokan,
nagyon sokan hozták a híreket, írásaikat,
gondolataikat, és sokan írták, írják máig is
ezt a mi közös újságunkat, a Bogárd és
Vidékét.
Leszkovszki Albin, írói álnevén Bogárdi
Polgár vállalta a legtöbbet, s lett igaz, ön-
zetlen társ húsz éven át úgy, hogy számára
az volt a fontos, hogy hétrõl hétre rajta ke-
resztül szóhoz juthatott a Mi Világunk ro-
vatban a mi közös lélekvilágunk, s e szavak
nem maradtak hatás nélkül. Hétrõl hétre
újra és újra megfogalmazta, ami akkor
bennünket, itt élõ embereket leginkább
foglalkoztatott, aggasztott, amitõl a legin-
kább féltünk, s azt is, amit a jövõtõl remél-
tünk.
Amikor Albin megjelent a szerkesztõség-
ben, s hozta az írását, mindig föltornyosult
bennem anyagias világunk kérdése: ugyan,
milyen módon viszonozható ez az önzetlen
tett neki? Hogyan viszonozható az, hogy
leül a számítógép elé, aztán megszületik a
keze alatt húsz éven át minden héten min-
dig valami olyan, amiben fölzendül az itt
élõ közösség lelke? És a leírt szavaknak so-
ha nincs izzadtságszaga, mert a kezét az a
láthatatlan szellemi erõ vezeti, ami igazán
csak akkor tud megnyilatkozni, ha a szívet
nem az önérdek vezérli! Ezért a munkáért
nem vár el senkitõl se fizetséget, se kitün-
tetést, elismerõ vállveregetést. Csak letesz
a köz asztalára minden héten egy olyan lel-
ki ajándékot, ami megfizethetetlen, mint a
szabad madár éneke, a rózsa illata, a nap-
sugár meleg simogatása…
Ezekbõl az írásokból most, a Bogárd és Vi-
déke lap elindulásának 20. évfordulóján
közreadunk egy válogatást. Íme, olvassák,
lapozgassák! Önökrõl, rólunk, mindannyi-
unknak szól!”
A másik könyv Szabó Imre:

Egy prédikátor jegyzetei

A könyv bevezetõjében írtam:
„Mindig örültem azoknak az írásoknak,
amelyeket Szabó Imre, városunk nyugal-
mazott református lelkésze küldött az új-
ságba. Ilyen alkalmakkor a lap szerkeszté-
sénél is külön figyelmet szenteltem annak,
hogy az újság olvasói is érezzék: e szószék-
rõl most Szabó Imre szól hozzánk.

Az újság húsz évére visszatekintve, a régi
lapszámokban Szabó Imre rövid jegyzeteit
olvasva egyre inkább megerõsödik ben-
nem az a gondolat, hogy milyen nagy a je-
lentõsége annak, ha egy közösség írástudói
fontos ügyekben a katedrájukon, hivatali
tevékenységükön, szószékükön túllátva a
nagy nyilvánosság elõtt is megszólalnak,
annak gondjaiban maguk is részt vállalnak.
Szabó Imrérõl méltán állítható, hogy nem
csupán református lelkésze ennek a közös-
ségnek, hanem a helyi közélet alakításá-
nak ma is jelentõs alakja. Ez nem példa
nélküli, persze, a református lelkészek
közt. Különösen a bogárdi prédikátorok
esetében nem az. Hiszen sorolhatnám Sza-
bó Imre több elõdjét is, például Somody
Istvánt, Úrházy Lajost, Forgács Endrét,
Kiss Dánielt, akik nemcsak gyülekezetük-
höz, hanem az egész közösséghez is szól-
tak, s ha kellett, tettek is azért.
Szabó Imre lapunkban megjelent írásaiból
adunk most az olvasók kezébe egy könyv-
formába szerkesztett válogatást. Színes
csokor ez, amely átfogja az egyházi év ün-
nepeit, évfordulóit és a mindennapi élet
egyszerûnek tûnõ történéseit. Ami a fi-
gyelmét megragadja, az – egy lelkész szem-
üvegén keresztül – új megvilágításba kerül.
Annak reményében teszem le most e köny-
vet az olvasó kezébe, hogy az egy kötetbe
szerkesztett írások az idõ perspektívájába
helyezve még inkább új értelmet kapnak, s
a ma és a jövõ embere számára is jelentõ-
séggel bírnak.”
A fenti két könyv bemutatójára november
26-án, pénteken, 18 órakor a József Attila
Mûvelõdési Központban rendezett sajtó-
történeti kiállítás megnyitóján kerül sor. A
könyvek itt is megvásárolhatók.
A kiállításra és könyvbemutatóra, vala-
mint az ezt követõ esti örömzenélésre min-
denkit szeretettel várunk!
A kiadó:

Hargitai Lajos
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Tisztelt Szerkesztõ Úr!
Abból az alkalomból, hogy az Ön tulajdonában levõ Bogárd és Vi-
déke címû lap élete huszadik évébe lépett, meg szeretném kér-
dezni, megvan-e még az a kerékpár, amellyel a húsz évvel ezelõtti,
elsõ lappéldányokat szállította a terjesztõkhöz.
Nincs meg? Ellopták?
Kár, mert szerintem annak a bringának helye lett volna a majdan
létrejövõ helyi múzeumban.
Húsz évvel ezelõtt Ön fölmondta biztos állását, utolsó havi fizeté-
sébõl nekiállt újságot csinálni Sárbogárdnak. Újságot Sárbogárd-
nak? Ahol a Kovács elvtársak idejében még egy plakátot sem le-
hetett engedély nélkül, büntetlenül kitenni? „Lajoska bele fog
bukni” mondták egyesek kárörvendõen, mások résztvevõen. Ön,
szerkesztõ úr, szerzett egy kölcsön számítógépet (nem volt
könnyû, mert városunkban igen kevés ilyen szerkentyû létezett
ekkoriban), és szinte egyedül megírta az elsõ szám anyagát. Hogy
csinálta? Nem tudjuk. Mert közben papírt kellett szerezni a lap-
hoz a fûzfõi papírgyárból, el kellett készíttetni egy pesti nyomdá-
ban a címlap sablonját, el kellett intézni Dunaújvárosban a nyom-
tatást. Írni valószínûleg csak éjjel volt idõ. És ez már egy új világ
volt: nem kellett az elkészült szöveget semmiféle Kovács elvtárs-
sal helybenhagyatni, mert új tünemény napja kelt fel Magyaror-
szágon: sajtószabadság köszöntött be. Ha ez nem lett volna, az ille-
tékes elvtárs nyilván minden második sorba belekötött volna, a
börtönnel való fenyegetõzést sem mellõzve. Na, de most aztán
senki sem szólt ám bele! Könnyebb volt így? Lehet, hogy inkább
nehezebb. Mert a felelõsség mázsás súlyai hirtelen a vállára nehe-
zedtek. „Csak az igazat”, mondja az újságírói tízparancsolat elsõ
parancsolata. De mi az igazság? És nem ártok-e, ha megírom az
igazat?
Valaki szívességbõl elhozta autójával Dunaújvárosból az elsõ év-
folyam 1. szám példányait (mert kerékpárral mégsem lehetett
volna elintézni a szállítást). Nehéz elképzelnem, milyen élmény
volt a szinte még meleg újságpéldányt kézbe venni, megnézni. Le-
het, hogy még könny is szökött a szemébe, átérezve az esemény
történelmi és személyes jelentõségét.
Na, most jött el az ominózus kerékpár ideje! A példányokat szét
kellett hordani a város különbözõ boltjaiba, terjesztõi helyeire.
Kire hárul a feladat? Hát nyilván arra, aki sok gyerekes apa létére,
óriási kockázatot vállalva megtanulta a számítógépes szövegszer-
kesztés módját, megírta a szöveget, loholt különbözõ helyekre, és
igenis megteremtett valamit, ami eddig nem volt. Fel hát a bicikli-
re!
Magam is akkor kaptam ösztönzést a részvételre, amikor meglát-
tam, hogy nyomja Ön a pedált.
Mi kellett mindehhez? Hát az Ön baromi elszántsága és kitartása.
És halálugrás. Na és persze meg kell említeni a jó szándékú segí-
tõket.
Hivatalos oldalról ne számítson semmiféle elismerésre, tisztelt
szerkesztõ úr. Nincs kedvezõ helyzetben az, aki megpróbálja
megírni az igazat. Tudjuk, az igazság fáj. Remélem, kárpótolja
Önt az eredmény. Az emberek „veszik a lapot”, s nincs már szük-
ség ócska kerékpárra. És már nem a saját lakásában szükséges
szerkesztõséget, nyomdát berendezni.
Ha körülnézek a nagyon szerencsés, központi helyen lévõ kiadó-
hivatalban, leeshet az állam. Kölcsön számítógép? Meg sem lehet
itt számolni a saját komputereket. És itt dolgozik több mint fél tu-
cat legmodernebb nyomdai gép Amerikából, Japánból, Svédor-
szágból. Zajtalanul mûködnek, és „mindent tudnak”. Számos
környezõ helység újságjai itt készülnek. És plakátok, meghívók,
naptárak, névjegyek, fel sem lehet sorolni. Az emeleten pedig az
egyik helyi televízió termei.
Ha lehet megelégedett embert találni, hát Ön az lehet, szerkesztõ
úr. De ahogy ismerem, Önnél szó sem lehet megelégedettségrõl.
A 20 éves születésnap alkalmából üdvözli:

egy bogárdi polgár, név szerint Leszkovszki Albin

HONVÉDTALÁLKOZÓ
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 te-
vékenységrõl, lehetõségekrõl;
16.00-tól rövid tájékoztató az egyesület mûködésérõl, ezt követõen kötet-
len beszélgetés. Itt nyílik lehetõség a felmerült problémák intézésére.
Mindenkit szeretettel várunk!

A HBE Sárbogárd vezetõsége



6 KÖZÖSSÉG 2010. november 25. Bogárd és Vidéke

MIKLÓSI HÍRCSOKOR
Középiskolák bemutatkozása

November 15-én, hétfõn délután én is részt vehettem édesanyám-
mal együtt azon a szülõi értekezleten, melyen középiskolák mu-
tatkoztak be. Nagyon örültem, hogy az általam kiválasztott isko-
lával, a Petõfi Sándor Gimnáziummal ismerkedhettünk meg elõ-
ször. Szó volt a gimi felújításáról, családias jellegérõl, a jó ta-
nár–diák kapcsolatról, a tanórákon kívüli változatos programok-
ról: Petõfi-napok, gólyaavatás, sportnap, szakkörök és tanárparó-

dia. Az informatikai oktatás felkészít az ECDL-vizsgákra, magas
óraszámúak a nyelvi képzései, melyek a nyelvvizsgák elõkészítõi.
Ezután 3 dunaújvárosi középiskola mutatkozott be. A Hild igaz-
gatóhelyettese a hiányszakmákra hívta fel a figyelmet. Ösztöndíj-
jal is ösztönzik a jelentkezéseket. Kaptunk egy DVD-t tõlük, me-
lyet osztályfõnöki órán nézhetünk meg. A Rostiban kiemelték az
érettségi utáni szakképzések lehetõségét. Levetített vidám kis-
filmjükön sokat nevettünk. Az Aranytû nemrég változtatta meg a
nevét Pentelei Molnár János Szakiskolára. Itt is családias, barát-
ságos a környezet. Oktatott szakmáik a következõk: szabó, burko-
ló, lótartó és lótenyésztõ, falusi vendéglátó.
Befejezésül az abai gimnázium bemutatkozását hallhattuk. Ná-
luk az oktatás sajátos jellemzõje, hogy egy idõciklusban egy tan-
tárgyat vesznek végig, majd abból a tárgyból érettségizni lehet.
Kiemelték a falusi szokások, hagyományok ápolását.
Összességében nagyon hasznos volt a bemutatkozásra elmenni,
mert sok új információt kaptunk.

Kiss Georgina, Plézer Éva 8. c

Hangverseny

Erkel, Liszt és a magyar nemzeti romantika (diavetítéssel)
Hegedûs Endre – zongora,

közremûködött: Mohácsi Attila színmûvész
A filharmóniai hangversenysorozat keretében november 17-én
iskolánkban nagy sikerû elõadásnak lehettünk szem- és fültanúi,
amikor is Hegedûs Endre zongoramûvész és Mohácsi Attila szín-

mûvész kápráztatta el az iskola közönségét. Mûsorukon a roman-
tika zenei illetve irodalmi alkotásai szerepeltek. Hallhattuk töb-
bek között a Szózatot, illetve egy sokak által ismeretlen Jókai-me-
lodrámát „A holt költõ szerelme” címmel. Mindenki figyelmét le-
kötötte a Liszt-díjas zongoramûvész virtuóz játéka, aki Erkel és
Liszt közös alkotását, a Hattyúdalt, a Hunyadi László opera indu-
lóját és a XV. magyar rapszódiát is elõadta.
A koncert után mi, újságíró szakkörösök riportot készíthettünk a
mûvészekkel az öltözõjükben. Nagyon kedvesen és közvetlen
hangnemben válaszoltak kérdéseinkre. Az alábbiakban ezt az in-
terjút olvashatják.
– Mohácsi Attilától kérdeznénk elsõként: melyik színházi szerepére
emlékszik vissza legszívesebben?
M. A.: – A legnagyobb közönségsikert a Hotel Mentol címû da-
rabban értem el a Multimilliomos jazzdobos címû zeneszámmal.
Az elõadások után a nézõk tombolva tapsoltak, és újra el kellett
énekelnem a dalomat is. Csak remélni merem, hogy lesz még vala-
ha ilyen nagy közönségsikerem.
– Mely szerepekben láthatja jelenleg a közönség?
M. A.: – Egy saját formációban, a Maya Trioban játszom két kol-
légámmal együtt, januártól pedig a Szolnoki Szigligeti Színház-
ban láthatnak majd a Jézus Krisztus szupersztárban.
– Melyik színház társulatának a tagja?
M. A.: – 12 évig a Gyõri Nemzeti Színháznak voltam a tagja, most
éppen váltok, az elõbb említett szolnoki színházban láthat majd a
közönség.
– Bennünket, diákokat nagyon érdekelne, hogy milyen módszerrel
tanul meg szövegeket.
M. A.: – A szöveget monoton módon magolni én nem tudom, in-
kább valamihez kötöm a szavakat, például valamilyen tárgyhoz,
vagy helyhez. Ha nem megy a szövegtanulás a szobában, szívesen
folytatom azt például a kertünkben. A növényekhez kötöm az
egyes szövegrészeket, és utána visszaemlékezem, hogy a rózsához
ezt kötöttem, a tujához pedig amazt.
– Miért lett színész?
M. A.: – Számomra ez szerelem. Ez a szakma az, amit szerelembõl
csinálok, a megélhetést viszont egy másik történet biztosítja szá-
momra.
– Hol tanulta a színészmesterséget?
M. A.: – Budapesten, az akkori Nemzeti Színház Színiakadémiá-
jára jártam. Ma már ez a színház Pesti Magyar Színház néven üze-
mel.
– Hogyan fogadta a közönség a nemrég megjelent operettslágerekbõl
összeállított CD-jét?
M. A.: – Köszönöm szépen, hogy lehetõséget adtok elmondani
nekem, mennyire fontosnak érzem, hogy megjelenhetett a mai
nehéz idõkben ez a CD. Az operett, mint mûfaj, szerintem egy
igazi hungaricum, ezért védeni kell és népszerûsíteni. Örülök, és
dicsõségnek érzem, hogy én is kivehettem a részem ebbõl a mun-
kából. Annak pedig roppantul örülök, hogy a közönségnek is tet-
szik.
– Megosztaná velünk, melyik az az ország a világban, ahol szívesen
töltene el jó néhány évet?
M. A.: – Számomra nagyon csábító Olaszország. Mivel én nyári
gyerek vagyok, a napfény és a meleg az, amit nagyon szeretek, és
ebbõl mindkettõt megtalálom ebben az országban. Szóval, azt hi-
szem, szívesen élnék ott hosszabb ideig is.
– Most pedig Hegedûs Endre mûvész úrnak tennénk fel néhány
kérdést. Hány éves korában érezte azt elõször, hogy a zongorázás lesz
az élete?
H. E.: – Mindig is nagyon szerettem a zongorát. Másfél éves ko-
romban mentem elõször a zongorához. Odatipegtem, valahogy

Folytatás a következõ oldalon.
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N Y Í L T T A N Í T Á S I N A P
a nyolcosztályos gimnáziumban

2010. november 25.

10.00 órakor tájékoztató a nyolcosztályos képzésrõl a 6-os teremben.

Én is a kisgimibe jártam
Arany Ariella vagyok, a Petõfi Sándor
Gimnáziumban érettségiztem tavaly.
Nyolc évet töltöttem Sárbogárdon, sok
szép emlékem van. Úgy érzem, sokat kap-
tam a gimnáziumtól, még így is, hogy a le-
hetõségek nagy részét nem használtam ki,
vagy nem úgy, ahogy kellett volna.

A gimnáziumban a nyolcosztályos képzés-
ben vettem részt. Nagyon szerettem ide
járni. Ha újra kellene felvételiznem, biz-
tos, hogy ugyanígy döntenék. A légkör csa-
ládias volt, élveztem a programokat, ren-
dezvényeket – gondolok itt a minden balla-
gási beszédben elhangzó tantárgybemuta-
tókra, tanárparódiákra, Petõfi-napokra
stb. Nem beszélve a francia cserekapcso-
latról, ami tényleg óriási élmény volt.

Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temen tanulok, magyar szakon. Vannak
csoporttársaim, akik nagyobb, esetenként
fõvárosi gimnáziumokban érettségiztek,
de õszintén szólva, nem érzem magam hát-
rányban azért, mert egy kisebb, vidéki is-
kolából érkeztem.

Sajnos sok mindent nem tettem meg kö-
zépiskolában, aminek most nagy hasznát
venném. Ilyen például a nyelvvizsga, pedig
lehetõségem lett volna rá, mivel három

nyelvet tanultam 9. után. A másik dolog,
amit akkor nem láttam túlzottan hasznos
dolognak, amikor tanulni kellett, de most
már belátom, hogy komolyan kellett volna
vennem, az a latin. Magyar szakon renge-
teg latin szöveggel találkozom, latin elne-
vezésekkel, latin mûcímekkel, és nagyon
hasznos lenne, ha megérteném ezeket, és
tudnám eredetiben olvasni a különbözõ la-
tin mûveket.
Még nem volt vizsgaidõszakom, de remé-
lem, hogy az évi végi vizsgák a gimiben, il-
letve az ezek során szerzett vizsgarutin se-
gítségemre lesz majd a vizsgákon. Azt vi-
szont már most tapasztalom, hogy a Petõ-
fi-pályázatra írt munkák tényleg haszno-
sak voltak. Több beadandó dolgozatot is
kell készítenünk a félév során, és jó, hogy
nem teljesen ismeretlen számomra, ho-
gyan is kell nekiállni egy ilyen dolgozatnak.
Azt gondolom, hogy a tanáraim igyekeztek
a lehetõ legtöbbre megtanítani, és ha nem
is szereztem meg minden tudást, ami most
jól jönne, az csak rajtam múlt. Nem bán-
tam meg, hogy Sárbogárdon végeztem,
mert egyrészt nagyon jól éreztem itt ma-
gam, jó volt az osztályom is, másrészt pedig
olyan ismereteket kaptam, amikre itt, az
egyetemen alapozni tudok.

felnyúltam a fejem fölé, és megcsiklandoz-
tam a billentyûket. Ekkor érdekes hangok
hallatszottak, és ez nekem nagyon megtet-
szett. Utána szép lassan megtanultam 2 uj-
jal, 4 ujjal, majd 8 ujjal zongorázni dalla-
mokat, melyeket a rádióban és a szüleim-
tõl hallottam. Hivatalosan azonban zenei
tanulmányaimat csak 7 éves koromban
kezdtem el. Amikor befejeztem az általá-
nos iskolát, az énektanárom javasolta,
hogy miért ne mennék én Szegedre, zenei
szakközépbe. Természetesen, megfogad-
va a tanácsát, oda mentem.
– A sok fellépése közül melyek maradtak
meg leginkább az emlékezetében?
H. E.: Nagyon szerettem fellépni a Zene-
akadémia nagytermében. Összesen 65 al-
kalommal volt ott koncertem, csak most
sajnos bezárták az intézményt. A Mûvé-
szetek Palotájának a nagyterme máris vi-
lághírû, a legkiválóbb zongora van ott, és
nagyon szeretek rajta zongorázni. Emlé-
kezetes még számomra a Milánói Scalá-
ban hirdetett zongoraverseny is, amit meg-
nyertem. Ezen alkalomból 3500 fõnyi kö-
zönség elõtt játszhattam. Csodálatos él-
mény volt. Játszottam még a Sydney Ope-
raház nagytermében is.
– Milyen fontos díjakat kapott az évek során,
és hogy melyikre a legbüszkébb.
H. E.: – Az az igazság, hogy bár szép szám-
mal vannak díjaim, mégsem azokra vagyok
a legbüszkébb, hanem arra, hogy az évek
során milyen sok ismeretlen embert tud-
tunk megérinteni a produkciónkkal, Atti-
lával együtt. Egyébként szívesen elmon-
dom, hogy van Liszt Ferenc-díjam, Kultú-
ra 22 díjam, kitüntettek a Köztársaság El-
nökének Érdemérmével is, és Nemzetközi
Liszt Hanglemez Nagydíjjal. De a legbüsz-
kébb a családomra, két gyermekemre va-
gyok.
– Melyik az az ország a világban, ahol szíve-
sen töltene el hosszabb idõt?
H. E.: – Magyarország. Rajongok a hazá-
mért. Egyébként minden évben szívesen
megyünk olasz barátainkhoz. Ott másként
süt a nap, más ízûek az ételek, ott a tenger,
és a hegyek. Olaszországon kívül nagyon
szeretem Japánt. Három évet éltünk ott a
családdal, és a kisebbik fiam kint is szüle-
tett.
– Hogyan tud kikapcsolódni, mivel tölti
legszívesebben a szabad idejét?
H. E.: – Az az igazság, hogy minden nap,
bármennyire is hív a hivatás, vagy kénysze-
rít egy közelgõ koncert, és egy új darab
megtanulásának felelõssége, akkor is leg-
alább egy órát a gyerekeimmel és a felesé-
gemmel vagyok. Azon kívül pedig nem tu-
dom, mi az, hogy szabad idõ, hiszen én ak-
kor is leülök és zongorázok. Tulajdonkép-
pen ez a szerelmem, ez a kikapcsolódá-
som, teljesen kitölti az életemet a zene.
– Köszönjük az interjút és a gyönyörû elõ-
adást! Viszontlátásra!

Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
újságíró szakkörösei

A Cothec Kft., Sárbogárd távhõszolgáltatója rajzpályázatot hirdet
a város általános iskoláinak tanulói körében. Kategóriák: alsó, illetve felsõ tagozat.

Téma:
FÛTÉS – AVAGY MITÕL VAN MELEG A LAKÁSBAN?

Környezetvédelem – a jövõ fûtése Sárbogárdon
A rajzok beküldési határideje: 2010. december 10.
Cím: Cothec Kft. ügyfélszolgálati iroda, 7000 Sárbogárd, József A. u. 15.
Díjazás (kategóriánként): 1. díj: 10.000 Ft értékû ajándékutalvány; 2. díj: 7.500 Ft értékû ajándékutal-
vány; 3. díj: 5.000 Ft értékû ajándékutalvány.
A nyertesek osztálya vezetett látogatást tehet az egyik hõközpontban, ahol a cég szakemberei bemu-
tatják annak mûködését.
Díjak átadása: 2010. december 16. 15 óra mûvelõdési ház.
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Szemét a cecei pihenõben

Aki Cecérõl Alap felé megy autóval, és a
Paradicsom csárda utáni kettõs kanyarban
megáll az autóspihenõben, ott elképesztõ
látvány fogadja. Mindenfelé rengeteg sze-
mét, az út mellett betaposott árok, az árok-
ban és az árkon túl pedig elhanyagolt bo-
zót. Ameddig a szem ellát, szemeteszsák-
ok, rongyhalmok, mûanyag palackok,
rossz vödör, rothadó élelmiszermaradvá-
nyok láthatók. Mintha egy szeméttelepen
járnánk.
Többen is szóvá tették a környezõ telepü-
léseken, hogy ezt a területet miért nem
tartja rendben valamelyik önkormányzat.
Mivel a terület még Cecéhez tartozik,
megkérdeztem errõl Varga Gábor polgár-
mestert, aki elmondta, hogy ennek a terü-
letnek a tisztán tartása nem a cecei önkor-
mányzat feladata. Ettõl függetlenül ma-
gánszorgalomból idõnként kiküldik oda a
cecei közmunkások egy brigádját rendet
tenni. Éppen a héten megy ki oda takaríta-
ni Cecérõl egy brigád.
Persze, ez a rend csak ideig-óráig tart, mert
ott nincs szeméttároló, és hiányzik a terü-
letre irányuló állandó figyelem.
Mivel az autóspihenõ a Közútkezelõ fenn-
tartásában van, Varga Gábor felhívta a cég
vezetõjének a figyelmét erre a megoldat-
lan kérdésre, és az ott kialakult áldatlan ál-
lapotra. A Közútkezelõ illetékesétõl azt a
tájékoztatást kapta, hogy azért vannak baj-
ban õk is ezzel a kérdéssel, mert (másutt
szerzett tapasztalatuk szerint) ha oda ki-
tesznek egy szeméttárolót, akkor azt pilla-
natok alatt megtöltik mindenféle háztartá-

si hulladékkal az arra járók, illetve a kör-
nyezõ települések lakosai, és a tároló mel-
lett rövidesen megjelenik a kidobott, ron-
gyos sezlontól kezdve minden egyéb. Ezzel
pedig már õk se tudnak mit kezdeni.
Véleményem szerint egy autóspihenõ
fenntartására azért kerülhetne egy kis ösz-
szeg a gépjármûvek által befizetett útdí-
jakból, hiszen ezen az útszakaszon még a
sztrádamatrica is kötelezõ a tranzit teher-
forgalom számára, és tudjuk, hogy az út-
fenntartás költsége benne van a sztrádadí-
jon felül a benzin adórészében is. Évente
egyszer megnyeshetnék a fákat, rendbe te-
hetnék az árkot, kitehetnének egy pihenõ-
padot, és ha csak havonta egyszer rendet
raknának itt, mégsem lenne ez a balkáni
állapot, ami most tapasztalható. A szemét
elszállítására, a parkoló rendszeres kitaka-
rítására szerzõdést köthetnének a Vertikál
Zrt.-vel, amelynek a szemétszállító autója
minden héten rendszeresen erre jár.
Mindezekkel kapcsolatban beszélgettem a
Közútkezelõ sárbogárdi vezetõjével, aki
elmondta, hogy jelenleg a szóban forgó te-
rület nem minõsül autóspihenõnek. Az út-
építés alkalmával ott levágott kanyar ma-
radt meg, amit az utazási szokások tettek
pihenõvé. A hivatalos autóspihenõvé ala-
kításnak költsége lenne. Az erre való
igényt mindenképpen jelezni fogják a fe-
letteseiknek. Addig is, amíg ebben nem
lesz változás, megpróbálnak lehetõséget
találni arra, hogy a helyzet a körülmények-
hez képes valamennyire javuljon.

Hargitai Lajos

Nyílt
tér

Kérdezték

Mikor kezdõdik
meg a

szakrendelés?
Sokan érdeklõdnek arról, hogy mikor kez-
dõdik meg a szakrendelés a sárbogárdi
rendelõintézetben.
A Bogárdi TV üzenõfalán tett föl egy kér-
dést egy érdeklõdõ ezzel kapcsolatban:
„Szeretnénk információt kapni a rendelõvel
kapcsolatban, mert különféle kósza hírek
keringenek a városban. Úgy tudni, a mûszaki
átadás megtörtént. Nyitás mikorra várható?
Ugye, nem igaz az április, ugye, csak kósza
hír???? Andika”
Érdeklõdtem errõl Varga Gábor ország-
gyûlési képviselõnél, aki – bár ez nem fel-
adata – a kezdetektõl folyamatosan szor-
galmazta, hogy a sárbogárdi rendelõinté-
zetben újra elkezdõdhessen a gyógyító
munka. Ezzel kapcsolatban a múlt héten
tájékoztatást kért az illetékestõl, Horváth
István mûszaki referenstõl, aki elmondta,
hogy a sárbogárdi rendelõintézet mûszaki
átadás–átvételi eljárását a Fejér Megyei
Önkormányzat 2010. november 2-án kezd-
te meg. 2010. november 12-én hiánymen-
tesen lezárult a procedúra.
Az üzembe helyezéshez szükséges, a pá-
lyázatban szereplõ bútorok és kis értékû
orvosi gépek, mûszerek beszerzése folya-
matban van. A bútor leszállításának határ-
ideje a szerzõdés aláírását követõ 30 nap (a
várható teljesítés 2011. január 10.). A gép-
és mûszerbeszerzések közbeszerzési felhí-
vását a VÁTI, mint közremûködõ hatóság
felé 2010. november 4-én megküldték jó-
váhagyásra, az ajánlati felhívás megjelené-
sének várható ideje a 2010. november
22-ei hét. A gépek, mûszerek leszállításá-
nak várható határideje: 2011. február kö-
zepe.
Az elkészült épület és személyfelvonó
használatbavételi engedélyezési eljárását
a megyei önkormányzat fejlesztési, mûsza-
ki és szolgáltató irodája elindította. A
használatbavételi engedély megszerzése
után, a kórházzal egyeztetve lehetõség nyí-
lik a visszaköltözés megkezdésére.
Szeretnék felgyorsítani a visszaköltözést.
Mint errõl Varga Gábor tájékoztatott, azt
szeretnék elérni, hogy ezt ne kössék min-
den gép leszállításának idejéhez, hanem
mindenki költözhessen vissza a felújított
épületbe mielõbb, s ott megkezdõdhesse-
nek a szakrendelések.

Hargitai Lajos

Köszönet a cecei gyógyszertárnak
Az elmúlt pénteken a párom elment kiváltani a gyógyszereimet. Egy fontos gyógyszer
éppen nem volt, de várták az aznapi szállítással. Szerencsére otthon még volt pár szem,
ezt a párom mondta is.
Este viszont meglepetésben volt részünk – a gyógyszertár egyik alkalmazottja elhozta zá-
rás után az idõközben megérkezett, hiányzó gyógyszert, hogy ne maradjak hétvégére e
fontos gyógyszer nélkül.
Nagy meglepetés volt, hogy saját szabadidejében, saját autóján jött el, személyesen.
Egyébként is jellemzõ a gyógyszertárra a figyelmesség és kedvesség, de hogy ebben a ro-
hanó világban valaki ilyen kedves legyen, az nagyon ritka.
Ezért úgy érzem, az újságon keresztül is megérdemli a köszönetet.

Köszönettel és tisztelettel: Szabó János, Cece, Bethlen utca
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Pályázati felhívás
Sárbogárd polgármesteri hivatala

(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

városüzemeltetési
ügyintézõi

munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok: az önkormányzati tulajdonban levõ in-
gatlanokkal és építményekkel kapcsolatos karbantartási, fel-
újítási munkák megszervezése, jegyzõi hatáskörbe tartozó víz-
ügyi hatósági feladatok ellátása, szakmai felügyeleti és ellenõr-
zési feladatok ellátása a város- ill. temetõ-üzemeltetési szolgál-
tatást, távhõ- és melegvíz-szolgáltatást, víz- és csatornaszolgál-
tatást, folyékony hulladék közszolgáltatást nyújtó szervezetek
tevékenysége felett stb.
A munkakör betöltésének feltételei: büntetlen elõélet, cselek-
võképesség, magyar állampolgárság, az összeférhetetlenségi
szabályoknak való megfelelés;
I. besorolási osztályban:
egyetemi szintû jogász, vagy szociológus szakképzettség, egye-
temi, vagy fõiskolai szintû mûszaki, vagy közgazdasági, agrár
szakképzettség (ezen belül környezetvédelmi mérnök, vagy
táj- és kertépítész), szakirányú továbbképzésben szerzett kör-
nyezetvédelmi szakmérnöki szakképzettség, fõiskolai szintû
igazgatásszervezõi szakképzettség és településfejlesztési, -ren-
dezési szakképesítés;
II. besorolási osztályban:
középiskolai végzettség és építõipari, épületgépészeti, kerté-
szeti, közgazdasági szakképzettség, vagy települési vízgazdál-
kodási, vízügyi, kertésztechnikusi végzettség, vagy közlekedés-
építõ, környezetvédõ technikus, útépítõ technikus, mûemléki
fenntartó technikus, vagy középiskolai végzettség és az OKJ
szerinti építõanyag-ipari technikus, épületgépész technikus,
településfejlesztési szakelõadó, települési környezetvédelmi
technikus, víz- és szennyvíztechnológus technikus, vízügyi
technikus, kertész- és növényvédelmi technikus, környezetvé-
delmi szakelõadó, környezetvédelmi (szak)technikus szakké-
pesítés;
valamint felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek; B
kategóriás jogosítvány; vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefoly-
tatása a munkakör betöltése elõtt; részvétel elõzetes munka-
köri alkalmassági vizsgálaton.
Illetmény: a törvény szerint, valamint a besorolási osztály alap-
ján 20, illetve 10 %-os illetménykiegészítés. Juttatás: cafetéria,
a sárbogárdi hivatal közszolgálati szabályzatában meghatáro-
zottak szerint.
A pályázat benyújtása: a jegyzõnek címezve, feltüntetve a
KSZK honlapján közzétett pályázati azonosítót, valamint a
munkakör megnevezését; részletes szakmai önéletrajz; 3 hó-
napnál nem régebbi, bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított
hatósági bizonyítvány; iskolai/szakmai végzettséget igazoló
dokumentumok másolata; nyilatkozat arról, hogy az elbírálás-
ban résztvevõk megismerhetik a jelölt pályázati anyagát.
Elõny: hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, közigaz-
gatási alapvizsga megléte.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 17.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 22.
A munkakör 2011. január 3-ától betölthetõ.
Részletekrõl érdeklõdni a hivatalban lehet.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Beteg malacokat vittek el
A dégi sertésteleprõl négy malac eltûnését jelezték november
22-én, hétfõn, este. A bejelentés kapcsán kiderült, hogy a jószá-
gok betegek voltak, gyógyszeres kezelést kaptak. Az állatok fo-
gyasztása nem ajánlott. A tolvajokat keresi a rendõrség.
A dégi sertéstelepre vélhetõen az épület hátsó részén található
ablaknyíláson jutottak be az elkövetõk. Az egyik cellából vitték el
a négy, egyenként kb. 20-25 kg súlyú kismalacot. A telep képvise-
lõje elmondta, hogy az állatok betegség miatt antibiotikumos ke-
zelést kapnak. Az alkalmazott Tiamvet elnevezésû antibiotikum
felszívódási ideje 14 nap, emiatt az állatok húsa emberi fogyasz-
tásra nem ajánlott. A gyógyszer olyan hatóanyagot tartalmaz,
amely semlegesíti a többi gyógyszert, így a rendszeres gyógyszer-
szedõk számára a hús elfogyasztása különösen ellenjavallott.
Az ellopott malacok értéke egyenként kb. 12.000 Ft. A rendõrség
nyomozást indított az ügyben, egyúttal a lakosság segítségét is ké-
rik, hogy aki bármit tud az elvitt malacok jelenlegi hollétérõl, illet-
ve az elkövetõk azonosításában a hatóság segítségére tud lenni,
nap közben hívja a 06 (22) 541-600-as központi számot, és kérje a
Székesfehérvári Rendõrkapitányság nyomozóit. Munkaidõn kí-
vül a kollégák a 107-es, illetve a 112-es segélyhívókon fogadják a
lopással kapcsolatos bejelentéseket.
Segítségüket ezúttal is köszöni a rendõrség!

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Részegen, lopott biciklivel
kerékpározott

Büntetõeljárás indult egy 30 éves hantosi férfi ellen, aki november
22-én ittas állapotban ellopta egy férfi kerékpárját, majd azzal ha-
zatekert. Elfogásakor a fején vérzõ sérülés volt; mint kiderült, a
kétkerekûvel az úton még el is esett.
A lopott kerékpárral kapcsolatos bejelentés hétfõn délután érke-
zett a Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére, így a rendõrök
azonnal Hantosra mentek az egyik kocsmához, a lopás helyszíné-
re. Mint a kocsmában tartózkodó pultos, valamint a vendégek el-
mondták, a férfi erõsen ittas állapotban lépett be az italmérõbe,
ahol azonban nem szolgálták ki ittasságára tekintettel. Ezen fel-
mérgesedett, majd kilépett a talponállóból, és az épület oldalának
támasztott egyik lezáratlan, kék színû kerékpárra ráült, majd
elkerekezett.
A rendõrök rövid keresés után az egyik közeli utcában lévõ ház
udvarán megtalálták a keresett kerékpárt, majd bementek a la-
kásba, ahol meglátták az ittas állapotban lévõ férfit, akinek a bal
szeme fölött vérzõ seb volt. A rendõrökkel szemben agresszíven
lépett fel a férfi, majd a lakásban lévõ egyik szekrényen lévõ do-
bozt ököllel megütötte. A járõröknek azt mondta, ha nem men-
nek el, lerúgja a csillárt. A dühöngõ férfit végül testi kényszer al-
kalmazásával megbilincselték, majd sérülése ellátása végett men-
tõt hívtak hozzá, akik beszállították a székesfehérvári kórházba.
Mint késõbb elismerte, õ hozta el a kocsma elõl a biciklit, amirõl
hazafelé le is esett, és beverte a fejét az aszfaltba.
A kórházban a férfit a klinikai tünetek alapján közepesen ittasnak
minõsítették, sérülése nyolc napon belül gyógyuló. Megfigyelésre
azonban benntartották.
A 25.000 Ft-ot érõ kerékpárt a rendõrök lefoglalták, majd vissza-
adták tulajdonosának.
A 30 éves hantosi férfinek a lopáson túl ittas jármûvezetés miatt is
felelnie kell. Ügyét a Sárbogárdi Rendõrkapitányság vizsgálja.

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

KÉK HÍREK
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LÉGIÓ 2000 SECURITY–BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG

A VII. forduló eredményei
SÁRKERESZTÚR KIKE–TWISTER

GALAXY 7:3 (2:2)
Kike: Visi, Madár, Hajdinger J., Geiger, Sütõ. Cse-
re: Hajdinger Z., Szauervein.
Twister: Bognár I., Balogh, Roszkopf, Somogyi,
Bor. Csere: Bognár T., Killer I., Szabó.
1. perc: Balogh ígéretes helyzetben nem találta el a
kaput. 2. perc: Bor lövése Madárról vágódott szög-
letre. 3. perc: Sütõ lövését Bognár kiütötte, a labda
Geiger elé került, aki közelrõl nem hibázott. 6. perc:
Bor kilõtte a bal alsó sarkot. 8. perc: Sütõ került gól-
helyzetbe, Bognár jó ütemben jött ki a kapuból. 9.
perc: Geiger kapufát lõtt, a lepattanó labdát Balogh
a gólvonalról rúgta ki. 12. perc: Killertõl Szabó elé
került a labda, aki kilõtte a bal alsó sarkot. 13. perc:
Bognár I. egymás után kétszer is önfeláldozóan vé-
dett. 17. perc: Geiger kapáslövése a kapuban kö-
tött ki. 18. perc: Sütõ kapufát lõtt. 20. perc: Szauer-
vein lövése Bognárról szögletre vágódott. 22. perc:
Geiger kilõtte az alsó sarkot. 24. perc: Szabó lövé-
sét Visi védte. 25. perc: Bor lövésével szemben Visi
tehetetlen. 26. perc: Szabó nagy erejû lövése a fel-
sõ lécen csattant. 33. perc: Szabó újabb kapufát
lõtt. 37. perc: Geiger használta ki a Twister védel-
mének hibáját. 38. perc: Sütõt ketten sem tudták
visszahúzni, biztosan lõtt a hálóba. 39. perc: Geiger
újabb gólt lõtt. 40. perc: Még mindig nem volt vé-
ge, mert Geiger ma nem tudott hibázni. Beállította a
végeredményt. Nagy iram, megérdemelt Kike-gyõ-
zelem. Úgy látszik, a tavalyi bajnok összeszedte
magát.
Góllövõk: Bor 2, Szabó, illetve Geiger 6, Sütõ.

OMV–TOLEDO 2005 10:6 (4:3)
OMV: Plézer, Lukács, Nagy, Takács, Killer. Csere:
Deák, Kiss.
Toledo: Fûrész, Gazsó, Barabás R., Szabó, Dombi.
Csere: Barabás B., Cseri, Orbán.
1. perc: Killer átadásából Lukács szerezte meg a ve-
zetést. 2. perc: Dombi lõtt kapufát. 7. perc: Lukács
védhetetlen gólt lõtt. 8. perc: Barabás szögletét
Plézer bevédte. 9. perc: Dombi távoli lövését Plézer

szögletre ütötte. 10. perc: Barabás R. lövését
Plézer nem tudta hárítani. 13. perc: Nagy lövését
csak nézte Fûrész, a labda a kapufáról a mezõnybe
vágódott. 16. perc: kijátszották az Omv védelmét,
Gazsó lõtt gólt szép támadás után. 17. perc: 7
m-eshez jutott az Omv kezezés miatt. A megítélt
büntetõt Deák értékesítette. 18. perc: Deák két vé-
dõ között ment tovább, és gólt lõtt. 24. perc: Killer
egyéni akció után növelte az elõnyt. 27. perc: Killer
lövése a kapufáról Deák elé pattant. Lövése után a
labda a felsõ lécrõl alapvonalon kívülre szállt. 28.
perc: formás támadás után Orbán eredményes. 28.
perc: Deák újabb gólt szerzett. 34. perc: Nagy is fel-
iratkozott a góllövõk sorába. 35. perc: szétesett a
Toledo játéka, Deák lõtt újabb gólt. Még ugyaneb-
ben a percben Nagy szerzett gólt. 37. perc: Gazsó
lövése a kapuban. 38. perc: Killer eredményes. 39.
perc: Deák beállította a végeredményt. Gólzápo-
ros, sportszerû mérkõzésen a rutin diadalmasko-
dott.
Góllövõk: Lukács 2, Deák 4, Killer 2, Nagy 2, illetve
Barabás R. 2, Gazsó 3, Orbán.

HORVÁTH KER.–
LÉGIÓ 2000, FAIR BÚTOR 1:2 (0:0)

Horváth Ker.: Kovács G., Oláh, Nyári, Horváth J.,
Horváth D. Csere: Kovács R., Kovács S, Antal.
Légió: Lekner, Németh, Huszár Z., Huszár Cs., Ma-
gyar. Csere: Szilágyi Cs., Szilágyi F., Vereczkei.
Álmosan, sok hibával kezdõdött a mérkõzés. 2.
perc: az elsõ lövést Magyar küldte kapura. 8. perc:
Huszár Z. lövését másodszorra védte Kovács. 11.
perc: Huszár Cs. lõtt kapu mellé. 12. perc:
Vereczkei lövésébe Oláh vetette bele magát, testé-
rõl alapvonalon kívülre vágódott a labda. 12. perc:
felgyorsult a játék. Horváth D. lövését hárította
Lekner. 13. perc: Horváth J. alig lõtt a kapu mellé.
14. perc: Horváth D. lövését Lekner lábbal rúgta ki.
16. perc: Oláh fejelt kapufát. 21. perc: Vereczkei
kétszer is kapu fölé durrantott. 22. perc: Nyári ha-
gyott ki ziccerhelyzetet. 27. perc: Kovács kapus
kétszer is lábbal hárított. 28. perc: Huszár Cs. kilõt-
te a bal alsó sarkot. 29. perc: Vereczkei futtából
nagy gólt lõtt. 30. perc: Horváth D. átadását Hor-

váth J. értékesítette. Ezután említésre méltó ese-
mény nem történt. Nagyon alacsony színvonal.
Góllövõk: Horváth J., illetve Huszár Cs., Vereczkei.

SPURI–SÁRBOGARAK 6:3 (1:2)
Spuri: Szalai, Palásti G., Márkovics, Huszár L.,
Rohonczi. Csere: Bodó, Kovács I.
Sárbogarak: Csuti, Gazdag, Gászler, Dizseri P., Né-
meth T. Csere: Dizseri B., Kiss A., Németh Cs.,
Steinbach.
2. perc: Gászler lövését Szalai szögletre ütötte. 9.
perc: Bodó szerelte Dizseri B.-t, visszagurított lab-
dájából Márkovics a kapufát találta telibe. 11. perc:
szabadrúgásból Márkovics lõtt gólt. 12. perc:
Steinbach jól eltalált lövése után a labda a kapuban
táncolt. 13. perc: Dizseri P. kapu mellé lõtt. Még
ugyanebben a percben Bodó is megirigyelte elõd-
jét. 14. perc: Kovács fejjel csúsztatott kapu mellé.
Ziccer volt! 17. perc: Steinbach egyéni alakítás
után lõtt nagy gólt. 22. perc: Rohonczi a sok rekla-
málás után egyenlített. 22. perc: Szöglet után újból
Rohonczi eredményes. 24. perc: Bodó találata nö-
velte az elõnyt. 25. perc: Gászler szépít. 34. perc:
Kovács-gól a válasz. 37. perc: Palásti megadta a
kegyelemdöfést. A sok eladott labda a Sárbogarak
vesztét okozta. Sûrûsödik a mezõny.
Góllövõk: Márkovics, Rohonczi 2, Bodó, Kovács,
Palásti, illetve Steinbach 2, Gászler.

DANUBIA–BAD BOYS 5:4 (2:2)
Danubia: Fekete, Takács, Tar, Horváth A., Kiss L.
Csere: Balázs, Gábris.
Bad Boys: Porkoláb, Horváth I., Tóth, Berzeviczy,
Kuti. Csere: Juhász.
6. perc: Kiss L. lõtt gólt, Horváth A. harcosságának
köszönhetõen. 9. perc: Takács a kapufát tesztelte.
10. perc: Kuti a kapus lába alatt elcsúszó labdából
egyenlített. 13. perc: Kiss lövése kerülte el a kaput.
16. perc: Szöglet után Takács lõtt gólt. 20. perc:
Berzeviczy egyenlített. 21. perc: Takács lövése
Horváth I. lábán megpattanva került a kapuba. 23.
perc: Horváth I. védhetetlen gólt lõtt. Kezdés után a
Danubia elveszítette a labdát, Horváth I. nem teke-
tóriázott, lõtt egy újabb gólt. 27. perc: Tar lövése a
kapufán csattant. 27. perc: Kuti kihagyta a nagy
helyzetet. 30. perc: lábról lábra szállt a labda, végül
Horváth A. lábáról került a kapuba. 38. perc: szög-
letdobás után Horváth A. emelkedett a legmaga-
sabbra, fejérõl került kapuba a labda. Megint nem
sikerült pontot szerezni a Bad Boys csapatának.
Góllövõk: Kiss L., Takács 2, Horváth A. 2, illetve Ku-
ti, Berzeviczy, Horváth I. 2.

Tabella:
1. Twister Galaxy 5 - 1 22:12 15
2. Sárkeresztúr Kike 4 1 2 32:22 13
3. OMV 5 - 2 33:17 12
4. Horváth Ker. 4 - 2 32:22 12
5. Légió 2000, Fair Bútor 4 - 2 19:12 12
6. Spuri 4 - 3 31:42 12
7. Extrém 4 1 1 26:13 10
8. Danubia 1 1 5 26:36 4
9. Toledo 2005 1 1 4 12:20 4
10. Sárbogarak - 2 4 12:27 2
11. Bad Boys - - 6 15:29 0

Megjegyzés: az Extrém és az OMV csapatától -3
pont levonva.

Góllövõlista:
1. Horváth Dávid, Horváth Ker., 19 gól

Gróf Ferenc

VUK-gála
A Videoton Utánpótlás Kupa 3 fordulós
válogatója után kialakult U7-ben, U9-
ben és U11-ben a megyei válogatott.
2010. november 21-én a korosztályok
legjobb játékosai a Videoton FC–Újpest
FC NB I-es bajnoki mérkõzés elõtt ját-
szottak a Videoton FC korosztályos csa-
pataival.
Igazi gála volt, sok nézõvel. A srácok elõ-
ször megszeppenten léptek a stadion va-
rázslatos gyepére, de a név szerinti be-
mutatás után önfeledten fociztak.
Örömteli dolog, hogy a Sárszentmiklósi
SE csapatából is került játékos a megye-
válogatottba.
HORVÁTH ZSOMBOR képviselte
csapatunkat U11-ben.
A fiatal labdarúgók nemcsak nagyszerû
élménnyel gazdagodtak, de mindenki
megtarthatta a Videoton FC hivatalos
szerelését, amelyben a gálán szerepelt.

Pajor László, Sárszentmiklósi SE
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Férfi kézilabda, megyei I. osztály

Egy gyõzelem, egy vereség
Szombaton délelõtt a 2. csapatunk látoga-
tott el Dunaújvárosba, a DAC II. otthoná-
ba.
Az elsõ félidõ 22. percéig nem is volt prob-
léma. Aztán felülkerekedett az ellenfél, és
aztán õk irányítottak.
Ám a második félidõ elején feltámadt csa-
patunk, és még a vezetést is sikerült vissza-
venni. Aztán jött, amirõl nem szeretek be-
szélni. Az egyik játékvezetõ szinte nevetsé-
ges ítéleteivel megfordította a meccset. Itt
mindkét csapat versenyen kívül játszott,
talán még bírók sem kellettek volna. En-
gem piros lappal kizártak – jogosan, hiszen
kicsit elszakadt a cérna, amiért elnézést
kérek a csapattól, de nem a játékvezetõtõl.
Végül is a DAC 33-26-ra gyõzött.
Aztán jött a vasárnapi móri vendégszerep-
lés. Itt az 1-es csapatunk a vendéglátók

2-es csapatával játszott. Ez egy sima meccs
volt. Már a félidõben 10 góllal vezettünk.
Aztán jött egy kis hullámvölgy, de a végére
így is maradt 5 gól elõny. Nacsa és Németh
II. összesen 20 gólt lõtt, amihez külön gra-
tulálok.
Szombaton 18 órakor a Seregélyes csapa-
tát fogadja 1-es csapatunk, vasárnap pedig
a 2-es csapat a versenyen kívül most belépõ
Alba Regiát látja vendégül egy edzõmeccs
erejéig, 17 órakor. Ezzel vége is lesz az idei

szezonnak. Reméljük,
jó befejezést láthatunk.

Minden szurkolót sze-
retettel várunk!

Hajrá,
VAX Sárbogárd!

Rehák Sándor

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

Mezõszilas–Dég SE 2-4 (1-3)
Góllövõk: Parragi, Toldi, illetve Reichardt
Z., Dudar, Porvázsnyik, Halász. Kiállítva:
Gyarmati, Szilágyi.

Rácalmás–Aba-Sárvíz FC 0-3 (0-1)
Góllövõk: Berengyán, Beke, Fülöp.

Lajoskomárom–Sárosd 1-2 (1-1)
Góllövõk: Szabó Z., illetve Majláth, Gál.

Cece–Kulcs 2-2 (1-2)
Góllövõk: Király G., Bánóczki, illetve
Radnó Zs., Morva.

Mezõfalva–Enying 3-0 (0-0)
Góllövõk: Cseke, Váradi, Balázs. Kiállít-
va: Szilva.
Pusztaszabolcs–Sárszentágota 7-1 (3-1)

Góllövõk: Székely (4), Csányi, Tóth J.,
Tóth L. (öngól), illetve Magyar. Kiállítva:
Baloni.

Sárbogárd–Adony 2-2 (0-2)
Góllövõk: Szabó Z., Böhm, illetve Králl,
Glonczi.

Seregélyes SE–Vajta 3-2 (2-1)
Góllövõk: Takács (2), Kosaras, illetve Fe-
kete, Kovács.

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Sárosd 15 11 3 1 59 15 44 36
2. Aba–Sárvíz 15 11 3 1 41 13 28 36
3. Seregélyes 15 10 2 3 46 19 27 32
4. Mezõfalva 14 10 1 3 30 5 25 31
5. Adony 15 9 4 2 36 19 17 31
6. Lajoskomárom 15 7 5 3 27 19 8 26
7. Pusztaszabolcs 14 6 3 5 36 28 8 21
8. Dég 15 6 2 7 35 35 0 20
9. Kulcs 15 5 4 6 37 35 2 18
10. Sárbogárd 15 5 3 7 24 30 -6 18
11. Mezõszilas 15 4 4 7 28 43 -15 16
12. Vajta 15 3 5 7 31 41 -10 14
13. Enying 15 1 7 7 23 34 -11 10
14. Rácalmás 15 2 3 10 22 46 -24 9
15. Cece 15 1 5 9 18 48 -30 8
16. Sárszentágota 15 1 0 14 8 71 -63 3
Kulcstól -1 pont levonva.

A Femol csoport állása
1. Csákvár 15 15 0 0 60 4 56 45
2. Velence 15 11 2 2 53 18 35 35
3. Martonvásár 15 9 3 3 28 12 16 30
4. Kápolnásnyék 15 9 1 5 34 24 10 28
5. Kisláng 15 8 3 4 31 21 10 27
6. Iváncsa 15 8 3 4 27 19 8 27
7. Szabadegyháza 15 8 1 6 29 25 4 25
8. Bakonycsernye 15 7 2 6 20 27 -7 23
9. Polgárdi 15 6 2 7 20 20 0 20
10. Pákozd 15 6 2 7 22 24 -2 20
11. Baracs 14 5 3 6 19 25 -6 18
12. Sárszentmiklós 14 5 1 8 28 31 -3 16
13. Dunafém–M.hegy 15 4 0 11 19 44 -25 11
14. Etyek 14 2 2 10 17 42 -25 7
15. Káloz 15 1 1 13 9 45 -36 4
16. Pusztavám 14 1 0 13 10 45 -35 2
A Dunafém–M.hegytõl, Etyektõl és Pusztavámtól -1
pont levonva.

Sárszentmiklósi utánpótlás
Sárszentmiklósi SE U13

A tavalyi bajnok csapatból 10 játékos távo-
zott (U16-ba, focisuliba). Új csapatot kel-
lett építeni.

A fiatal játékosok nagyszerûen beépültek
a csapatba, de igazán erõs ellenfél ellen
megmutatkoztak a hibák. Martonvásár és
Enying jogosan gyõzött le minket. Küzdés-
ben, akaratban, de sajnos játékban is jobb-
nak bizonyultak. A Videoton FC-tõl bal-
szerencsés vereséget szenvedtünk, a pályá-
ról emelt fõvel jöhettünk le. 6 gyõzelmünk
(Aba, Dunafém, Iváncsa, Pusztaszabolcs,
Pálhalma, Bicske ellen) megérdemelt. Sok
gól mellé gyakran szép játék is társult.

Csapatunktól a kiemelt megyei bajnokság
3. helye jó teljesítmény. Örömteli, hogy
nagy létszámban jelennek meg a srácok az
edzésen, mérkõzésen. Hasonlóan az U16-
os csapathoz, a bajnokság legfiatalabb
együtteseként bízhatunk a sikeres tavaszi
folytatásban.

Sárszentmiklósi SE U13: Simon Csaba,
Demeter Dávid, Kovács Roland, Kiss Ro-
land, Molnár Tamás, Fekete Patrik, Hor-
váth István, Husvéth Tamás, Márkovics
Dániel, Molnár Márk, Horváth Attila,
Brúzsa Sándor, Sükösd Gergõ, Sallai Atti-
la, Petõ András, Lepsényi Roland, Klazer
Ferenc.

U11-bõl Vagyóczki Patrik, Horváth Zsom-
bor, Rohonczy Marcell.

U9-bõl Husvéth Ádám szerepelt.

Gratulálok a fiúknak!

Sárszentmiklósi SE U16

Az U13-ból feljövõ játékosok csapatba
építése nagyszerûen sikerült. Egyedül
Abán nem tudtuk az óriási fizikai hátrányt
leküzdeni. Lajoskomárom és Kisláng ellen
gyenge, fegyelmezetlen játékkal, balsze-
rencsés vereséget szenvedtünk. Nagykará-
csony, Nagyvenyim, Sárosd, Káloz, Lep-
sény, Baracs csapatát tudatos, szép játék-
kal, magabiztosan gyõztük le.

Folyamatosan fejlõdtünk, minden mérkõ-
zésen a saját játékunkat tudtuk játszani.

Biztató, hogy a mérkõzésen, edzésen so-
kan vagyunk. Amennyiben ez a hozzáállás
marad, akkor a tavasz még szebb lesz.

A bajnokság legfiatalabb csapataként a 3.
helyezés elfogadható.

Sárszentmiklósi SE U16: Sümegi Zsolt,
Szunyogh Richárd, Németh Kristóf,
Léhmann Balázs, Szente Márkó, Freschli
Barnabás, Csendes Ádám, Luczek Ro-
land, Sallai Attila, Csernyánszki Zoltán,
Gráczer Bálint, Husvéth Ádám, Tótok
Alex, Szakács Sándor, Kõrösi Szabolcs,
Lakatos György, Németh Attila, Nagy
Krisztián, Nagy Ármin.

U13-ból Simon Csaba, Demeter Dávid,
Horváth István.

Gratulálok, srácok!

Gyorsan gyógyulj, Ádi, várunk vissza!

Pajor László, Sárszentmiklósi SE
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Hadd zengjen énekszó
(In dulci jubilo)

Ez a különleges ének a késõ középkor egyik legkedveltebb kará-
csonyi éneke volt. Furcsasága szövegében, pontosabban annak
kétnyelvûségében rejlik, amely ugyanis eredetileg részben latinul,
részben pedig németül íródott.
Keletkezése még a reformáció korát megelõzõ idõkre, az 1300-as
évekre nyúlik vissza. Fõleg német nyelvterületen terjedt el ez a bi-
zarr éneklésmód, de közkedveltsége folytán más nyelvre is lefor-
dították, ám eme kétnyelvûsége mindig megmaradt az átültetés-
kor is. És miközben tartalma komoly és fontos tájékoztatást nyújt
a megszületett Megváltóról, annak megfogalmazása, ez a naiv,
szinte halandzsa nyelvû szöveg különös megvilágításba helyezi a
kisded Jézus önfeledt ünneplését.
Európa más népeihez hasonlóan régi magyar énekeskönyveink is
sokáig megtartották ezt a kétnyelvûséget. Az 1676-os, Kájoni Já-
nos kiadású Cantionale Catholicum például így közli az éneket:

In dulci jubilo, zengjen víg énekszó,
Mi Megváltónk nyugszik in praesepio,
És fénylik, mint a fényes nap, Matris in gremio.
Alpha est et O, Alpha est et O.

A német protestánsok viszont még ma is ilyen kevert, latin-német
nyelven éneklik:

In dulci jubilo, Nun singet und seid froh:
Unsers Herzens Wonne Liegt in praesepio,
Und leuchtet wie die Sonne, Matris in gremio.
Alpha es et O, Alpha es et O.

Az ének új magyar fordítása (jelen közlésünk) Túrmezei Erzsébet
munkája, melyet az Evangélikus Énekeskönyv részére készített
még az 1970-es évek végén. Õ megszüntette ezt a jellegzetes két-
nyelvûséget (valljuk be, kevesen beszélnek ma már latinul),
amellyel az ének talán elveszítette eredeti báját, ellenben szöve-
gének tartalma érthetõvé vált minden magyar ember számára.
Már az 1. versszak úgy beszél a jászolban szunnyadó Megváltóról,
mint fényes Napról, aki a világ világossága. A következõkben a
„mennybõl érkezõ gyermek” békességet és vigaszt hoz nekünk, s
kitárja számunkra a mennynek ajtaját. A záró, 4. versszak pedig az

égiek lelkendezõ örömét idézi, ahol angyalének zeng, és ujjong
minden szent, és szól a hárfa húrja, meg a halleluja.

A dallam páratlan (hármas) metrumú lüktetése európai zenénk-
nek azt a korszakát idézi, amikor még ez a hármas tagozódás
(tempus perfectum) volt az általános (perfekt, azaz tökéletes).
Ezen azt kell értenünk, hogy a mérõütés alatt nem kettõt (ezt ne-
vezeték tempus imperfectumnak), hanem hármat számoltak. Az
ütés eme hármas osztása a Szentháromságot szimbolizálta, ezért
tekintették tökéletesnek. A dallam ritmusához szépen illeszked-
nek a szöveg hárommorás jambusai (rövid+hosszú szótag, példá-
ul „Fel égig ujjongó”), illetve trocheusai (hosszú+rövid szótag),
például „Jászol ágyon szunnyad”), s ezeknek váltakozása kelle-
mesen elringatja az éneklõt és a hallgatókat egyaránt.

Draskóczy László

Forrás: Reformátusok lapja – 2010. szeptember 19.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesapám,

IHÁSZ JÁNOS
sárhatvani lakos

58. életévében

türelemmel és nagy erõvel viselt,
súlyos betegség után,

tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2010. november 27-én,
szombaton 11 órakor lesz
a sárhatvani temetõben,
majd vasárnap 11 órakor

engesztelõ gyászmisét tartanak
szeretett halottunkért.

Gyászoló család

Emlékezés

NOVÁK ANDRÁS

születés- és névnapjára

„Némán elkísérnéd felhõkön át,
de az ég kapuját nem lépheted át.
Engedd el, mennie kell,
hiszen õ a földnél jobbat érdemel.
Így jó, nem éred el,
De átölel majd, ha jó leszel.”

Szeretõ családod

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06 (25) 508 900.
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„A szerzõ elsõ regényében ’teljes fegyverzetben’ áll ki az iroda-
lom porondjára, meglepõen biztos érzékkel vezeti az olvasóját
két, helyenként kimondottan egzotikus, máshol nagyon is hét-
köznapi történéseket felvonultató, érdekfeszítõ, drámai for-
dulatokkal élõ cselekményszálon, míg végül a párhuzamosnak,
össze nem tartozónak tûnõ történeteket mesterien egybefon-
ja.”

A boldogságkeresésrõl szól ez az õszinte könyv.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

Hargitai Ildikó: Álomsárkányok
címû könyvének bemutatójára, amelyet

2010. november 29-én (hétfõn) 17 órakor

a Madarász József Városi Könyvtárban tartunk.

A szerzõvel Leszkovszki Albin beszélget.

A belépés ingyenes.

Jótékonysági bál Miklóson
Szent Erzsébet-napi bált rendezett a
Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért
Alapítvány szombaton a sárszentmiklósi
iskola aulájában. A jótékonysági est be-
vételét az óvodás és iskolás gyermekek
étkeztetésének javítására, valamint a
szegényebb sorsú családok megsegítésé-
re fordítják.
A bálra egész családok, baráti társasá-
gok foglaltak asztalt. Eljöttek a képvise-
lõ-testület tagjai közül is többen, a pol-
gármesterrel és feleségével, valamint
Varga Gábor országgyûlési képviselõvel
együtt.
Miközben érkeztek a vendégek, a cecei
Szabó zenekar már hangolt a tánctérré
avanzsált ebédlõben.
Varga László hitoktató köszöntötte a jelenlévõket, majd a
Sárszentmiklósi Ifjúsági Hittancsoport (SIHI) tanulságos jelene-
teket adott elõ arról, hogyan segíthetünk a rászorulókon aprónak
tûnõ figyelmességgel.
Az ifjúság azonban nem csak ebben remekelt. Õk szolgálták fel
ugyanis a konyhán kiporciózott, ízletes vacsorát.
A vacsora elköltése után a szigetcsépi Meglepetés Tánccsoport
szórakoztatta a közönséget, az est folyamán pedig ezernyi tombo-
latárgy került kisorsolásra.

Hargitai Kiss Virág

Köszönet
Nagy tisztelettel és szeretettel köszönjük támogatóink segítsé-
gét, akik közremûködtek a Szent Erzsébet-napi bál lebonyolí-
tásában:
Szent Miklós Karitaszcsoport (sütés, rakodás, virágok, imád-
ság), Barta György és családja, Nagy Károly és családja, a
Sárszentmiklósi Általános Iskola vezetõsége és munkatársai,
Haray Miklósné, Bertalan Andrásné, Eurest Étterem-üzemel-
tetõ Kft. sárbogárdi konyhája, szigetcsépi Meglepetés Tánc-
együttes, SIHI – Sárszentmiklósi Ifjúsági Hittancsoport (ki-
egészítve), cecei Szabó zenekar, Varga László pedagógus,
Horváth István (Rétszilas), Mikuli Béla, Killer Gábor és csa-
ládja, Caloria Diszkont, Paczona Óra-ékszer, Gázmodul Kft.,
Németh Attila, Virágbolt, Kadlecsik és Társa Gazdabolt, Ma-
gyar család, Rúzsás Erzsébet, Szeip Sándor, Takács Jánosné,
Szakács Gáborné, Köõ Imre, Szénássy Ferencné, Szûcs László,
Orova József, Gotthard János, Tenke József és családja, Vi-
anni bolt, Gödör ajándékbolt – Fruzsi bizsu, Photo hall, Sárfol-
tok Foltvarrókör, Örkényi Béláné, Pacai család, Batári And-
rea, Tatár Zsuzsa, Domján János és Domján Tibor, Iván
Józsefné és családja, Farkas Jánosné, Varga Lászlóné, Krencz
Szabolcs és családja, Alpek Zoltán és családja, Hargitai Lajos
és családja, Mosoly TV, Fortuna Rádió, valamint a sok-sok fel-
szolgáló és az ügyes büfések.
Köszönet mindenkinek, aki tombolatárgyat adományozott,
vagy bármilyen módon támogatta a bált! Ha valaki esetleg ki-
maradt, az csak a memóriánk hiányos voltának tudható be.

Szervezõk
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Fûszeres krumplis tekercs
Hozzávalók: 4 közepes burgonya, 2 evõkanál kókuszreszelék, 2
kávéskanál szezámmag, 2 kávéskanál barnacukor, 2 kávéskanál
finomra reszelt, friss gyömbér, 2 zöldpaprika finomra vágva, 1
evõkanál finomra vágott, friss koriander, vagy petrezselyemzöld,
2 kávéskanál garam masala, 1 kávéskanál só, 2 evõkanál citrom-
lé, 15 dkg liszt, 10 dkg teljes kiõrlésû liszt, 1 kávéskanál só, 1/2
kávéskanál kurkuma, 1 evõkanál olvasztott ghí, vagy vaj, kb. 1 dl
víz, ghí, vagy növényi olaj a sütéshez.
Elõször a tölteléket készítjük el, hogy lehûljön, mire elkészül a
tészta. A burgonyát héjában megfõzzük, megpucoljuk, és villával
összetörjük. Belekeverjük a kókuszreszeléket, a szezámmagot, a
cukrot, a gyömbért, a zöldpaprikát, a garam masalát, a sót, a cit-
romlevet és a zöldfûszert. Félretesszük, amíg meggyúrjuk a tész-
tát. A lisztet, a kurkumát és a sót összekeverjük, majd hozzáadjuk
a szükséges mennyiségû vizet. Kemény tésztát kapunk, amit addig
gyúrunk, míg megpuhul és rugalmas lesz. Lisztezett nyújtódesz-
kán 3 mm vastag téglalapot nyújtunk belõle. A hideg tölteléket
egyenletesen elosztjuk a tetején, majd szorosan feltekerjük, mint
a bejglit. 1 cm széles szeletekre vágjuk a hengert. Két tenyerünk
között kissé kilapítjuk a korongokat, és forró ghíben, vagy olajban
3-5 perc alatt mindkét oldalukat aranybarnára sütjük.
Ghí: tisztított vaj, az indiai konyha egyik legfontosabb alapanyaga.
Támogatja és serkenti az agy mûködését, fiatalító hatású.
Garam masala: egy indiai fûszerkeverék.
Mindkettõ kapható a nagyobb élelmiszeráruházakban.

Káposztás paprikasaláta tejföllel
Hozzávalók: 4 paprika, 3 marék édeskáposzta felcsíkozva, 1
kígyóuborka, 1 hagyma, 3 dl tejföl, 1 ek ecet, só, 2 ek olaj, 2 ek víz,
1 csokor petrezselyemzöld, pár levélke zellerzöld.
A zöldségeket csíkokra/karikákra, a zöldeket apróra vágjuk, olaj,
tejföl, víz, só, ecet hozzáadásával öntetet készítünk, mindent egy-
beforgatunk, és jól lehûtjük.

Sangriás gyümölcssaláta
Hozzávalók: 1 ananász, 3 kivi, 3 banán, 2 narancs, 2 alma, 2 körte,
1 csomag mazsola, 1 dl méz, 1 dl sangria.
A gyümölcsöket megtisztítjuk, egyforma nagyságú kockákra vág-
juk. Egy tálba rétegesen helyezzük õket, a folyékonyra olvasztott
mézzel minden egyes réteget vékonyan meglocsolunk. Amikor az
utolsó réteget is leraktuk, az egészet meglocsoljuk a sangriával
(édes gyümölcsbor), és éjszakára a hûtõbe tesszük. Másnap fo-
gyasztható, frissítõ, finom eledel.

Fahéjas-almás kiflik
Hozzávalók a tésztához: 25 dkg sütõmargarin, 50 dkg liszt, 3 dkg
cukor, 1 db tojás, 1 dl tej, 1 kávéskanál só, margarin a tepsi ki-
kenéséhez. A töltelékhez: 1,5 kg alma, 10 dkg cukor, fahéj, porcu-
kor.
A lisztet átszitáljuk, hozzáadjuk a sót, a margarint, a tojássárgáját,
a cukrot és a tejet, majd jól összedolgozzuk. Cipót formálunk be-
lõle, és kb. fél órát letakarva pihentetjük. Az almákat meghámoz-
zuk, nagylyukú reszelõn lereszeljük, 10 percig állni hagyjuk, majd
kinyomkodjuk a levét és megpároljuk. Párolás közben hozzáad-
juk a cukrot és a fahéjat. A tésztát kinyújtjuk, kör alakú formával
(vagy egy pohárral) kerek formákat szaggatunk, a kapott formát
kissé megnyújtjuk, hogy tojás alakja legyen. Mindegyik korongra
fahéjas-almás masszát simítunk, egyenként feltekerjük, kifli ala-
kúra formázzuk, végül megkenjük a felvert tojásfehérjével. A kif-
liket 2 cm-es távolságban, margarinnal kikent tepsibe helyezzük,
majd elõmelegített sütõben 200 fokon 25-30 percig sütjük. Fahéj-
jal elkevert porcukorral meghintve tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
Változékonyan, téliesen alakul a következõ napok idõjárása. Többször vár-
ható csapadék, és a légmozgás is gyakran megélénkül, egy-egy napon
megerõsödik, viharos széllökések is lehetnek. A mostani számítások sze-
rint a péntek estétõl szombat délig terjedõ idõszak hozhatja meg az idény el-
sõ keményebb téli helyzetét, amikor a délkeleti megyéket kivéve többfelé
havazhat, és a légmozgás is viharossá fokozódik. A hõmérsékleti értékek az
egész idõszakban több fokkal elmaradnak a sokévi átlagtól.

www.metnet.hu

A gólyák még itt vannak
Hétfõn még ott látták a három gólyát az Alapozó Falatozó mellet-
ti réten. Sokan kérdezték aggódva azóta is, hogy mit sikerült in-
tézni a gólyák ügyében. Mint megtudtam, Magyarországon sok
helyen vannak még gólyák. Ezek a nagy költözõ madarak mind
északról jöttek, és átutazóban vannak dél felé. A rendkívüli, me-
leg idõjárás miatt késõbb indultak északi szálláshelyükrõl, és Ma-
gyarországon megálltak pihenni néhány napot. Itt még terített
asztal várja õket. A meleg miatt elõjöttek a békák, bogarak, gyí-
kok, ami a gólyák fõ tápláléka. A madárvédõk folyamatosan figye-
lemmel kísérik a madarak mozgását, és várják, hogy mikor kelnek
ismét szárnyra, s indulnak tovább. Ha megkapják a megfelelõ déli
légáramlást, két nap alatt elérkeznek afrikai szálláshelyükre.
Addig tétlenül kell várni, hogy mi lesz. Mindaddig, amíg a hideg
idõk be nem köszöntenek, megfogni se lehet õket. Amennyiben
mégis hirtelen jönne a hideg idõ, akkor ezeket a gólyákat mind
összeszedik, és biztos helyre viszik õket, ahol a telet átvészelhetik.

Hargitai Lajos

TERMÉSZETJÁRÓK HÍREI
December 4-én a túra helyszíne változik.

Úti cél a Velencei-hegység. Délután fürdés Agárdon.
Indulás 8 órakor.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,

hogy közigazgatási területünkön a VERTIKÁL Zrt.

LOMTALANÍTÁST
szervez a KÖZÉV Kft. közremûködésével.

Felkérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban
felgyülemlett nem veszélyes hulladékot

(azaz a háztartásokból származó, kiselejtezett
bútorokat, textíliákat, mûanyagokat stb.)
a jelzett napon helyezzék ki a házuk elé

legkésõbb reggel 7 óráig.

A lomtalanítást végzõ autók minden utcán
csak egyszer haladnak végig!

A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék
(akkumulátor, szárazelem, festékesdoboz, növényvédõ

szer, gyógyszer, olajos hulladék, hûtõszekrény,
fénycsõ, állati tetemek stb.) nem szállítható el.

A lomtalanítás idõpontja, helye:

2010. november 26. (péntek)
Kislók, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Rétszilas.

Polgármesteri hivatal, Sárbogárd
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Meseíróversenyünk gyõztes munkáiból:

A SÁRGA VIRÁG
Teknõsország legeldugottabb szegletében
élt egy öreg teknõspár. Sok kisteknõst fel-
neveltek hosszú életük során.
Egyszer a teknõs néni megbetegedett. A
teknõs bácsi orvost hívott a feleségéhez.
Az orvos hosszas vizsgálódás után megál-
lapította, hogy mi a baj. Aztán így szólt:
– Kedves uram! Az Ön feleségének bajára
csak egy gyógyszer létezik. A kerekerdõ
közepén van egy tisztás, aminek a közepén
van egy sárga virág. Ettõl a virágtól gyógy-
ulhat meg a felesége, de csak úgy, ha fris-
sen eszi meg, mert ha megszárad, akkor
nincs hatása.
Az öreg teknõs gondolkodóba esett, ho-
gyan tudná eljuttatni a feleségét a virág-
hoz.
Átment a szomszédjához és így szólt:
– Kedves szomszéd! Kérem, adja kölcsön a
talicskát, hogy a feleségemet el tudjam vin-
ni az erdõ közepén lévõ tisztásra.
De a szomszéd elutasította, és azt mondta:
– Nekem is szükségem van a talicskára.
Az öreg teknõs nagyon elszomorodott.
Hazament, és így szólt a feleségéhez:

– Kedvesem! Nincs más választásom, a há-
tamon viszlek a virághoz.
A felesége azt mondta:
– Drága férjem! Nagyon nehéz vagyok,
nem bírsz el engem.
– Ne aggódj, mássz csak fel a hátamra!
Még erõs vagyok, eljutok a virághoz. A
teknõs néni nagy nehezen felmászott a fér-
je hátára, és kényelmesen elhelyezkedett
rajta.
A teknõs bácsi a nehéz teher miatt a szoká-
sosnál is nehezebben tudott haladni. Jó
idõbe telt, míg eljutottak a folyóhoz. Az
öreg teknõs belement a vízbe. Erõs volt a
folyó sodrása, ezért csak nehezen tudtak
átjutni a túlsó partra. A túlsó parton a nagy
kövek nehezítették a haladást. Sokszor le-
csúsztak a vizes kövekrõl, de az öreg tek-
nõsöket az akadályok sem tudták eltéríteni
a céljuktól.
Tovább mendegéltek a virág felé. Elérkez-
tek egy nagy mezõhöz, ahol a nagy fû miatt
volt nehéz a haladás, de végül átjutottak
rajta, és megálltak a kerekerdõ szélén. Az
öreg teknõs elfáradt, ezért így szólt a fele-
ségéhez:

– Kérlek, szállj le egy kicsit a hátamról,
hogy pihenjek egy órácskát.
Ettek egy kis füvet, szundikáltak egy kicsit,
majd az öreg teknõs ismét a hátára vette a
feleségét, és meg sem állt vele az erdõ kö-
zepén lévõ tisztásig. Maradék erejét össze-
szedve eljutott a tisztás közepéig. Ott vég-
re ráleltek a keresett virágra. Teknõs bácsi
letette elgyengült feleségét a virág mellé.
A beteg teknõs néni azonnal eszegetni
kezdte a sárga szirmokat. A gyógyszer
azonnal hatni kezdett.
Teknõs néni hamarosan meggyógyult, és
férjével boldogan ballagtak haza. Otthon
aztán boldogan éltek, amíg meg nem hal-
tak.

Tõke Luca Julianna,
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

Különbözõ tevékenységek egy csoportban
a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvodában

2010. november 18-án a környékbeli tele-
pülésekrõl óvodapedagógusok, a Sár-
szentmiklósi Általános Iskolából pedig ta-
nítónõk érkeztek hozzánk meghívásunkra,
hogy megnézzék munkánkat. Magas cso-
portlétszámaink, a gyermekek egyéni ké-
pességeinek fejlesztése, az esélyteremtés
szempontjainak érvényesítése inspirált
bennünket arra, hogy a csoportbontás
módszerét hívjuk segítségül foglalkozása-
ink szervezésekor.
A gyakorlati megvalósítás úgy történik,
hogy amíg a csoport egyik fele a tornaszo-
bában mozog, addig a másik fele a csoport-
szobában végzi a játékos feladatokat, majd
cserélnek. A 2009-es tanévtõl térbeli lehe-
tõségeink kibõvültek a sószoba használa-
tával.
Miért tartjuk fontosnak a kisebb csopor-
tokban való tevékenykedést?
– Nagyobb hangsúlyt kaphat az egyéni ké-
pességfejlesztés,
– több figyelmet fordíthatunk a viselkedés-
zavart mutató gyermekek integrált nevelé-
sére,
– empátiára, toleranciára, elfogadásra ne-
velhetjük gyermekeinket az esélyteremtés
érdekében,
– a differenciálást eredményesebben al-
kalmazhatjuk minden egyes gyermek ese-
tében,
– erõsítjük önbizalmukat, megalapozzuk
szabálykövetõ magatartásukat.

A délelõtt folyamán a Napsugár és a Cica
nagycsoportokban nézhették meg vendé-
geink, hogyan tevékenykedtek a gyerme-
kek más-más helyen, kisebb csoportokban.

Napsugár csoport

I.: csoportlétszám: 13 fõ, a tevékenységet
vezette: Visi Mihályné, helye: Napsugár
csoport. A tevékenység célja: képességfej-
lesztés játékosan verssel, énekkel.

II.: csoportlétszám: 13 fõ, a tevékenységet
vezette: Pogány Tamásné, helye: tornaszo-
ba. A tevékenység célja: nagymozgások,
testséma, térészlelés, oldaliság fejlesztése.

Cica csoport

I.: csoportlétszám: 12 fõ, a tevékenységet
vezette: Némethné Steinbach Renáta, he-
lye: sószoba. A tevékenység célja: irodalmi
élmény nyújtása mesedramatizálással, él-
ményfeldolgozás ábrázolással.

II.: csoportlétszám: 12 fõ, a tevékenységet
vezette: Emperger Jánosné, helye: Cica
csoport. A tevékenység célja: képességfej-
lesztés játékos formában, gyors reagáló-
képesség alakítása irányváltoztatással, tér-
észlelés, tájékozódás fejlesztése.

Bízunk benne, hogy tartalmas és hasznos
délelõttöt töltöttek óvodánkban vendége-
ink.

A Kippkopp Óvoda nevelõtestülete

Mikulás-futás

6. alkalommal rendezzük meg
a Mikulás-futást
a Mészöly Géza

Általános Iskolában

2010. december 3-án,
pénteken, 13.30 órától.

Útvonal: HEMO–
Ady Endre út–Hõsök tere.

Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt!
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November 27., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Európa Magyarországon 8.35 Marci 9.00 A kis királylány 9.25 Thomas, a gõzmoz-
dony 9.45 Amika 10.05 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 Barangolások öt kontinensen 15.30
Biszku és a többiek 16.55 Hogy volt!? 18.30 Elisa lánya – Visszatérés
Rivombrosába 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a luxor,
az Ötöslottó és a Joker sorsolása 21.00 Jack és Rose balladája 22.55 Hírek 23.00
Sporthírek 23.10 Dob+Basszus Live 0.05 Magyar pop 1.05 Magyar bulizenék
2.00 Revue déja vu
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 Magyaror-
szág–Tunézia kézilabda-mérkõzés 14.35 Tengeri õrjárat 15.35 Édes drága titkaink
16.30 Merlin kalandjai 17.30 Glee – Sztárok leszünk 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
Plusz 19.30 X-faktor 22.00 Beépített szépség 0.15 Nightwatch – Éjjeliõr a
hullaházban 2.10 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2-matiné 9.00 414-es küldetés 9.30 Kath és
Kim 10.00 A világ legerõsebb emberei 10.55 Bajnokok Ligája magazin 11.25 Két
testõr 11.55 Babavilág 12.25 A láthatatlan ember 13.25 Az ügynökség 14.30
Shark – Törvényszéki ragadozó 16.30 Duval és Moretti 17.35 Luxusdoki 18.30 Té-
nyek 19.05 Magellán 19.35 Jackie Chan: Rob-B-Hood 22.05 Hõs kerestetik 23.45
Fûrész 3. 1.40 Ezo.tv 2.35 Kalandjárat 3.00 Teleshop 4.00 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
Rádiószínház 20.58 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

November 28., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.05 Engedjétek hozzám 9.15 Így szól az Úr! 9.20 Katolikus krónika 9.45 Vá-
rakozás és megérintettség 10.10 A sokszínû vallás 10.25 Református magazin
10.50 Református ifjúsági mûsor 11.00 Református istentisztelet közv. 12.00 Hí-
rek 12.10 TS – Sport 7 13.05 Hogy volt!? 15.00 Zegzugos történetek 15.30 Körhin-
ta – Fesztiválkalauz 16.00 Julius Caesar 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 Az elhallgatott zenekar 0.05 Maradj velem 1.00 Magyar rock
1.55 Magyar válogatott
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.30 A kincses bolygó 10.05 Trend-
mánia 10.40 Asztroshow 11.35 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Havazin 12.45
Magyarország–Ukrajna kézilabda-mérkõzés 14.35 Magyar autósport-magazin
14.50 Doktor Addison 15.45 Eltûntnek nyilvánítva 16.45 Robinson Crusoe kalan-
dos élete 18.30 Híradó 19.00 Való Világ 20.00 Taxi 2. 21.50 Heti hetes 23.10
Sötétkamra 0.55 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a földrõl 6.45 TV2-matiné 9.55 Nagy
vagy! 10.45 Stahl konyhája 11.15 Kalandjárat 11.45 Borkultusz 12.15 Sliders
13.15 Monk – Flúgos nyomozó 14.15 Sheena, a dzsungel királynõje 15.15
Megasztár 5. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Johnny English 21.40 Frizbi Hajdú
Péterrel 22.40 The Cleaner – A független 23.40 A sakál napja 2.05 Ezo.tv 3.00
Napló 3.50 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 Pünkösdista istentiszte-
let közv. 11.05 Gondolat-jel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangal-
bum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.39 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság
reggeli mûsorából

November 29., 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 Pann-Unikum 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 bûn-
ügyek 22.30 Szeretõk 23.25 Pécsi keringõ 23.50 Prizma 0.05 Hírek 0.10
Sporthírek 0.20 TS – Motorsport 0.50 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 Való Világ 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 9.05 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.05 Teleshop 11.15 Otthonunk 13.25
Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30 Árva angyal
18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban
21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.10 Aktív 23.25 Megamánia 23.55 Elit egy-
ség 0.50 Tények este 1.20 Ezo.tv 2.15 Óh, óh, Ohio 3.40 Magellán 4.05
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 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 30., 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 Torzó – Az Evelyn Dick-ügy 23.05
Zegzugos történetek 23.35 Prizma 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.00 Ma reggel
1.50 Indonéziai utazások
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 Így készült – Zimmer Feri 2. 0.20 Ezüstsólyom 2.05 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 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban
21.20 Mission Impossible 3. 23.45 Megamánia 0.15 A médium 1.10 Tények este
1.40 Ezo.tv 2.35 Perlasca – Egy igaz ember története 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 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

December 1., 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
Thonet 15.45 Jelfák 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 Rózsaágy 21.05 Szerda este 21.35 Callie és fia 22.50
Múlt-kor 23.20 Prizma 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Ma reggel 1.40 Akiket
bivalyok visznek a mennybe
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 22.30 Zuhanórepülés 0.50 Egy car girl titkos naplója 1.45
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 11.50 Álomhotel 13.25
Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30 Árva angyal
18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban
21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.25 Megamánia 23.55 Szelle-
mekkel suttogó 0.45 Tények este 1.15 Ezo.tv 2.10 Fûre tépni szabad 3.40 Két
testõr 4.10 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
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A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
November 27., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Nõi kézi, S.bo-
gárd–Adony foci 13.00 Lapszemle 15.00 Hargitai Enikõ logopédus a be-
szédfejlõdésrõl (45’), 8in1-koncert (90’)19.00 Lapszemle 20.00 30 éves a
Mikes közi óvoda (40’), A sárbogárdi nyugdíjasklub évfordulója (75’), A
MÁV Szimfonikusok (60’)
November 28., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Hargitai Enikõ logopédus
a beszédfejlõdésrõl (45’), 8in1-koncert (90’) 13.00 Heti híradó 15.00 Tes-
tületi ülés 19.00 Heti híradó 20.00 A szabadság rabjai (37’), A béke gyer-
meke (26’)
November 29., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 30 éves a Mikes közi óvo-
da (40’), A sárbogárdi nyugdíjasklub évfordulója (75’), A MÁV Szimfoniku-
sok (60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Nõi kézi, S.bogárd–Adony foci 19.00 Heti
híradó 20.00 Utasok jogai 4. (6’), Kálozi Falunapok 4.
November 30., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A szabadság rabjai (37’),
A béke gyermeke (26’) 13.00 Heti híradó 15.00 Utasok jogai 4. (6’), Kálozi
Falunapok 4. 19.00 Heti híradó 20.00 Utasok jogai 1-2. (1’), Szent Erzsé-
bet-napi bál Miklóson (30’), Látogatók a tûzoltóságon (25’), Evangélikus
könyvbemutató (ism. 60’)
December 1., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Utasok jogai 1-2. (1’),
Szent Erzsébet-napi bál Miklóson (30’), Látogatók a tûzoltóságon (25’),
Evangélikus könyvbemutató (ism. 60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Utasok jo-
gai 3. (1’), Horvátország 2010 (ism. 45’), Dr. Lukács László elõadása (ism.
76’) 19.30 Lapszemle 20.00 Ffi kézi, Teremfoci
December 2., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Ffi kézi, Teremfoci 13.00
Lapszemle 15.00 Utasok jogai 1-2. (1’), Szent Erzsébet-napi bál Miklóson
(30’), Látogatók a tûzoltóságon (25’), Evangélikus könyvbemutató (ism.
60’) 19.00 Lapszemle 20.00 A szabadság rabjai (37’), A béke gyermeke
(26’)
December 3. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Utasok jogai 3. (1’), Horvát-
ország 2010 (ism. 45’), Dr. Lukács László elõadása (ism. 76’) 13.00 Lap-
szemle 15.00 A szabadság rabjai (37’), A béke gyermeke (26’) 19.00 Lap-
szemle 20.00 Utasok jogai 1-2. (1’), Szent Erzsébet-napi bál Miklóson
(30’), Látogatók a tûzoltóságon (25’), Evangélikus könyvbemutató (ism.
60’)

***
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.

December 2., 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 Együtt 14.05 Rondó 14.35 Átjáró 15.00 A nagy versmondás 15.30
A nap belülrõl süt 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.35 A
Silla királyság ékköve 18.30 Montalbano felügyelõ 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek
20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.35 Callie és fia 22.55 Szélesvászon 23.20
Prizma 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Ma reggel 1.35 Sao Paulo

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 Esti
showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.45 Pokerstars.net – Big Game
0.45 Reflektor 1.00 Infománia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.50 Kebab kap-
csolat 13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30
Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 Üvegtigris 23.20 Megamánia 23.50 Divatkreátor 0.20 Té-
nyek este 0.50 Ezo.tv 1.45 Bostoni halottkémek 2.40 Életfogytig zsaru 4.20
Segíts magadon! 4.45 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

December 3., 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 Példabeszéd – Marton László-portré 16.30 Híradó
16.40 Körzeti híradók 16.50 Teadélután 17.35 A Silla királyság ékköve 18.35
Montalbano felügyelõ 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Prima Primissima
2010 22.00 Péntek este 22.35 Míg a gyanú el nem választ 0.05 A rejtélyes XX.
század 0.35 Prizma 0.50 Hírek 0.55 Sporthírek 1.05 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 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 22.30 CSI: A helyszínelõk 23.30 A fõnök 0.30 Reflektor 0.45
Itthon 1.05 Odaát 1.55 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 11.50 Manhattan
kicsiben 13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30
Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 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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Üvegezés 3 mm–5 mm-ig katedrál, tükör! 06
(70) 226 1533. (08972401)

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.

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

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

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

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)

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)

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

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

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

Vegyes puhafa eladó hasítva 1300 Ft/q. 06 (20)
437 4869. (1288695)

Eladó 120 kg-os hízó: 400 Ft/kg, anyadisznó:
300 Ft/kg, kandisznó, 300 kg-os: 250 Ft/kg. Ér-
deklõdni: 06 (30) 913 5795. (1288694)

Ady-lakótelepen kétszobás lakás eladó. 06 (30)
568 3974. (1288692)

Családi ház eladó. Alap, Nap u. 5. 06 (30) 520
6292. (1288689)

Közlemény! A Lekner Kegyelet Kft. bélyegzõjét
2010. november 21-én ellopták, használata ettõl
a naptól érvénytelen! (1288686)

Renault Thalia 1.4-es, 2003/9 havi, 48 ezer
km-rel, eladó. 06 (30) 4766 815. (1288684)

130 kg-os hízó eladó. 06 (30) 830 7095. (1288683)

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

CÉGALAPÍTÁS

KÉT ÓRÁN BELÜL 39.875 Ft-ért!

www.brokerceg.eu

06 70 420 4284, 06 70 426 5622

Felhívás!

2010. november 21-re virradóra

BETÖRTEK HOZZÁNK,

ellopták arany ékszereinket és

személyes tárgyainkat.

A NYOMRAVEZETÕNEK

MAGAS JUTALOM!

Értesítés: 06 30 4359 021

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.

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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Hintaló helyett „tûzfaló”
Kedden délelõtt 10 órakor látogatók érkeztek a sárbogárdi tûzoltóságra. A mezõszilasi
óvodások tettek egy kirándulást az óvó nénik kíséretében. Varga Zoltán, a tûzoltóság pa-
rancsnoka kísérte õket végig, a tetõtértõl a garázson át az udvarig. A gyerekek felpróbál-
hatták a ma és régen használt tûzoltósisakokat, bemehettek a konditerembe, ahol egy kis
testedzést végezhettek, megnézhették a zuhanyzókat és az étkezõt is, ahol a tûzoltók által
nyert díjakat is megtekinthették. A garázsban egy kis bemutatót tartottak a tûzoltók, ho-
gyan is zajlik egy riasztás. Az udvarban leparkoló tûzoltókocsi hatását és erejét mutatták
be, majd be is ülhettek a gyerekek. Ezek után egy háti fecskendõvel játszhattak, persze fel-
ügyelettel, s egy forró, frissítõ tea után megülhették a tûzfalovat.

Hargitai Gergely


