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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Faltörõ Suzuki

A keddi alkonyat volt talán az oka annak a
balesetnek, mely Sárbogárd fõutcáján lassí-
totta le a forgalmat a Mûanyagnál lévõ busz-
megálló környékén 15-én késõ délután. Jelen
ismereteink szerint egy piros Honda Jazz
buszöbölbõl akart kikanyarodni, amikor ne-
kiütközött egy déli irányba közlekedõ fehér
Suzuki Ignisnek, ami irányt változtatva a
buszmegálló közelében álló (nemrég felújí-
tott) ház falába csapódott. Személyi sérülés
nem történt, de a 60 cm-es vályogfalon olyan
erõvel „kopogtatott be” a váratlan vendég,
hogy a fal megrepedt, az ablak alatt átszakadt,
és a szobában lévõ radiátor az ütéstõl lesza-
kadt.

Hargitai Kiss Virág

KifogyhatatlanKifogyhatatlan
szappanbuborékok Alaponszappanbuborékok Alapon

„Kész cirkusz”„Kész cirkusz”

Vadászatra fel!

Artistaképzõ szakiskola növendékei mutatkoztak be a miklósi iskolában.
Írás a 8. oldalon.

Szent Márton tiszteletére rendezett felvonulást az alapi óvoda pénteken. Miután
megismerhettük az egykori római katonából lett püspök történetét, mindenki meg-
gyújtotta a gyertyát a libákkal díszített lámpásában, majd felsorakoztunk a Szent Már-
tonnak öltözött lovas mögé, és átsétáltunk a mûvelõdési házba.

Írás a 2. oldalon. Írás a 15. oldalon.
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Márton-napi vigasság Alapon
Szent Márton tiszteletére rendezett felvonulást az alapi óvoda
pénteken. Miután megismerhettük az egykori római katonából
lett püspök történetét, mindenki meggyújtotta a gyertyát a libák-
kal díszített lámpásában, majd felsorakoztunk a Szent Mártonnak
öltözött lovas mögé, és átsétáltunk a mûvelõdési házba.
Itt aztán féktelen nyargalással azonnal birtokba vették a csemeték
a nagyterem közepére terített hatalmas szõnyeget, és miután az
óvó nénik és kis tanítványaik megörvendeztettek minket egy kis
Márton-napi mûsorral, közös körjáték, éneklés következett.
A sok-sok finomság mellett, amik a terem végében megrakott asz-
talokon roskadoztak, sok-sok meglepetés várta a gyerkõcöket.
Nagy-nagy sikongás fogadta például a kifogyhatatlan szappanbu-
borékokat, amiket nemcsak a kis kezek, hanem a nagyobb gyerme-
kek is igyekeztek „levadászni”.
De lehetett táncolni, Márton képében fényképezkedni és minden-
félét játszani kifáradásig.

Hargitai Kiss Virág

Márton-napi örökség
Mit hagyott ránk örökül Szent Márton
püspök? Miért fontos, hogy Márton-na-
pon megemlékezzünk egy olyan emberrõl,
aki nagyon, nagyon régen élt?
Azért, mert cselekedeteivel olyan példát
állít az emberek elé, melyek egyetemes
emberi értékeket képviselnek: önzetlen
segítõkészség, nagylelkûség. Ezek azok,
amikre napjainkban is nagyon nagy szük-
ség van, de sajnos csak kevés példát látunk
rájuk. Ezért jó, hogy a néphagyományok
felelevenítésével olyan példaképet állítha-
tunk a gyerekek elé, akinek nagylelkûségé-
re november 11-én sokfelé emlékeznek a
világban.
Van, ahol lampionos felvonulással, Már-
ton-napi édes cipóval ajándékozzák meg
az emberek egymást. A Dunántúl falvai-
ban a pásztorok „Márton vesszejét” hord-
ták házról házra, és köszöntõt mondtak.
Márton-nap már a régi magyarországi kró-
nikában is õszi határnapként szerepelt.
Bért fizettek, idõjóslást és termésjóslást is
végeztek ezen a napon. A céhek idején et-

tõl a naptól kezdtek a mûhelyekben gyer-
tyát gyújtani, és szokás volt ezen a napon
ludat vágni.
A Mészöly Géza Általános Iskola napközis
tanulói vidáman játszottak népi gyermek-
játékokat ezen a napon. Kislibákká változ-
va énekeltek és fogócskáztak az iskola ud-
varán. Hazánk népi kincseit is felelevenít-
ve, népi mondókákat hangoztatva, dalokat
énekelve töltötték a szabadidõt a friss leve-
gõn. A tanterem falain belül dramatikus
játékokban szerepelhettek. Ezt követõen
kézügyességüket és kreativitásukat is pró-
bára téve készültek papírból a szebbnél
szebb kislibák.
Tevékenység közben segítõkészségbõl
sem volt hiány; aki egy kicsit nehezebben
forgatta az ollót, rögtön kapott valamelyik
osztálytárstól segítséget. Ha éppen a liba
csõréhez volt szükség narancssárga ceru-
zára, nagylelkûen (saját munkájukat még
be sem fejezve) nyújtották egymásnak a
gyerekek.

Igen, ilyen hétköznapi, apró cselekedetek-
ben is lehet az „örökséget” mások javára
fordítani.
Nevezhetjük ezt az örökséget mai divatos
szóval szociális kompetenciának is, de
mindegy, minek nevezzük, példát kell rá
mutatni, mert csak így örökíthetjük nem-
zedékrõl nemzedékre.

Huszárné Kovács Márta, MGÁI,
napközis munkaközösség

Horgászati bemutató
Barabás György és társai vol-
tak a vendéglátói a szomba-
ton délután rendezett horgá-
szati bemutatónak, aminek a
sárbogárdi mûvelõdési ház
adott otthont. A bemutató
célja a horgászat népszerûsí-
tése, valamint egy ifjúsági csa-
pat kialakítása Sárbogárdon
és környékén. A helyszínen
Barabás György adott inter-
jút a Bogárdi TV-nek, melyet
megtekinthetnek
híradónkban.

Hargitai Gergely
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A tévés író
Kepes András hétfõi szerzõi estjére olyan
sokan érkeztek, hogy kiszorult a tömeg a
városi könyvtárból, és a díszterembe kel-
lett áthelyezni az eseményt. Az érdeklõ-
dõk itt is megtöltötték a sorokat. A költö-
zés egy kis mûszaki közjátékkal is párosult,
ám a hangtechnika beüzemelésében a kö-
zönség soraiból Szabadkai László sietett a
könyvtárosok segítségére.
Kepes András jó humorral oldotta fel a
helyzetet, s az együtt töltött másfél órában
életének több területérõl is nyíltan beszélt,
megosztva velünk a számára iránymutató
gondolatokat.
A koránál jóval fiatalabbnak látszó, itthon
és külföldön is elismert mûsorkészítõ, a
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõis-
kola Kommunikációs és Mûvészeti Kará-
nak dékánja e vallomással kezdte Tövis-
puszta címû regényének bemutatását:
„Kamaszkorom óta írónak készültem, de
közbejött 40 év tévézés.”
Serdülõként beszerezte az írói lét legfon-
tosabb kellékeit is: egy pipát, egy bõ zakót

és egy írógépet, amin aztán nem írt sem-
mit. Ám ha írásban nem is tudta akkoriban
elmesélni a számára fontos történeteket,
megtette azt hangban a Magyar Rádióban,
majd mozgóképen a televízió képernyõ-
jén, s így ismerte meg õt a nagyérdemû.
Számos publikáció, interjú- és riportkötet
után most megszületett elsõ igazi regénye,
a Tövispuszta. E könyvben 100 év történe-
te elevenedik meg elõttünk (az 1900-as
évek elejétõl napjainkig) három szem-
pontból, három különbözõ családból szár-
mazó barát, egy zsidó, egy nemes és egy pa-
raszt fiú életén keresztül. Kepes András e
regénnyel is – akárcsak többi filmes vagy
írott munkájával – arra ösztönzi olvasóit,
hogy más perspektívákból is szemléljük a
minket körülvevõ világot, hiszen a valódi
igazság sok-sok kis igazságmorzsából tevõ-
dik össze. Ehhez csupán kíváncsiság, elfo-
gadás kell, és az, hogy ne legyünk olyan biz-
tosak a saját igazságunk mindenhatóságát
illetõen.

Kiemelte: vannak regényhõsök a világiro-
dalomban, akik szinte családtagjaivá, báty-
illetve nagymamamintává váltak. A Tövis-
puszta megírásakor arra is törekedett,
hogy ilyen hõsöket teremtsen mások szá-
mára.

Beszélt még tévés pályafutásáról, gyer-
mekkoráról, családi életérõl, és még sok
minden másról. Megnevettetett és elgon-
dolkodtatott bennünket. Élmény volt hall-
gatni Õt!

Hargitai Kiss Virág

Népdalkör-találkozó Hantoson
Elsõ ízben rendezett népdalkör-találkozót a Hantosi Népdalkör szombaton
délelõtt a hantosi mûvelõdési házban. A baráti összejövetelre számos kör-
nyékbeli és távolabbi település is szívesen fogadta a meghívást. Érkeztek ven-
dégek például Mezõfalváról, Nagyvenyimrõl, Daruszentmiklósról, Nagylók-
ról. Ez utóbbi község a helyi népdalkör és a Baka Férfikórus révén is képvisel-
tette magát.
A hantosi néptáncosok fiatalos, energikus mûsora nyitotta meg az eseményt,
majd Koncz Mária, a hantosi néptáncosok és a népdalkör vezetõje köszön-
tötte a jelenlévõket.
Fischer József polgármester arról szólt a közönség soraiban ülõknek, hogy
milyen régi tradíciója van Hantoson a népi hagyományok õrzésének, és nagy
öröm, hogy vannak, akik ezt tovább örökítik a következõ generációknak.
A népdalkörök változatos mûsorokkal léptek föl. Voltak együttesek, akik ci-
tera-, furulya- harmonika- vagy szintetizátor-kísérettel, szólókkal színesítet-
ték elõadásukat. A vendéglátók egy-egy verssel is megleptek bennünket.
Kellemes két órát tölthettünk el együtt, hangos tapssal jutalmazva a szerep-
lõket. Nagyon jó érzés volt a rendezvény végén együtt énekelni az „A csitári
hegyek alatt …” kezdetû népdalt.
Minden közremûködõt egy kis emlékkel ajándékoztak meg a hantosi népdal-
körösök, majd közös ebédre invitálták vendégeiket.

Hargitai Kiss Virág
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60 éves a gimnázium
6. rész

Már az 1980-as évek közepén jelentkezett,
de az évtized végétõl egyre nagyobb jelen-
tõségûvé vált a nyelvtanulás iránti igény. A
diákok közül egyre többen tettek sikeres
nyelvvizsgát alap-, közép-, felsõfokon
oroszból, franciából, németbõl, olaszból,
románból, lengyelbõl, s az utóbbi idõben
fõleg angolból. A nyolcosztályos tagozat
beindulásával a latin nyelv oktatása is meg-
kezdõdött.
A nyelvoktatás sikerében jelentõs szerepet
játszott és játszik ma is, hogy a tanulók cso-
portbontásban tanulhatják a nyelveket.
A nyelvoktatást német és angol nyelvbõl
néhány évig segítette a Bereczk Alapít-
vány, valamint Ángyán József, aki Sárbo-
gárdról származott Németországba, és 6
tanulót látott vendégül egy-egy hónapig
otthonában.
Ugyancsak a nyelvek elsajátítását és gya-
korlását segítették az 1991-ben a francia-
országi Migennes Blaise Pascal Szakkö-
zépiskolájával és 1998-ben a németországi
Wörlitz iskolájával kialakított cserekap-
csolatok. A francia kapcsolat szervezõje
elõször Zocskárné Bartal Zsuzsanna,
majd Kozma Andrásné volt. A francia is-
kolával kialakított kapcsolatot több éven
keresztül anyagilag támogatta Justus Gyu-
la sárkeresztúri vállalkozó. A német csere-
kapcsolat programjait Dombi Zoltánné és
Tóth Gabriella szervezték.
Sok segítséget nyújtottak az angol nyelv
oktatásához 1995-tõl az iskolába érkezett
angol vagy ausztrál diákok, akik egy félévet
töltöttek el a gimnáziumban, segítve a ta-
nárok munkáját.
Tovább folytatódott a számítástechnika
térhódítása is. Sokat segített 1998-tól a
Sulinet-program, amelynek keretében hét
komplett számítógépet, egy szervert és ál-
landó internet-hozzáférési lehetõséget ka-
pott az iskola. Az anyagi lehetõségek függ-
vényében évrõl évre jelentõs lépések tör-
téntek ezen a területen. A technikai felté-
telek javulásában nagy szerepe volt Géró
A. Péter lelkes, fáradhatatlan munkájá-
nak.
A tantestület zöme is felzárkózott a kor
követelményeihez, s a tanári munkába
szervesen beépült a számítógép-használat.
A tanulók közül is sokan tettek ECDL-
vizsgát, valamint szép sikerrel szerepeltek
a diákok a számítógépes tanulmányi verse-
nyeken.
1995-ben az iskola szerzõdést kötött a
Controll számítástechnikai oktató céggel,
és a tanulók alapfokú vagy középfokú vizs-
gát tehettek. Még ebben az évben sikerült
megszerezni a jogot az OKJ-s számító-
gép-kezelõ alapfokú, valamint a szoftver-
üzemeltetõ középfokú szakmai vizsgák
megszervezésére.
A 90-es évek közepétõl meghonosodott a
számítástechnikai tanfolyamok szervezése

önköltséges formában, fõleg felnõttek ré-
szére. Több mint százan tettek sikeres
alapfokú vizsgát. Ezeket elõször Tóth Er-
vin szervezte és szponzorálta az általa kép-
viselt vállalkozásfejlesztési alapítvány se-
gítségével. Késõbb már saját szervezésû
tanfolyamok is indultak a munkaügyi hiva-
tal támogatásával.
A korszerû géppark folyamatos fejleszté-
sében sokat segítettek a sikeres pályáza-
tok, valamint a szakképzési alapból az is-
kolának juttatott pénzösszeg.
A rendszerváltás után ismét lett hitoktatás
az iskolában.
A 90-es évektõl megszûnt az iskolaköpeny.
Az iskola a nemzeti ünnepek mellett saját
rendezvényeket is régóta a magáénak tud-
hat, így pl. a Mikulás-napi mûsort (1958-
tól görbe tükör a tanároknak), a szalagava-
tó és tablóbált (1992-tõl összevontan), a
szaktárgyi bemutatót (1995-tõl), a Him-
nusz-mondó versenyt, a Petõfi-napokat, a
sítábort (az elsõt dr. Simon Péter szervezte
1995-ben) és a nyári táborokat.
A rendszerváltozás után szétesett a KISZ.
Szabados Tamás, majd Huszár Károly irá-
nyításával megalakult a diákönkormány-
zat (DÖK), melynek hatékonysága attól
függött, volt-e lelkes, ötletdús vezetõje. A
DÖK szervezésében iskolabüfé, iskolará-
dió indult. Változó rendszerességgel meg-
jelent az iskolaújság, a Diákbábel. Elké-
szült az iskola honlapja, beindult a tisz-
tasági verseny. A diákok öntevékenysége
azonban általában csak tanári irányítás és
ellenõrzés mellett valósult meg és volt fo-
lyamatos.
A tanulók kulturált szórakozását szerve-
zett színház-, opera-, hangverseny- vala-
mint múzeumlátogatások segítették. Hu-
szics Vendel, Zocskárné Bartal Zsuzsan-
na, majd Lajtos Imréné és Tóth Gabriella
tanárnõ voltak a lelkes szervezõk.
1994-ben megalakult az Iskolaszék. Sza-
bados János (az iskola volt diákja, tanár-
kolléga) lett az elnöke. Szülõk, tanárok és
az iskolafenntartó képviselõi alkotják.
Az évek folyamán a kollégium lakóinak
száma a közlekedési lehetõségek javulása
miatt jelentõsen megfogyatkozott. Ezért a
kollégium vezetését munkaköri feladatain
belül az iskola egyik igazgatóhelyettese
látta el.
A korábban iskolai irányítás alatt mûködõ,
családias konyhát a fenntartó egy külsõ
cégnek adta ki.
Az utóbbi években rendszeressé váltak a
Bogárd és Vidéke hetilapban Gimisarok
címmel az iskoláról megjelenõ írások
Kiszlné Simon Andrea és Dombi Zoltánné
szerkesztésében.
Minden osztálynak lett helyettes osztály-
fõnöke.
2004-ben a tantestület úgy döntött, hogy az
érettségire való sikeres felkészülés jegyé-

ben a 10. és 11. évfolyamon bevezeti az év
végi vizsgákat.
2004–2005-ös tanév végén a tanulók már a
kétszintû érettségi vizsga rendszere szerint
vizsgáztak.
A fakultációs órák átalakultak emelt szin-
tû érettségire való felkészítõ órákká.
2006-ban 37 fõs volt a tantestület, 16 osz-
tályban 408 diák tanult (fél osztálynyi nyel-
vi elõkészítõs, évfolyamonként egy nyolc-
osztályos gimnáziumi osztály, öt négyosz-
tályos gimnáziumi osztály és két szakköze-
pes osztály).
A képzés négy épületben zajlott.
2006 õszén aszfalt került a belsõ udvaron
levõ utakra. Elkészült az új mûhely.
Az iskolarádió új helyet kapott a lépcsõ
mellett. Javultak a technikai feltételei,
megújult a szerkesztõség.
Az aulában számítógépes információszol-
gáltatás indult.
Novemberben elsõ alkalommal volt õszi
érettségi vizsga az iskolában. A más intéz-
ményekbõl érkezõ tanulók mellett a gim-
názium több diákja is elõrehozott vizsgát
tett elsõsorban földrajzból és idegen nyel-
vekbõl, de volt vizsgázó fizikából is.
Decemberben és januárban új hálók ke-
rültek a sportpályák köré.
A francia cserekapcsolat keretében egy új
iskola látta vendégül a sárbogárdi diáko-
kat.

Iskolai elismerések

A tantestület 1989-ben Petõfi-plakettet
alapított azon diákok elismerésére, akik
kimagasló eredményt értek el az iskolában
töltött évek alatt. Minden év végén a legki-
válóbbak kaphatják meg ezt a kitüntetést.
2002-ben a gimnázium tantestülete meg-
alapította A Petõfi Sándor Gimnázium
tantestületének örökös tagja címet, amely
erkölcsi elismerés a tantestület részérõl
azoknak a kollégáknak, akik több évtize-
des lelkiismeretes, odaadó munkájukkal
öregbítették az iskola hírnevét, hozzájá-
rultak a gimnáziumban folyó oktató- és ne-
velõmunka színvonalának emeléséhez, ta-
nítványaik és kollégáik körében elismerést
vívtak ki maguknak.
A tantestület örökös taggá választotta: Ka-
lácska Lászlót, Huszics Vendelt, Szabó
Istvánt, Leszkovszki Albint, Géró A. Pé-
ternét, Zocskárné Bartal Zsuzsannát,
Leszkovszki Albinnét, Györéné Lengyel
Terézt.

Forrás: Petõfi Sándor Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium Iskolatörténet

1951–2007.

E sorozat befejezõ részeként a következõ
héten egy interjút olvashatnak, melyet Bo-
da Jánossal, az iskola igazgatójával készí-
tettünk.
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Milyen is a Petõfi Gimnáziumba járni?
(Egy végzõs kisgimis gondolatai)

Lassan már nyolc éve tanulok itt. Ez idõ alatt rengeteg élményben
volt részem. A legmeghatározóbbak:
Háromszor mehettem sítáborba Szlovákiába, ahol az oktatónk-
nak hála, nagyjából sikerült megtanulnom síelni.
Négy éve Olaszországba szerveztek tanáraink egyhetes kirándu-
lást, melynek során eljutottunk Velencébe, Rómába és még szá-
mos gyönyörû olasz városkába.
Ami számunkra nagy érték, hogy gimnáziumunknak cserekap-
csolata van egy német, illetve egy francia gimnáziummal is. Mivel
franciát tanulok, én is részt vehettem az utazásokon. Már kétszer
voltam Franciaországban. Egy Auxerre nevezetû gyönyörû város-
ban található a testvériskolánk. Egy hetet töltöttünk itt, diákok-
nál szállásoltak el minket egyenként, vagy párban. Így nemcsak a
nyelvet gyakorolhattuk, de megismerhettük a francia családok
mindennapjait is. Összebarátkoztunk az ottani diákokkal, még
máig is tartjuk a kapcsolatot velük.
Téli hagyományainkhoz tartozik a Mikulás-ünnepség. Ilyenkor
az osztályon belül megajándékozzuk egymást, sütizünk, mula-
tunk. Délután pedig beülünk a mûvelõdési házba, és a 11. évfo-
lyam elõadásában megnézzük a tanárparódiát, melynek akkora
sikere van, hogy még az „öregdiákok” is visszajárnak hozzánk,
hogy részt vegyenek ezen a programon.
Iskolánk különlegessége, hogy minden év végén vizsgákon méret-
tetünk meg különbözõ tantárgyakból. Ez egy kicsit ijesztõen
hangzik, fõleg, amikor az ajtó elõtt állok, várva arra, hogy sorra
kerüljek, és úgy érzem, minden tudásom elszállt, és verejtékezõ
homlokomat törölgetve próbálok úrrá lenni a félelmemen…
Nem, ne ijedjetek meg! Kicsit eltúloztam a dolgot! Aki veszi a fá-
radságot és becsületesen felkészül a vizsgákra, azt nem érheti
meglepetés. Az egyik hatalmas elõnye ennek a rendszernek, hogy
vizsgarutint szerzünk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy
egyáltalán nem fogsz izgulni egy vizsgaszituációban, de már tu-

dod, mit kell tenned, hogy kell viselkedned; ez máris megkönnyíti
a dolgodat.
Mint minden iskolában, nálunk is vannak versenyek, rendezvé-
nyek. Mivel az intézmény Petõfi Sándor nevét viseli, immár ha-
gyománnyá vált, hogy minden évben megtartjuk a Petõfi-napo-
kat, melynek keretein belül megrendezésre kerülnek különbözõ
tantárgyi vetélkedõk, szavalóversenyek, sportversenyek.
A téli idõszakhoz kapcsolódik a tablóbál is, a végzõs diákok egyik
legnagyobb próbatétele és legnagyobb öröme is egyben. Nehéz,
mivel meg kell tanulnunk táncokat. El sem hinnétek, milyen ne-
héz összehangolni huszonnégy csetlõ-botló embert… És öröm,
fõleg a lányoknak, mivel életükben elõször, és remélem nem utol-
jára, fehér estélyi ruhát ölthetnek magukra, és illegethetik magu-
kat a táncparketten.
Remélem, érzitek, hogy nagyon szeretem ezt az iskolát. Jó érzés
úgy felkelni reggelente, hogy tudom, hogy egy szép helyre megyek
(szép bizony, köszönhetõen a felújításnak), és egy olyan helyre,
ahol szeretettel fogadnak mind a barátaim, mind a tanáraim. Én
legalábbis ezt tapasztalom nap mint nap.
De nem maradhatunk itt örökké, lassan el kell hagynunk ezt a ké-
nyelmes „fészket”. Ám elõbb még egyszer megmérettetünk, még-
hozzá az érettségin, ahol keményen kell dolgozni azért, hogy jó
eredményt érjünk el. Ezt mi már tudjuk jól, hiszen lehetõségünk
nyílt elõrehozott érettségit tenni. Többünknek már két érettségi
vizsgája is van. Így év végén kevesebb teher nehezedik majd ránk.
Ráadásul az osztályunkból többen már két középfokú nyelvvizs-
gával rendelkezünk, és egyszerre három nyelvet is tanulunk.
Sok munka van a hátunk mögött ... és még elõttünk is. Ez egy
olyan dolog, amin minden gimnazistának át kell esnie. Eddig min-
denki túlélte, úgyhogy reméljük a legjobbakat…

Horváth Réka 12. c

Felhívás a leendõ kisgimnazistákhoz!
Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõ szülõt és diákot

a 2011. november 26-án megrendezésre kerülõ nyílt napunkra.

8–12 óráig az 5–8. évfolyamos diákok óráira látogathatnak el.
Közben 10 órától Boda János igazgató úr tart tájékoztatót a képzésrõl.

Látogasson el honlapunkra is: www.psg.hu

Petõfi Sándor Gimnázium, Sárbogárd

Õszbúcsúztató
a simontornyai

várban
Szombaton délután kezdõdött a simontor-
nyai vár õszbúcsúztató és Márton-napi ha-
gyományõrzõ rendezvénye.
Elsõ mûsorszámként a Simontornyai Ha-
gyományõrzõ Egyesület harci bemutatóját
tekinthettük meg. A lovagok és udvarhöl-
gyek izgalmas, leleményes mûsort nyújtot-
tak a közönségnek. Nemcsak a férfiak, ha-
nem még a hölgyek is kardot és fegyvert ra-
gadtak, élethûen bemutatva a régi korok
harcait.
Majd a gyerekek jutottak fõszerephez: gi-
tárzene csendült fel, és a kicsiknek való
énekek szólaltak meg. A közös éneklés és
libahajtogatás után zárásként a gyerekek
egy-egy lámpással a kezükben sétálták
körbe a várat.
A nap folyamán mindenki megismerked-
hetett a Márton-naphoz fûzõdõ hagyomá-
nyokkal, és vígan búcsúzhatott el az õsztõl.

Kranauer Alexandra gyakornok

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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Antibiotikum-nap
Õrizzük meg az antibiotikumok hatékonyságát

* Az antibiotikum nem hatékony megfázás és influenza ellen!

* Az antibiotikumokat szedje felelõsségteljesen, csak ha orvos rendelte el!

* Az antibiotikumok hatékonyságának megõrzése mindenki felelõssége!

Ha szüksége van
antibiotikumra,

szedje felelõsségteljesen!

Ha betegségére antibiotikum írtak fel, fo-
gadja meg orvosának utasításait, hogy Ön
is csökkentse a rezisztens baktériumok ki-
alakulásának kockázatát. Amennyiben
nem követi pontosan az orvos utasításait,
például gyógyszerét rövidebb ideig, vagy
kisebb mennyiségben szedi az elõírtnál, a
baktériumok rezisztenssé válhatnak. Az
ellenálló baktériumok a szervezetében
maradhatnak, és azokat át tudja adni em-
bertársainak. Megnöveli ezzel annak a
kockázatát, hogy az antibiotikum a követ-
kezõ alkalommal, mikor szüksége lenne
rá, hatástalan marad.
* Kövesse orvosa tanácsát, hogy mikor és
hogyan szedjen antibiotikumot!
* A maradék antibiotikumot késõbb se
használja fel!

* Érdeklõdjön orvosánál, vagy gyógysze-
részénél arról, hogy mit tegyen a maradék
antibiotikummal!
Az életre veszélyes fertõzéseket évtizedek
óta antibiotikummal gyógyítják. Napjaink-
ban az antibiotikumok helytelen használa-
tának következtében kialakultak és elter-
jedtek az antibiotikumokkal szemben el-
lenálló baktériumok.
Az ilyen rezisztens baktériumokkal fertõ-
zõdött betegnél az antibiotikum-kezelés
hatástalan lehet, és a betegség hosszabb

ideig tarthat, illetve súlyosabb lehet a lefo-
lyása.
Az antibiotikum-rezisztencia kialakulásá-
nak lehetõsége komoly népegészségügyi
veszélyt jelent, mivel az ellenálló baktériu-
mok elterjedhetnek a közösségben.
* Az antibiotikumok hatékonyságának
megõrzése mindenki felelõssége!
* Az antibiotikumok felelõs használata
segíthet a rezisztens baktériumok megál-
lításában!
* A rezisztens baktériumok kialakulásá-
nak megállítása következtében megtart-
ható az antibiotikumok hatékonysága a
jövõ generációi számára!
Csak szükség esetén szedjen antibiotiku-
mot!
Az antibiotikumokat csak akkor kellene
használni, amikor indokolt, a helytelen,
túlzott antibiotikum-használat rezisztens
baktériumok kialakulásához vezethet.
Az indokolatlanul használt antibiotikum
nem segíti a gyógyulást. Például az antibio-
tikum HATÁSTALAN az olyan vírusok
által okozott fertõzésekre, mint a nátha,
influenza. A legtöbb esetben az ember im-
munrendszere képes egy egyszerû fertõzés
leküzdésére. Az antibiotikum szedése nem
gyorsítja meg a gyógyulást, vagy nem aka-
dályozza meg a vírus átterjedését más sze-
mélyre.
Csak egy orvos alkalmas a megfelelõ diag-
nózis felállítására és annak eldöntésére,
hogy szükséges-e az antibiotikumos keze-
lés.

* Ne szedjen antibiotikumot orvosi recept
nélkül!

* Ha megfázott, vagy influenzás, és orvosa
szerint nem szükséges antibiotikum, vi-
gyázzon magára, míg jobban nem lesz!

* Ha tünetei az orvos által meghatározott
idõn belül nem javulnak, vagy rosszab-
bodnának, hívja fel orvosát, lehetséges,
hogy kezelésében változtatni kell!

Megfázott?

Influenzás?

Ne antibiotikumot szedjen!

1. Pihenjen és ápolja magát, hogy állapota
javuljon!

2. Bõven fogyasszon folyadékot, nehogy ki-
száradjon!

3. Kérdezze orvosát egyéb lehetõségekrõl
olyan tünetek enyhítésére, mint az eldu-
gult orr, torokfájás, köhögés stb.

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Kistérségi Intézete

Az utad Te választod meg…
Spirituális elõadás mindazoknak, akik úgy érzik, hogy:
– elegük van abból, ahogy most élnek;
– szeretnének változtatni, de nem tudják, hogy mit tegyenek;
– több pénzre szeretnének szert tenni;
– egészséges életet szeretnének élni;
– csodás párkapcsolatról álmodnak;
– meg akarják élni és tapasztalni a lelki béke nyújtotta létet.
Amennyiben úgy döntesz, hogy mostantól kezedbe veszed, és
te magad irányítod az életedet, akkor gyere el és légy részese e
nagyszerû ELÕADÁSNAK!

Idõpont: 2011. december 18., vasárnap, 9–18 óráig
a sárbogárdi mûvelõdési házban.

Bõvebb információ: www.cseppbenatenger.hu

Tel.: 06 (30) 260 5790

Képviselõi fogadóóra
Varga Gábor

országgyûlési képviselõ

FOGADÓÓRÁT TART
2011. november 18-án, pénteken

Sárbogárdon 14.00–15.30 óra között
a képviselõi irodában (Ady E. út 164),

Hantoson 16.00–17.30 óra között
a polgármesteri hivatalban (Kossuth u. 10.) és

Sárosdon 18.00–19.30 óra között
a mûvelõdési házban (Perkátai u. 10.).
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Egy pálfai Angliában 6.

Vesszõfutás az idõvel
Az elõzõ részben következetesen le volt írva, miképp is megy a takarítás mene-
te egy gond nélküli napon, ami minden itteni fõnök álma – és persze az enyém
is. De õk ezt az álmot szeretik jól elhúzni, merthogy nem sietik el a reggeli beér-
kezést, s vagy fél óra ácsorgást kell a lábainknak kibírni, míg végre betoppan-
nak az irodába egy stóc beosztási papírral és két zacskónyi ajtónyitó kártyával.
Tõlük ezt, persze, el kell nézni, noha harminc perccel elõrébb tarthatnánk a
munkával, ami itt igenis számít.
A beosztás kiosztása után aztán megy a susmorgás köztünk, takarítók közt:
„Melyik részlegen kaptál szobát, ki a csekkered?” A csekkerek azok a mene-
dzserek, akik az újoncokat ellenõrzik munka közben, s az esetleges hibákra fel-
hívják a figyelmet, s szép szóval utasítanak annak kiküszöbölésére. A feladat:
két szoba teljes körû kitakarítása. Három órára kell végezni.
Felkapjuk a takarító-felszerelésünket, s indulunk is felpakolni a törölközõket,
amiket a mosodai részlegen dolgozók szállítanak ki frissen, becsomagolva egy
találkozási pontra. Úgy tíz óra tájékán a hideg szélben vagy húsz újonc takarító
áll dideregve, törölközõre várva, s akkor szólnak a régiek, hogy nem kell kivár-
ni, míg meghozzák azokat, nyugodtan elkezdhetjük a munkát addig is.
Elsõ lépés: a szobákba bemenni, a használt ágynemûhuzatokat lehúzni, s ki-
rakni a szoba ajtaja elé, mert onnan szedik majd össze a porterek (azaz minde-
nesek, takarítónapokon a szennyes összeszedõi). Ha ez megvan az elsõ szobá-
nál, akkor a másikba is be kell menni, s ott ugyanezt a procedúrát megismétel-
ni, mivel idõre, tizenegyre kell kitenni az ágynemûket. De benyitva a második
szoba ajtaján az éppen fürdõszobából kitocsogó vendéggel nézek farkassze-
met, s reménykedésre hangolt kérdésemre azt feleli „szép”, vidéki, érthetetlen
angolsággal, hogy fél óra múlva költöznek ki, családostól.
Addig is elkezdem rendbe tenni az elsõ szobát. Majdnem fél tizenegy van, gon-
dolom magamban, délre kész leszek, mert nem hagytak sok koszt maguk után a
lakók. Ezen a véleményen addig voltam, amíg ki nem nyitottam a hûtõt, sütõt s
minden konyhafiókot, és még dél elõtt öt perccel is azzal a nyavalyás zsírréteg-
gel küszködöm, ami a sütõrácson telepszik, s ami már két szivacsomat is kiké-
szítette. Hiába, a konyhai részleg a legnagyobb falat.
Dél után nem sokkal végre nekiállhatok a fürdõszobának, ahol a csempékre ra-
gadt fogkrémektõl kezdve a zuhanyozó üvegajtajára száradt vízkõig mindent ki
kell sikálni, s nincs olyan szeglet, ahol ne lenne hajszál csomókban.
Egy órakor végre nekiállhatok a por- és ablaktörlésnek. A portörlés itt is min-
den szegletre kiterjed, ami nem kímél engem sem a sok-sok szuszogós–nyögõs
lehajolgatástól. Aztán jöhet az ágyazás, ebbõl is ötöt kell megcsinálni: két-két
normál ágyat a kisszobákban és egy duplát a hálóban. Cipelni is biztos nehéz a
franciaágyat, de megcsinálni is izzasztó, mivel gyûrõdések nem lehetnek a hu-
zat textúráján.
Úgy kettõ elõtt végre jöhet az utolsó megpróbáltatás: felszippantani a szõnyeg
összes piszkát Henry porszívóval, ami minden ajtófélfában megakad. És még
fel is dõl nemegyszer.
Kettõkor végre átrohanhatok a másik szobába, ahonnan remélhetõleg eddigre
már kiköltöztek. Közben szólnak a többiek, hogy nemrég hoztak az alfa bázis-
ról törölközõket. S mire odaérek a gyülekezõhelyre, már csak az üres tároló tá-
tong ott, mivel az összeset elvitték már a többiek.
Eztán végre csak bejutok a következõ szobába, s itt minden kezdõdik elölrõl.
Alig állok neki a konyhával való csatározásnak, amikor bejön a csekkerem – aki
ráadásul lengyel – s egy cetlit rak elém, amire ráírta mindazt a hibát, amit talált
az elõzõ szobámban: a hûtõ alatt nincs rendesen felmosva, az egyik poháron
rajta maradt egy ujjlenyomat, a szappantartóban mákszemnyi szappanmara-
dék van, a kanapé alatt újra kellene porszívózni, és még ráadásul egy villa is hi-
ányzik stb. Reménykedem, hogy õ mindezt kijavította, vagy kijavítja majd, de
atyai noszogatással sugallja nekem: menjek vissza, mert nekem kell. Fél órám
maradt végezni egy szobával, s ráadásul még vissza is küldenek! Bizony, az elõ-
zõ szoba apró vétkeinek helyretétele után háromfõs segítséggel csak sikerül vé-
geznünk a második szobával is, fél négyre. S közben a vendégek már türelmet-
lenül toporzékolnak a küszöbön, két autónyi bõrönddel.
Nos, igen, így telt el az elsõ önálló takarítós napom.
De hogy ne essünk kétségbe a ránk szakadó tehertõl, szerencsére még ennek a
munkának is van napos oldala. Legközelebb ezt is megmutatom.

Egy pálfai fiatalember
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Miklósi hírcsokor
IPR-mûhely

Sárszentmiklóson

2011. november 9-én nagy sikerû bemuta-
tó órák zajlottak Sárszentmiklóson a má-
sodik és negyedik osztályokban. A Mezõ-
falváról, Alapról, Cecérõl, Sárkeresztúrról
és Dégrõl érkezõ pedagógusok az „Okos-
kocka” fejlesztõ eszköz használatát mate-
matikaórán figyelhették meg. Az iskola
minilaptopjait a kisdiákok magyarórákon
differenciált feladatmegoldásokhoz hasz-
nálták. Az órák utáni konzultációk alkal-
mat adtak a tapasztalatok cseréjére, átadá-
sára.

Artisták az iskolánkban

„Kész cirkusz” címmel zajlott le iskolánk-
ban a Filharmónia ifjúsági hangversenyso-
rozat elsõ elõadása, melynek keretében a
Baross Imre Artistaképzõ Szakiskola nö-
vendékei mutatkoztak be. A produkciókat
Oravecz György zongoramûvész kísérte
zongorán. Elhangzott többek között
Couperin „L’Arlequine” címû mûve, De-
bussy „Bohócok”, Ránki György „Cir-
kusz”, illetve De Falla „Tûztánc” címû al-
kotása.

Iskolánk újságíró szakkörösei természete-
sen most is szívesen beszélgettek a fellé-
põkkel, illetve tanárnõjükkel, Bakk Kata-
lin Rebekával. Az alábbiakban ezt a be-
szélgetést olvashatják.

– Mi alapján választják ki a növendékeiket,
ha van, mibõl áll a felvételi vizsga?
– Elõször is a testi adottságok alapján; a ta-
nárok megfigyelik alkatunkat, de nem
olyan szigorúak a követelmények, mint a
Balettintézetben. A felvételi vizsga az
erõnléti állapotot, a hajlékonyságot és a
rugalmasságot méri föl.
– Hány éves kortól lehet jelentkezni az artis-
taképzõbe?
– 10 éves kortól, de van arra is lehetõség,
ha valaki nagyon ügyes, tehetséges, akkor
akár 14-15 éves korban is lehet jelentkezni.
Ezek a hozzánk úgymond „késve érkezõ
tanulók” egy felzárkóztató osztályban kez-
dik a képzést.
– Hogyan zajlik a tanulók egy napja az artis-
taképzõben?
– Délelõtt vannak a közismereti tantár-
gyak, délután 2-tõl vannak az edzések, ak-
kor zajlik az artistaképzés. A kisebbeknél
mindez fordítva zajlik.
– Vannak-e év végi vizsgák az artistaképzõ
intézetben?
– Természetesen vannak, sõt egy évben
többször is megmérettetünk. Az év végi
vizsgát pedig a szülõk is megtekinthetik.
Minden tantárgy szerepel a vizsgán, van
etika, tánc, akrobatika, ügyesség, színpadi
mozgás, színészet, a szakosoknak pedig a
saját szakirányuk bemutatása is. Év végére
a gyerekek komplex tudást tudnak össze-
szedni.
– Van-e a növendékek számára összeállított
speciális étrend?
– Gyakran eszünk az edzéseken csokolá-
dét. Speciális étrendünk nincs.
– Voltak-e már külföldi fellépéseitek az idén,
ha igen, hol?
– A szakosok közül a végzõsök, vagyis
azok, akik 17-18 évesek, eljuthatnak kül-
földre is. Például nyáron volt három zsong-
lõr fiú Finnországban.
– Mennyi ideig kell próbálni egy-egy újabb
mutatványt, mennyi idõ alatt áll össze egy tel-
jes elõadás?

– Van olyan szám, amit egy nap alatt tanu-
lunk meg, de van, amikor egy hétig gyakor-
lunk egy-egy újabb eszközzel. Sok mutat-
vány nagy koncentrációt igényel.
– Hol tudnak elhelyezkedni, illetve továbbta-
nulni a végzõs diákok?
– Színházban, cirkuszban, azon belül szín-
ház-cirkuszban, illetve cirkusz-színház-
ban, varietékben. Az Operaházban és az
Operettszínházban is szerepeltek már nö-
vendékeink. Mivel komplex tudást kap-
nak, önálló mûvészként is megállják a he-
lyüket az életben. A legnagyobb cél termé-
szetesen a Cirque du Soleilbe való bejutás,
amire volt már több példa is iskolánk törté-
netében.
– Vajon miért ezt a pályát választották tanít-
ványaik?
– Van, aki a családja miatt, van, aki csak
azért, hogy a hétköznapjai ne legyenek
unalmasak. Néhány növendéknek kisgyer-
mekkorában tetszett meg a cirkusz világa.
– Hány éves korig lehet vállalni a színpadi
szerepléseket?
– Ez nagyban függ az artista fizikai állapo-
tától. Van, aki korán abbahagyja, de van,
aki 50 éves korában is vidáman fenn dolgo-
zik a trapézon.
– Szívbõl gratulálunk ezekhez a hihetetlen
mutatványokhoz, a tanárnõnek a tehetséges
diákokhoz! Köszönjük a felejthetetlen elõ-
adást és hangversenyt! Kívánunk jó egészsé-
get, és további sok sikert munkája, illetve
munkátok során!

Újságíró szakkörösök

Helybe jöttek
a középiskolák

Hétfõn kora este négy középiskola mutat-
kozott be iskolánkban az érdeklõdõ nyol-
cadikos diákoknak és szüleiknek. Székes-
fehérvárról az Árpád Szakképzõ Iskola és
Kollégium, vele együtt, mint az ÁRPÁD
TISZ tagja, a Szent István is, a Vörösmarty
Mihály Ipari Szakképzõ Iskola, Dunaújvá-
rosból a Hild József Szakközépiskola és a
helyi Petõfi Sándor Gimnázium. A rövid
ismertetõk után lehetõség nyílt kérdezni a
megjelent vezetõktõl, képviselõktõl. Ren-
dezvényünket az IPR-program keretében
szerveztük.

Sárszentágotai
asztalitenisz-

siker
A körzeti diákolimpia asztalitenisz-döntõ-
jében a sárszentágotai diákok 3 elsõ (Ekler
Brigitta, Petes Nikolett, Jencski Tibor), 1
második (Vinklár Péter) és 2 harmadik (Vi-
rág László, Hegedûs Csaba) helyezést sze-
reztek. A csapat öt tagja részt vehet a me-
gyei döntõn.

Tudósítónktól

Figyelem!

Kosárlabdaedzés
diákoknak!

Kedden 18–20 óráig,
szombaton 16–18 óráig.

Helyszín: a Sárszentmiklósi
Általános Iskola tornaterme.

Szervezõ:
Sárbogárd Kosárlabda Club.
Jelentkezés a helyszínen. Váltócipõ

használata kötelezõ! Hozd el barátaidat is!



Bogárd és Vidéke 2011. november 17. KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK 9

Meghívó
a 2011. november 22-én, kedden,

16 órakor tartandó
Sárbogárd Város Önkormányzata által
a Közép-Dunántúli Operatív Program

„Értékmegõrzõ és funkcióbõvítõ város-rehabilitáció
a 10.000 fõ feletti és 20.000 fõ alatti városokban”

tárgyú pályázati felhívásra
(pályázati azonosítószám: KDOP-3.1.1/B-11) benyújtandó

„Újratervezés – Sárbogárd város központjának megújítása”
címû pályázat tartalmáról és az ahhoz szorosan kapcsolódó

Integrált Városfejlesztési Stratégiáról

szóló lakossági fórumra és
mûhelymunkára.

A program helyszíne:
Sárbogárd város polgármesteri hivatalának díszterme.

Kérjük, hogy részvételével, észrevételeivel, véleményével já-
ruljon hozzá a projekt sikeréhez!

Sárbogárd Város Önkormányzata

Szakács Benõné
méltatása

Szakács Benõné Piroska 1973. augusztus 1-jén kezdett el dolgozni
az alapi szakosított elmés otthonban, mint gondozónõ.
1976-ban szociális otthoni ápolónõi szakképesítést szerzett.
1987-tõl a sárbogárdi I. számú körzeti rendelõ asszisztense lett.
1993-ban pályázott a Sárbogárd Város Önkormányzata által kiírt
Gondozási Központ vezetõi állására. A sikeres pályázat után õ
lett központ vezetõje. Ezt az intézményt késõbb kibõvítették a
Hajléktalanok Átmeneti Szállásával és az Ápoló–Gondozó Ott-
honnal.

1998 februárjától õ lett az Egyesített Szociális Intézmény igazga-
tója. Ezt a pozíciót egészen nyugdíjba vonulása kéréséig töltötte
be.
Közben 1999-ben a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskolán
„szociális munkás” diplomát szerzett, majd 2003-ban szociális
szakvizsgát tett.
Munkáját minõsíti, hogy az idõsek intézményeinkben jól érzik
magukat, kiegyensúlyozottak, mert tõle minden segítséget meg-
kaptak. Bármilyen problémával, bármikor fordulhattak hozzá,
mindenre volt megoldása. Nem ismert lehetetlent, csak a saját
korlátait.
Aktívan részt vett Sárbogárd közéletében is önkormányzati kép-
viselõként, az egészségügyi bizottság elnökeként. Az õ szervezé-
sének köszönhetõ – a ma már hagyománnyá vált – idõsek világ-
napja és a fogyatékkal élõk világnapja.
Fáradhatatlanul dolgozott a rá bízott elesett emberekért, de be-
osztottjaiért is.
Példás családanya, nagymama és feleség.
2011-ben méltán kapja õ az „Év közalkalmazottja” kitüntetést.
2012-tõl megérdemelten, s reméljük, még sokáig egészségben
töltheti nyugdíjas éveit.

Sárbogárd Város Önkormányzata

Tájékoztató
A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet (székhely: 1149 Buda-
pest, Bosnyák tér 5. NFA Megyei Területi Iroda, 8000, Székes-
fehérvár, Horváth I. u. 16–18.,) a 262/2010. (XI. 17.) korm. ren-
delet rendelkezései alapján megkezdte az állami tulajdonban
lévõ földterületek nyilvános, egyfordulós haszonbérleti pályá-
zati felhívásainak közzétételét.

A pályázat célja a családi gazdaságok kialakítása és megerõsí-
tése, továbbá az állattenyésztési tevékenység ösztönzése, az ál-
lattenyésztés termõföldigényének biztosítása.

A pályázat benyújtására nyitva álló határidõ utolsó napja a ki-
függesztés napjától számított 45. nap 14 óra.

A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet haszonbérleti pályázati
felhívása HU21-10078 azonosítóval a polgármesteri hivatal
hirdetõtábláján 2011. november 8. napján került kifüggesz-
tésre.

A HU21-10078 pályázati azonosítószámú eljáráshoz kapcsoló-
dó haszonbérleti felhívás megtekinthetõ és letölthetõ Sárbo-
gárd város internetes elérhetõségérõl is (melyen látható a
kifüggesztés kezdõidõpontja), a www.sarbogard.hu webol-
dalon a polgármesteri hivatal/pályázati, ajánlati felhívá-
sok/2011 menüpont alatt.

A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet tájékoztatása szerint
várható további birtoktestek haszonbérleti felhívása is, melyet
szintén elérhetõvé teszünk a város honlapján.

A pályázati felhívás fénymásolására terjedelmi okok miatt (16
oldal + térképmelléklet) nincs lehetõség a polgármesteri hiva-
talban.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

ÁLLATORVOSI RENDELÕÁLLATORVOSI RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.Sárbogárd, Hõsök tere 14.

Dr. Szénási Károly,Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 8161-376.telefon: 06 (30) 8161-376.

Nyitva: H–P: 16.00-18.00,Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00Szo: 9.00-11.00
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BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság

Az V. forduló eredményei

TWISTER GALAXY–SPURI 8:5 (4:0)
Vezette: Tóth Z.
Twister Galaxy: Bognár I. – Balogh, Roszkopf,
Killer I., Bor.
Csere: Bognár T., Kaló, Tóth.
Spuri: Huszár – Palásti, Banda, Imre, Bereczki.
Csere: Bodó, dr. Erdélyi.
3. perc: az elsõ helyzet a Spuri elõtt adódott, de el-
puskázták. 5. perc: Roszkopf szöglete érintés nél-
kül jutott a kapuba. 7. perc: Balogh szögletét az üre-
sen hagyott Kaló vágta a kapuba. 9. perc: a játék-
ban levõ labdát Bognár hosszan dobta ki, mely a
meglepett Huszár mellett a kapuba pattant. 12.
perc: Bodó lövése kerülte el a kaput. 13. perc: dr.
Erdélyi hagyott ki helyzetet. 14. perc: Huszár mellé-
nyúlt a labdának, és máris négyre növelte elõnyét a
Twister. 16. perc: dr. Erdélyi elõl mentett Bognár.
20. perc: Bereczki lövését biztos kézzel védte Bog-
nár. 22. perc: Kalóval nem bírtak a Spuri játékosai,
növelte az elõnyt. 24. perc: Palásti lövése elkerülte
a kaput. 25. perc: dr. Erdélyi megtörte a Spuri egy-
hangúságát góljával. 26. perc: a bekapott gól nem
törte meg a Twister csapatát, mert Killer lõtt gólt.
27. perc: dr. Erdélyi újabb gólja érdekessé tette a
mérkõzést. 30. perc: Bor átadását Killer rúgta be.
32. perc: Bor a felsõ lécet találta el. 33. perc: Bor
erõs lövését Huszár kiütötte. 34. perc: Banda át-
adását Imre a kapu jobb alsó sarkába lõtte. 35.
perc: Imre újabb gólja szépítette az eredményt. 36.
perc: Kaló a felsõ lécre rúgta a labdát. 38. perc:
Tóth lövésével szemben Huszár tehetetlen. 39.
perc: dr. Erdélyi állította be a végeredményt. Gólzá-
poros mérkõzésen szerezte meg elsõ gyõzelmét a
tavalyi bajnok Twister.
Piros lap: Bognár T. 2 perc.
Góllövõk: Roszkopf, Kaló 3, Bognár I., Killer 2,
Tóth., ill. dr. Erdélyi 3, Imre 2.

SÁRKERESZTÚR
KIKE–SÁRSZENTMIKLÓS ÖFI

4:3 (3:1)
Vezette: Tóth Z.
Kike: Visi – Madár, Hajdinger, Geiger, Sütõ.
Csere: Szauervein.
S. Miklós Öfi: Takács – Nagy, Kun, Killer G.,
Kiss.
Csere: Deák, Palotás, Pintér.
1. perc: alig kezdõdött el a mérkõzés, Geiger talála-
tával megszerezte a vezetést. 3. perc: Geiger át-
emelte a labdát a védõn, higgadtan a kapuba he-
lyezte. 4. perc: Kun átadásából Kiss lõtt gólt. 7.
perc: Kiss nagy helyzetben a felsõ lécre rúgta a lab-
dát. 8. perc: Sütõ lövését Takács kispárgázta. 10.
perc: Geiger szögletét Sütõ kapásból rúgta a kapu-
ba. 11. perc: Palotás a kapufát találta el. 12. perc:
Kun kétszer is a kapussal állt szemben, de hibázott.
Visi ragyogóan védett. 13. perc: Geiger egymás-
után kétszer is a kapufát találta el, ordító helyzet-
ben. A kipattanó labdával Kun került helyzetbe, de
megint hibázott. 16. perc: Killer lövése kerülte el a
kaput. 19. perc: Deák sem talált be a kapuba. 22.
perc: Kun került helyzetbe, de megint hibázott.
25.perc:Deák fordult le Szauerveinrõl, elfektette
Visit, és az üres kapuba helyezte a labdát. 28. perc:
Nagy hosszan szöktette magát, odalett a helyzet.
30. perc: Palotás nagy gólt akart lõni, azonban a ka-

pufa mentett. 31. perc: Sütõ ismerte fel a helyzetet,
de emelése alig ment kapu fölé. Még ugyanebben a
percben Geiger átadását Sütõ biztosan értékesítet-
te. 34. perc: Geiger nem talált be az üres kapuba.
35. perc: Nagy emelése Visi mellérõl vágódott a
mezõnybe. 36. perc: Sütõ megint átemelte a labdát
Takácson, mely a kapu mögött esett le. 37. perc:
Pintér jól eltalált lövése a kapuban. 39. perc:
Szauervein hagyta ki a helyzetet, majd Geiger lövé-
sét Takács szögletre tenyerelte. A szerencsésebb
csapat gyõzött!
Sárga lap: Sütõ ill. Kun.
Góllövõk: Geiger 3, Sütõ ill. Kiss, Deák, Pintér.

HORVÁTH KER – EXTRÉM
5:9 (0:3)

Vezette: Tóth Z.
Horváth Ker: Kiss – Oláh J., Oláh Gy., Horváth J.,
Horváth D.
Csere: Lakatos.
Extrém: Németh – Dévényi, Flõgl, Horváth D.,
Kuti.
Csere: Horváth T., Rozgonyi.
1. perc: Oláh J. lövése alig kerülte el a kaput. 4.
perc: Dévényi lövését védte Kiss kapus. 5. perc:
Horváth Dávid lövése a kapufán csattant. 6. perc:
Horváth J. lõtt kapu mellé. 7. perc: Horváth Dénes
lõtt kapu mellé nagy helyzetben. 8. perc: Horváth J.
lövése kerülte el a kaput. Dünnyögött is az orra
alatt! 9. perc: Dévényit senki sem támadta meg,
tisztán mehetett kapura, és nem hibázott. 10. perc:
Kuti hagyott ki helyzetet. 13. perc: Horváth Dávid
lövése Németh mellérõl vágódott ki. Ez is gólhely-
zet volt! 15. perc: Rozgonyi fejjel csúsztatott kapu-
ra, Kiss szögletre ütötte. 16. perc: Oláh Gy. lõtt ka-
pu mellé. A következõ támadásból Rozgonyi lõtt
gólt. 17. perc: az elõre törõ Flõgl lövésével szemben
Kiss tehetetlen. Ha Kiss nem véd jól, akkor az elsõ
félidõ eredménye nagyobb arányú is lehetett vol-
na! 22. perc: Rozgonyi veszélyeztetett. 23. perc:
Dévényi átadását Rozgonyi nem tudta elhibázni.
24. perc: Kuti növelte az elõnyt. 25. perc: Kuti távol-
ról talált be. A kapus nem láthatta a labdát. 27.
perc: Horváth Dávid átadását az üresen álló Hor-
váth J. értékesítette. 28. perc: megint a „FÕNÖK”
talált be. 29. perc: Flõgl lövését védte Kiss. 31.
perc: Horváth T. lövése Kiss ölében halt el. 33.
perc: Rozgonyi kihagyta a kihagyhatatlan helyze-
tet. Majd szöglet után Horváth Dávid szépít. 34.
perc: Kuti növelte az elõnyt, majd Horváth J. ha-
gyott ki nagy helyzetet. 35. perc: Rozgonyi az üres
kapu mellé lõtt. 36. perc: Horváth Dávid meglõtte a
második gólját. 37. perc: Kuti kilõtte a jobb alsó sar-
kot. 38. perc: Dévényi lábáról vágódott a labda ka-
puba. 39. perc: Horváth Dávid egyéni akció után
szerezte a szépítõ találatot. Gólzáporos mérkõzést
játszott a két csapat. Nagyon elengedték az Extré-
met menni, késõn kapcsoltak a Horváth Ker.
játékosai.
Góllövõk: Horváth J. 2, Horváth D. 3 ill. Dévényi 2,
Rozgonyi 2, Flõgl, Kuti 4.

OLD BOYS–LÉGIÓ 2000 1:5 (0:1)
Vezette: Tóth Z.
Old Boys: Fülöp Gy. – Juhász I., Berta, Fülöp T.,
Király.
Csere: Berzeviczy, Kiss, Tóth.
Légió: Szilágyi B. – Németh, Csuti, Vereczkei,
Baki.

Csere: Huszár, Kelemen, Lakatos Gy., Szilágyi F.

1. perc: Baki lövését Fülöp védte. 2. perc: Baki for-
dult le Bertáról, lövése azonban elkerülte a kaput. 3.
perc: Fülöp T. lövése kerülte el a kaput. 5. perc:
Vereczkei félpályáról leadott váratlan lövése a kapu
jobb alsó sarkában kötött ki. 6. perc: Juhász lövé-
sét Szilágyi a mezõnybe ütötte ki. 9. perc: Ve-
reczkei lövését védte Fülöp. 10. perc: Király lövése
a kapu mellé szállt. 11. perc: Juhász hazaadása
után megítélt szabadrúgást túlkombinálta a Légió,
oda a kínálkozó lehetõség. 14. perc: Csuti lövését
védte Fülöp. 17. perc: Lakatos Gy. akkora luftot rú-
gott, hogy még most is keresi a lábát! 22. perc:
Berta váratlan lövése elkerülte a kaput. Vereczkei
pedig a kapufát találta el. 25. perc: Kelemen lövését
Fülöp szögletre tenyerelte. 34. perc: Vereczkei tá-
voli lövése a kapu jobb oldalában kötött ki. 35. perc:
most közelrõl talált be Vereczkei. 36. perc: Németh
szögletét Kelemen sodorta be. 37. perc: Tóth lövé-
sét, Szilágyi védte. 38. perc: Kelemen bolondította
a védõket, lövésre visszatette a labdát Némethnek,
aki kapu mellé durrantott. 39. perc: szöglet után Fü-
löp T. szépített. 40. perc: Baki lõtt gólt. Az Old Boys
nem tudta megismételni az elõzõ fordulóban nyúj-
tott teljesítményét. Többen is hiányoztak a csapa-
tokból.

Góllövõk: Fülöp T. ill. Vereczkei 3, Kele-
men, Baki.

TOLEDÓ 2005–SÁRBOGARAK
3:5 (1:2)

Vezette: Tóth Z.

Toledó: Fûrész – Horváth, Dombi, Fésü,
Rozgonyi G.

Csere: Barabás B., Bodoki.

Sárbogarak: Csuti J. – Dizseri M., Csuti T.,
Németh, Kónya.

Csere: Dizseri B., Dizseri P., Dizseri T., Kiss,
Mondovics.

A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásá-
ban tekinthetik meg.

Góllövõk: Fésü 2, Dombi ill. Kónya, Dizseri P. 2,
Dizseri B., Kiss.

Tabella
1. Extrém 5 4 1 - 25:13 13

2. Légió 2000 5 3 2 - 12:6 11

3. Sárbogarak 5 3 1 1 18:20 10

4. Sárkeresztúr Kike 5 3 - 2 19:15 9

5. Sárszentmiklós Öfi. 5 3 - 2 27:13 9

6. Old Boys 5 2 - 3 18:21 6

7. Twister Galaxy 5 1 2 2 14:15 5

8. Horváth Ker 5 1 - 4 21:25 3

9. Toledó 2005 5 1 - 4 18:31 3

10. Spuri 5 1 - 4 17:30 3

A tabella összeállításánál az alábbiak dön-
tenek: egymás elleni eredmény, több lõtt
gól.

Góllövõlista

1. Kuti Kálmán, Extrém, 13 gól.

Gróf Ferenc
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A Zöldharmónia csoport állása
1. Alap 12 9 2 1 45 20 25 29
2. Pálhalma II. 13 9 1 3 60 20 40 28
3. Szabadegyháza II. 11 9 1 1 49 19 30 28
4. Perkáta 12 9 1 2 45 21 24 28
5. Soponya 12 8 0 4 61 21 40 24
6. Zichyújfalu 12 7 0 5 35 30 5 21
7. Nagykarácsony 13 6 1 6 19 30 -11 19
8. LMSK 11 6 0 5 30 16 14 18
9. Elõszállás 12 4 2 6 22 30 -8 14
10. Sárszentágota 12 4 1 7 31 45 -14 13
11. Dunamenti

Abroncsgyártók 12 4 1 7 19 34 -15 13
12. Nagyvenyim 12 4 0 8 22 33 -11 12
13. Mezõkomárom 12 2 010 14 64 -50 6
14. Kisapostag 12 1 3 8 12 39 -27 6
15. Cece 12 1 110 9 51 -42 4

A Road Masters csoport állása
1. Iváncsa 13 12 1 0 40 7 33 37
2. Iszkaszentgy.

Villamedica 13 10 2 1 46 15 31 32
3. Martonvásár 13 9 2 2 35 19 16 29
4. Velence 13 8 5 0 28 8 20 29
5. Sárosd 13 8 3 2 33 17 16 27
6. Sárszentmiklós 13 7 2 4 34 25 9 23
7. Gárdony–Agárdi

Gyógyfürdõ 13 7 2 4 34 26 8 23
8. Kisláng 13 5 1 7 34 33 1 16
9. Szabadegyháza 13 4 1 8 26 30 -4 13
10. Dunafém–

Maroshegy 13 4 1 8 16 29 -13 13
11. Kápolnásnyék 13 4 1 8 19 36 -17 13
12. Etyek 13 4 1 8 23 44 -21 13
13. Polgárdi 13 3 2 8 22 29 -7 11
14. Baracs 13 1 4 8 13 25 -12 7
15. Pákozd Eudeal 13 2 011 20 56 -36 6
16. Bakonycsernye 13 1 210 10 34 -24 5

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Ercsi 13 12 1 0 73 16 57 37
2. Mezõfalva 13 9 3 1 44 8 36 30
3. Aba–Sárvíz 13 9 3 1 38 16 22 30
4. Nagylók 13 8 4 1 38 16 22 28
5. Lajoskomárom 13 8 0 5 38 28 10 24
6. Pusztaszabolcs 13 7 2 4 29 20 9 23
7. Kulcs 13 7 1 5 28 28 0 22
8. Adony 13 6 3 4 26 17 9 21
9. Seregélyes 13 4 4 5 33 24 9 16
10. Dég 13 3 4 6 27 29 -2 13
11. Káloz 13 3 3 7 21 22 -1 12
12. Vajta 13 3 1 9 19 60 -41 10
13. Sárbogárd 13 1 6 6 14 25 -11 9
14. Mezõszilas 13 2 4 7 18 41 -23 8
15. Rácalmás 13 2 011 16 70 -54 6
16. Enying 13 0 112 11 53 -42 1
A Mezõszilastól -2 pont levonva.

A Zöldharmónia csoport eredményei

Kisapostag–Soponya 0-2

LMSK–Pálhalma II. 1-3

Sárszentágota–Nagyvenyim 4-3

Dunamenti Abroncsgyártók–Alap 1-2

Nagykarácsony–Cece 1-0

Zichyújfalu–Mezõkomárom 3-2

Elõszállás–Perkáta 1-4

A Road Masters csoport eredményei
Pákozd Eudeal–Kápolnásnyék 1-3
Szabadegyháza–Iváncsa 0-2
Baracs–Bakonycsernye 1-1
Velence–Polgárdi 4-0
Sárszentmiklós–
Dunafém-Maroshegy 3-0
Iszkaszentgy. Villamedica–Etyek 9-1
Kisláng–Sárosd 3-3
Martonvásár–
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 3-1

Az Agárdi Termál csoport eredményei

Kulcs–Nagylók 4-1

Ercsi–Pusztaszabolcs 7-1

Mezõszilas–Sárbogárd 2-2

Vajta–Enying 4-2

Adony–Rácalmás 5-1

Lajoskomárom–Káloz 4-3

Seregélyes–Mezõfalva 0-0

Aba-Sárvíz–Dég 2-1

Férfikézilabda megyei I. osztály

VAX KE Sárbogárd–
Simontornya KK 39-17/18

Vezette: Halász, Kiss.
Papírforma eredmény született a mérkõzésen, még
ilyen arányban is.
A vendégek a jövõ csapatát építik, és mint mostaná-
ban, tapasztalatszerzés a legfontosabb céljuk. Per-
sze, egy-két csapatot azért meglephetnek.
Ma azonban ez nem sikerült, hiszen végig vezetve,
biztosan hoztuk a meccset. Két kapusunk rengeteg
lövést hárított, ami nem meglepõ, hiszen ezek a fiúk
még nem rendelkeznek komoly lövõ erõvel, ami
persze idõvel elérhetõ. Baki Balázs 6 gólja karrier-
csúcsot jelent, tömték is labdával a fiúk.
A mérkõzést zárt kapuk mellett, azaz közönség nél-
kül kellett lejátszani, mivel két meccsre ezt a bünte-
tést kaptuk. Az indok az volt, hogy a rácalmási
meccsen a nézõk kétszer is befutottak a pályára. Mi
a mérkõzés felvételét elküldtük a fellebbezés mellé,
de nem hittek a szemüknek az illetékesek, inkább
azzal vádoltak, hogy ügyesen manipuláltuk, esetleg
megvágtuk a felvételt. Ezért a két játékvezetõ – akik
mellesleg sértõdötten vették tudomásul, hogy egyi-
kük rácalmási, és ezt a nézõk szóvá is tették – jelen-
tését hagyták jóvá. Egy kicsit az 50-es években érez-
tem magam, hiszen – mint a Tanú címû filmben – itt
is elõbb volt ítélet, mint tárgyalás.
De maradunk a pályán. Egy jó iramú, sportszerû
mérkõzésen a vendégek akarása kevés volt a rutino-
sabb és képzettebb hazaiak ellen.
A következõ mérkõzés idegenben, Bicske ellen lesz,
azután pedig jön Mór II. a másik zártkapus meccsre.
Hajrá, VAX Sárbogárd!

Rehák Sándor

Fejér megyei kosárlabda-bajnokság 3. forduló

Sárbogárd KC–Sárkeresztúr KC 84:65
(24:18; 16:16; 22:17; 22:14)

A legjobb dobók: Tóth K. 37/3 p, Németh T. 8/6 p, Csurgó P. 10/6 p, Németh K.
13/3 p, Botka I. 12 p, Szilassy M. 4 p, Lengyel M., Kéri D.
Második hazai mérkõzését játszotta városunk kosárlabdacsapata. Az újonc
Sárkeresztúr KC volt az ellenfél, akik közül többen játszottak már a miklósi
csarnokban a tavalyi szilveszteri kupán. Mindazonáltal elmondhatjuk, hogy az
elmúlt fordulóban aratott értékes gyõzelem után egy ismeretlen csapattal
szemben is nehéz mérkõzésre számított a szakvezetés. Bár a csapatunk gyõzel-
me nem forgott veszélyben, azért volt néhány izgalmasabb periódusa a találko-
zónak.
I. negyed: csapatunknak kedvez az, amikor az ellenfél zónát védekezik, mert
ekkor lehetõség nyílik a távoli dobásokra. Jó páran a csapatból pedig egészen
kiválóan dobják a hármast. Az elsõ negyedben gyorsan dobtunk ötöt, ami kicsit
megérintett mindenkit. Bennünket kedvezõen, a vendégcsapatot pedig demo-
ralizálta. A játék is gördülékenyen ment. Meglepetés igazán akkor érte játéko-
sainkat, amikor az elsõ szünetben a jegyzõkönyv szerint csak hat(!) pont volt a
különbség. Hiányzott néhány sikeres dobásunk a beírásból.
A szünetben cserét hajtottunk végre mind a pályán, mind a jegyzõkönyvvezetõ
asztalnál.
II. negyed: a közjáték kicsit megzavarta játékosainkat, ami meglátszott a játé-
kunkon is. Valamint meg kell jegyeznünk, hogy szokatlan összetételben lép-
tünk pályára, annak okán, hogy mindenki játéklehetõséghez jusson.
III. negyed: szorosabb védekezésre álltunk át, ami az alapja annak, hogy mér-
kõzést nyerjen egy csapat. A jó védekezés pedig meghálálja magát, hiszen a tá-
madásoknál ez pontokban azonnal megmutatkozott. Tóth K. vezérletével távo-
lodtunk az ellenféltõl.
IV. negyed: maradt a jó védekezés, és a sokszor hiányolt palánk alatti játék is
megérkezett. A különbség pedig egyre nõtt. Ha nehezen is, de sikerült biztos
gyõzelemmel zárni a meccset.
A következõ mérkõzés idegenben lesz 2011. 11. 18-án 18.30-kor Kincsesbánya
ellen.

Hajrá, Sárbogárd KC!
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Örök élet
Az egyházi esztendõ utolsó vasárnapja az Örök Életrõl kapta a nevét. A keresztény re-
ménység, a mennyország felé fordítja tekintetünket.
Ezzel kapcsolatos Szabó Imréné Éva néni könyvének részlete.

Látogatásaim
Isten Szentlelke engem, a visszahúzódó,
magányos lányt mozgatható és mozgó em-
berré formált. Attól kezdve szerettem lá-
togatni. Jézus azt mondta az õ tanítványai-
nak, az õ hallgatóinak: „Jöjjetek énhoz-
zám mindnyájan!” (Máté 11,28) Mégis,
amikor hozzá mentek az emberek, és õ ta-
nítvánnyá tette õket, ezt a küldetést adta:
„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká
minden népeket!” (Máté 28,19)
Elõször csak Jánosi nénihez, az egyházfi-
néhoz és a gyülekezeti diakonisszákhoz
szerettem elmenni, majd késõbb Elekes
Juci vagy Gyulai Edit barátnõmékhez. El-
beszélgetni egy kis tea, vagy vajjal megkent
keksz mellett nagy öröm volt számomra.
De amint elkezdtem a szolgáló életet, el-
maradhatatlan lett a látogatás szolgálata.
Az elsõ ilyen jellegû látogatásom a Szûcs
gyerekeknél volt – a Nefelejcs utcában, egy
pincelakásban laktak. Elsõ vasárnapi isko-
lás csoportom gyermekei voltak. Egész
õsszel rendesen jártak a gyermek-isten-
tiszteletre, de novemberben már nem jött
egyik sem, és nem tudta senki, hogy miért.
Elmentem õket meglátogatni. A sötét pin-
celejárón át bejutottam a lakásajtóhoz, ko-
pogásomra igennel feleltek. Az ajtón be-
lépve egyetlen helyiségben két nagy ágyat
láttam, egy asztalt hokedlikkel, mosótek-
nõt és egy öreg sparheltet, amire a maga-
san fekvõ pinceablakból hullt egy kis fény.
Mikor beléptem, felkapcsolták a villanyt.
Egy héttagú család lakott itt. A kislányok
édesanyja elmondta, hogy a gyerekeknek
csak egy rendesebb ruhájuk van, ebben jár-
nak iskolába. Szombaton szokta kimosni
ezeket a ruhácskákat, és nem száradnak
meg vasárnap reggelre, még ha erõsen tü-
zel is. A gyerekeket nem küldheti vizes ru-
hában a templomba.
Rögtön éreztem, hogy itt nem lehet beszél-
ni, itt tenni kell valamit! Hazamentem, és
elkértem édesanyámtól gyerekkori ruhá-
inkat, egy kis élelmet, és visszaindultam a
Nefelejcs utcai pincébe. Vasárnap ott volt

a piros kockás flanel ruhában a két Szûcs
kislány a gyermek-istentiszteleten!
Látogatásaim során sokszor tapasztaltam
meg, hogy nem a szóra, hanem a tettre volt
szükség!
A második nagy látogatási kampányom
akkor volt, amikor az egyházmegye lány-
munkása lettem. Amint már leírtam, ezek
fárasztó hetek voltak, de volt értelme vé-
gigjárni Budapest különbözõ kerületeit.
Sokszor lift nélkül, negyedik, ötödik eme-
letekre felmenni, vagy megkeresni albérle-
tekben lakó családokat, megtalálni a sok-
szobás, elõkelõ lakásban élõ lányokat épp-
úgy, mint a nyomortanyákon lakókat.
Volt, ahol igen nagy szeretettel fogadtak
bennünket (mert mindig ketten mentünk),
volt, ahol bezárták elõttünk az ajtót.
Sárbogárdon is nagyon szerettem látogat-
ni. Az emberek itt otthonukban õszintéb-
ben nyilatkoztak meg, mint a bibliaórákon,
vagy imaközösségben. Minden augusztus-
ban elõvettük a konfirmációs korú gyere-
kek névsorát, és ekkor látogattam meg
azokat a családokat, ahonnan a következõ
évre konfirmandusokat vártunk. A hittan-
órára nem hívogathattunk annak idején,
ez szigorúan tiltva volt, de a konfirmációra
még igen. Így hát megragadtuk ezt az al-
kalmat, hogy megismerjük már jó elõre a
gyerekeket és a családi hátteret is.
A 33 év alatt kilencven százalékos volt a
konfirmáltak létszáma. Eleinte negyven-
ötven, késõbb harminc körüli létszámú
csoportok voltak, mert a születések és a ke-
resztelések száma is lecsökkent. Mennyi
csodát éltem át, azt el sem tudom monda-
ni!
Az a fiú, aki nádfedeles kis házuk elõtt egy
klottgatyában, mezítláb fogadott, hívá-
somra azt felelte: „Nem megyek konfir-
málni, nem érdekel a pap dumája! – Ugye,
Jóska, nem is hallottad még a pap dumá-
ját? Háromszor jöjj el a konfirmációs órá-
ra és a templomba, és akkor, ha tetszik,
maradhatsz, ha nem tetszik, nem kötelezõ
konfirmálnod!” Jóska harmadik alkalom-
mal odajött hozzám, és azt monda: „Tisz-
teletes néni, szeretnék konfirmálni!” Jós-
kából református lelkész lett.
Erzsike lelkesen fogadott, már nagyon vár-
ta a konfirmációt, mert „olyan szeretnék
lenni, mint a Margitka, a szomszéd lány,
aki mindig undok volt, de a konfirmáció
után olyan lett, mint egy angyal” – mondta
lelkesen nekem.
De menni kellett, ha baj volt, ha beteg volt
valaki, vagy haldoklott, vagy a gyászolókat
kellett vigasztalni. Látogatni kellett az
újonnan hitre jutottakat, vagy az elmara-

dottakat. Tulajdonképpen éjjel-nappal
menni kellett volna, de ez lehetetlen volt a
nagy család miatt, a nagy kert és egyéb fel-
adatok végzése mellett. Csupán a látogatá-
sokról egész könyvet lehetne írni. Most is
csak a nagyon emlékezeteseket írom le.
Huszár néni fõzte meg az ünnepi ebédet
beiktatásunkkor. Természetesen úgy érez-
tem, el kell hozzájuk menni, megköszönni
a szívességét. Beszélgetésünk közben elõ-
jött a halál, a temetés, az örök élet kérdése.
Huszár néni közbeszólt: „Ne tessék errõl
beszélni! Nem jött onnan még vissza sen-
ki!” – mondta keményen. Majd megder-
mesztett ez a szó. Hamarosan búcsút vet-
tem, nagyon fájt a szívem, mert akkortájt
sokszor kaptunk ilyen visszautasítást. Né-
hány év múlva hallottam, hogy Huszár né-
nit rákkal operálták, és nagyon gyenge
már. Egy késõ délután a házuk elõtt men-
tem el, valaki máshoz készültem. Huszár
néni az õszi napfényben egy kis sámlin ül-
dögélt a ház elõtt. A szép, erõs asszony ak-
kor már csontsovány volt. Mikor megvil-
lant bennem, hogy be kellene hozzá men-
ni, megnehezedett a szívem. Vajon most is
olyan visszautasító lenne? Ebben a pilla-
natban, halk hangon, de határozottan hal-
lottam a szavát: „Tiszteletes asszony, ha
nem haragszik, jöjjön be hozzám, beszél-
getni szeretnék!” Az udvaron már azt
mondta: „Beszélgetni szeretnék az üdvös-
ségrõl!” Elbeszélgettünk. Az Úr jelen volt,
és Huszár néni elfogadta Jézus váltságát és
az üdvösséget. Kora tavasszal úrvacsorát
kért. Elvittük neki. A szoba tele volt az ut-
ca asszonyaival, mert igen szeretett és köz-
kedvelt asszony volt. Mindenki sírt. Az ige-
hirdetés után felemelte csontos ujját és
megpróbált felegyenesedni, aztán így
szólt: „Asszonyok, látom, sírtok, de ne en-
gem sirassatok, hiszen én már jó helyre
megyek! Jézus elkészítette a mennyben a
helyemet, eltörölte bûneimet. Sírjatok
csak magatokon, mert tudom, ti még ben-
ne vagytok a hitetlenségben!” – Magához
vette az úrvacsorát, majd pár nap múlva
meghalt. Megnéztem a koporsóban. Kisi-
mult arccal, békésen pihent. Hazaérke-
zett!
Zsiga bácsinak arcrákja volt. Õ is haldok-
lott. Azt az üzenetet küldték, legyen szíves,
jöjjön el a tiszteletes asszony, nem a tiszte-
letes úr, hanem a tiszteletes asszony. Zsiga
bácsi már nem tudott enni, alig érthetõ volt
a beszéde, arcán véres, gennyes seb táton-
gott. Zsuzsa néni, amikor meglátta, hogy
terhes vagyok, nem akart beengedni. „Ne
menjen be, még baja lesz a gyermeknek!
Olyan rettenetes látvány Zsiga bácsi!” Zsi-
ga bácsi gyónt. Amikor még presbiter volt,
búzát, kukoricát szedett egyházadó fejé-
ben, és mindig megdézsmálta a gyûjtött ga-
bonát. Nem tud meghalni ezzel a teherrel,
és azt kérdezi tõlem, megbocsátja-e ezt ne-
ki Isten, hogy õ az anyaszentegyházat meg-
lopta. A férjemnek nem merte volna el-
mondani, hátha nem is temette volna el.
Lehetett vele Jézus szeretetérõl, váltságá-
ról beszélni, együtt imádkozni, megkö-
szönni Jézus ígéretét: „Még ma velem le-
szel a Paradicsomban!” (Lukács 23,43)
Megbékélve halt meg.

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

HAJBA LÁSZLÓ

temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek,

és fájdalmunkban
osztoztak velünk.

Gyászoló család
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Még egy látogatásom leírom, ez nem sokkal Zsiga bácsi halála
után történt. Abban az idõben hallottuk, hogy a szomszédja,
az öreg Nyikus néni nagyon beteg. Az orvos tudta, hogy szok-
tam betegekhez menni, látogatni, és õ kért, hogy menjek el az
öreg Nyikus nénihez, aki már megérett a halálra, de valami va-
lószínûleg terheli a lelkét, nem tud meghalni. Elmentem.
Hosszas beszélgetés után Nyikus néni azt kérte, menjek át a
szomszédba, hívjam át a Zsuzsa nénit. Harminc éve nem be-
szélnek, szeretne vele kibékülni, mert nem tud meghalni, oda
állni Isten színe elé. Átmentem, de hiába kérleltem Zsuzsa né-
nit, nem akart átjönni, nem akart megbékélni. Visszamentem
hát, és kértem Nyikus nénit, hogy imádságban tegye le ezt a
bûnét, Jézus megbocsát neki, mert hiszen elsõsorban Jézus el-
len vétkezett. Nyikus néni azon az éjszakán csendesen meg-
halt. Késõbb hallottam, hogy Simon néni, akit a lánya Pestre
vitt, milyen kínos szenvedések és gyötrelmes fájdalmak között
halt meg. Bizonyára eszébe jutott a Nyikus néni meg nem hall-
gatott kérése.
De volt testvéri megbékélés és megbocsátás is az Arany Szabó
fiatalasszony és testvérei között.
Nagyon mély és komoly tapasztalatom volt a haldoklók mel-
lett az, amit egy másik fejezetben, az éneklésrõl majd leírok.
Sok csodát éltem át látogatásiam közben, és sok hibát is elkö-
vettem.
Irma testvér, amikor nálunk volt, minden látogatás elõtt –
mert hiszen õ is nagyon sokat látogatott – komolyan vette az
imádságot, és Istentõl üzenetet kért a meglátogatott szemé-
lyek részére. Ez a két dolog, az ének és az imádság, nagyon ha-
tékonnyá tette látogatásait. Így tudta összeszedni a mintegy
harmincas létszámú töbörzsöki bibliaórát. Én ezt nem tudtam
megtenni, de sokszor átéltem az „aranyalma ezüst tányéron”
élményét. Megadatott abban az órában, hogy mit kell monda-
nom. Persze, voltak üres, semmitmondó beszélgetések is, de
ez csak arra ösztönzött, hogy jobban és figyelmesebben ké-
szüljek fel a látogatásokra.
Nagyon emlékezetesek körtvélyesi látogatásaim is. Itt, a szór-
vány-gyülekezetben imaház építésére gyûjtöttünk. Mint min-
dig, ha bementem valahová, vittem magammal kis igés lapot,
olvasnivalót, újságot, mert a Krisztus anyaszentegyházának,
meglátásom szerint, mindig adnia kell, és csak azután kérhet.
Az adószedõ presbitereknek is ezt hoztam emlékezetükbe.
Így ismertem meg, szolgálatunk vége felé, ennek a kis szór-
ványgyülekezetnek minden tagját.
Huszárné Ilike személyesen jött el és tolmácsolta édesanya
kérését, jöjjek el hozzá, látogassam meg. Dolgom is volt, de
igazában véve halogattam is ezt a látogatást, hiszen messze,
Tinódon, az állomás felé laktak. Különben mindig gyalog jár-
tam, mert biciklivel egyszer, még a szolgálatunk kezdetén, el-
estem. Terhes voltam, nagyon megijesztett, hogy valami tör-
ténni fog, és így teljesen leszoktam a biciklizésrõl. Tehát eltelt
egy kis idõ, míg végre rászántam magam, hogy elinduljak.
Amikor már közel jártam a házhoz, úgy látszik, Ilonka észre-
vette, hogy jövök, kiállt a kapuba, fekete ruhában volt, és egé-
szen hangosan elkezdett kiáltozni sírva: „Késõn jött! Késõn
jött, pedig mennyire várta anyám, el akart mondani valamit!”
Még most is fülembe cseng a sírása. Vajon mit akart elmonda-
ni, mi terhelte még a lelkét, amit nem szeretett volna magával
vinni? Így hát attól kezdve nem késlekedtem. Ha hívás jött,
szinte azonnal mentem, és semmi sem akadályozott meg a me-
nésben. Isten mulasztásomat megbocsátotta, jelül azt adta,
hogy most Ilonkához, akit agyvérzés ért és teljesen lebénult,
gyakran elmehetek. De errõl még késõbb is írni fogok.
Itt említem meg néhány szóban, hogy milyen feszültséget oko-
zott sokszor bennem az otthon, a család és a szolgálat terhe.
Ha otthon voltam, nyugtalanított, hogy mennem kellene láto-
gatni, felelõs vagyok a gyülekezetben élõ szenvedõ, problé-
mákkal küzdõ emberekért. Ha elnyúlt egy-egy látogatás, az
bántott, hogy megint nem voltam otthon, nem foglalkoztam
eleget gyermekeimmel. Tulajdonképpen ez a mai napig tart,
mert hiszen Imre, megöregedve, igényli, hogy többet legyek
itthon.

Ki tud többet
Mészöly Gézáról?

Diák-önkormányzati vetélkedõt tartottunk októberben a 4–6., no-
vemberben a 7–8. osztályos diákoknak.
Minden évben megemlékezünk iskolánk névadójáról. Így a feladatok
egy része is Mészöly Géza életútját ölelte át. Festményeket kellett fel-
ismerni, egy másikat alaposan szemügyre véve kellett kérdésekre vá-
laszolni. A diákok ötletei alapján állítottunk össze egy totót, amiben
megmutathatták a csapattagok, mennyire ismerik iskolájukat, meny-
nyire jó megfigyelõk.

A 4–6. osztályosok versenyében I. és II. helyezést ért el a 6. b osztály
lány- és fiúcsapata és III. az 5. a csapata.
A 7–8.osztályosoknál I. lett a 8. b osztály lánycsapata, II. a 8. a fiúcsa-
pata és III. a 7. b osztály lánycsapata.
A legjobb rajzokat a következõ tanulók készítették: Burján Rebeka,
Berkei Adrián, Fehér Zoltán, Szabó Ádám, Csányi Patrícia és Szé-
nási Dorina.
Gratulálunk a nyerteseknek!

Idén szerette volna a diákönkormányzat, ha lenne saját kitûzõje. Öt-
letes, ügyes rajzok készültek. A képviselõk kiválasztották a két leg-
jobbat, Szénási Dorina 8. és Csányi Patrícia 7. osztályos tanulók mun-
káját. Az õ tervük alapján fog elkészülni a kitûzõ.
A tartalmas és vidám hangulatú vetélkedõrõl jó kedvvel távoztak a
csapatok.
Jövõre újra visszavárunk minden csapatot!

Varsányi Erzsébet, DÖK, kisegítõ tanár
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Pizzatekercs
Hozzávalók (4 fõre) a tésztához: fél kg
liszt, 1 lapos ek só, fél ek szárított ore-
gano, frissen õrölt feketebors, 1 tasak
szárított élesztõ, 1 tk cukor, 3 dl langyos
víz, 3 ek olívaolaj; a töltelékhez: sok
sonka, sok reszelt sajt.
A tésztához szükséges alapanyagokat a fenti sorrendben egy nagy
tálba öntjük, kicsit kézzel összegyúrjuk, majd dagasztókarokkal
ellátott robotgéppel hólyagosan simára dagasztjuk. Letakarjuk,
és kb. 45-60 perc alatt meleg helyen duplájára kelesztjük. Elõme-
legítjük a sütõt. A megkelt tésztát 3 részre szedjük, majd egyesével
dolgozunk velük. Kinyújtjuk kb. 30x15-ös téglalappá, a téglalap
közepére ráhelyezzük a sonkákat (úgy egyben, nem is kell felvag-
dosni), jó bõven teszünk rá reszelt sajtot, majd a hosszabbik olda-
lánál fogva feltekerjük a tésztát úgy, ahogy a csigák készítésénél
szoktuk. Félretesszük, és ugyanígy járunk el a másik két tésztada-
rabbal is. Ha elkészül a három rúd, kb. 1,5-2 cm-es szeletekre
vágjuk õket, és az így kapott szeleteket lefektetve tepsire rakjuk.
220 fokos sütõben készre sütjük.
Lehet így magában is enni, de ennél még sokkal jobb, ha fokhagymás
mártást készítünk hozzá, amibe bele lehet mártogatni a golyókat. Ez
általában fokhagymás tejföl: 2 dl tejfölben jól elkeverünk 3-4 gerezd
zúzott fokhagymát.

Halszelet bakonyi módra
Hozzávalók (2 fõre): 2 db halfilé, só, bors, 1 fej vöröshagyma, 1 tk
pirospaprika, 20 dkg gomba, 30 g vaj, 1 ek liszt, 200 ml tejföl, 200
ml hal-alaplé, 1-2 ek finomra vágott petrezselyemzöld.
A vajban megpirítjuk az apróra vágott vöröshagymát, hozzáadjuk
a gerezdekre vágott gombát, néhány percig együtt pirítjuk, majd
meghintjük a pirospaprikával, felöntjük a hal-alaplével és a liszt-
tel elhabart tejföllel, megsózzuk és felforraljuk. Egy tûzálló tálat
vajjal kikenünk. A sózott, borsozott halszeleteket a tálba tesszük,
ráöntjük a gombás mártást. 170 fokra elõmelegített sütõbe toljuk
és kb. 20-30 percig sütjük. Tálaláskor megszórjuk a finomra vá-
gott petrezselyemmel.

Karfiolsaláta zelleröntettel
Hozzávalók (4 fõre): 80 dkg karfiol, 40 dkg zeller, 1 citrom leve, 2
dl tejföl, fél dl olaj, csapott evõkanál liszt, só.
A karfiolt rózsáira szedjük, a torzsát kivágjuk, a zellert kockára
vágjuk. A zellert a citrom levével, kevés sóval annyi vízben meg-
fõzzük, amennyi éppen ellepi. Amikor a zeller megpuhult, hozzá-
adjuk a vízhez az olajat, a lisztet és a tejfölt, botmixerrel össze-
turmixoljuk és még egyet forralunk rajta.

Csíkos torta
Hozzávalók (4 fõre): dió-
nyi margarin, 5 tojás, 1
narancs reszelt héja, 38
dkg liszt, 1 cs sütõpor, 2,5
dl napraforgó olaj, 1,2 dl
víz, csipet só, 1 cs vaníliás
cukor, 2 ek kakaópor.
A tortaformát elõkészítjük, elõmelegítjük a sütõt. A tojásokat
szétválasztjuk. A sárgáját kikeverjük 200 g porcukorral, hozzáad-
juk az olajat, a langyos vizet, a reszelt narancshéjat. A tojásfehér-
jét felverjük kevés sóval, porcukorral. A lisztet összekeverjük a
sütõporral. Minden alapanyagot óvatosan összevegyítünk, majd
két tálba szétvesszük. Az egyikbe keverjük a kakaóport. A két tál-
ból felváltva kanalazzuk a masszákat a tortaforma közepére:
NEM simítjuk, magától terüljön el! 180 fokon megsütjük, közben
végezzünk tûpróbát.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Idõjárás

Továbbra is anticiklonális hatások irányítják hazánk idõjárá-
sát. A magasban enyhébb levegõ érkezik, emiatt eleinte elsõ-
sorban a Dunántúlon tovább erõsödik a ködhajlam, majd nap-
ról napra egyre többfelé párásabb, borongósabb lesz az idõ. A
minimum és maximum hõmérsékletek különbsége is fokozato-
san csökken, ahogy egyre több lesz felettünk a felhõ.

www.metnet.hu

VIRTUÁLIS
Ül a gyerek a számítógép elõtt. Nem tíz percig, nem fél óráig. Órá-
kig ott ül. Körülötte a családi fészek, az apa szerel valamit, az anya
fõz, a kishúg a leckéjét készíti. Vendég jön, csevegés, nevetgélés
hallatszik, szóba kerülnek az ismerõsök, a betegségek, a minap
történt baleset. Felcsörren a telefon, a nagymama érdeklõdik a
család hogyléte felõl. Tehát zajlik az élet.
A gyerek a gép elõtt ebbõl semmit nem észlel. A jelenlevõk elõtt
ismeretlen világban jár. Arcképek jelennek meg elõtte a monito-
ron, szövegek. Sajátos nyelven megírt, sok rövidítéssel tarkított,
többnyire közvetlen humorú, máskor indulatos megnyilatkozá-
sok. Az arcképek tulajdonosai nagyrészt ismeretlenek a gép elõtt
ülõ számára, az sem lehetetlen, hogy nem is élnek, vagy a portré-
hoz tartozó szöveg nem tõlük származik. A szöveges üzenet létre-
hozója nem egyszer más ember arcképét mellékeli a bemutatko-
zásához, a csúnyácska lány egy szépségkirálynõ ábrázatát kéri köl-
csön, fürdik abban az élményben, hogy ismeretlen ismerõsök
mint szépséges lányt képzelik õt el. Minden bizonytalan, feltétele-
zett. Virtuális, ahogy elnevezték.
Létezik egy kifejezés: „virtuális valóság”. A két szó viszonyában
ellentmondás fejezõdik ki. Ugyanis ami virtuális, az nem valósá-
gos, nem létezik. Mesterségesen hozták létre, de képes azt az illú-
ziót kelteni, hogy valóban van. A mi internetes böngészõ fiatalunk
majdnem azt az érzést éli át, mintha regényt olvasna, de õ ráadá-
sul abban a tudatban ül ott, hogy amit a képernyõrõl befogad, az
igaz. Kiépül benne egy elképzelt világ. Emberi lények lépnek elé-
je, akik vagy vannak, vagy nincsenek, átéli a problémáikat, reagál
a megnyilatkozásaikra, belép egy képzelet szülte világba õ maga
is. Ír a saját vonzalmairól, düheirõl, de közben önmagát is stilizál-
ja. Amit õ ott leír, az kicsit meg van szépítve, idomul a virtuális
közeghez.
Amiben õ ott jár-kel, annak semmi köze nincs a körülötte levõ va-
lósághoz, a családjához, a házi feladataihoz, amelyek elkészítése
kétséges, mert nehéz kiszakadni a virtuális ábrándvilágból, annak
nagyon erõs szívó hatása van. Amilyen mértékben nehéz, olykor
gyötrelmes az igazság, olyan mértékben vonzó a képzeletben
megjelenõ virtuális világ. Ne higgyük azonban, hogy itt nem érik
bántalmak az egyént! Vannak netezõk, akik a rejtettséget kihasz-
nálva igyekeznek kiélni rossz hajlamaikat, nem restek zaklatni a
partnert, különbözõ ajánlatokat, követeléseket, ígéreteket fogal-
maznak meg. Aki nincs észnél, az könnyen kelepcébe kerülhet.
Nagy kincs az internet! Néhány gombnyomás, és rendelkezésünk-
re áll a világ egy kis szobában. Minden kincs kártékonnyá válhat
azonban, az emberek már ilyenek. Mindent el lehet rontani. Ha
pedig valami nagyon nagyszerû dolog elromlik, abból nagy bajok
származhatnak. Vannak, akik depressziósak lesznek a virtuális vi-
lág hatására. Sokan elidegenednek a hozzátartozóiktól, egy nem
létezõ ország polgáraivá válnak, elhanyagolják a valóságot, a
tényleges dolgaikat. Pedig nyilvánvalóan megtalálhatnák a bajuk
ellenszerét. Hogy hol? Hát az interneten, mert hiszen ott minden
megvan. Csak keresni kell.

(L. A.)
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Cecei sulibörze
A székesfehérvári

„Pályaválasztási kiállításon”

Szombaton a 8. osztályos érdeklõdõ tanulók szüleikkel együtt
Székesfehérvárra utaztak a „Pályaválasztási kiállításra”.
Sok megyei és megyén kívüli iskola jelent meg a rendezvényen,
ami nagy lehetõséget jelentett a diákok és szüleik számára egy-
aránt. Elbeszélgethettek az iskolák képviselõivel, tájékoztató
anyagokat gyûjthettek a számukra érdekes intézményekrõl.
Megerõsítést kaphattak azok a diákok is, akik már tudják, hogy
melyik középiskolában szeretnének továbbtanulni. Akik még
nem döntöttek, ötleteket kaphattak.
Az ide látogató fiatalok többféle totót is kitölthettek, amik vissza-
jelzéseket adtak képességeikrõl, erõsségeikrõl.
Mindenkinek nagyon tetszett a ciszterci gimnázium kulturális be-
mutatkozója, amit közösen tekintettek meg.
Az iskola szervezésének köszönhetõen minden érdeklõdõ ingyen
utazhatott el a kiállításra, amit ezúton is nagyon köszönünk!

A Cecei Általános Iskola 8. évfolyamos diákjai és szüleik

Lengyeltóti intézményvezetõk látogatása

Múlt héten kedden 8 iskolavezetõ kolléga érkezett a Cecei Általá-
nos Iskolába, hogy tapasztalatcsere keretében megvásárolják az
intézmény jó gyakorlatait, és hospitáláson vegyenek részt.
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás képviselõi, akik va-
lamennyien tagintézmény-vezetõk voltak, megismerkedtek a két
– a cecei és az alapi – tagintézmény mindennapi életével, módsze-
reivel, munkaszervezési eljárásaival. Tapasztalatcsere keretében
elmondták a saját örömeiket, gondjaikat, a mindennapi életükkel
kapcsolatos információkat is. Örömüket fejezték ki, hogy hasonló

körülmények, kondíciók közötti iskolák között jött létre ez a
gyakorlatátadás, ami az adaptálhatóságot is nagyban segíti.
Átadásra kerültek a „Magyarország, Te vagy a szívembe írva… –
Október 23-ára emlékezünk” és a „Mit kíván a magyar nemzet!”
elnevezésû jó gyakorlatok Cecén, valamint a „Kicsengetéstõl be-
csengetésig” jó gyakorlat Alapon. Emellett a vendégek megis-
merték az elõkészületben lévõ jó gyakorlatainkat is, amiket folya-
matosan töltünk fel az Educatio kosár felületére, amik a késõbbi-
ekben lesznek megvásárolhatóak.
Ezt követõen a lengyeltóti vendégek hospitáláson vettek részt az
Alapi Tagintézményben, melynek során Csajtainé Szabó Ágnes
cecei utazó pedagógus tartott IKT-alapú biológiaórát a 7. évfo-
lyamosoknak, majd mûhelymunka keretében elemezték a látot-
takat. Mivel több biológia szakos vendég is érkezett hozzánk, a
tapasztalatcsere igen hasznos volt.
Nagy jelentõsége van az ilyen és ehhez hasonló hospitálásoknak,
tapasztalatcseréknek, ahol az egymástól távol mûködõ intézmé-
nyek képviselõi találkozhatnak. Megoszthatják örömeiket, gond-
jaikat egymással, segítséget nyújthatnak egymásnak az aktuális
kérdésekben. Különösen nagy jelentõsége van ennek a mostani
változó közoktatási helyzetben, és nagyon fontos olyan szem-
pontból is, hogy hasonló adottságú intézmények találkozhatnak,
amiknek hasonlóak a mindennapi gondjai, így tanácsokat is ad-
hatnak egymásnak.

Cecei iskola

Vadászatra fel!
A szombat a Hunor VT tagjainak egy fontos esemény kezdetét je-
lentette, ugyanis november közepén beköszöntött a hivatalos va-
dászidény. Ez alkalomból a társaság tagjai közül közel ötvenen vár-
ták a délelõtti „népszámlálást”, hogy végre megindulhasson a hajtás.
A viszonylag hideg idõ nemhogy nem szegte kedvüket, de még jól is
jött, hogy a tavalyival ellentétben idén nem kellett a sárban és a
vékony jégen egyensúlyozniuk.
Gyulamajorból indult az apróvad-vadászat, a cél természetesen az
volt, hogy minél több vadat sikerüljön elejteni. Számomra most de-
rült ki, hogy ez nem rossz dolog, mivel a vadásztársaság felmért terü-
lete alapján meg van határozva, hogy mennyi vadat kell (minimum)
elejteni évente.

A hajtás alatt a vadászháznál
készült a finom szarvaspör-
költ Pordán György és Pac-
zona István jóvoltából, akik a
vadászat után megrendezett
gyûlésre már meleg étellel
várták a vadásztársaság tag-
jait.
Nem volt eredménytelen ez a
nap, mivel összesen huszon-
három nyulat és négy fácán-
kakast ejtettek el, és ez még
csak a kezdet!

Menyhárt Daniella
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November 19., 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 Tudomány 2011–2031 12.35 Zöld Tea 13.05
Hungariq 13.35 World Music Expo 14.05 Erdõjárók 14.35 Valaki 15.05 A termé-
szet csodái 16.05 Mackómentõ akció 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencse-
szombat – A Luxor, az ötöslottó és a joker sorsolása 19.30 Híradó 20.00 Sporthí-
rek 20.15 Anyám 21.50 Balázs Fecó 60 23.40 Testvérek közt 1.15 Sporthírek
1.25 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Winx Club 10.30 Asztro show
11.30 Házon kívül 12.00 Híradó 12.05 Autómánia 12.40 Jéglovagok 13.40 Õslé-
nyek kalandorai 14.40 Sue Thomas – FBI 15.40 Döglött akták 16.40 001 – Az
elsõ bevetés 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 21.50 Való világ
23.10 Kritikus pont 1.05 Róma 2.10 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.25 Egyik kutya, másik nem!
10.55 Bajnokok Ligája magazin 11.25 Babavilág 11.55 Tûsarok 12.25 9 hónap
12.55 Gyilkos számok 13.55 Autóguru 14.25 Xena 15.30 Bûbájos boszorkák
16.30 13-as raktár 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.00 Valami Amerika 2.
21.20 Peacemaker 23.35 Fénysebességen 1.15 Ezo.tv 2.15 Kalandjárat 2.40
Teleshop 3.10 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
Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

November 20., 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 Tanúságtevõk 10.05 A sokszínû vallás 10.15 Evangélikus ma-
gazin 10.45 Református ifjúsági mûsor 10.50 Balatonfelvidéki református temp-
lomok 11.05 Szlovákok az evangélikus egyházban 11.30 Papírhídon 12.00 Hírek
12.05 Szellem a palackból 12.35 Anno 13.05 Básti Lajos emlékére: Othello Gyu-
laházán 14.40 Út Londonba 15.10 TS 15.50 Vasas Híd–DVSC-TEVA bajnoki lab-
darúgó-mérkõzés 18.05 Déltenger kincse 18.55 A lényeg 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek!21.30 Spíler 23.25 Örökmozgó Milk
1.30 Sporthírek 1.40 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.00 Híradó 12.05 Magyar autósport-magazin 12.15 Forma-1
magazin 12.40 Robin Hood 13.35 Merlin kalandjai 14.35 Sue Thomas – FBI
15.40 Eltûntnek nyilvánítva 16.40 Richie Rich – Rosszcsont beforr 18.30 Híradó
19.00 Való világ 21.45 Heti hetes 23.05 Beépített feleség 0.55 Portré 1.30 Egy
call girl titkos naplója
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2 Matiné 9.30
Nagy vagy! 10.25 Ability – A képességek próbája 10.55 Stahl konyhája 11.25
Kalandjárat 12.00 Borkultusz 12.30 Talpig nõ 13.00 Több mint testõr 13.30 Sim-
lis Jack, a karibi szuperkém 14.00 Összeesküvõk 15.10 Bûbájos boszorkák
16.10 Valami Amerika 2. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 A múmia visszatér
22.30 Frizbi Hajdú Péterrel 23.30 TotalCar 0.00 Célkeresztben 0.55 A hét kard le-
gendája 3.25 Ezo.tv 3.55 Napló 4.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa
17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.53 Zene 21.04 Rádiószínház 21.40 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 21., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 10.00 Déltenger kincse 10.55 Az emlékezet helyszínei 11.30 Napi-
rend elõtt 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Roma ma-
gazin 13.30 Domovina 14.00 Magiszter 14.30 Budapest természeti értékei 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 Sport-
hírek 20.15 Kékfény 21.10 Hacktion 22.05 Hétfõ este 22.40 Átok 23.10 Arany-
metszés 0.05 Hungariq 0.30 Sporthírek 0.40 Család csak egy van 1.30 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 14.10 Tucker, az autóbo-
lond 16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00
Való világ 22.10 Showder Klub 23.15 Minden, amit mindig is tudni akartál a pó-
kerrõl 23.50 Reflektor 0.10 Odaát 1.05 Egy Call Girl titkos naplója

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 Behálózva 13.15 Eva Luna
14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.25 Második élet 17.20 Update konyha
17.25 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.15 Jóban-Rosszban
21.00 NCIS 23.00 Aktív 23.30 Esküdj! 0.05 Tények este 0.40 Ezo.tv 1.15 Megté-
vesztve 2.40 Magellán 3.05 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 13.22 Zene 13.30 Az evangélikus egyház
félórája 14.05 Rádiókabaré 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30
Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért sza-
vak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúr-
kör 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 22., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Mindenbõl egy van 10.45 Színek és ízlések 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 álmodói – Tudós fiatalok 14.30 Csavargások
Afrikában dr. Livingstone ürügyén 14.55 Lássuk Indonéziát! 15.10 Angyali érin-
tés 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 A Kennedy család 21.00
DTK 22.10 Kedd este 22.45 Tudorok 23.40 Barangolások öt kontinensen 0.10
Esély 0.40 Sporthírek 0.50 Család csak egy van 1.35 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 14.15 Cserebere kará-
csony 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 Újabb kockázati tényezõ 1.25 Egy Call Girl titkos naplója
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.35 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20 Mondj igent! 13.15 Eva Luna
14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.25 Második élet 17.20 Update konyha
17.25 Eva Luna 18.30 Tények 19.00 Összeesküvõk 20.00 Jóban-Rosszban
20.30 Bajnokok Ligája 23.00 Aktív 23.30 Esküdj! 0.05 Tények este 0.40 Ezo.tv
1.15 Bajnokok Ligája 1.45 A titkos háború 4.50 TotalCar
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 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30
Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

November 23., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.54 DTK 10.55 Táplálkozási piramis 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 Termé-
szetfilm-fesztivál filmjeibõl 14.55 Lássuk Indonéziát! 15.10 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 Párizsi helyszínelõk 21.10
On The Spot 22.10 Szerda este 22.45 Kortárs 23.15 Dokuszerda 0.10 Szellem a
palackból 0.40 Sporthírek 0.50 Család csak egy van 1.40 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 14.20 Gilligan szigete – A ku-
lisszák mögött 16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok
közt 21.00 Való világ 22.35 Vámpírnaplók 23.35 Reflektor 23.50 Külvárosi téboly
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.40 Stahl
konyhája 9.45 Babapercek 9.50 Teleshop 11.25 Készen áll, Mr. McGill? 13.15
Eva Luna 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.25 Második élet 17.20 Update
konyha 17.25 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.05 Skandinávlot-
tó-sorsolás 20.15 Jóban-Rosszban 21.00 Doktor House 22.00 Szellemekkel sut-
togó 23.00 Aktív 23.30 Esküdj! 0.05 Tények este 0.40 Ezo.tv 1.15 A kardfogú
bosszúja 2.45 Babavilág 3.10 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A református egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Kö-
zelrõl 17.05 Liszt rapszódia 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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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 18., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Kósa Károly: Engedelmes-
ség (70p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és
0.00 Lapszemle
November 19., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremfoci, Ffi ké-
zilabda 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle
19.00 A nagykõrösi református irodalmi színpad elõadása (45p),
Miklya Luzsányik Mónika a reformáció hetén (45p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
November 20., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti
híradó 14.00 A nagykõrösi református irodalmi színpad elõadása
(45p), Miklya Luzsányik Mónika a reformáció hetén (45p) 18.00
Heti híradó 19.00 ZMC – Az anyaméh gyümölcse 1-2. 23.00 és
0.00 Heti Híradó
November 21. H: 7.00 Heti híradó 8.00 ZMC – Az anyaméh gyü-
mölcse 1-2. 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Nyitott Egyetem:
Ulbert József elõadása (25p), Népdalkör-találkozó Hantoson
(110p), Borszentelés a Borbarátokkal Lepsényben (80p) 23.00 és
0.00 Heti Híradó
November 22., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport: Teremfoci, Ffi ké-
zilabda 13.00 és 18.00 Heti Híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és
0.00 Heti Híradó
November 23., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Nyitott Egyetem:
Ulbert József elõadása (25p), Népdalkör-találkozó Hantoson
(110p), Borszentelés a Borbarátokkal Lepsényben (80p) 13.00
Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremfoci,
Futball 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 24., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremfoci, Futball
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 ZMC – Az anyaméh gyümölcse
1-2. 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 24., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.50 Fizikaóra – Yvon Fortin 10.10 Van képünk hozzá 11.05
Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Slovenski
utrinki 13.30 Kvartett 14.00 TED 14.30 Természetfilmesek és egyéb állatfajták
14.55 Lássuk Indonéziát! 15.10 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 Hallgass a szívedre! 21.55 Csütörtök este 22.30 Valaki 23.00
Múlt-kor 23.30 Angi jelenti 0.30 Sporthírek 0.40 Család csak egy van 1.25 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 Passionada – A szere-
lem játéka 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 0.20 Reflektor 0.35
Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.40
Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.50 Teleshop 11.25 Diana hercegnõ meggyil-
kolása 13.15 Eva Luna 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.25 Második élet
17.20 Update konyha 17.25 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.15
Jóban-Rosszban 21.00 Üvegtigris 2. 23.20 Aktív 23.50 Esküdj! 0.25 Tények este
1.00 Ezo.tv 1.35 A blogger 2.25 Sötét titkok 3.40 Segíts magadon! 4.05
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egy-
ház 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 25., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 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
13.50 Napló: Pilinszky János: Egy lírikus naplójából 14.00 Kõ, papír, olló 14.25
Vers-közelben 14.35 Natúra 15.00 Pilinszky János emlékére 15.05 Angyali érin-
tés 15.55 Különleges mentõalakulat 16.45 MM 17.35 Pilinszky János emlékére
17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Tiszta õrültek háza 21.00 Mindenbõl egy van 22.00 Péntek este 22.35 Csa-
ládom és egyéb emberfajták 23.00 A hivatal 23.35 Queen – Live In Budapest
1986 1.05 Sporthírek 1.15 Család csak egy van 2.00 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 Az éden titkai 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való vi-
lág 22.10 Az utolsó meló 0.00 Reflektor 0.15 Törzsutas 0.45 Róma 1.50
Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.35
Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30 Fedõneve: Jane Doe
13.15 Eva Luna 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.25 La Pola 17.20 Update
konyha 17.25 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.15
Jóban-Rosszban 21.00 Összeesküvõk 22.25 Aktív 23.00 Esküdj! 23.35 ALL IN –
Kezdõk és nagymenõk 0.05 Tények este 0.40 Ezo.tv 1.40 Hõsök 2.30 A Holcroft
egyezmény 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 13.25 Zene 13.30 Az unitárius 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 Gye-
reksáv 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) 418 6078

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

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

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

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

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

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

Tojójérce 1.050 Ft/db, elsõ osztályú étkezési bur-
gonya 1800 Ft/zsák (30kg) eladó. 06 (70) 351 7850

OMV töltõállomás Dunaújvárosnál, nõi munkatár-
sakat keres. Érdeklõdni hétköznap 10-17-ig. 06
(30) 385 0414, 06 (30) 505 6561
Garázskapu-nyitó és gyermekülés eladó. 06 (20)
429 4482
Termelõi méz kapható, széles választékban. Sár-
bogárd területén ingyenes kiszállítással. Farkas
méhészet 06 (30) 380 7206 2086333

Alkalmi munkára szakképzett eladót keresek.
(autó elõny) 06 (30) 579 4255 2083662

Árpád-lakótelepi garázs eladó. 06 (70) 410 8566
20886330

Földlabdás luc- és ezüstfenyõk eladók 06 (30) 548
4424
Ady-lakótelepi földszinti, egyszobás panellakás
eladó. 06 (30) 932 6818 2086243

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

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

ÓRA-ÉKSZER, karórák, faliórák,
ébresztõórák, órajavítás,
arany- és ezüstékszerek,

ékszerkészítés, törtarany felvásárlás
Sárbogárd, Ady Endre út 89.

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása.

06 30 440 5790

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2011. november 19-én, szombaton.

ÓRIÁSI KABÁT-, ÖLTÖNY-,
KOSZTÜM-CSEREAKCIÓ!

Egy megunt kabátját, öltönyét most
beszámítjuk, ha újat vásárol!

* nõi, férfi- szövetkabátok (36-60-as méret); * fiatalos és mama fazonok;
* eredeti szõrmés kabátok; * öltönyök (9900 Ft-tól) EXTRA méretben is!
* kosztümök, zakók, szövet- és bársonynadrágok!
ÓRIÁSI VÁLASZTÉK — MAGYAR TERMÉK!
Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2011. november 19-én, szombaton, 9-12 óráig.Viharok és

szivárványok
A tavalyelõtti sikeres

négykezes koncert folytatása.

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

Miniska Mónika és
Endl László
zongorázik.

A mûsor átfogó válogatás
a 19-20. század zenéjébõl.

Várjuk a zenekedvelõket!

Bogárd-Dal Egyesület

Helyesbítés
A Zengõ Óvoda eseményeirõl szóló írás
végén Koncz Jánosné neve tévesen je-
lent meg. A hibáért elnézést kérünk!

Szerkesztõség
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