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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

AZ ÁRPÁD MOZI
Hajdan volt Sárbogárdon egy
filmszínház, az Árpád Mozi. A két
háború közt építtette Melicher
Vince mozigépész. Ennek a mozi-
nak még színpada is volt, amely a
filmvetítések mellett színpadi élõ
elõadásra is lehetõséget adott. A
mozi megnyitásától nagyon sokáig
Sárbogárd és környéke életében
jelentõs kulturális központ szere-
pet is betöltött.
Melicher Vince agglegényként az
egész életét ennek a mozinak ál-
dozta. Ebben támogatta õt szeretõ
családja. A mozi hátsó részén
épült lakásban laktak.
A családból ma már nem lakik
senki Sárbogárdon, de minden-
szentekre minden évben eljönnek
a hozzátartozók. Ilyenkor meglá-
togatják a mozi régi dolgozóját,
Kovács Sanyi bácsit és családját, s
felelevenítik a régi emlékeket. Így
volt ez az idén is.

Folytatás a 2. oldalon.

Zengõ HírmondóZengõ Hírmondó

Bozsik-torna CecénBozsik-torna Cecén
Beszámoló a 15. oldalon.

TökfesztiválTökfesztivál
AlaponAlapon Beszámoló

a  11. oldalon.

BeszámolóBeszámoló
a 6. oldalon.a 6. oldalon.

Õsz a könyvtárbanÕsz a könyvtárban

Beszámoló a 13. oldalon.Beszámoló a 13. oldalon.
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Most az újság és a Bogárdi TV munkatár-
sai is találkoztak a múlt élõ tanújával, a 89
éves Lázár Ibolyával. Vele elevenítette föl
a mozi történetét kollégánk, Mágocsi Ad-
rienn.
Ibolya néni: – Közvetlen emlékeim nekem
a háború utáni idõkbõl vannak, de a csa-
ládban korábban történtek régebbi emlé-
két is én õrzöm. Amikor a mozi megnyílt
Sárbogárdon, mi még gyerekek voltunk, is-
kolába jártunk.
Mágocsi Adrienn: – Mikor épült a mozi?
– Az 1930-as évek vége felé, 1938-39-ben.
Elõtte Vince bácsi a Mészöly vendéglõben,
mint gépész, egy géppel mozizott bérlõ-
ként. Sok év alatt takarított meg annyi
pénzt, hogy elkezdte Szoviár Náci épí-
tésszel építeni a mozit az Andrássy úton, a
mai Ady Endre úton, a Református Olva-
sókörrel szemben. Az Olvasókör épületét
azóta lebontották, helyén most a Penny
áruház áll. Amikor készen lett, Vince bácsi
beindította a mozit. Sárbogárdon akkor
úgy tekintettek a mozira, mint egy csodára.
Rengetegen álltak sorba a jegyekért min-

den nap, mindenki oda akart menni, hogy
lássa az új, modern gépekkel nagy vászon-
ra vetített filmeket. Abban az idõben az
egyetlen szórakozási lehetõség a fiatalok-
nak, öregeknek egyaránt csak a mozi volt.
– Mennyi idõ kellett az építéshez?
– Az akkori technikához képest elég kevés.
Egy-másfél év alatt elkészült.
– Minden csoda három napig tart. Késõbb is
nagy volt a mozi látogatottsága?
– Zsúfolásig megtelt minden este, sõt, elõ-
re lefoglalták a helyek nagy részét.
– Kovács Sanyi bácsi máig õrzi a mozi régi
emlékeit, plakátokat, belépõjegyeket és sok
ezer apróságot. Ezek közül láthattunk olyan
jegyeket, amelyeket elõre lefoglaltak. Régi
polgári családok neveit olvashatjuk ezeken.
A moziba kik jártak abban az idõben?
– Hát, elsõsorban azok, akiknek pénzük
volt. De erre költöttek a módosabbak mel-
lett az egyszerû emberek is.
– Milyen filmeket játszottak?

– Rendszerint magyar filmeket, de nagyon
sok külföldit, fõleg német filmeket is. A
háború után pedig szovjet filmeket is.
– Ibolya néninek mi volt a legkedvesebb film-
je?
– Akkoriban nagyon sok magyar filmet
néztünk. Kedvenc színészeink voltak Hu-
szár Pufi, Gózon Gyula meg Kabos. Ka-
bost nagyon szerettük. Sorban álltak az õ
filmjeire.
– Meséljen Ibolya néni az életérõl!
– Kolozsvárról kerültem Sárbogárdra
1944-ben. Édesapám hadifogságba került,
s mi a nõvéremmel idejöttünk. A nõvérem
1946-ban kiment Amerikába. Én meg itt
maradtam. A háború után Vince bácsi to-
vább mozizott a régi stábbal, a félkarú
jegyszedõvel, Jóskával, a gépésszel és egy
pénztárossal. Ez volt a személyzete a mozi-
nak.
Aztán az államosításkor egyik percrõl a
másikra jöttek, és mondták a tulajdonos-
nak, hogy viszontlátásra, elvették a mozit,
úgyhogy Vince bácsi földönfutó lett. Nem
bírta szegény ezt elviselni, és amikor jöttek
a mozi kulcsaiért, szívrohamot kapott, és
1946-ban meghalt. Az egész életének a

munkája, a spórolás meg minden
odalett. Ez egy tipikus XX. századi
tragédia volt.
– Hány éves volt akkor Vince bácsi?
– Ötvenhat. A mozi volt az élete.
Már kis korától kezdve ezt a gépé-
szetet tanulta, ipari iskolába járt, ér-
tett is hozzá, meg hát ez volt az élete
célja. Akkoriban a mozi elérhetet-
len álom volt sokaknak. Õ mozigép-
ész lett, saját maga bütykölte a gépe-
ket. Elõször Simontornyán volt neki
egy kis vetítõgépe, aztán eljött ide,
Sárbogárdra. Akkor vett egy na-
gyobb gépet, azzal dolgozott a Mé-
szöly vendéglõben. Mikor készen
lett az új mozi, akkor vett moder-
nebb gépeket. Amikor elvették tõle

a mozit, akkor már modern gépekkel be-
rendezett mozija volt. A háború után az
oroszok jártak nagyon sokan moziba. A
tisztek a feleségeikkel páholyt béreltek, ott
cigarettáztak bent a moziban, fújták a füs-
töt rendületlenül. Nem lehetett azt mon-
dani, hogy nem szabad dohányozni, mint a
magyaroknak. Amikor meghalt Vince
bácsi, apukám már hazajött a hadifogság-
ból, anyukámmal együtt ott éltünk a mozi
melletti lakásban.

– A háború elõtt még voltak némafilmek. Azt
is játszottak?

– Igen. Emlékszem, volt olyan, hogy a film
alá szöveget mondott Vince bácsi, miköz-
ben egy zongorista zongorázott. Az még a
30-as évek végén volt. De akkoriban már
egyre többször hoztak hangosfilmeket is.
A sárbogárdiak szinte minden nap látták
Kovács Sanyi bácsit, ahogy ment az állo-
másra a biciklijével, és hátizsákban hozta
tekercsben a filmeket. Amikor lejátszották
a filmet, tekert vele vissza az érkezõ vonat-

hoz, hogy odaérjen a film a következõ mo-
ziba, ahol már várták.
– Mi történt a családdal, miután elvették a
mozit?
– A mozi hátsó részén volt a lakásunk. Sze-
rencsére az külön helyrajzi számon szere-
pelt, így nem vették el a mozival együtt.
Amikor édesapám meghalt, 1985-ben
anyukám bezárta a lakást, és fölköltözött
hozzánk Budapestre. Sárbogárd volt az õ
igazi otthona. Gyakran hazajött, elintézte
az adóját, megnézte a házat, aztán jött
vissza Pestre. Amikor meghalt szegény-
kém, akkor kirabolták a lakást. Elvittek
minden használható dolgot belõle. Akkor
eladtuk az egészet. A lányom a nõvérem
temetése után elment, hogy megnézze a
szülõi házat, mert 3 éves korától 6 éves ko-
ráig itt volt anyukámnál. A kirabolt ház lát-
ványa nagyon megrázta. Õ egy csodálatos,
virágos kertre emlékezett a ház elõtt. Kü-
lön volt neki hintája, homokozója, kutya,
csirkék, ami egy falusi élethez hozzátarto-
zik. Ebbõl semmi se maradt. Feledhetetlen
emlékként megmaradtak neki a nagyma-
mával tett a séták az állomásig. Visszafelé
jövet fagylaltot kapott. A nagypapát meg
meglátogatták a munkahelyén, a tanács-
házán. A nagypapa cukrot vett neki. A
mozi helyén most bolt van. A múlt nyomai
mind elvesztek.
– Fájdalmas látni a régi értékek pusztulását.
– Kicsit rosszul esik nekem, de hát ez az
élet. Tudomásul veszem, hogy más lett a vi-
lág. A férjem is meghalt, szegény, utána azt
hittem, nem élem túl, de az élet rákénysze-
ríti az embert, hogy ne a múlttal foglalkoz-
zon. Az élõkért kell élni és nem a holta-
kért.

Mágocsi Adrienn

AZ ÁRPÁD MOZI
Folytatás az 1. oldalról.

Kovács Sanyi bácsi

Lázár Ibolya néni
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Idõs nõ megölésével
gyanúsítják

Egy Sárbogárdon elterjedt hír kapcsán kértünk tájékoztatást a
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányságtól, miszerint egy itt dolgozó
férfit egy korábban elkövetett gyilkosság miatt a napokban
õrizetbe vett a sárbogárdi rendõrkapitányság. Az üggyel kapcso-
latban az alábbi tájékoztatást kaptuk.
Emberölés megalapozott gyanúja miatt folytat büntetõeljárást a
rendõrség egy 34 éves mezõfalvai férfivel szemben egy tavaly ta-
vasszal történt eset kapcsán.
A gyanú szerint a férfi 2010 májusában Mezõfalva–Szõlõhegyen,
egy házban, elõzetes szóváltást követõen tettleg bántalmazott egy
67 éves tolnanémedi asszonyt, aki ennek során olyan súlyos
sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette.
A bûncselekményre a Tolna megyében élõ asszony eltûnésével
kapcsolatban a Simontornyai Rendõrkapitányságon megindított
közigazgatási hatósági eljárás során derült fény. Ezt követõen ke-
rült át az ügy 2011 szeptemberében illetékességbõl a Fejér
Megyei Rendõr-fõkapitányságra.
Az elkövetõ gyanúsított kihallgatására 2011. november 4-én ke-
rült sor, melyet követõen a Fejér megyei nyomozók a férfit bûn-
ügyi õrizetbe vették. A Székesfehérvári Városi Bíróság 2011. no-
vember 5-én rendelte el elõzetes letartóztatását.
A nyomozás érdekeire való tekintettel egyelõre bõvebb informá-
ciót nem áll módunkban kiadni az üggyel kapcsolatban.
Székesfehérvár, 2011. november 8.

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

Föld a sír mellett
A 2011. november 3-án megjelent, „Föld a sírokon” címû cikkre
szeretnék reagálni. Az újságban megjelent képen ugyanis az édes-
apám kiásott és betonozott sírhelye látható.
Az általam megbízott temetkezési vállalkozás dolgozói a legtisz-
tességesebben jártak el a sírásás közben. Egyetlen sírt sem sértet-
tek meg. Én is személyesen ott voltam a sír ásásánál és a betontáb-
lák lerakásánál. A vállalkozás dolgozói a sírok szélérõl a földet le-
tisztították, csak az a föld maradt ott elsimítva, ami visszakerült
temetéskor (2011. október 27-én) a kiásott sírba.
Úgy érzem, hogy a vállalkozás dolgozói semmiféle „kegyeletsér-
tést” nem követtek el.
Mi, családtagok pénteken, azaz 2011. október 28-án reggel már
ott voltunk a temetõben, és az összes sír környékét rendbetettük,
melyet szemtanúval is tudunk igazolni.
A vállalkozás minden munkát méltóságteljesen, a legmélyebb
alázattal és odafigyeléssel végzett el, amiért én és a családom kö-
szönettel tartozunk; a legnagyobb fájdalomban is a család segítsé-
gére voltak.
Még egyszer köszönetet szeretnék mondani a megbízott temetke-
zési vállalkozás ügyvezetõ igazgatójának és minden dolgozójá-
nak.

Kovácsné Kiss Mária

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2011. november 18-án (pénteken)
8.30 órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Az országgyûlési képviselõ beszámolója a megválasztása óta eltelt idõ-
szakban, a betervezett fejlesztések érdekében végzett munkájáról.
Elõadó: Varga Gábor országgyûlési képviselõ.
4. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának idõarányos tel-
jesítésérõl, az év végéig várható teljesítések alakulásáról. Az önkormány-
zat 2012. évi költségvetési koncepciója.
Beterjesztõ: polgármester. Elõadók: jegyzõ, gazdasági osztályvezetõ.
5. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 4/2011. (II. 15.) ön-
kormányzati rendelet módosítása.
Beterjesztõ: polgármester. Elõadók: jegyzõ, gazdasági osztályvezetõ.
6. A 2012. évi városi ünnepek és rendezvények idõpontjainak és szervezõi-
nek meghatározása.
Elõadó: polgármester.
7. A képviselõ-testület 2012. évi munkatervének jóváhagyása.
Elõadó: polgármester.
8. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a va-
gyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló
18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
9. A Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) ön-
kormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
10. Sárbogárd Város Önkormányzatának Belsõ Ellenõrzési Stratégia Terve
2012–2016 évekre.
Elõadó: jegyzõ.
11. Az ÁMK Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása.
Elõadó: polgármester.
12. Az I. számú fogorvosi körzet feladatellátása.
Elõadó: polgármester.
13. Dr. Csanádi József háziorvos felmentése az ügyeleti feladatellátás alól.
Elõadó: polgármester.
14. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ.
15. Bejelentések, interpellációk.
15/1. A 2011. szeptember 9-ei és október 14-ei testületi ülésen elhangzott
képviselõi bejelentésekre válasz a mûszaki osztály részérõl.

Zárt ülés:
1. Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetõi beosztásának betöl-
tésére beérkezett pályázatok elbírálása.
Elõadó: jegyzõ.
2. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
Elõadó: ESZB-elnök.
3. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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60 éves a gimnázium
5. rész

A híradásipari mûszerészképzés beindí-
tása a régi Videoton és a városi vezetõk
kezdeményezésére történt. A tantestület-
ben azonban volt aggodalom, a 60-as évek
szakközepes tagozatainak problémái mi-
att.
30 fõvel, zömében fiúkkal indult az elsõ
osztály. Osztályfõnökük Boda János lett.
A Videoton és a város lehetõségeihez ké-
pest igyekezett minden segítséget megad-
ni. A tagozat indulásakor 1 millió Ft érték-
ben vásárolhatott az iskola mûszereket,
eszközöket. A szomszédban megszûnt
óvoda épületében két tantermet, laboro-
kat alakítottak ki. A gyár szakképzett gya-
korlati oktatókat és mûhelyt (kezdetben a
Videoton területén, majd a kollégiummal
szemben). A tantestületbe is kerültek
szakmérnökök és oktatók: Barócsi Attila,
ifj. Etelvári Zoltán, Géró A. Péter, ifj.
Szagri Miklós, Szöllõsi Márton, Varga La-
jos.
A hét egy napján részesültek gyakorlati
oktatásban a tanulók.
A tagozat szakmai irányítását 1988–93 kö-
zött Boda János, majd Géró A. Péter látta
el.

A szakközepes diákok a negyedik év végén
érettségi és szakmunkásvizsgát tettek.
1998-tól elõtérbe kerültek a közismereti
tárgyak, kevesebb lett a szakmai tantárgy.
Négy év elteltével csak érettségi vizsgát
tettek a diákok. Ezt követõen még két évig
kellett a szakmai tárgyakat tanulniuk, s
csak ezután tehettek szakmunkásvizsgát.
A gyakorlati képzést biztosító gyár (Vide-
oton, majd Mannesmann) leépítése, a tan-
teremhiány, az egyre gyengébb színvonalú
beiskolázás, illetve a képzés iránti érdekte-
lenség a tagozat fokozatos felszámolásá-
hoz vezettek. A 2001–2002-es tanévben

végzett az utolsó osztály, amelyik híradás-
ipari mûszerész szakmát szerzett. Közülük
heten érettségi után még egy évig techni-
kusi képzésben részesültek.
A rendszerváltás után érezhetõvé vált,
hogy a gimnázium jövõjét csak szerkezet-
váltással lehet biztosítani. Szabó István
igazgató javaslatot tett a nyolcosztályos
gimnázium elindítására.

Alapos elõkészületeket, tapasztalatszer-
zést követõen 1993 szeptemberében 28 tíz-
éves tanuló kezdte meg tanulmányait a
gimnázium falai között. Osztályfõnökük
Géró A. Péterné lett.
A nyolcosztályos gimnáziumi képzés a
nyolc évet három ciklusra tagolta. 5–6. osz-
tályban az anyanyelvi képzés áll a közép-
pontban, 7–9. osztályban a hagyományos
szaktárgyi oktatáson van a hangsúly, az
utolsó három év felkészítés a továbbtanu-
lásra. A kisdiákok ismereteiket az iskola
falain kívül, szombati napokon is gyarapít-
hatták (kirándulások, múzeum-, színház-,

planetárium-, állatkerti látogatások). Év
végén különbözõ tantárgyakból kell szá-
mot adniuk tudásukból.
A tagozat beváltotta a hozzá fûzött remé-
nyeket. Többségében jó képességû gyere-
keket sikerült a jelentkezõk közül kiválo-
gatni. Ezek az osztályok lettek az iskola
húzó osztályai.
Az 1990–91-es tanévre már csak két levele-
zõs osztály maradt 21 fõvel. Félévkor a má-
sodik osztályt is fel kellett számolni. Így
1991-ben a tagozat utolsó hallgatói érett-
ségiztek.
1998 õszén a honvédség kérésére ismét in-
dult két levelezõs gimnáziumi osztály 46
fõvel. Hároméves képzés után 16-an sike-
res érettségi vizsgát tettek. Miután Sárbo-
gárdon leépítették a honvédséget, új osz-
tály nem indult. A tagozat vezetõje Tatár
Józsefné volt.
A nyelvtanulás és az informatika iránti
erõteljes érdeklõdés miatt a tantestület
úgy döntött Boda János igazgató javaslatá-
ra, hogy a 2005–2006-os tanévtõl beiskoláz
egy fél (16 tanulóból álló) nyelvi elõkészítõ
osztályt. Ezek a tanulók nulladik évfolya-
mon magas óraszámban angol nyelvet és
informatikát tanulnak. A kilencedik évfo-
lyamtól a négyosztályos képzés tanterve
szerint haladnak, fél osztállyal kiegészül-
ve.
Szabó István 1993-ban nyugdíjba vonult.
Az új igazgató Boda János lett.
Több szükséges felújításon is átesett az is-
kola az ezredforduló környékén. Többek
között az egykori óvóhely helyére költö-
zött a könyvtár és a földrajzszertár, így két
„új” tanterem jött létre. A kollégiumi tár-
salgóból lett a nyelvi elõkészítõ osztály tan-
terme. Kiépült tizenhat férõhellyel a nyelvi
labor a kollégiumban. Elektronikai felsze-
reltségben is a kor követelményeinek igye-
kezett megfelelni az intézmény.

Folytatás a következõ oldalon.

Bolondballagás (1993)

A Petõfi nevét viselõ középiskolák
találkozójának megnyitója (1989)
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Már egy éve kisgimis vagyok…
Néhány vélemény a 6. c osztályos diákok-
tól:
„Az ebédelõs órák nagyon jók, mert sokat
játszunk. Sokat kirándulunk. Nekem a leg-
jobban a nyári tábor tetszett. Szeretek a
gimibe járni, mert jó a hangulat.”
„Szép az új iskola, jó ide járni. Nincs tolon-
gás a folyosókon. Még alig kezdõdött el a tan-
év, de már voltunk kirándulni.”
„Nagyon jól kialakult az osztályközösség,
sok barátom van. … Nagyon szigorú szabá-
lyok vannak iskolánkban, de nem is baj, kell
a szigor.”
„Az órákon sosem unatkozom, mert játéko-
san tanulunk. Sok a sportolási lehetõség,
sokféle szakkör van. A tanárok kedvesek, de
szigorúak, és vannak vicces tanáraink is.”
„A menzán finom ételek vannak. Jó a büfé.”
„Könnyen beilleszkedtem, és ebben a felsõbb
évesek is segítettek. Sok a kirándulás és a jó
program. Még az is jó, hogy a nagyok nem

piszkálják a kisebbeket. Nagyon jó döntés
volt, hogy ebbe az iskolába jöttem.”
A diákok szubjektív megjegyzései után lás-
suk a tényeket:
A 2010-2011-es tanévben végzett diákok
az iskola által nyújtott lehetõségeket igye-
keztek a lehetõ legjobban kihasználni.
Érettségi átlaguk 4,22 volt. Három diák ki-
tûnõ, kilenc pedig jeles érettségi bizonyít-
ványt vehetett át. Összesen 32 emelt szintû
érettségi vizsga született szép eredmény-
nyel. A végzõs diákok gimnáziumi tanul-
mányaik során 60 nyelvvizsga-bizonyít-
ványt szereztek, köztük hárman felsõfokú
bizonyítványt is. Többen jártak Angliában,
Franciaországban és Németországban, il-
letve a középiskolai bajnokságon megyei
elsõ helyezést értek el a gimnázium lány
kézilabdacsapatával.

Látogasson el honlapunkra is:
www.psg.hu

A 70-80-as évek viszonylag stabil, kis lét-
számú testülete 2006-ra szinte a duplájára
nõtt, sok fiatal tanár kezdte meg munkáját
a gimnáziumban (többen az iskola volt ta-
nítványai). A korábbi évtizedek tanárai,
akik az iskola hírnevét is megalapozták,
nyugdíjba vonultak, illetve néhányan még
óraadóként tovább tanítottak, tanítanak.
A tantestület az ezredfordulón: Boda Já-
nos igazgató, matematika, fizika; Zocskár-
né Bartal Zsuzsanna igazgatóhelyettes,
francia; Albert Judit kémia, biológia; Ba-
rabás Irén magyar, orosz; Bunfordné Szõ-
nyegi Csilla történelem, életvitel; Dombi

Zoltánné angol, német; Géró A. Péter
szakmai tárgyak; Géró A. Péterné magyar,
könyvtáros; Györéné Lengyel Teréz mate-
matika, fizika; Huszár Károly matemati-
ka, rajz, informatika; Kozma András ma-
tematika, informatika; Kozma Andrásné
magyar, francia; Lajtos Imréné ének;
Leszkovszki Albin magyar, történelem, la-
tin; Némethné Müller Viktória francia;
Novák Kovács Zsolt történelem, földrajz;
Oláhné Téglási Ilona matematika, fizika;
Palástiné Molnár Andrea angol; Pócsi
Gudrun matematika, fizika, német;
Schmidt Lóránd matematika, fizika, infor-
matika; Szagri Miklós szakmai tárgyak;
Takács Sándor matematika, informatika,
rendszergazda; Tatár Józsefné matemati-
ka, fizika; Tóth Gabriella német; Tóth Jó-
zsef matematika, informatika; Üsztöke Ri-
ta magyar, angol; Virág Mária testnevelés;
Vucskics Ivett latin.
Óraadók: Bögyösné Lustyik Csilla angol;
Etelvári Zoltán szakmai gyakorlat; Hor-
váth István földrajz, természetismeret;
Kalácska László földrajz, történelem;
Kalácska Lászlóné biológia, természetis-
meret; Kalauzné Egervári Olga néptánc;
Kelemen Beáta kémia; Szabó István ma-
gyar; Szép Béla szakmai gyakorlat; Tóth
Zoltán testnevelés; Zádori Gyöngyi fran-
cia.
Gyesen volt: Kiszlé Simon Andrea ma-
gyar, angol; Lovászné Tóbel Katalin mate-
matika, kémia; Oroszné Stefánkó Éva ma-
gyar, történelem.
Kollégium: Huszics Vendel kollégium-ve-
zetõ, Hingyi Gabriella, Leszkovszki Albin-
né, Tatár József, Zádori Gyöngyi nevelõk.
Folytatjuk.

Forrás: Petõfi Sándor Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium Iskolatörténet

1951–2007.

Év végi jutalomosztás könyvekkel (1986)

Pécsi kirándulás (6. c osztály)

Viharok és
szivárványok

A tavalyelõtti sikeres négykezes kon-
cert folytatása.

2011. november 18-án 18
órakor a polgármesteri
hivatal dísztermében.

Miniska Mónika és
Endl László
zongorázik.

A mûsor átfogó válogatás a 19-20. szá-
zad zenéjébõl.
Várjuk a zenekedvelõket!

Bogárd-Dal Egyesület

Kiállítás a
Vármúzeumban

A Simontornyai Vármúzeum sok szeretet-
tel várja vendégeit az Országos Roma
Közérdekû Muzeális Gyûjtemény és Kiál-
lítási Galéria gyûjteményébõl rendezett
idõszaki kiállításra, amely 2012. január
8-áig tekinthetõ meg, hétfõ kivételével na-
ponta 10–16 óráig.
A szervezõk minden érdeklõdõt szívesen
látnak!
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Zengõ Hírmondó
Tök-projekt

A tökfesztivált megelõzõ héten két csoport, a Bóbita és a Marga-
réta „Tökvásárt” szervezett. Az ügyes kezû anyukák és óvó nénik
munkadélután keretében különbözõ dolgokat készítettek a vá-
sárra. Most is bebizonyosodott, hogy az anyukák mennyire ötlete-
sek, kreatívak. Volt ott varázspálca, fekete macska, asztaldísz, szí-
nezõ, gipszfigurák, melyeket ki lehetett festeni, hajgumi, hajcsat
stb. A vásárt egész héten nagy érdeklõdés kísérte. A bevételt a
csoportok a csoportszobájuk esztétikusabbá tételére fordítják.
Köszönet érte minden kedves szülõnek!

Október végén, mikor már korábban besötétedik, eljön a töklám-
pások ideje. 2011. október 28-án immáron V. alkalommal szer-
veztük meg óvodánkban a tökfesztivált. Már egész héten lázas ké-
szülõdés volt a csoportokban, ismét a „tök” volt a fõszereplõ. Tök-
lámpások ragyogták be az óvodát. Mosolygósan rémisztõ töklám-
pások készültek. Pénteken kora este a kreatív tökfigurákban több
száz mécses fénye világította be óvodánk udvarát, majd ezekkel a
töklámpásokkal körbesétáltunk a lakótelepen. Ezt követõen min-
denki hazavihette alkotását, ami a továbbiakban az udvart, ott-
hont díszítette.

Nagy öröm volt számunkra, hogy rendezvényeinket egyre több ér-
deklõdõ szülõ, nagyszülõ látogatja, és az külön szívet melengetõ
érzés, hogy egész családok jönnek el, hogy ezt a hangulatos estét
óvodás gyermekükkel együtt tölthessék.
Külön köszönet Luczek Tibornak, aki egy utánfutónyi tökkel
ajándékozta meg óvodánkat!

Kirándulás fõvárosunkba

2011. október 20-án a Napraforgó és Margaréta középsõs és
nagycsoportos gyermekei ellátogattak Budapestre a Csodák Pa-
lotájába.
Nagy izgalom elõzte meg az indulást, a szülõk elmondása szerint
voltak, akik éjjel többször felébredtek, hogy nem kell-e még
indulni.

Elérkezett az indulás ideje, hátizsákokkal felszerelkezve, öröm-
mel foglalta el a helyét mindenki az autóbuszon. Az odafelé veze-
tõ úton jókat ettek-ittak a gyerekek, beszélgettünk és figyeltük a
csodálatos színekben pompázó õszi tájat – megcsodáltuk a fákat,
láttuk a Velencei-tavat, visszaemlékeztünk a tavalyi kirándulá-
sunkra, amikor ott sétahajókáztunk. Majd Budapestre beérve lát-
tuk a sok-sok jármûvet; különösen nagy tetszést váltott ki a
villamos, amit legtöbben most láttak elõször.
Megérkezve elsõ színhe-
lyünkre, amint leszálltunk a
buszról, egy nagyon szuper
játszóteret vettünk birto-
kunkba. Volt kalózhajó,
körhinta, drótkötélpálya,
vár stb., mindent kipróbál-
hattak a gyerekek.
Ezután következett a „Cso-
dák Palotája”. Elsõként
mindenki megemelhetett
egy autót – már ez ámulatba
ejtette a gyerekeket, s ez
csak tovább fokozódott a
drótkötélen való biciklizés-
nél, a súlytalanság élményé-
nek megtapasztalásánál, a
szöges ágyon való fekvés-
nél, a sokszögû kerekeken
guruló autónál, a tükrös fo-
lyosónál, az örvény létreho-
zásánál, a fényekkel való zeneírásnál, és a terepasztalnál, amely
hosszú ideig magához vonzotta a gyerekeket.
A sok érdekesség közül mindenki megtalálta a számára legmegfe-
lelõbbet.
Sokan voltak a palotában, több csoport is – nagyon sok kisiskolás,
de gyermekeink bátran, kíváncsian mentek egyik helyszínrõl a
másikra, türelmesen kivárták a sorukat. Minden, amit láttak, já-
ték volt számukra, nagyon jó játék, s a jövõben ez fogja elvezetni
õket a fizika világába.
Nagyon gyorsan eltelt az idõ, de terveink között volt, hogy egy ját-
szóházba is elmegyünk, így eljöttünk a Csodák Palotájából. Volt
olyan kisgyerek, aki megjegyezte: „Ugye, óvó néni, máskor is
eljövünk?”
A játszóházban az önfeledt játék, a „mindent kipróbálhatok” él-
ménye, az ismeretlen felfedezése boldog mosolyt varázsolt gyer-
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mekeink arcára. Néhány gyermek két csúszás között odaszólt az
óvó néninek: „Óvó néni, én ma innen haza sem megyek!”
Mindkét helyszínen nagyon jól érezték magukat a gyerekek. Ami-
kor visszafelé indultunk, arra gondoltunk, hogy milyen jót fognak
aludni gyermekeink a buszon. Ezt csak gondoltuk. Elõször et-
tünk, ittunk – szívesen kínálgatták egymást –, majd következett
volna a pihenés, de nem! Éneklésbe kezdtek, kezdtünk, és ez így
ment egészen hazáig.
Kellemes napot töltöttünk együtt.

A Kabakán tanyán a Bóbita csoport

Az állatok világnapja alkalmából lehetõségünk adódott arra,
hogy ellátogassunk a Cecéhez közeli állatfarmra.
Mivel csoportunkban Horváth Liza már rendszeresen jár e tanyá-
ra, ahol lovagolni tanul, és szeptemberben megnyerte elsõ díját is,
ennek alkalmából meghívtak szülei bennünket, hogy a csoport
gyermekei is közelebb kerülhessenek a tanyán élõ állatokhoz,
megismerkedjenek életmódjukkal, láthassanak tehenet, kecskét,
lovat.

Nagy izgalommal készül-
tek erre a napra a gyere-
kek, örömmel ültek a busz-
ba, és kíváncsian nézték az
ablakon keresztül, hogy
merre megyünk, mikor
érünk oda. Már a tanyára
vezetõ földes út is izgalmas
volt számukra, ahol zöty-
kölõdve közeledtünk cé-
lunk felé, miközben gyö-

nyörködhettünk az õszi erdõ szépségében.
Odaérve kedvesen fogadott bennünket Badics János, aki Liza ok-
tatója, és õ mutatta be a tanyát. Az istállóban megnézhettük a
cecei ménest, azt, hogy hogyan gondozzák, etetik a lovakat. A cso-
daszép paripákról megtudhattuk, hogy a barna színûeket szaksze-
rûen sárgának nevezik, a fehéreket meg szürkének.
Az állatnézõ és -simogató után elérkezett az a pillanat, amikor a
gyerekek maguk is felülhettek a lóra, lovagolhattak. Liza megmu-
tatta nekünk is, mit tud, milyen gyakorlatokat tud már elvégezni a
lovon ülve. Nagyon ügyes volt, a csoporttársai elismerõen tapsol-
tak neki. Szinte minden ovis ki akarta próbálni, hogy milyen érzés
lovon ülni, lovagolni.
Csodás állat a ló! Még az eleven, vagy nehezen kezelhetõ gyerme-
ket is lenyûgözte, megnyugtatta a ló közelsége, nyugalma. Az
örökmozgó gyermekbõl fegyelmezett, nyugodt emberke lett, aki
együtt mozgott a lóval, átvette ritmusát, harmónia alakult ki ló és
lovas között.
Nagyon nehéz volt elválni a paripáktól, de el kellett indulnunk ha-
za, a látogatás véget ért. Az óvodában délután már élményeiket
játszották el a gyerekek, az udvaron boldogan lovacskáztak, vág-
tattak, nyerítettek, prüszköltek, mint a lovak.

Freschl Józsefné, Fiserné Farkas Csilla, Koncz Józsefné

Szeretettel meghívjuk a

november 26-án 15 órai kezdettel tartandó

Erzsébet- és Katalin-bálba.
Zenél: Vörös József.

A bál helyszíne:
a pusztaegresi mûvelõdési ház.

Rozmaring Nyugdíjasklub

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk és várjuk a

2011. november 11-én, pénteken, 16 órakor

megrendezésre kerülõ

Márton-napi lámpás felvonulásra.
Gyülekezõ: az Alapi Óvoda udvarán.

Útvonal: óvoda – mûvelõdési ház.

Program a mûvelõdési házban:
szórakoztató délután közös játékkal,

mesével, egyéb meglepetésekkel!
Szülõi szervezet, az óvoda dolgozói
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Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások jármûvezetõknek
és gyalogosoknak a téli átállással kapcsolatban

A közlekedésben a téli idõszak tudatos felkészülést igényel.
Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogo-
soknak és a jármûvezetõknek egyaránt alkalmazkodniuk kell.
A gépjármûveket – fõleg hosszabb autóút elõtt – ajánlatos ala-
posan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és
tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncs-
ok, a világítás és a fékrendszer ellenõrzése. A téli közlekedés
kapcsán ezek mellett a gépkocsival történõ közlekedés fontos
kelléke lehet a jól mûködõ ablaktörlõ, a jégkaparó, a jégoldó
spray, a megfelelõ ablakmosó folyadék, vagy a páramentesítõ.
Az ablaktörlõ gumikat már a tél beállta elõtt érdemes kicserélni,
hiszen az elhasználódott gumi nem töröl, hanem maszatol. Az
akkumulátor esetében ellenõrizni kell a pólusok és vezetékek
állapotát, ha pedig huzamosabb ideig nem használják az autót,
érdemes az akkumulátort kiszerelni és melegebb helyen tárolni.
A téli idõszakban a látási viszonyok gyakran rosszak, korán söté-
tedik, hosszabb ideig kell használni a gépjármû világítóberende-
zéseit – ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelõen mûködje-
nek. A fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell
tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb látási viszonyok miatt na-
gyobb követési távolságot tartva lassabban kell vezetni, így ki-
sebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz manõvere-
zés esetén pedig a hibák könnyebben korrigálhatóak.
A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván, ráadá-
sul a fékút télen általában hosszabb, mint optimális fékezésnél.
Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS), úgy a kere-
kek gyorsan leblokkolnak, a jármû kormányozhatatlanná vál-
hat, és könnyen kicsúszhat. Ilyenkor lábunkat vegyük le a fékrõl,
hozzuk egyenesbe az autót, és csak akkor fékezzünk, amikor az
autó már újra a kívánt irányban áll.
Javasoljuk, hogy aki teheti, próbálja ki a téli tanpályás vezetési
gyakorlást, amely nagyon sok új ismeretet nyújthat, és a gépko-
csivezetõ éles helyzetben is tudni fogja, mit kell tennie, ha a jár-
mû megcsúszik, kifarol, vagy kicsúszik az útról.
A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez téli gu-
mikra van szükség. Még akkor is téli abroncsokkal induljunk
útnak, ha éppen nincs hó. A nyári gumi már +7 fok alatt csúszni
kezd, fagypont körüli hõmérsékleten megmerevedik, nagyon kis
tapadással rendelkezik, így használata veszélyes lehet. A téli gu-
mit ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hõmérsék-
leten megnõ a tapadási értéke. Ezek az abroncsok különleges
anyagból készülnek, speciális bordázattal vannak ellátva, és
rendkívül alacsony hõmérséklet esetén is rugalmasak marad-
nak. Téli gumival rövidebb a fékút is. A nyomás a téli gumikban
0,2-0,3 barral legyen magasabb, mint a nyári abroncsokban,
mert a túl alacsony nyomás befolyásolja a profil öntisztuló ké-
pességét. A téli gumikkal kapcsolatban néha elhangzik, hogy
azok igen drágák, ezért egyes szakemberek áthidaló megoldást
javasolnak; a négy évszakos gumi nem helyettesíti ugyan a téli
gumit, de lényegesen jobb, mint a nyári abroncs.
Heves hóesés, vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a
hólánc, melyet érdemes a hajtott tengelyen lévõ kerékre rakni,
így kormányozható marad az autó. A hólánc feltételét és levétel-
ét érdemes még otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne
okozzon problémát a hidegben. Ez nem jelenti azt, hogy min-
denkinek készenlétben kell tartani a hóláncot a tél beköszönté-
vel, de azt tudni kell: amennyiben a „Hólánc használata kötele-
zõ” táblát kihelyezik, az adott úton – a „Hólánc használata köte-
lezõ vége” tábláig – csak olyan jármûvek közlekedhetnek, ame-
lyek legalább egy hajtott tengelyén a gumiabroncsok hólánccal
vannak felszerelve. Amennyiben e korlátozó jelzõtáblát közúti
határátkelõhelyen helyezték el, csak azok a jármûvek léphetnek
be a Magyar Köztársaság területére, amelyeken készenlétben
van legalább egy hajtott tengely gumiabroncsainak felszerelésé-

hez szükséges hólánc. Hóláncot csak havas, jeges úton szabad
használni.
Aki hosszabb téli autóútra indul, a fentieken kívül érdemes fi-
gyelnie az alábbiakra is.
Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, téli ruhada-
rabokra, lapátra (autó hóból való kiszabadítása esetén), rugal-
mas vontatókötélre, fagymentesítõ zárolajozóra, elegendõ
mennyiségû élelmiszerre és italra is.
Hosszabb utak elõtt érdemes tájékozódni az Útinformnál az út-
és idõjárási viszonyokról. Elõfordulhatnak olyan helyzetek is,
amikor nem érdemes kockáztatni, és biztonságosabb, ha vonat-
tal indulunk útnak.
Az országos médiumokon kívül érdemes figyelemmel kísérni a
helyi sajtó, rádió és televízió híradásait, beszámolóit, hiszen eze-
ken keresztül is fontos és hasznos információkat szerezhetünk a
közlekedéssel és közlekedésbiztonsággal kapcsolatban.
Fel kell hívni a közúti forgalomban résztvevõk figyelmét, hogy
mindig az idõjárási, látási és útviszonyoknak megfelelõen ve-
zessék gépjármûveiket, próbáljanak meg fokozatosan alkal-
mazkodni a megváltozott viszonyokhoz, tekintettel az esetleges
ködös, esõs, havas idõjárásra.
Nagyobb követési távolság tartásával megelõzhetõek az erre az
idõszakra leginkább jellemzõ balesetek.
Lassabb, körültekintõbb, elõrelátóbb vezetéssel meg lehet elõz-
ni a gyalogosbaleseteket, még ha azt a gyalogos figyelmetlensé-
ge is váltotta ki. Ebben az idõszakban fokozott figyelemmel kell
lenni a zebrák, iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül
az úttestre lépõ gyalogosokra.
Mostanában sokat emlegetjük a „látni és látszani” szókapcso-
latot. Baleseti elemzések igazolják, hogy a legtöbb halálos ke-
rékpáros baleset abból adódik, hogy a kerékpáron nem volt vilá-
gítás, a kerékpáros nem volt látható! A gyalogoselütéseknél is
hasonló a helyzet, a gyalogos „beleolvadt” környezetébe. A
fényvisszaverõs dzseki, fényvisszaverõ karszalag, matrica látha-
tóvá tesz, megvédhet. Lakott területen kívül mind a kerékpá-
rosoknak, mind a gyalogosoknak éjszaka és korlátozott látási
viszonyok esetén fényvisszaverõ ruházatot kell viselni. A fény-
visszaverõ anyagok és prizmák nem helyettesíthetik a világítást,
de növelik a láthatóságot, és ezzel a biztonságot. Egy fényvissza-
verõ prizmát már 100-200 méterrõl észre lehet venni. A fény-
visszaverõ eszközök és megfelelõ öltözék viselete, valamint a jól
mûködõ világítás esetén a gyalogosok és a kerékpárosok sötét-
ben is jól láthatóvá válnak.
A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ ismerete mellett hoz-
zátartozik a gyakorlat és a jármûvek megfelelõ felszerelése, mû-
szaki állapota is. Elindulás elõtt ellenõrizni kell a kerékpár fel-
szereléseit: kormányberendezés, elsõ és hátsó fék (megállás),
csengõ (hangjelzés), elöl fehér, vagy kadmiumsárga lámpa, há-
tul piros lámpa, vagy villogó és piros fényvisszaverõ prizma, az
elsõ keréken sárga küllõprizma, láthatósági mellény (látni és lát-
szani elv).
Ebben az idõszakban fokozottan kell figyelni az oldalszélre is,
hiszen a kerékpár könnyen felborul, ha egy nagy sebességû gép-
jármû elhalad mellette.
Sok baleset oka a szabálytalan kanyarodás, ezért lényeges, hogy
a mûvelet megkezdése elõtt a kerékpáros mindig nézzen hátra,
és ne feledkezzen meg az irányjelzésrõl sem.
Ezen alapvetõ szabályok és tanácsok betartásával minimálisra
csökkenthetõ a balesetek kockázata még a kritikusabb téli idõ-
szakban is.

Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván
az FMRFK – Fejér Megyei Baleset-megelõzési Bizottság!
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Pályázati felhívás

2011. december 2. és 2011. december 16. között „Betlehemi csillagunk”
címmel kiállítást tervezünk Sárbogárdon a Helytörténeti Múzeumban.
Pályázni: természetes alapanyagok felhasználásával készült, két, népmû-
vészeti jellegû, a betlehemi jelenet szereplõit ábrázoló alkotással lehet.
A pályázatra beadott alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra!
Elismerés, díjazás: a kiállításra bekerült résztvevõk a december 2-án tartan-
dó ünnepélyes megnyitón oklevelet kapnak, a zsûri által kiemelt alkotások
készítõi pedig az oklevélen kívül különbözõ díjakat vehetnek át.
A jelentkezés határideje: 2011. november 25.
A jelentkezéshez nevezési lapot kell kitölteni, és a fenti határidõre vissza-
küldeni az alábbi címre: Szabóné Czuczai Katalin 7000 Sárbogárd, Nagy La-
jos u. 19.
A nevezési lap tartalma: név, lakcím, telefon, vagy e-mail cím, életkor, az al-
kotás címe, darabszáma, anyaga.
Az alkotások beadásának idõpontja: 2011. november 29. 9.00 és 14 00 óra
között.
Az alkotások beadásának helyszíne: Sárbogárd, Helytörténeti Múzeum
(ahol az ÁNTSZ van.)
A pályázat válogatott anyaga 2011. december 2. és 16. között a Helytörté-
neti Múzeumban Sárbogárdon kerül bemutatásra. A kiállítás megtekinthe-
tõ hétfõtõl péntekig mindennap 13.00 és 16.00 óra között. Csoportok beje-
lentkezését más idõpontban is tudjuk fogadni.
Az alkotások visszaadásának idõpontja: 2011. december 20. 10.00 és 16
00 óra között.
További információ Szabóné Czuczai Katalintól kérhetõ: 06 (25) 460 501,
06 (30) 298 6107.

Meghívó
A Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat képviselõ-testülete

2011. november 14-én (hétfõn) 9.00 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. A 2011. évi költségvetés módosítása.
2. A 2011. évi költségvetés háromnegyed éves tájékoztatója és az év végé-
ig várható teljesítések alakulása. A 2012. év költségvetési koncepciója.
3. A 2011. évre rendelkezésre álló pénz felhasználása.
4. Bejelentések.

Meghívó
A Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat képviselõ-testülete

2011. november 24-én (csütörtökön) 10 órakor
közmeghallgatást tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. Beszámoló az elmúlt idõszak tevékenységérõl, várható feladatok.

Lakatos Péter, az RKÖ elnöke

H Á Z I O R V O S I R E N D E L É S E K

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel.
Tel.: 06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök,
tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-12.

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete, Hantos Község
Önkormányzatának képviselõ-testülete és Nagylók Község Önkormányza-
tának képviselõ-testülete

2011. november 15-én (kedden) 17.30 órakor
együttes ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2011. évi költségvetésének módosítása c. anyag véleményezése.
2. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása c. anyag véle-
ményezése.
3. A Tájékoztató a Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézmény-
fenntartó Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed
éves állásáról és az év végéig várható teljesítésérõl c. anyag véleményezé-
se.
4. A Tájékoztató a Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának há-
romnegyed éves állásáról és az év végéig várható teljesítésérõl c. anyag
véleményezése.
5. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2012. évi költségvetési koncepciója c. anyag véleményezése.
6. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója c. anyag vélemé-
nyezése.

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete és Nagylók Köz-
ség Önkormányzatának képviselõ-testülete

2011. november 15-én (kedden) 17.45 órakor
együttes ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
1. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011.
évi költségvetésének módosítása c. anyag véleményezése.
2. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011.
évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed évi alakulásáról és az év
végéig várható teljesítésérõl c. anyag véleményezése.
3. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012.
évi költségvetési koncepciója c. anyag véleményezése.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Helyesbítés

A múlt héten megjelent, Süt a nap címû cikkben tévesen írtuk
dr. Sepsi Enikõ hivatali pozícióját. Helyesen: dr. Sepsi Enikõ a
Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészkarának dékánja.
A tévesztésért elnézést kérünk.

Szerkesztõség
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BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság
IV. forduló

EXTRÉM–TOLEDÓ 2005
7:4 (2:2)

Vezette: Tóth Z.
Extrém: Németh – Flõgl, Rozgonyi, Kuti,
Horváth T.
Csere: Dévényi, Szabó.
Toledó: Fûrész – Orbán, Gazsó, Fésü, Ba-
rabás R.
Csere: Barabás B., Dombi, Szilágyi Balázs.
1. perc: Fésü az üres kapu elõtt nem találta
el a labdát, luftot rúgott. Nagy gólhelyzet
maradt ki! 2. perc: Orbán futott el a jobb
oldalon, beadását Fésû a kapuba továbbí-
totta. 4. perc: Kuti lövését Fûrész szögletre
ütötte. 5. perc: Flõgl egyéni akció után
egyenlített. Támadásban maradt az Ext-
rém, fölényét egymás után rúgott szögle-
tek jelentették. 12. perc: Dévényi szerelte
Fésüt, jobb oldalon senkitõl sem zavartat-
va elfutott, elfektette a kapust és higgad-
tan a kapuba helyezte a labdát. 14. perc:
Barabás távoli lövésébe Fésû beletette a
lábát, róla a bal felsõ sarokba vágódott a
labda. 17. perc: Dombi lövését védte Né-
meth. 21. perc: alig kezdõdött el a második
félidõ, Rozgonyi átadását Szabó értékesí-
tette. 22. perc: Rozgonyi dobta be a szögle-
tet, Kuti fejese a kapuban. 25. perc: Né-
meth kidobását Kuti maga elé tette, lövése
a bal alsó sarokban kötött ki. 27. perc: Or-
bán lövését Németh Barabás R. elé ütötte,
aki lyukat rúgott. 29. perc: Horváth T. nagy
helyzetben a kapu fölé lõtt. 31. perc: Fésü
egyedül tört kapura, lövését Németh ki-
spárgázta. 32. perc: Dombi perdítése Né-
meth alatt becsúszott. 34. perc: az egyedül
hagyott Fésü biztosan lõtt a kapuba. 35.
perc: Szabó erõs lövését védte Fûrész. 37.
perc: Kuti kilõtte a jobb alsó sarkot. 38.
perc: Rozgonyi beállította a végered-
ményt.
Góllövõk: Flõgl, Dévényi, Szabó, Kuti 3,
Rozgonyi, ill. Fésü 3, Dombi.

SÁRSZENTMIKLÓS
ÖREGFIÚK–

HORVÁTH KER 5:1 (2:0)
Vezette: Tóth Z.
S. miklós Öfi: Plézer – Nagy, Kun, Killer
G., Kiss.
Csere: Palotás.
Horváth Ker: Kiss – Oláh, Nyári, Horváth
J., Kovács.
Csere: Horváth Dániel, Horváth Dávid.
1. perc: Killer hamar megszerezte a veze-
tést. 6. perc: Horváth J. lövését, Plézer há-
rította. 7. perc: Nagy lövése kerülte el a ka-
put. 11. perc: Palotás lõtt kapu mellé. 15.
perc: Kun átadását Killer lõtte be. Sok át-
adási hibával tarkított elsõ félidõt láthatott
a közönség, annak ellenére, hogy az iramra
nem lehetett panasz. 22. perc: Horváth

Dávid lõtt kapu mellé. 25. perc: Horváth
Dávid lövését Plézer lábbal rúgta ki. 26.
perc: Palotás átadását Killer belõtte. 30.
perc: Killer újabb gólja az asszisztáló vé-
dõk között. 31. perc: Horváth Dávid a ka-
pu mellé lõtt. Ugyanebben a percben Kiss
az üres kapu mellé lõtt. 36. perc: Horváth
D. átadása az üresen hagyott Horváth J.
elé került. Annyira körülményeskedett,
hogy lövésébe beleléptek. 37. perc: Hor-
váth J. végre az üres kapuba talált. 38. perc:
Oláh lövése a felsõ lécrõl a mezõnybe vá-
gódott. Megérdemelt Öfi-gyõzelem.
Góllövõk: Killer 4, Palotás, ill. Horváth J.

SPURI–SÁRKERESZTÚR KIKE
6:0 (4:0)

Vezette: Tóth Z.
Spuri: Huszár – Gál, Palásti, dr. Erdélyi,
Bodó.
Csere: Banda, Bereczki, Kiszl.
Kike: Visi – Madár, Hajdinger, Geiger, Sü-
tõ.
Csere: Lakatos, Szauervein.
1. perc: Sütõ sarkalását Huszár lábbal hárí-
totta. 3. perc: dr. Erdélyi lõtt kapu mellé. 5.
perc: Madár átadását, Geiger nem érte el.
6. perc: a kilépõ Bodót Madár felvágta, a
megítélt szabadrúgást a sértett végezte el,
lövése a jobb alsó sarokban kötött ki. 7.
perc: Banda távoli lövése Visi lábai között
a kapuban kötött ki. 9. perc: szöglet után
Bodó fejelt a kapuba. 10. perc: szöglethez
jutott a Kike. Madár a kapufára lõtte a lab-
dát. 15. perc: Geiger lõtt kapu fölé. 16.
perc: dr. Erdélyi gólja padlóra küldte a Ki-
két. 17. perc: Palásti 100 %-os helyzetben
hibázott. 22. perc: Geiger a kapu mellé
lõtt. 23. perc: dr. Erdélyi nem találta el a
kaput. 26. perc: dr. Erdélyi lövése alig
ment a kapu fölé. 28. perc: ajtó-ablak nyit-
va-tárva helyzetben Palásti a kapu mellé
durrantott. 30. perc: dr. Erdélyi bõrözte
meg védõjét, és a kifutó kapus mellett
újabb találatot szerzett. 32. perc: Szauer-
vein el akarta vinni a labdát Huszár mel-
lett, de ez nem jött be. Közben Erdélyi túl-
cselezte magát, odalett a helyzet. 34. perc:
Huszár vert helyzetben egymás után két-
szer is védett. 35. perc: dr. Erdélyi mattolta
a Kike védelmét, meglõtte a harmadik gól-
ját. 37. perc: Madár lövése után a labda a
kapufán csattant. 39. perc: Bodó került
helyzetbe, de lövése a kapu fölött landolt.
Nagy meglepetés! A második vereségét is
elszenvedte a Sárkeresztúri Kike.
Sárga lap: Sütõ.
Góllövõk: Bodó 2, Banda, dr. Erdélyi 3.

LÉGIÓ 2000–
TWISTER GALAXY 1:1 (0:1)

Vezette: Tóth Z.
Légió: Szilágyi Béla – Németh, Huszár Z.,
Vereczkei, Huszár Cs.

Csere: Csuti Z., Baki, Domján, Lakatos Gy.,
Szilágyi F.
Twister: Bognár I. – Balogh, Roszkopf,
Killer I., Bor.
Csere: Bognár T., Szántó, Tóth I.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Vereczkei. ill. Bognár T. Piros
lap: Bognár T.
Góllövõk: Baki, ill. Bor.

SÁRBOGARAK–OLD BOYS
5:4 (3:2)

Vezette: Tóth Z.
Sárbogarak: Csuti J. – Dizseri P., Dizseri
B., Kónya, Stiksz.
Csere: Csuti T., Dizseri M., Dizseri T., Kiss,
Mondovics, Németh.
Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Berta, Fü-
löp T., Király.
Csere: Berzeviczy, Horváth, Juhász I., Juhász
Á., Kiss G.
1. perc: Stiksz megszerezte a vezetést. 2.
perc: Mikuli lövése ment kapu mellé. 3.
perc: a szemfüles Stiksz a második gólját
szerezte, megadva az alaphangot a mérkõ-
zésre. 5. perc: Berta váratlan lövéssel szé-
pít. Visszahozta a reményeket. Még
ugyanebben a percben egyenlít Fülöp T. 8.
perc: szöglet után Juhász I. alig lõtt kapu
fölé. Alábbhagyott a nagy iram. Pihentek a
csapatok. 16. perc: Kiss A. fejelt kapu fölé.
19. perc: Kiss A. távoli lövése akadt meg a
kapuban. 20. perc: Király lövése a kapufán
csattant. 22. perc: Juhász I. kapufát lõtt. A
kipattanó labdát Berta belerúgta a kapus-
ba. 24. perc: Juhász I. lövését védte Csuti.
28. perc: Mikuli szabadrúgása alig szállt a
kapu fölé. 31. perc: Kiss G. lövése Dizseri
P.-rõl vágódott szögletre. 34. perc: Juhász
I. váratlan lövéssel egyenlített. 35. perc:
Stikszre nem figyeltek, aki büntetett. 39.
perc: Fülöp T. egyenlített. 40. perc: a jó
napot kifogó Stiksz beállította a végered-
ményt. Gólgazdag mérkõzésen a szeren-
csésebb csapat gyõzött.
Sárga lap: Kónya, Csuti J. Piros lap: Csuti
T., ill. Juhász I., Fülöp T.
Góllövõk: Stiksz 4, Kiss A., ill. Berta, Fülöp
T. 2, Juhász I.

Tabella
1. Extrém 4 3 1 – 16:8 10
2. Sárszentmiklós Öfi. 4 3 – 1 24:9 9
3. Légió 2000 4 2 2 – 7:5 8
4. Sárbogarak 4 2 1 1 13:17 7
5. Sárkeresztúr Kike 4 2 – 2 15:12 6
6. Old Boys 4 2 – 2 17:16 6
7. Horváth Ker 4 1 – 3 16:16 3
8. Toledó 2005 4 1 – 3 15:26 3
9. Spuri 4 1 – 3 12:22 3
10. Twister Galaxy 4 – 2 2 6:10 2

Góllövõlista
1. Kuti Kálmán, Extrém, 9 gól.

Gróf Ferenc
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A Zöldharmónia csoport állása
1. Szabadegyháza II. 11 9 1 1 49 19 30 28
2. Alap 11 8 2 1 43 19 24 26
3. Pálhalma II. 12 8 1 3 57 19 38 25
4. Perkáta 11 8 1 2 41 20 21 25
5. Soponya 11 7 0 4 59 21 38 21
6. LMSK 10 6 0 4 29 13 16 18
7. Zichyújfalu 11 6 0 5 32 28 4 18
8. Nagykarácsony 12 5 1 6 18 30 -12 16
9. Elõszállás 11 4 2 5 21 26 -5 14
10. Dunamenti

Abroncsgyártók 11 4 1 6 18 32 -14 13
11. Nagyvenyim 11 4 0 7 19 29 -10 12
12. Sárszentágota 11 3 1 7 27 42 -15 10
13. Mezõkomárom 11 2 0 9 12 61 -49 6
14. Kisapostag 11 1 3 7 12 37 -25 6
15. Cece 11 1 1 9 9 50 -41 4

A Road Masters csoport állása
1. Iváncsa 12 11 1 0 38 7 31 34
2. Iszkaszentgy.

Villamedica 12 9 2 1 37 14 23 29
3. Sárosd 12 8 2 2 30 14 16 26
4. Martonvásár 12 8 2 2 32 18 14 26
5. Velence 12 7 5 0 24 8 16 26
6. Gárdony–Agárdi

Gyógyfürdõ 12 7 2 3 33 23 10 23
7. Sárszentmiklós 12 6 2 4 31 25 6 20
8. Kisláng 12 5 0 7 31 30 1 15
9. Szabadegyháza 12 4 1 7 26 28 -2 13
10. Dunafém–

Maroshegy 12 4 1 7 16 26 -10 13
11. Etyek 12 4 1 7 22 35 -13 13
12. Polgárdi 12 3 2 7 22 25 -3 11
13. Kápolnásnyék 12 3 1 8 16 35 -19 10
14. Pákozd Eudeal 12 2 010 19 53 -34 6
15. Baracs 12 1 3 8 12 24 -12 6
16. Bakonycsernye 12 1 110 9 33 -24 4

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Ercsi 12 11 1 0 66 15 51 34
2. Mezõfalva 12 9 2 1 44 8 36 29
3. Nagylók 12 8 4 0 37 12 25 28
4. Aba–Sárvíz 12 8 3 1 36 15 21 27
5. Pusztaszabolcs 12 7 2 3 28 13 15 23
6. Lajoskomárom 12 7 0 5 34 25 9 21
7. Kulcs 12 6 1 5 24 27 -3 19
8. Adony 12 5 3 4 21 16 5 18
9. Seregélyes 12 4 3 5 33 24 9 15
10. Dég 12 3 4 5 26 27 -1 13
11. Káloz 12 3 3 6 18 18 0 12
12. Sárbogárd 12 1 5 6 12 23 -11 8
13. Mezõszilas 12 2 3 7 16 39 -23 7
14. Vajta 12 2 1 9 15 58 -43 7
15. Rácalmás 12 2 010 15 65 -50 6
16. Enying 12 0 111 9 49 -40 1
Mezõszilastól -2 pont levonva.

A Zöldharmónia csoport eredményei

Szabadegyháza II.–LMSK –

Alap–Nagykarácsony 2-0

Perkáta–Sárszentágota 6-1

Mezõkomárom–
Dunamenti Abroncsgyártók 2-1

Pálhalma II.–Elõszállás 4-0

Nagyvenyim–Kisapostag 3-2

Soponya–Zichyújfalu 8-1

A Road Masters csoport eredményei
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–
Velence 1-1
Dunafém-Maroshegy–
Pákozd Eudeal 5-1
Iváncsa–Sárszentmiklós 3-1
Kápolnásnyék–
Iszkaszentgy. Villamedica 1-4
Bakonycsernye–Martonvásár 2-3
Sárosd–Baracs 1-0
Etyek–Kisláng 3-2
Polgárdi–Szabadegyháza 2-0

Az Agárdi Termál csoport eredményei

Rácalmás–Seregélyes 0-6

Dég–Ercsi 2-6

Mezõfalva–Mezõszilas 4-0

Káloz–Vajta 1-3

Sárbogárd–Lajoskomárom 1-2

Enying–Aba-Sárvíz 0-5

Nagylók–Adony 4-1

Pusztaszabolcs–Kulcs 4-1

Október végi hírek Alapról
Projektzáró a 3. osztályban

Október közepén projektzáróra került sor a 3. osztályban.
Most elõször dolgoztak a gyerekek projektmódszerrel, 5 csoport-
ban. A témakör, amelyben irányítottan, ugyanakkor önállóan
munkálkodtak: vizek, vízpartok életközössége. Az egyes csopor-
tok témái a következõk voltak: rovarok, csigák, férgek, kagylók,
halak, békák, hüllõk, madarak, emlõsök.
A diákok a tananyag feldolgozásán kívül rengeteg érdekességet,
plusz anyagot is elolvastak, komolyan vették a felkészülést. Min-
den csoport készített egy képeket, információkat tartalmazó,
összefoglaló plakátot saját témaköréhez, majd többnyire jegyze-
tek használata nélkül elmondták, amivel készültek. Mondandóju-
kat találós kérdésekkel, témába vágó versekkel színesítették, sok
izgalmas információhoz juthatott a hallgatóság. Volt, aki még ar-
ról is emlékezetbõl mesélt, hogy a fogassüllõ két különbözõ mére-
tû hátúszója hány tüskébõl áll.

Az 55. évfordulón
Alapon október 21-én, pénte-
ken, délután gyûltünk össze a
mûvelõdési házban, hogy tisz-
telegjünk az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc emléke
elõtt annak 55. évfordulóján.
Az ünneplõbe öltözött diák-
sereget és a többi vendéget
Kovács Attila Péter (az Alap
Községért Közalapítvány el-
nöke) köszöntötte beszédé-
ben, aki hangsúlyozta: attól
függetlenül, hogy a mai diák-
ságnak, de még szüleiknek
sincsenek közvetlen tapaszta-
lataik az 1956-os forradalom-

ról és következményeirõl, fontos, hogy megértsük a történteket,
felismerjük jelentésüket és jelentõségüket.
Ebben segített az iskola 8. osztályosainak mûsora. A szavalatok-
nak, kifejezõ zenei betétekkel tarkított verseknek, részleteknek
jó keretet adott a színpad közepén meggyújtott mécses és a sze-
replõk háta mögött függõ, közepén lyukas magyar zászló.
A diákokat és felkészítõjüket is köszönet illeti a színvonalas sze-
replésért.
A megemlékezés után az ünneplõk elhelyezték koszorúikat a Mil-
lenniumi parkban.

Tökfesztivál
Az õszi szünet elõtti utolsó hét a Halloween jegyében telt el.
Ez a több száz éves múlttal rendelkezõ ünnep valószínûleg az õsi
kelta kultúra bizonyos elemeinek, egy római ünnepnek és a kato-
likus mindenszentek napja hagyományainak keveredésbõl ala-
kult ki.
A hét folyamán minden osztálynak lehetõsége nyílt töklámpások
faragására, amiknek most – „Lámpás Jack” történetével ellentét-
ben – csupán díszítõ funkciót szántunk.
Pénteken délután Tökfesztivált rendeztünk. A résztvevõk sült tö-
köt és tökös kiflit kóstolhattak, az osztálytermekben és a folyosó-
kon pedig különféle foglalkozások várták õket. Az ügyes kezûek
készíthettek üveglámpást, gurigából boszorkányt, vagy varázslót,
õszi falevelet hernyóval, ablakdíszítõ filigránokat. Eközben az
egyik digitális táblánál játékos feladatokat oldhattak meg a gyere-
kek, több helyszínen pedig színezõk készültek „óriás” méretben
is. Végül táncház következett Köõné Marika néni vezetésével,
amit ezúton is köszönünk szépen.
Ezzel a tartalmas délutánnal hangolódtunk az õszi szünetre, ami
alatt remélhetõleg mindenki kipihente a tanév eddigi fáradalma-
it.

Nagy Orsolya
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Zenés áhítat Rétszilason
November 6-án, vasárnap a Sárbogárdi Re-
formátus Énekkar szolgált Rétszilason.
Szinte már hagyomány, hogy egy õszi vasár-
napon szolgálnak a szórványgyülekezet-
ben.
Összeállításukban magyar (Berkesi Sán-
dor, Nagy Olivér, Beharka Pál) és külföldi
szerzõk (Bengt Eriksson, H. Monk, Klaus
Heizmann stb.) dicséretfeldolgozásai kap-
tak helyet. A mûvek között rövid bizonyság-
tételek és egy vers hangzott el a tagok részé-
rõl.
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is öku-
menikus közösségben zajlott az alkalom.
A „Jézus mi oltalmunk” kezdetû ének után
római katolikus részrõl Varga László hitok-

tató olvasott a Szentírásból
és imádkozott. Az igei szol-
gálatot Bõjtös Attila evangé-
likus lelkészi munkatárs vé-
gezte a 39. zsoltár válogatott
versei alapján. Az egyházi
esztendõben az örök élet va-
sárnapja felé közeledve ki-
emelte a bûnös nyomorult
ember egyetlen reménysé-
gét, Jézus Krisztust, aki az
ítéletben az övéinek örök
életet jelent. Záróimádságot
és áldást Hegedûsné Erdõdi
Judit mondott.
A délután szeretetvendég-
séggel zárult.

Tudósítónktól

Egy mártír krónikája
Megindító elõadásnak lehettünk részesei
szombaton délután a sárbogárdi reformá-
tus gyülekezeti teremben. A nagykõrösi
Károli Gáspár Református Egyetem Taní-
tóképzõ Fõiskolai Karának irodalmi szín-

pada immár harmadik alkalommal volt a
gyülekezet vendége. A színjátszó kör a ne-
ves professzor, pedagógiai, filozófiai író,
Karácsony Sándor nevét viseli, az õ szelle-
miségében munkálkodnak.

Ezúttal egy dokumentumdrámát adtak elõ
Kövy Zsolt könyve alapján, Gulyás Lajos
levéli református lelkipásztor életérõl, aki
1957-ben halt mártírhalált. A diákok kró-
nikásként idézték meg Gulyás Lajos sze-
mélyét és korát, olyan idõtlen, például
Kányádi-, Balassi-idézetekkel, melyek mé-
lyen megérintették a jelenlévõket. A vilá-
gítás, mely miatt a rendezõ szabadkozott
ugyan, még hangsúlyosabbá tették a játé-
kot, az elhangzott szavakat.
A darabot Debreczeni Tibor Csokonai-dí-
jas rendezõ, drámapedagógus vitte színre.
Segédrendezõként és szereplõként közre-
mûködött a sárbogárdi Szénási Eszter.
Nagy István, az intézmény dékánja is elkí-
sérte az irodalmi színpadot erre a fellépés-
re.
A diákok a vasárnapi istentiszteleten is be-
mutatkoztak.

Hargitai Kiss Virág
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Emlékezés
Illyés Gyulára

Rácegrespusztán, Illyés Gyula iskolájánál emlékeztek november
3-án a hely nagy szülöttjének tisztelõi nagy költõnk születésének
109. évfordulójára.

2002. november 2-án,
Illyés Gyula születésé-
nek századik évforduló-
ján állítottak kopjafát
szülõházának helyén. A
háznak és a hajdani ura-
dalmi épületeknek ma
már nyoma sincs. A gyö-
nyörû völgyben csak a
hajdani iskolaépület áll
magányosan, s õrzi a
múlt emlékét. Az isko-
lában a költõ életét,
munkásságát bemutató, állandó kiállítás látható. Helyreállították
eredeti formájában a régi iskolát is. Itt gyülekeznek minden évben
az emlékezõk, és innen sétálnak el a kopjafához, hogy koszorúk-
kal, virágokkal róják le tiszteletüket a költõ emlékhelyénél.
Így történt az idén is. A pálfai, vajtai, sárszentlõrinci és más he-
lyekrõl érkezett vendégek a koszorúzás után a régi tanterem kis
padjaiba beülve hallgatták meg az alkalomra rendezett emlékmû-
sort. Az idén Bobory Zoltán székesfehérvári költõ, elõadómûvész
által tolmácsolt válogatást hallgathattunk meg. Elõtte a rendez-
vény szervezõje, Németh Jolán, a pálfai iskola nyugalmazott igaz-
gatója köszöntötte a vendégeket. A mûsor után az iskolában
mûködõ könyvtárban beszélgettek az esemény résztvevõi.

Hargitai Lajos

Könyvtári esték 2011

Találkozás Kepes Andrással.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt

november 14-én (hétfõn) 17 órára
a Madarász József Városi Könyvtárba.

Az este folyamán lehetõség nyílik
a szerzõ Tövispuszta címû új regényének

megvásárlására és dedikálására.
A belépés ingyenes.

Játékos foglalkozások
a városi könyvtárban

Csodálatosan szép idõvel köszöntött be az õszi szünet, amelyben
feltöltõdhetett gyermek, felnõtt egyaránt.
Remélem, ehhez a mi kézmûves-foglalkozásaink is hozzájárul-
tak.

A résztvevõk lelkesen ragasztottak, festettek, színeztek napokon
át. Futótûzként terjedt el a városban, hogy van ilyen program a
könyvtárban, ahol nem csak „kézmûveskedni” lehet, hanem be-
szélgetni, ötletelni, kötetlen formában akár órákat is eltölteni
gyereknek, felnõttnek egyaránt.
Készültek az õsz terméseibõl gesztenye- és mogyoróbábok, õszi
faliképek falevelekbõl megkomponálva és parafadugó segítségé-
vel, vízfestékkel színesre varázsolva. Õszi termésekbõl, ragasztás-
sal készültek a napraforgók, gombák, kukoricák és a dísztökök.

Az összefestékezett, ragasztózott gyerekek, már kimosakodva, a
babasarok játékai között pihenték ki magukat, míg a felnõttek to-

vább folytatták a „mun-
kát” és a beszélgetést.
Az elkészült alkotások
megtekinthetõk a gyer-
mekrészlegben és könyv-
tárunk honlapján is.
Köszönjük a Jaffa zöld-
ség–gyümölcs üzletnek,
hogy színes lufikkal dí-
szíthettük a könyvtárat, s
az általuk felajánlott Jaf-
fa szörppel olthatták
szomjukat a gyerekek.

Kovácsné Komáromi Edit
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Birsalma-krémleves

Hozzávalók (4 fõre): 3-4 közepes birsal-
ma, 10 dkg cukor, 2 dl tejszín, fél va-
níliarúd (vagy vaníliás cukor), 1 na-
gyobb darab fahéj, 7-8 szem szegfûszeg,
fél citrom leve, 1 ek étkezési keményítõ,
csipet só.
A birsalmát megmossuk, kivágjuk a csutkáját, felszeleteljük kis
darabokra. Egy fazékba tesszük, majd öntünk hozzá annyi vizet,
amennyi bõven ellepi. A vaníliarudat hosszában felvágjuk, egy
késsel kikaparjuk a magjait, majd hozzáadjuk a leveshez a fahéj-
jal, szegfûszeggel, cukorral, sóval, citromlével együtt. Forrás után
még 15 percig lassú tûzön fõzzük. Besûrítjük a keményítõvel,
hozzáadjuk a tejszínt, és még egyszer felforraljuk.
Zárjuk le a tüzet alatta, és botmixerrel pürésítsük. Langyosan,
vagy hidegen, akár egy kis tejszínhabbal a tetején fogyasszuk.

Pulykamell krumplis
sörbundában

Hozzávalók (4 fõre): 70 dkg pulyka-
mell, 30 dkg liszt, 3 dl sör, 3 tojás, 3/4
dl olaj, kevés szódavíz, 3 nagy
krumpli, 1 kk só. A tálaláshoz: 6 ge-
rezd fokhagyma, 3 dl tejföl, 10 dkg
füstölt sajt.
A hozzávalókból sûrû palacsintatésztát készítünk: elhabarjuk a
tojást, hozzáadjuk apránként felváltva a lisztet és a sört, majd az
olajat. Belereszeljük a krumplit (nagy lyukú reszelõn), ha túl sûrû
a massza, kevés szódával lazítjuk. Ízesítjük fokhagymával, sóval,
majd pihentetjük 10 percig. A pulykamellszeleteket elõször liszt-
be, majd a masszába mártjuk. A tészta akkor jó, ha nem csöpög le
a húsról. Bõ, forró olajban sütjük. Fokhagymás tejföllel frissen
megkenjük, reszelt füstölt sajttal megszórjuk és tálaljuk.

Zöld rizs

Hozzávalók (4 fõre): fél bögre rizs, 20
dkg zöldborsó (lehet fagyasztott is), 1
dl húsleves, 1 dkg vaj, só.
A rizst átválogatjuk, megmossuk,
majd 1 bögre vízzel felrakjuk fõni. Íz-
lés szerint sót teszünk bele. Amíg a
rizs fõ, megpároljuk a borsót a vajon 2
evõkanál levessel. Amikor kész, a felét leturmixoljuk a maradék
levessel. Óvatosan összekeverjük a rizzsel a pépet, meg az egész-
ben hagyott borsót. Gombócokat formálhatunk belõle.

Habcsóktorta

Hozzávalók a tortalapokhoz:
9 tojásfehérje, 50 dkg porcu-
kor; a krémhez: 5 dl tej, 2 cso-
mag vaníliás puding, 1 vaní-
liás cukor, 10 ek cukor, 3 dl
Hulala tejszín.
2 tepsit sütõpapírral kibéle-
lünk, a papírokra 2 egyenlõ
nagyságú kört rajzolunk. A fe-
hérjét a porcukorral és a vaní-
liás cukorral kemény habbá verjük gõz fölött. Elosztjuk a körökön
a masszát, és elõmelegített sütõben 120 fokon, hõlégkeveréses
módban kb. 60 percig sütjük. A pudingot megfõzzük, hûtjük és
belekeverjük a habbá vert Hulalát. Óvatosan lefejtjük az alsó lap-
nak szánt korongot, és áttesszük egy olyan tálra, amin tálalni
szeretnék. Rákenjük a habot, és rátesszük a másik lapot.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Idõjárás

A keletire, északkeletire forduló áramlással több fokkal hidegebb levegõ ér-
kezik a Kárpát-medencébe, visszatérnek az éjszakai fagyok, és fõleg pénte-
ken az ország nagy részén 10 fok alatt maradhat a nappali felmelegedés.
Vasárnaptól érkezhet a magasban ismét melegebb levegõ, de a talaj köze-
lében az átkeverést biztosító szél hiánya miatt keveset fogunk érezni. A
nyugati tájakon megjelennek a pára-, illetve ködfoltok. Hétfõn a hétvégihez
teljesen hasonló idõjárás várható, kedden érinthet minket egy hidegfront.

www.metnet.hu

NOVEMBER 5.
Felemelõ, ha egy tucatnyi fiatal nagyon komolyan elmond vala-
mit. A komolyságnak itt különös súlya van. A fiatalság anyanyelve
a hülyéskedés. Poénkodnak, nevetnek. Ez így van rendjén. Nem is
normális, ha az ifjoncnak sûrû idõközökben nem húzódik vigyor-
ra a szája, nem mutatja meg azt a romlatlan fogsort. Azonban ha
elkomorul az az arc, és megjelenik rajta valami emelkedettség,
felszínre bukkan a lélek mélyén szemérmesen rejtegetett esz-
mény, ott erõs hatás keletkezik.
A Karácsony Sándorról, a kiváló tudósról elnevezett irodalmi
színpad egy 1957-ben kivégzett lelkészrõl, Gulyás Lajosról hozott
mûsort Sárbogárdra. A szereplõk a nagykõrösi fõiskola hallgatói,
Debreczeni Tibor lelki gyermekei.
A vezetõrõl illik megemlíteni, hogy voltaképpen õ találta ki az iro-
dalmi színpad mûfaját mintegy ötven évvel ezelõtt. Ma, nyolcvan-
három évesen is fiatal. Úgy vágtat, mint egy húszéves, lobogó, õsz
hajjal, prófétai lelkülettel vezényli a csoportot. A komolyságot õ
hívta, õ csalogatta elõ a fiatalokból. Nagyrészt neki köszönhetõ az
a templomi áhítat, amely a nézõtéren úrrá lett az elõadás alatt.
Az 56-os forradalom leverésének évfordulója után egy nappal,
november 5-én nagyon is helyén volt a megrendültség. Gulyás La-
jos a levert forradalom bûntelen vértanúja volt, a forradalom nap-
jaiban nem tett mást, mint amit lelkészi kötelességének tartott.
Mindig is sok embernek, gyakran a legkülönbeknek kell meghal-
niuk, mert teljesítették a kötelességüket.
Az elõadás után egy meghitt helyre autózott a társaság.
Vaddisznópörköltet, csirkepörköltet kaptak, némi sütemény, itó-
ka is jutott. Kiderült, hogy õk nemcsak együtt szerepelnek, hanem
lelki közösséget is alkotnak. Ez megint Debreczeni Tibor csodája.
Kevesen tudják utána csinálni.
Elmeséltem nekik, hogy az ENSZ valamely kutatócsoportja tudo-
mányos vizsgálat alá vetette a létezõ államok múltját, jelenét és
jövõjét. Kiderült, hogy Magyarország a mintegy százötven állam
között jelenleg az élbolyban van a különféle mutatók alapján (át-
lagéletkor, iskolázottság, jövedelmi viszonyok, szabadságjogok
stb.). Ez van jelenleg. Nem rossz helyezés. A jövõ viszont rémüle-
tes. A tudósok szerint körülbelül ezer év múlva kihal a magyarság.
Ezt a legnagyobb, legtekintélyesebb világszervezet kutatói állít-
ják. Ezeket a tudósokat nyilván nem az utcasarkokról szedték
össze, feltételezhetõ, hogy a tudományág elitjét képviselik, nem
legyinthetünk az állításaikat hallva. Eszerint ezer év múlva végleg
behunyja a szemét az utolsó magyar. Petõfi Sándor, még van né-
hány évszázadod!
Tudni kell persze, hogy ez a komor jóslat csak abban az esetben
teljesül, ha a jelenlegi irányvonal megmarad, tehát a fiatalok egy
része lemond a gyermekáldásról, s a többiek is megállnak egy-két
gyereknél. Úgy látszik, nem lehet változtatni, a kihalás megkez-
dõdött. Valahol már ki van jelölve a helye annak a sírnak, „hol
nemzet sûlyed el”.
Lehet, hogy naiv vagyok, de azt remélem, hogy ezek a magyar fia-
talok vontak le magukra nézve következtetést az elhangzottak-
ból. Talán tudják, hogy nemcsak Gulyás Lajos-i kötelességek lé-
teznek, s ezek teljesítése egyáltalán nem halállal, hanem nagyon is
édes következményekkel jár.

(L. A.)
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Cecei sulibörze
Nyílt napok az interaktív táblák jegyében

A Cecei Általános Iskola a TIOP 1.1.1-07/2008-0436 azonosító
számú pályázat fenntartási idõszaki elõírásainak megfelelõen
nyílt napok keretében mutatta be a szülõknek és egyéb érdeklõ-
dõknek a projekt során beszerzett digitális eszközök mindennapi
használatát az oktatásban. Az október végén megrendezésre ke-
rült iskolai nyílt napok így új színezetet is kaptak, mivel a szülõk a
hagyományos oktatási formák mellett ízelítõt kaphattak az isko-
lánkban alkalmazott újszerû tanulásszervezési eljárásokból és a
digitális tanulás lehetõségeinek minél szélesebb körû alkalmazá-
sából.

A tantermi csomagok egy digitális táblából, egy projektorból és
egy hordozható számítógépbõl állnak, amelyek közül a diákok
már otthonosan mozogtak a nagy fehér interaktív táblák elõtt,
ahol az elektromos ceruzával különbözõ feladatokat oldottak
meg magyar-, matematika-, természetismeret-, biológia-, föld-
rajz-, vagy éppen történelemórák keretében. De a nyílt órákon ki-
derült, hogy a pedagógusok az internet lehetõségeit is be tudják
építeni a tanóráikba, hiszen sok olyan hasznos weboldal került be-
mutatásra, amelyek segítségével nagyon jó szemléltetõanyagok,
érdekes feladatok, ismeretterjesztõ videók is könnyedén elérhe-
tõvé váltak. Több pedagógus már saját maga által készített digitá-
lis bemutatót is beépített az órai feladatok közé. A legérdekesebb
azonban talán az volt, amikor egy népszerû videomegosztó portá-
lon a diákok a saját maguk által elõadott vidám mûsort nézhették
vissza.

Remélhetõleg a nyílt napok során sikerült bizonyítanunk, hogy
ezek az eszközök nagyon sokrétûen és hasznosan felhasználhatók
az oktatási, nevelési folyamatban, annál is inkább, mivel a mai
gyermekek nagyon nehezen motiválhatók a hagyományos oktatá-
si módszerek egysíkú használatával.

Cecén zárult az õszi szezon
a Bozsik-programban

A Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt Bozsik-program célja,
hogy a 12 év alatti gyermekekkel megszerettesse a labdarúgást,
mint játékot, illetve ezen folyamat során kezdjék el megtanulni,
elsajátítani a sportág alapjait. Sárbogárdon és környékén ennek
már lassan évtizedes hagyománya van.
Az idei kiírás utolsó tornájára október 29-én, szombaton került
sor a cecei sportpályán. A helyi sportegyesület és a Cecei Általá-
nos Iskola közösen szervezte meg ezt az alkalmat, amelyre a helyi-
ek mellett Sárszentmiklósról és Alapról érkeztek lelkes labdarú-
gó-palánták.
Izgalmas mérkõzéseknek, hatalmas góloknak, szép megoldások-
nak tapsolhatott az elsõsorban lelkes szülõkbõl verbuválódott né-
zõsereg. Az idõjárás is kegyes volt, mivel végig verõfényes napsü-
tés kísérte a rendezvényt.
A nemes versengést az ünnepélyes eredményhirdetés zárta, ahol
a csapatok minden tagja jutalmat vehetett át, míg a legjobban tel-
jesítõ ifjak oklevelet is kiérdemeltek.
A Cece PSE színeiben versengõ gyermekek közül kiemelkedõ tel-
jesítményt nyújtott az U7-es korosztályban Berényi Bálint, Csil-
léri Dániel és Salamon Richárd, az U9-es korosztályban Jákob
Kristóf, Markó Viktor, Török Norbert, Kovács Zoltán és Csilléri
Gábor, míg az U11-es korosztályban Vitéz-Móré Gergõ, Kiss Ba-
lázs, Horváth Zoltán, Mészáros Tamás, Klazer Balázs, Tábori
Alex, Pintér Zsolt és Bagi Zsolt.
Külön köszönet Klazer Balázsnak, aki a heti két alkalommal meg-
rendezésre kerülõ edzések alkalmával készítette fel mindhárom
csapatot.
A sportegyesület és az általános iskola ezúton szeretne köszöne-
tet mondani minden szülõnek és segítõnek, akik munkájukkal
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Cecei Általános Iskola

Winnetouból felnõtt lesz
A Zöld Macska Színtársulat idén is megör-
vendeztetett bennünket elõadásával a
Cecei Mûvelõdési Házban, szombaton es-
te. A Letenyei Krisztina rendezõ és család-
ja révén cecei kötõdésû társulattól most a

Winnetou címû darabot láthattuk, amit a
fiatalok a maguk felfogása szerint vittek
színre.
A darab indiánosdival (a gyerekkorral) ve-
szi kezdetét, majd a különbözõ jelenetek-

ben végigkísérhetjük a felcseperedõ ifjak
belsõ és külsõ konfliktusait, ahogy küzde-
nek a gyermeki és bontakozó felnõtt énjük
közti egyensúly megteremtésével.
Tavaly dõltünk a nevetéstõl A falu rossza
címû elõadásukon. Most azonban feszült
figyelemmel követtük az eseményeket. Hi-
szen mindannyian átéltük, és újra meg újra
átéljük ezt a konfliktust – nem csak ka-
maszkorban… A gyermeki én ugyanis nem
vész el, de sok múlik azon, hogy mennyi
teret hagyunk neki.
Habár a szereplõk saját generációjuk élet-
helyzetein keresztül mutatták be ezt az
örök konfliktust, olyan jó érzékkel tették
ezt, hogy a hordozott üzenet az idõsebbek-
nél is célba talált.
Várjuk vissza a „Zöld Macskákat” a szín-
padra!
Az elõadásról készült felvételt megtekint-
hetik a Bogárdi TV adásában.

Hargitai Kiss Virág
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November 12., SZOMBAT
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.34 Magyar gazda 6.00 Anno 6.25 Angi jelenti
6.55 Opera Café 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Aranymetszés
10.55 Családom és egyéb emberfajták 11.15 Gyerekjáték a számítógép 11.30
Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Zöld Tea 13.05 Hungariq 13.35
Natura 14.00 Erdõjárók 14.30 Valaki 15.00 A természet csodái 15.55 Rudi malac
újra száguld 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat – A Luxor, az
ötöslottó és a joker sorsolása 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hallgass ve-
lem 21.55 Egy szoknya, egy nadrág 23.55 „Esély a lángok között” jótékonysági
koncert 0.25 Sporthírek 0.35 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Winx Club 10.30 Asztro show
11.35 Házon kívül 12.00 Híradó 12.05 Autómánia 12.40 Törzsutas 13.10 Míg a
halál el nem választ 13.40 Forma-1 15.25 Míg a halál el nem választ 15.50 Dög-
lött akták 16.50 Jackie, a jó fiú 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor
22.00 Való világ 23.05 Bérgyilkosok kézikönyve 0.55 Egy call girl titkos naplója
1.25 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.20 Egyik kutya, másik nem!
10.50 Bajnokok Ligája magazin 11.20 Babavilág 11.50 Tûsarok 12.20 9 hónap
12.55 Gyilkos számok 13.05 Autóguru 14.20 Xena 15.20 Bûbájos boszorkák
16.20 13-as raktár 17.25 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Va-
lami Amerika 22.00 A gyûjtõ 0.15 Kincsvadászok 1.55 Ezo.tv 2.55 Kalandjárat
3.20 Teleshop 3.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.04 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádió-
kabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvészeti
figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 20.04 A
Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.04 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 13., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.34 Magyar gazda 6.00 Esély 6.25 Kortárs 6.55
Opera Café 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katoli-
kus krónika 9.40 Cigány pasztoráció 10.05 A Biblia a magyar képzõmûvészetben
10.15 Kérdések a Bibliában 10.30 Református magazin 10.55 Református ifjúsá-
gi mûsor 11.05 Látogatóban Gryllus Vilmosnál 11.30 Az utódok reménysége
12.00 Hírek 12.05 Zegzugos történetek 12.35 Anno 13.05 Winston Churchill
14.10 Balázs Fecó 60 éves 14.40 Elsietett házasság 16.00 TS 16.30 Apócák a
pácban 18.05 Déltenger kincse 18.55 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 A zsaruk becsülete 23.40 Apocalypto
1.50 Sporthírek 2.00 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.35 Theodora Vízilabda Magyar Kupa 12.00 Híradó 13.15 Magyar autó-
sport-magazin 13.35 Forma-1 16.10 Míg a halál el nem választ 16.35 Mindent
bele, fiúk! 18.30 Híradó 19.00 Való világ 21.25 Heti hetes 22.45 Sziriana 1.10
Portré 1.45 Egy call girl titkos naplója
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2 Matiné 9.50
Nagy vagy! 10.40 Ability – A képességek próbája 11.10 Stahl konyhája 11.40
Kalandjárat 12.10 Borkultusz 12.40 Talpig nõ 13.10 Több mint testõr 13.40 Sim-
lis Jack, a karibi szuperkém 14.05 Összeesküvõk 15.10 Bûbájos boszorkák
16.05 Valami Amerika 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Múmia 22.30 Frizbi Haj-
dú Péterrel 23.30 TotalCar 0.00 Célkeresztben 0.50 Sivatagi álom 3.00 Ezo.tv
3.30 Napló 4.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 Európai idõ 9.05 „Élõ nyelvünk” 9.08 Kabarématiné 10.04 Orto-
dox liturgia közv. 11.05 „Élõ nyelvünk” 11.08 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22
„Élõ nyelvünk” 12.25 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.05 „Élõ
nyelvünk” 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 „Élõ nyelvünk”
16.07 Disputa 17.04 „Élõ nyelvünk” 17.07 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvi-
lág 18.04 „Élõ nyelvünk” 18.07 Esti séta 19.05 „Élõ nyelvünk” 19.08 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.53 Zene 21.04 Rádiószínház 21.48 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

November 14., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.00 Déltenger kincse 10.55 Az emlékezet helyszínei 11.30 Napirend elõtt
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Roma magazin
13.30 Domovina 14.00 Társbérletben a tárgyakkal 14.30 Budapest természeti
értékei 14.55 Lássuk Indonéziát! 15.10 Angyali érintés 16.00 Különleges mentõ-
alakulat 16.45 MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.15 Kékfény 21.10 Hacktion 22.00 Hétfõ este 22.35 Átok
23.05 Aranymetszés 0.00 Hungariq 0.30 Sporthírek 0.40 Család csak egy van
1.25 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Fókusz Plusz 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45
Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.20 Top
Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztro show 13.10 A szív útjai 14.15 A virginiai férfi

16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00
Való világ 22.10 Showder Klub 23.10 Minden, amit mindig is tudni akartál a pó-
kerrõl 23.50 Reflektor 0.05 Odaát
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.15 Ki hitte volna? 2/1. 13.10 Eva
Luna 14.10 Ezo.tv 15.10 Rex felügyelõ 16.10 Második élet 17.15 Update konyha
17.20 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.35 Jóban-Rosszban
21.20 NCIS 23.20 Aktív 23.50 Esküdj! 0.25 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.35 Orvgyil-
kosság 3.00 Magellán 3.25 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A 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 15., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.00 Mindenbõl egy van 11.05 Kékfény 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Kárpát expressz 12.55 Srpski Ekran 13.30 Unser Bildschirm 14.00 Álmok mai ál-
modói – Tudós fiatalok 14.30 Csavargások Afrikában dr. Livingstone ürügyén
14.55 Lássuk Indonéziát! 15.10 Angyali érintés 16.00 Különleges mentõalakulat
16.45 MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 A Kennedy család 21.00 DTK 22.10 Kedd este 22.45 Tudorok
23.45 A rejtélyes XX. század 0.15 Esély 0.40 Sporthírek 0.50 Család csak egy
van 1.40 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Trendmánia 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45
Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.20 Top
Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztro show 13.10 A szív útjai 14.20 A Little Richard
sztori 16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt
21.00 Való világ 22.10 Házon kívül 22.40 XX. század – A legendák velünk élnek
23.20 Reflektor 23.35 Családi bûnök
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.15 Ki hitte volna? 2/2. 13.10 Eva
Luna 14.10 Ezo.tv 15.10 Rex felügyelõ 16.10 Második élet 17.15 Update konyha
17.20 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.35 Jóban-Rosszban
21.20 S.W.A.T. – Különleges kommandó 23.40 Aktív 0.10 Esküdj! 0.45 Tények
este 1.20 Ezo.tv 1.55 Történetek az elveszett birodalomból 2.55 TotalCar 3.20
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30
Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

November 16., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.05 DTK 11.10 A Kennedy család 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát
expressz 12.55 Hrvatska krónika 13.30 Ecranul Nostru 14.00 Tudástár 2011
14.30 Válogatás az Országos Természetfilm-fesztivál filmjeibõl 14.55 Lássuk In-
donéziát! 15.10 Angyali érintés 16.00 Különleges mentõalakulat 16.45 MM
17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Párizsi helyszínelõk 21.10 On The Spot 22.00 Szerda este 22.35 Kortárs
23.05 A gyerek sztárgyár 0.00 Zegzugos történetek 0.30 Sporthírek 0.40 Család
csak egy van 1.25 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Autómánia 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45 Reg-
geli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.20 Top Shop
12.00 Híradó 12.10 Asztro show 13.10 A szív útjai 14.15 Boldogító igen (vagy
nem?) 16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt
21.00 Való világ 23.05 Vámpírnaplók 0.10 Reflektor 0.25 Könnyen jött pénz
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.25 Stahl
konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 11.10 Az Ezüst-tó kincse 13.10 Eva
Luna 14.10 Ezo.tv 15.10 Rex felügyelõ 16.10 Második élet 17.15 Update konyha
17.20 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.05 Skandinávlottó-sorso-
lás 20.35 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Szellemekkel suttogó
23.20 Aktív 23.50 Esküdj! 0.25 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.35 A csodatévõ 3.05
Babavilág 3.30 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.05 Liszt
városai 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
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1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
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A BOGÁRDI TV
MÛSORA

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREG-
RESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Tele-
com hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

November 11., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Dicsõítés Sárszentmikló-
son (50p), A szenvedés áldásai (110p) 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Interjú Szabó Éva nénivel (ism.), Szabó Éva néni temetése
23.00 és 0.00 Lapszemle
November 12., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 Interjú Szabó Éva nénivel (ism.), Szabó Éva néni temetése
18.00 Lapszemle 19.00 Lénárd József-kiállítás (60p), A reformá-
ció hete – Magyarné Balogh Erzsébet gondolatai (45p), A régi
mozi (interjú, 60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 13., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Interjú Szabó Éva nénivel
(ism.), Szabó Éva néni temetése 13.00 Heti híradó 14.00 Lénárd
József-kiállítás (60p), A reformáció hete – Magyarné Balogh Er-
zsébet gondolatai (45p), A régi mozi (interjú, 60p) 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Kósa Károly: Engedelmesség (70p) 23.00 és 0.00 Heti
Híradó
November 14. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Kósa Károly: Engedelmes-
ség (70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 A nagykõrösi reformá-
tus irodalmi színpad elõadása (45p), Miklya Luzsányik Mónika a
reformáció hetén (45p)
November 15., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti
Híradó 19.00 Emlékezés Illyés Gyulára (62p), Zöld Macska Szín-
pad: Winnetou (60p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó
November 16., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 A nagykõrösi reformá-
tus irodalmi színpad elõadása (45p), Miklya Luzsányik Mónika a
reformáció hetén (45p) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõ-
ben 19.00 Sport: Teremfoci, Ffi kézilabda 23.00 és 0.00
Lapszemle
November 17., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremfoci, Ffi ké-
zilabda 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Kósa Károly: Engedel-
messég (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás 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 mûsorvál-
tozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûso-
roknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében. Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgál-
tatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

November 17., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
9.55 Õsi kövek 10.10 Poén Péntek 11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Kárpát expressz 12.55 Rondó 13.30 Alpok–Duna–Adria 14.00 TED 14.25
Természetfilmesek és egyéb állatfajták 14.55 Lássuk Indonéziát! 15.05 Angyali
érintés 15.55 Különleges mentõalakulat 16.45 MM 17.40 Család csak egy van
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Szóbeszéd 22.00
Csütörtök este 22.35 Valaki 23.05 Múlt-kor 23.35 Angi jelenti 0.05 Zöld Tea 0.30
Sporthírek 0.40 Család csak egy van 1.30 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Törzsutas 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45 Reg-
geli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.20 Top Shop
12.00 Híradó 12.10 Asztro show 13.10 A szív útjai 14.15 Robert Kennedy 16.15
Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ
22.10 Dr. Csont 23.15 Kemény zsaruk 0.15 Reflektor 0.30 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.10
Stahl konyhája 9.15 Babapercek 9.20 Teleshop 10.50 Sabrina 13.10 Eva Luna
14.10 Ezo.tv 15.10 Rex felügyelõ 16.10 Második élet 17.15 Update konyha
17.20 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.35 Jóban-Rosszban
21.20 Üvegtigris 23.35 Aktív 0.05 Esküdj! 0.40 Tények este 1.15 Ezo.tv 1.50 A
blogger 2.40 A szörny 2/2. 4.10 Segíts magadon! 4.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.05 Irány London! 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 18., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00
Maupassant-filmklasszikusok 10.00 Magyarország, szeretlek! 11.10 Útravaló
11.30 Átjáró 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Roma
kultúra 13.25 Esély 13.55 Kõ, papír, olló 14.25 Natúra 14.50 Lássuk Indonéziát!
15.05 Angyali érintés 15.55 Különleges mentõalakulat 16.45 MM 17.40 Család
csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén
Péntek 21.10 Mindenbõl egy van 22.10 Péntek este 22.45 Családom és egyéb
emberfajták 23.10 A hivatal 23.45 Berlin – Lou Reed-koncert 1.05 Sporthírek
1.15 Család csak egy van 2.05 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Infománia 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45 Reg-
geli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.20 Top Shop
12.00 Híradó 12.10 Asztro show 13.10 A szív útjai 14.20 Rejtélyek asszonya
16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00
Való világ 22.10 Terror a tenger alatt 0.05 Reflektor 0.20 Törzsutas 0.45 Ments
meg! 1.45 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.25
Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 11.10 Pénzes asszony kerestetik
13.10 Eva Luna 14.10 Ezo.tv 15.10 Rex felügyelõ 16.10 Második élet 17.15
Update konyha 17.20 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.35
Jóban-Rosszban 21.20 Összeesküvõk 22.50 Aktív 23.20 Esküdj! 23.55 ALL IN –
Kezdõk és nagymenõk 0.25 Tények este 1.00 Ezo.tv 2.00 Hõsök 2.50 Szökevény-
vonat 3.40 Alexandra pódium 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 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04
Rádiószínház 13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.05
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

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

5 kiscica keres gazdát. 06 (30) 769 4241

Üzlethelyiség kiadó 35 m2-tõl 200 m2-ig. központi
helyen, jó parkolási lehetõséggel. Elérhetõség: 06
(20) 925 3414

Gyermekfelügyeletet vállalok. 06 (20) 405 7366

Ezüst színû, normand fenyõgallyak kaphatók, egé-
szen karácsonyig, valamint mindenszentekre is.
Sárszentágota, Ady Endre út 11. 06 (70) 7724 838

Szabadbattyánban sürgõsen eladó 140 m2-es
családi ház, parkosított kerttel. Irányár: 16 millió Ft.
Érdeklõdni: 06 (20) 370 5827

7 részes konyhabútor olcsón eladó. 06 (70) 212
9947 2086151

Sárbogárd központjában 40m2 –es üzlethelyiség
eladó. Hozzáépíthetõ bõvítéssel lakássá is alakítha-
tó. Telefon: 06 (20) 342 0788

Gyermekfelügyeletet és takarítást vállalok. 06
(30) 516 3166

Lakás kiadó. 06 (30) 6245 444

Minõségi cser, akác tûzifa, eladó sárbogárdi ke-
reskedõtõl! Cser hasított 1950 Ft. Akác kugli 2150
Ft, hasított 2250 Ft. Vegyes tûzifa 2000 Ft-tól, ház-
hoz szállítással. Telefon: 06 (20) 406 9267 2086216

Almavásár a sárbogárdi piactéren minden szom-
bat délelõtt amíg az idõjárás megfelelõ. 06 (30) 258
5551

165 literes hûtõláda jó állapotban eladó. 06 (30)
577 2185 2085950

Eladó lakást vagy házat keresek a környéken. 06
(30) 520 4512, Turiné.

Áron alul, Sárbogárdon, jó helyen lévõ lakás eladó.
06 (70) 703 1875

Már most gondoljon a karácsonyra, spóroljon ve-
lünk, intézze az ajándékvásárlást otthonról, olcsób-
ban. Kedvezmények és lehetõségek az Avonnál,
hívjon vagy küldjön sms-t további tájékoztatásért.
06 (30) 2371 789

Üzlet-, illetve irodahelyiség kiadó. 06 (70) 9433
359

Hízók eladók. 2 db 150 kg-os. 06 (30) 33 81922
2086186

Dolgozó, nem dohányzó perszón keres egy szobát
albérletbe, hosszú távra. 06 (30) 8914 531 2086183

Tollpaplan-készítés! Kész paplanok kaphatóak.
Sárszentágota, Pákolicz Árpádné 06 (25) 476 051
2086182

Megbízható, fiatal pultost keresünk. 06 (70) 391
3851 2086326

’90-es évjáratú, négyütemû Wartburg eladó. 06
(30) 659 5094

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

TETÕCSERÉP szállítással
1350 Ft-tól, garanciával.

06 20 9475 970

KAZÁNOK 98.000 Ft-tól,
RADIÁTOROK féláron,

garanciával akár hitellel!
06 20 9475 970

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul november 11-én

18 órakor a sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Házban.

Még idei KRESZ-vizsgával.
Részletfizetés, diákkedvezmény!

Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

JÓSLÁS, SORSELEMZÉS
a BB Szépségházban. 06 30 902 9835

Áron alul ELADÓ egy alig használt
CABLE/DSL GIGABYTE ROUTER.

06 30 386 4133

Bejáratott FODRÁSZÜZLET KIADÓ
a BB Szépségházban

SZTK-val szemben 06 30 902 9835

Sárbogárd-Töbörzsök,
Szent István u. 48. szám alatti

BOLT KIADÓ.
Érdeklõdni: 06 30 9931 444

LEGOLCSÓBB SZOLGÁLTATÁS
3000 perc lebeszélhetõség
MINDÖSSZE 1450 Ft/hó,

akinek Invitel, UPC vagy T-Home-os
vezetékes telefonja van.

Telefon: 06 20 266 9676 Hegedûs Tibor

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

ÖTLETADÓ Könyvelési
Iroda új ügyfeleket keres!

Vállalunk:
– egyéni vállalkozók, társaságok, õstermelõk
könyvelését, a bevallások elkészítését, adóha-
tóságnál teljes képviseletet,
– adózással kapcsolatos tájékoztatást,
– tb-ügyintézést,
– egyéb adat- és irodai szolgáltatást

(pl.: gázolaj-jövedékiadó visszatérítés
elkészítését, fénymásolását, fax küldését,
fogadását, szövegszerkesztést, gépírást).

Elérési lehetõségek: telefon:
06 25 462 793, mobil: 06 30 357 2793,

e-mail: ujhazyagi@invitel.hu

Képviselõi fogadóóraKépviselõi fogadóóra

VARGA GÁBORVARGA GÁBOR
országgyûlési képviselõországgyûlési képviselõ

fogadóórát tartfogadóórát tart
2011. november 10-én,2011. november 10-én,

csütörtököncsütörtökön
Sáregresen 15.00–16.30 óra közöttSáregresen 15.00–16.30 óra között

a polgármesteri hivatalbana polgármesteri hivatalban
(Kossuth u. 10.) és(Kossuth u. 10.) és

Vajtán 17.00–18.30 óra közöttVajtán 17.00–18.30 óra között
a polgármesteri hivatalbana polgármesteri hivatalban

(Szabadság tér 1.).(Szabadság tér 1.).

Novemberi véradások!
2011. november 18-án

a Sárszentmiklósi Általános Iskola

klubtermébe várjuk Sárszentmiklós
véradóit 14 órától 17 óráig!

2011. november 30-án
a Nagylóki Mûvelõdési Házba

várunk minden kedves véradót
14 órától 17 óráig!

Véradásainkon minden
véradó ingyenes ruhaosztásban és

ajándékban részesül!
Kérem, ha lehetõségük van rá,

segítsenek!!!

Sárbogárdi Vöröskereszt
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DEVIZA ALAPÚ
HITELKIVÁLTÁS

FORINTHITELRE

A SÁRBOGÁRD ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

Feltételekrõl érdeklõdjön kirendeltségeinken,
ahol munkatársaink gyors és rugalmas ügyintézéssel,

készséggel állnak rendelkezésükre.

Kirendeltségeink:
Sárbogárd, Alap, Cece, Igar, Mezõszilas, Szabadhídvég,
Lajoskomárom, Dég, Káloz, Sárkeresztúr, Sárosd, Sza-
badegyháza, Nagylók, Sárszentmiklós
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