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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

F A L U D I S Z N Ó T O R
Disznóvágás Sárhatvanban

November 19-én a sárhatvani nyugdíjasklub vacsorával egybekö-
tött disznóvágásra invitálta a falu népét. Erre hívtak bennünket is,
hogy tudósítsunk a nagyobb közösség számára is az eseményrõl.

Mint a klub vezetõje, Gyõriné Mariann elmondta: ezzel a rendez-
vénnyel a céljuk az, hogy felelevenítsék a régi szép idõket, amikor
még békésen, vidáman, családiasan zajlottak ezek az események a
faluban. S mindemellett az a szándék vezérelte a közösséget, hogy
ezzel is erõsítsék az összefogást a faluban. A klub igen sikeresen
gazdálkodott a közös pénzükkel. Most úgy gondolták, hogy az ed-
dig megtakarított közös pénzbõl valami olyan eseményt rendez-
nek, ami az egész falu számára szép ajándék lenne, s így határoz-
ták el azt, hogy legyen ez egy közös disznóvágás, esti vacsorával és
mulatsággal.

Folytatás a 9. oldalon.

Sikeres Retro Party
a Zengõ ovisok javára

A tavaszihoz hasonló elnevezéssel került megrendezésre novem-
ber 12-én a Mészöly Géza Általános Iskola aulájában az a hajnalig
tartó buli, melynek bevételébõl szeretnénk a Zengõ óvoda udvari
játékait felújítani.
A Zengõ Óvoda szülõi szervezetének rendezésében most is sokan
mulattak a fergeteges hangulatú rendezvényen.

Köszönet érte Keresztes Csabának, aki a zenét szolgáltatta, Mol-
nár Imrének, Kovács Juditnak, Vörösné Badics Mariannak,
Kériné Tóth Nikolettnek – akik fáradhatatlanul szolgálták ki a je-
lenlévõket. Köszönet a kávét fõzõ nagymamának, Szöllõsi
Istvánnénak. Külön köszönet Gyõri Lajosnénak, aki mint a szülõi
szervezet elnöke több éve szervezi és koordinálja ezeket a rendez-
vényeinket. Köszönet a Szülõknek a szombati és vasárnapi terem-
rendezésért, rendrakásért, valamint a felajánlásokért. Köszönjük
az általános iskola igazgatójának, Nagyné Rehák Juliannának,
hogy rendelkezésünkre bocsátotta az aulát. És mivel a sor szinte
végtelenül folytatható lenne, természetesen köszönet illet
mindenki mást, aki sokat tett a rendezvény sikeréért.
A Zengõ Óvoda gyermekei és dolgozói nevében:

Freschli Józsefné
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NAPLÓ
– a sárbogárdi képviselõ-testület
november 18-ai nyílt ülésérõl –

Dr. Sükösd Tamás polgármester napirend
elõtt bejelentette, hogy az országgyûlés
rendkívüli ülése miatt Varga Gábor beszá-
molója az országgyûlési képviselõi munká-
járól a következõ testületi ülés napirendjé-
re kerül át.

Gazdálkodás,
költségvetési koncepció

A testület megtárgyalta az önkormányzat
2011. évi gazdálkodásának idõarányos tel-
jesítését, valamint a 2012. évi költségvetési
koncepciót.
Dr. Sükösd: Látható, hogy idõarányosan,
jól teljesültek a költségvetés bevételei. A
kistérség is vélhetõen december elejére ki-
egyenlíti a kifizetetlen számláit, így év vé-
gére teljesen egyensúlyba kerül a költség-
vetésünk.
A beszámolót a testület hét igen szavazat-
tal elfogadta.
Dr. Sükösd: Sárbogárd 2012. évi költség-
vetési koncepciójában sok kérdés nyitott,
mivel a Magyar Köztársaságnak sincs még
költségvetése. Annyi már most is látható
számunkra, hogy a személyi jövedelemadó
helyben maradó része várhatóan kevesebb
lesz, a normatív finanszírozás talán egy ár-
nyalattal több, ennek tükrében a jövõ évi
költségvetés 8 millió Ft körüli hiányt mu-
tat, tehát annyival mindenképpen keve-
sebb lesz. Mindenképpen számolnunk kell
a gyermekétkeztetésnél, a szociális étkez-
tetésnél, illetve a szociális ágazatban ár-
emelkedéssel. A költségvetés elsõ, januári
körére már jelentõsen többet fogunk tud-
ni, mert december 31-éig az országgyûlés-
nek muszáj lesz elfogadni azokat a jogsza-
bályokat, amik alapján a végleges költség-
vetést meg tudjuk csinálni.
A pénzügyi bizottság javasolta, hogy a mû-
ködési forráshiány a 150 millió Ft-ot ne ha-
ladja meg; a forráshiányt 20 millió Ft-tal a
2011. évi pénzmaradványból, 130 millió
Ft-tal a mûködési célú hitelbõl kell finan-
szírozni.
Betervezésre kerülnek a költségvetésbe a
következõ pályázati önrészek is: városköz-
pont-rehabilitáció – 22 millió Ft, belterüle-
ti vízrendezés – 16 millió Ft, felújítási pá-
lyázat – 5 millió Ft, a Kippkopp Óvoda nyí-
lászáróinak cseréje – 7,5 millió Ft, skate-
park – 1.250.000 Ft, a hivatalnál informati-
kai eszközök pótlása 2 millió Ft.
Az elõterjesztés 15. pontjában álló fejlesz-
tésekre 50.722.000 Ft hitel tervezhetõ.
A többi bizottság egyetértett az irányszám-
okban.

Dr. Sükösd: A költségvetésen látszanak a
megszorítások. A nem kötelezõ feladatok
finanszírozásában nyilvánvalóan csökke-
nés várható. Ösztönzünk minden együtt-
mûködõ szervezetet arra, hogy próbáljon
pályázni, pénzt összeszedni – a szó jó értel-
mében –, a törvényes lobbi mentén, ahon-
nan tudnak. Nem lehet az önkormányzat-
ra, mint egyfajta megváltóra várni. Az át-
alakuló szociális rendszer az eddig is meg-
lehetõsen feszített költségvetésünkön vél-
hetõen tovább fog feszíteni. Jelentõs az
összeg, amit segélyezésre fordítunk. Az
idei évben elõkészített pályázatok önrésze
is a jövõ évi költségvetést terheli. Minden-
képpen örömteli hír, hogy pénzmaradvá-
nyunk is lesz, 20 millió Ft nagyságrendben.
A bizottságok által ajánlott változtatásokkal
az elõterjesztést a testület elfogadta.

Jövõ évi munkaterv

Dr. Sükösd: Az intézményvezetõktõl, a
munkaügyi központtól illetve a rendõrség
vezetõjétõl kaptunk javaslatot a jövõ évi
napirendekkel kapcsolatban. Ezeket be-
építjük a munkatervbe. Számos jogszabá-
lyi kötelezettségünk van, melyeket szintén
nem hagyunk ki, illetve Juhász János kép-
viselõtársunk adott be több javaslatot. Ja-
vaslataiból amit lehetett, beleépítettünk a
munkatervbe.
Juhász János: A szociális konyha üzemel-
tetésének pályáztatására tett javaslatom
mellõzésének indokát szíveskedjen kifej-
teni.
Dr. Sükösd: A szociális konyha kialakítá-
sához, a személyi és tárgyi feltételek meg-
teremtéséhez szükséges anyagi fedezet hi-
ányában a javaslatnak jelenleg nincs aktu-
alitása.
Juhász: Önnek mit jelent az, hogy szociális
konyha?
Dr. Sükösd: Azt jelenti, hogy szociális
konyha. Nem pontosan tudom, hogy mire
tetszett javaslatot tenni, de nyilván kifejti.
Juhász: Amikor Önt megválasztották, az
ügyek átadása, átvétele során pontosan
tudnia kellett, hogy milyen szerzõdések
vannak, és melyik mikor jár le. Arra tettem
javaslatot, hogy a közétkeztetés üzemelte-
tését pályáztatni kell 2012. VIII. hó 31.
elõtt. A laktanya városrendezési tervbe il-
lesztésével kapcsolatban arra hívom fel a
figyelmét, hogy az eleve honvédségi célú
terület. Ha oda ipart, vagy bármi mást
akarnának telepíteni, ahhoz módosítás
kell, és az némi idõbe telik. A központi or-
vosi ügyelet kistérségi formációban vélhe-
tõen év közepén megszûnik, ha igazak a

hírek, ezért beszélni kell arról, hogyan lesz
a mûködtetés tovább.
Dr. Sükösd: A szociális étkeztetésre vo-
natkozó szerzõdés lejártáról tudok, veze-
tõi értekezleten megbeszéltük, sõt, egy
közbeszerzési szakértõvel egyeztettem is
ebben a tárgykörben. A laktanya vonatko-
zásában az MNV ZRT.-nél és a honvéd-
ségnél is voltunk. Hogy rajzmódosítás
kell-e, azt szerintem bízzuk majd azokra,
akiknek ehhez hozzáértése van. Rajzmó-
dosításra nincsen szükség, ez egészen biz-
tos, mert ezt az utat végigjártuk, és errõl
nyilvánvalóan be fogok akkor számolni,
amikor szükséges lesz.
Juhász: Az orvosi ügyeletre nem kaptam
választ.
Dr. Sükösd: Azt gondolom, hogy ez még
nincsen befejezve. A kistérség egész évre
tervez, nem éreztem annak jogosultságát,
hogy arra spekuláljunk, hogy esetleg a kis-
térség év közben meg fog szûnni. Ha meg
fog szûnni, és át kell vennünk az orvosi
ügyeletet, akkor ebben a tekintetben a
munkaterv módosítását kezdeményezni
fogom.
7 igen és 1 nem szavazattal az elõterjesz-
tést elfogadta a testület.

Orvosi ügyeleti gondok

Az I. sz. fogorvosi körzet helyettesítését
továbbra is Branis doktornõ rendelõje
végzi.
Dr. Csanádi József háziorvost a doktor úr
kérésére felmentették az ügyeleti feladat-
ellátás alól. A polgármester a testület ne-
vében megköszönte Csanádi doktor eddig
elvégzett munkáját.

Bejelentések

Vihar a biliben –
ez nem „lovagrendügy”

Juhász: Amikor a bizottság odaítélt egy
alapítványnak adományt, vagy forrást, tá-
mogatást, az nem törvénysértõ? Utána-
néztem, s úgy látszik, hogy a kormányhiva-
tal álláspontja szerint mégis törvénysértõ.
Kaptak-e észrevételt ezzel kapcsolatban?
Dr. Sükösd: Az önkormányzat képviselõ-
testületét ezzel kapcsolatban még nem ke-
reste meg senki. Ebben a kérdésben tele-
fonon keresték meg a jegyzõ asszonyt a
kormányhivataltól. A képviselõ úr által jel-
zett „határtalanul súlyos jogsértések” egyi-
ke, hogy használta a jegyzõ a szövegben az
„illetve” kifejezést. Ez nem éri el még azt a
szintet sem, hogy írásban bármilyen fajta
felhívást bocsássanak ki a jegyzõ irányába,
mint a törvényesség õréhez. Utoljára a
kormányhivatalban tegnap voltam. Ha lett
volna komoly gondjuk, akkor vélhetõen
szóltak volna.
Juhász: Örülök, hogy így elbagatellizálja
ezt éppen két jogász, akik a jogszabály-
szerkesztéseknek a fõ ismerõi kell, hogy
legyenek.
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Dr. Sükösd: Elmondom még egyszer, las-
san, hogy mindenki megértse. Én azt
mondtam…
Juhász: Én elsõre is megértettem, énve-
lem ne gúnyolódjon, arra kérem!
Dr. Sükösd: Akinek nem inge, nem veszi
magára.
Demeterné dr. Venicz Anita: Szerdán dél-
után fél négykor kerestek telefonon. Dr.
Nagy Ildikó hívott fel azzal, hogy egy beje-
lentés érkezett hozzá különbözõ tárgykö-
rökben, az SZMSZ, a házasságkötési ren-
delet illetve a társulási megállapodás vo-
natkozásában. Elmondta, hogy a bead-
ványt megvizsgálta, nem talált olyan mér-
tékû jogsértést, ami miatt írásos bejelen-
tést kellene tennie, ezért szóbeli észrevé-
tellel élt. Tájékoztatott szóban arra vonat-
kozóan, hogy mit tartalmaz a beadvány. A
beadványt tehát én sem láttam, december
15-éig kaptam arra határidõt, hogy meg-
vizsgáljam, és ha szükséges, az általam ítélt
intézkedéseket megtegyem. Azt is megbe-
széltük, hogy december 9-én van testületi
ülés, ha szükséges és indokolt, a rendelet-
módosításokat elõterjesztem, és akkor a
határidõben is benne vagyunk. Az alapít-
ványok kapcsán a kormányhivatalban sin-
csen egységes álláspont.
Juhász: Alapítványok nem kaptak támo-
gatást.
Demeterné: És miért nem kaptak?
Juhász: Mert szerintem nem kaptak.
Demeterné: Volt rá kiírva pályázat esetle-
gesen?
Juhász: Most számvevõszéki elnök, vagy
mit játszik velem?
Demeterné: Én csak kérdezek.
Juhász: Nem is vagyunk beszélõ viszony-
ban.
Dr. Sükösd: Elnézést, ez itt nem egy ma-
gánbeszélgetés. Sárbogárd jegyzõje föltett
egy kérdést, ha nem tetszik rá válaszolni,
az is elfogadható.
Juhász: Nem válaszolok.
Dr. Sükösd: Ez is egy válasz, természete-
sen.
Ferencz Kornél: Vannak apróbb bejelen-
téseim, leírtam.
Dr. Sükösd: Azt megköszönjük. A mûsza-
ki osztály ugyanúgy reagál majd, mint a
szóban elhangzottra.
Macsim András: A Vasút utcán sok sze-
mét van az árkokban. Igazából mindig an-
nak a szégyene, aki elõtt van a szemét,
mert nem képes kimenni és összeszedni,
de a járdák is rosszak, s ez az önkormány-
zat gondja.
Dr. Sükösd: A buszmegálló vonatkozásá-
ban lesz intézkedés tavasszal. A malomnál
a járda egyik része egy felszámolás alatt lé-
võ cég tulajdona. Az tényleg katasztrofális
állapotban van. A Zichy-malom jelenlegi
tulajdonosától kaptam ígéretet; ha meg
tudja venni a szemben lévõ területet is, ak-
kor hajlandó azt a várossal együttmûködve
rendbe tenni.
Macsim: Katalin-bált szeretnénk rendezni
Miklóson a klubban. Azt a visszajelzést
kaptam, hogy csak azzal a feltétellel adják
ki a klubot, hogy fizetni kell 8.000 Ft-ot.
Van ilyen jogszabály?

Dr. Sükösd: Ez az ÁMK belsõ ügye, nem
képviselõ-testületi hatáskör. Az intézmé-
nyektõl a költségvetés készítésekor elvár-
juk, hogy próbáljanak szert tenni bevéte-
lekre, és próbáljanak a lehetõ legkevésbé
az önkormányzatra szorulni. Õk e szerint
cselekszenek.

Erõs Ferenc: Miklóson a Munkácsy és a
Rákóczi útnál van egy rövid szakasz, ahol
akkora gödrök vannak már, hogy azzal va-
lamit kellene kezdeni. Többen jeleztek a
járdával kapcsolatban a Köztársaság úton
végig. Ami kijön a Miklós utcából a Köz-
társaság útra, azzal is kellene valamit kez-
deni, összefogással.

Nagy Tibor: A vasúti menetrenddel kap-
csolatban érkeztek panaszok. A decembe-
ri új menetrendnél sajnálatos, hogy az üte-
mes vonatindulások maradnak továbbra
is. Ez nekünk nem megfelelõ. Magas a bér-
let ára is. A Sávoly közben az egyik áteresz-
nél felbukkant egy forrás. A vízmû ezt a
forrást már 4 éve figyeli. Egyértelmûen ki-
derült, hogy ez a közmûvek közvetlen kö-
zelében fakadt felszínre, de nem csõtörés-
rõl van szó. Egy tiszta vizû, szagtalan, ál-
landóan folyó vízrõl van szó. A legszára-
zabb idõben is folyik. Valamit kezdeni kel-
lene ezzel. A Kígyó és a Nyíl utca lakói je-
lezték, hogy a szemétszállításnál üvegtör-
melék kerül az úttestre. Ferencz Kornéltól
kérem, hogy ennek járjon utána.

Dr. Sükösd: A forrás vonatkozásában volt
egyeztetés, és még lesz is.

N. Kovács Zsolt: Szeretném a város lakos-
ságának a figyelmét felhívni az ebtartás
szabályainak a betartására! Többen tettek
panaszt, hogy több esetben a kutyák kint
csatangolnak az utcákon. Arra kérek min-
denkit, hogy erre jobban figyeljen!

Zárt ülésen tárgyalták az Egyesített Szo-
ciális Intézmény vezetõi pályázatait. Két
pályázat érkezett be. A szakma és a kér-
dést tárgyaló bizottság is egyöntetûen dr.
Horváthné Lang Erika pályázatát támo-
gatta. A pályázattal kapcsolatban Hantos
és Nagylók önkormányzata is ugyanilyen
döntést hozott. A sárbogárdi képviselõ-
testület ellenszavazat nélkül döntött arról,
hogy a fentiekre is tekintettel ezt a pályá-
zatot támogatják.

Hargitai Lajos

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete a 2011. november 18-ai ülésén elfogadta:
– a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Város Önkormányzatá-
nak 2011. évi költségvetésérõl szóló 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete
módosításáról;
– a 31/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat tulajdonáról, a tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének
egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 32/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Város Helyi Építési Sza-
bályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal szerve-
zési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Értesítés
Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság
3. Katonai Igazgatási Központ, Tobor-
zó és Érdekvédelmi Központ 2011. no-
vember 25-én 9.00 órától 12.00 óráig az
érdeklõdési körébe tartozó nyá. kato-
náknak, katonaözvegyeknek kihelye-
zett ügyfélszolgálatot tart a volt HEMO
(József A. u. 15/b) klubhelyiségében.

HBE-vezetõség

Lakossági kérés
Sárbogárd központjában a buszmegál-
lóban ismét lekaparták a menetrendet.
Kérjük, tegyenek ki új menetrendet az
illetékesek!

MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk

Önt és kedves családját

2011. december 3-án
20 órától kezdõdõ

MIKULÁS-BÁLUNKRA!

Helye: Sáregres, mûvelõdési ház.
Belépõdíj: 500 Ft.
A jó hangulatról Vörös József gondos-
kodik.
Tombolatárgyakat és egyéb támogatást
szívesen fogadunk.
A bevételt a SÁREGRESI gyerekek-
nek rendezendõ és helyi közösségi
programok költségeinek biztosítására
fordítjuk! Az eddig kapott támogatáso-
kat köszönjük!
Minden mulatni vágyót szeretettel vá-
runk!

Sáregresért Közhasznú Egyesület
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60 éves a gimnázium
Interjú Boda János igazgatóval

A sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium
fennállásának 60. évfordulója kapcsán közölt
cikksorozatunk utolsó részeként az elmúlt öt
év történéseirõl, valamint a jövõbeli elképze-
lésekrõl beszélgetett Boda János igazgatóval
Hargitai Kiss Virág.
– Az elmúlt öt évben hogyan alakult a gyere-
kek létszáma az iskolában?
Boda János: – Tovább növekedtünk; öt év-
vel ezelõtt 409-en voltunk, most 429-en va-
gyunk. Úgy tûnik, e körül stabilizálódik a
létszám.
– A tantestület létszáma is eléggé stabil.
– Jobbára lezárult a generációváltás a tan-
testületben. Nyugdíjba ment Géró A.
Péterné, Géró A. Péter, Györéné Lengyel
Teréz, Kozma Andrásné, Kozma András,
Leszkovszki Albinné, Tatár Józsefné, Ta-
tár József, Zocskárné Bartal Zsuzsanna.
Van, aki még óraadóként dolgozik. Sajnos
kevés olyan kolléga van, akinek nem én ír-
tam alá az elsõ kinevezését. Már 25 éve itt
dolgozom. A fluktuáció szerencsére nem
nagy, bár vannak szakok, amelyeket nehéz
pótolni (például egy matematika–fizika
szakos tanárra nagy szükségünk lenne), de
meg tudjuk oldani a feladatainkat. Néhány
területen magasabb kicsit az óraszámunk.
– Sikerült-e tartani azt a törekvést, hogy lehe-
tõleg volt diákok kerüljenek ide tanítani?
– 60 %-nál magasabb a volt diákok aránya
minden szakterületen.
– A tanári létszám összesen mennyi?
– 35 fõ. A megye nehéz anyagi helyzete mi-
att nem lehetett úgy betölteni álláshelye-
ket, ahogy szerettük volna, úgyhogy van
üres álláshelyünk is. De nem tudjuk, hogy
az új köznevelési törvény és az azzal kap-
csolatos esetleges óraszámváltozások mi-
lyen irányba kényszerítenek bennünket.
– A fiatalabb tanárok át tudják-e venni azo-
kat a feladatokat, amiket elõdjeik pluszként,
szabadidejükben vállaltak?
– Az iskola egész éves tevékenysége jól sza-
bályozott. Minden tanórán kívüli tevé-
kenységnek megvan a maga felelõse. Pél-
dául, hogy egy ünnepségért melyik osztály
felel. Örülök, hogy a kollégák keresik az
olyan feladatokat, amik az iskolaéletet szí-
nesítik, és amiket szívesen csinálnak. Kézi-
labdában, fociban is szép eredményeket
értek el. A középiskolás lánycsapatunk
megnyerte a megyei bajnokságot, országos
döntõkön szerepelt. Nem tudjuk megfizet-
ni azt, amit egy edzõ egy csapattal mûvel.
Új területek is jelentek meg, mint a képúj-
ság. A folyosón a tárlók újra tele vannak,
szépek, rendezettek. Visszakerültek a tab-
lók is idõrendi sorrendben.
– A tanulmányi eredmények szépen alakul-
tak.
– Az elmúlt 4-5 évben csak 1-2 századdal
maradunk le a 4-es átlagtól, vagy elõzzük
meg a 4-est. Ez a szakközépiskolai osztá-
lyok számával is összefügg egy kicsit, mert

ott viszonylag gyengébbek a tanulmányi
eredmények. Az érettségi átlagok 4,2-4,3
körül vannak, ami visszaigazolja, hogy vi-
szonylag jól értékelnek a kollégák. A to-
vábbtanulóink visszajelzéseibõl is kitûnik,
hogy érdemes volt annyit dolgozni, mert
például matekból jó helyen vannak a cso-
portjaikban a fõiskolán, egyetemen.
– Volt régebben egy rangsor középiskolák-
nak. Ez még létezik?
– Nem találkoztam vele évek óta. Van egy-
fajta rangsor, ami az OKTV-eredmények
alapján készül. De annyira sokféle lett a
középfokú oktatás, hogy nehéz az összeha-
sonlítás. Annak örülök, hogy az elmúlt 5
évben volt 3 OKTV-döntõsünk: 2007-ben
matematikából, 2009-ben magyarból, ta-
valy franciából. Ez azt jelenti, hogy abból a
tantárgyból az ország 10-ében, 20-ában
benne volt valaki az iskolánkból.
– Ezen kívül ti magatokat miben tudjátok
mérni, hogy jól haladtok-e?
– Ami igazán számít, az az, hogy ha valaki
innen tovább akart tanulni, akkor tovább
tudott tanulni. Az osztályaink 80-90 %-a
továbbtanul. Ennek örülünk, de tudjuk,
hogy e mögött ott van, hogy a felsõoktatás
befogadóképessége megnõtt, felvesznek
sok mindenkit, aztán szelektálnak. Ez a
következõkben valószínûleg változni fog.
– Milyen az ide jelentkezõk aránya? Az isko-
la egyik nagy elõnye, hogy a legközelebbi
középiskolák Fehérváron, Dunaújvárosban
vannak.
– Ez egészen biztosan óriási elõny, ráadá-
sul Dunaújváros felé rossz a közlekedés,
tehát annak elszívó hatása nem nagyon ér-
zékelhetõ. Fehérváré viszont igen, különö-
sen, mivel ott elszaporodtak az alapítványi
iskolák. Sokkal több a fehérvári középis-
kolai kapacitás, mint az általános iskolai
végzettek száma, tehát kénytelenek min-
denféle ígéretekkel gyerekeket gyûjteni.
Ennek ellenére a beiskolázásunk stabilnak
mondható. De egy jó gimnázium eredmé-
nyességéhez hozzátartozik, hogy szelektál-
ni tudjon a felvételizõkbõl, mert a beisko-
lázás meghatározza a végeredményt.
– Ma már többféle képzéstípusból választ-
hatnak az ide jelentkezõk.
– Minden érdeklõdést ki kell elégítenünk,
minden szakirány iránt érdeklõdõ diáknak
meg kell adni a lehetõséget a tanulásra, to-
vábbtanulásra, ezért meghagytuk az álta-
lános gimnáziumot, van nyelvi elõkészítõ
osztályunk és van egy olyan négyosztályos
képzésünk, ahol megemeltük a matemati-
ka-, az informatika- és az angolórák szá-
mát, mert úgy tûnik, ezek a tárgyak ma egy
szép reménnyel induló diáknak a legcsábí-
tóbbak, meg talán a leghasznosabbak is. S
természetesen folytatjuk a nyolcosztályos
gimnáziumi képzést.
– Mi a helyzet a szakközépiskolai tagozattal?

– A szakközépiskolai képzésünk azóta be-
tegeskedik, amióta megszûnt a gyári hát-
tér, és nincs stabil munkahely helyben. A
jelentkezéseknél lehetett látni, hogy nem a
4-5-ösök jelentkeztek, hanem a 3-4-esek,
azonban a híradásipari szakma nagyon ne-
héz. Az óraterve majdnem megegyezik a
gimnáziuméval, de egy nyelvet tanulnak a
diákok és megjelennek a szakmai elõkészí-
tõ tárgyak, amelyek matematika-, fizikatu-
dást igényelnek. Most van egy 12. évfolya-
mos, kifutó osztályunk. Több szakközépis-
kolai osztályt nem iskoláztunk be. Ez a
típusú képzés az új OKJ-ban is megszûnik.
– Mi lesz a szakközépiskola felszerelésével?
– Az elmúlt 23 év alatt nagyon sok eszközt
halmoztunk fel. Ezek között vannak mo-
dern, robottechnika oktatására alkalmas
készülékek, amiket általában pályázati
úton nyertünk. Ha megjelenik az új OKJ,
akkor érettségizettek számára tervezünk
meghirdetni szakmai képzést, hogy olyan
emberek jöjjenek, akik energiát hajlandók
fektetni ebbe a szakmába. Mert ma egy in-
formatikai, elektronikai képesítéssel bíró
álláskeresõ jobb eséllyel indul a munka-
erõpiacon.
– A nyelvi elõkészítõ hogyan váltotta be a
hozzá fûzött reményeket?
– Két nyelvi elõkészítõs osztály érettségi-
zett eddig, mindegyiknek a fele volt nyelvi
elõkészítõs, a másik fele sima gimis. Indu-
láskor az volt a cél, hogy az emelt szintû
érettségire készítsen fel a képzés. Az or-
szágos átlaghoz hasonlóan ez nem jött be
úgy, mint ahogy azt gondoltuk, hogy majd
mind emelt szinten fognak érettségizni.
Viszont magas a középfokú nyelvvizsgások
aránya, és a nyelvi elõkészítõs osztályok át-
laga is egy árnyalattal jobb volt, mint a
hagyományos gimnáziumi osztályoké.
– Ez minek tudható be?
– Talán a plusz egy évnek, amit itt töltöttek
a 0. évfolyamon, ahol 13 nyelvórájuk volt
egy héten, mellette matematika, tanulás-
módszertan, magyar. Heti 5 óra informati-
kával az ECDL-vizsgákat is le tudták
tenni.
– Nem volt nagy eltérés az osztály két része
között, amikor kilencedikben összepárosí-
tottátok egy sima négyosztályos fél osztállyal
a nyelvi elõkészítõsöket?
– Ez nagy félelmünk volt. Örömmel mond-
hatom, hogy nem találkoztam olyan prob-
lémával, ami ebbõl származott volna.
Azok a gyerekek, akik külön voltak, külön
is maradtak matematikából, angolból, in-
formatikából, a többi tárggyal meg együtt
kezdtek.
– Az elmúlt öt évben sok változáson ment át
az iskola: jött a kétszintû érettségi, majd a
kompetencia alapú oktatás, felújítás. Ho-
gyan vettétek ezeket az akadályokat, kihívá-
sokat?
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– Az oktatásügyünk azért olyan jó, mert vi-
szonylag nagy a tehetetlensége. Hiába
ötletel valaki, hirtelen változásokat nem
lehet keresztülvinni. A kétszintû érettségi
bevezetésekor örültem, mert abban bíz-
tam, hogy az érettségi értékelése egysége-
sebb lesz. Ez nem jött be egészen; nagy kü-
lönbségek vannak egyes iskolák érettségi
bizonyítványai között. A miénket büszkén
vállalom! Viszont nagyon jó a sokszintû
érettségi lehetõség. Amióta e rendszer
mûködik, mi azóta õsszel is érettségi hely-
szín vagyunk. Egyre többen vállalják a
diákok közül az emelt szintû érettségit is.
– És a kompetencia alapú oktatás?
– A kompetencia alapú oktatásba „bele-
szédültünk”. A TÁMOP-programot – kö-
zépiskolák körében – a középmezõnynek,
illetve az az alatt lévõkre szabták. Azt
mondtam annak idején, hogy nem va-
gyunk elég rosszak, hogy sikeresen pályáz-
zunk. Ezt ma is fönntartom. Ugyanakkor
ennek a pályázatnak sok elõnyét élvezzük
most: magas volt a szakmai tanfolyamok
aránya; a diákoknak drámapedagógiai elõ-
adásokat, erdei iskolát, múzeumlátogatá-
sokat, kirándulásokat tudtunk szervezni.
A kollégák számára ez egy frissítõ injekció
volt, mert azóta figyelik a továbbképzési
lehetõségeket, és el is mennek tanfolyam-
okra, akár szünetben is, saját költségen.
Technikai eszközökben is jelentõs hozadé-
ka volt ennek az eléggé bõkezû pályázat-
nak (laptopok, projektor, 11 interaktív
tábla). Ráadásul jó esélyeink vannak arra,
hogy referenciaintézménnyé váljunk. A
nehézség az volt, hogy ezt nekünk úgy kel-
lett megcsinálni, hogy közben számûzetés-
ben voltunk a fõépület felújítása miatt. 18
hónap alatt zajlott le a felújítás, ami meg-
nehezítette a kollégák munkáját és a szer-
vezést. Ha most bemegyek a kollégiumba
és végigmegyek a folyosón, elképzelhetet-
len számomra, hogy 400-an voltunk az
épületben.
– Ez fizikailag és szellemileg is megviseli az
embert.

– A gyerekeket is. Meg a sok séta az épüle-
tek között! Latyakban, sárban, építési te-
rület mellett közlekedni naplóval a kézben
idõnként kalandtúra volt.
– Lehet, hogy egykor majd nosztalgiával fog-
tok visszaemlékezni erre az idõszakra. Hogy
össze voltatok zárva, gondolom, hozott ki
konfliktusokat, és egyfajta belsõ megújulás-
ban is részetek volt.
– Utólag azt állapítottam meg, hogy na-
gyon jók a gyerekeink. Olyan konfliktusok,
amik miatt részemrõl vártak valami intéz-
kedést, nem nagyon voltak. Az elmúlt tan-
évben végzett osztály azt a feliratot tette ki
a folyosóra, hogy „Sok jó ember van, de mi
kis helyen is elférünk.”
A kollégák két kicsi szobában voltak, ahol
nagyon meg kellett gondolni, ki mikor áll
föl és megy el a másik mögött. A kabátokat
alig volt hová tenni, a könyvek, dolgozatfü-
zetek csorogtak le az asztalokról, de túlél-
tük. Néhányan így közelebb kerültek egy-
máshoz.
– Van-e plusz hozadéka annak, hogy a me-
gyei önkormányzat nemcsak fenntartótok,
hanem 5-6 éve tulajdonos is?
– Már 1989-ben elkészültek a bõvítési ter-
vek a gimnáziumra vonatkozóan. Ez nagy
szerepet játszott abban, hogy a megyei ön-
kormányzat 2008-ban a sárbogárdi gimná-
zium felújítására adott be pályázatot. Rá-
adásul szerencsés idõszakban született és
került beadásra a pályázat. Az iskolaalapí-
tással tartom egyenrangúnak azt, amit a
megyei önkormányzat véghez vitt. Erede-
tileg ugyanis az ablakok cseréjét, a külsõ
felújítást és egy emelet kialakítását célozta
meg a pályázat, a földszint és az elsõ eme-
let maradt volna a régi. De hol itt áztunk
be, hol ott; hol fölpuffadt a parketta, hol
beszakadt a mennyezet; kiderült, hogy a
födém zsalunak sem jó, vissza kell bontani.
Megjöttek az óriási esõk, fölázott minden,
leszakadtak a villanyvezetékek. Erre nem
volt pénz a pályázatban, de a megye a pá-
lyázati összeggel szinte megegyezõ nagysá-

gú további forrást biztosított. Teljes aka-
dálymentesítés történt, az ajtókat is ki kel-
lett cserélni, új padozat került mindenho-
va. Sok új bútort kaptunk, új az összes
lámpatest. Szerintem ez lett a megye egyik
legszebb középiskolája.
– Mit gondolsz arról, hogy ma már szinte
minden iskola piaci résztvevõ, és versenyez-
nie kell más intézményekkel?
– A verseny nem rossz, mindig javító célza-
tú, eredményû lehet. A baj az, ha a verseny
nem korrekt, ha a felvételi tájékoztatókon
valami olyasmit ígér egy iskola, amit utána
nem tart be, olyasmit vár el, amit korábban
nem mondott. Ki merem jelenteni, hogy
nálunk a diákok hozzáadott érték szem-
pontjából a lehetõ legjobb helyen vannak.
Ha megnézzük, hogy mi volt a beiskolázá-
sunk, és mi a kimenetünk, akkor büszke
vagyok az iskolára, a kollégáimra meg a
diákokra.
– Te egyébként is vállalkozó szellemû igazga-
tó vagy.
– A többi iskolával való harcban, a fenntar-
tóval és másokkal szembeni érdekérvénye-
sítésben nem szabad nyuszinak lenni. Ettõl
függetlenül én alapvetõen konzervatív
szemléletû vagyok mint tanár, és a kollé-
gákkal szemben is ezt közvetítem. Nem ké-
rek semmi olyat, amit szakmailag nem le-
het megindokolni.
– Vannak-e távlati céljaitok most, hogy egy
olyan nagy lépésen vagytok túl, mint az isko-
la-felújítás?
– Azt mondtam a kollégáknak, hogy én
most már szeretnék egy nyugodt évet, ami-
kor „nem történik semmi”. Persze, történ-
ni fog, egészen biztosan, mert ha az új köz-
nevelési törvény elfogadásra kerül, az át-
szabja az egész közoktatást. Azt kívánom,
hogy a feltételeink ne legyenek rosszabbak
a két évvel ezelõttinél. A másik kívánsá-
gom, hogy õrizzük meg az oktatási rend-
szerünk értékeit, mert sok van.

Hargitai Kiss Virág

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
10 óra – Tájékoztató a nyolcosztályos képzésrõl

(204-es terem)
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A város stratégiája
Lakossági fórumon mutatta be 29 érdeklõ-
dõnek Sárbogárd új Integrált Városfej-
lesztési Stratégiáját (IVS) a képviselõ-tes-
tület által megbízott pécsi Eco-Cortex Ta-
nácsadó Iroda egyik ügyvezetõje, dr. Gön-
döcs István, valamint felesége, Göndöcsné
Bátai Rozi, aki a cég pályázati csoportjá-
nak vezetõje. Munkájukban segítségükre
voltak a sárbogárdi Civil Mûhely tagjai is.
Az IVS egyrészt szükséges ahhoz a pályá-
zathoz, melyet a városközpont-rehabilitá-
ció tárgyában kíván benyújtani a testület,
másrészt egy fontos és hasznos kézikönyv a
város kitûzött céljainak megvalósítása ér-
dekében.
Az IVS különbözõ területekre bontva (pl.
földrajzi adottságok, gazdaság, társada-
lom stb.) sorakoztatja fel a település, illet-
ve a településrészek erõsségeit, gyengesé-
geit, illetve a fejlõdési lehetõségeket és ve-
szélyforrásokat.
Sárbogárd jelenlegi helyzetével kapcsolat-
ban dr. Göndöcs István találóan így fogal-
mazott: „Olyan, mintha egy tornádó sze-
me lenne Sárbogárd – körülötte nagy a tur-
bulencia, ami elszívott innen sok min-

dent.” Hangsúlyozta: a kormányzatok
gondolkodását nem lehet megváltoztatni,
de belenyugodni sem szabad abba, hogy
egy helyben toporog a település. Olyan kí-
nálattal kell versenybe menni, ami vonzó-
vá teheti a települést. Tudnia kell a Sárbo-
gárdnak, milyen irányba akar menni. Ha
vannak célok, akarat, akkor lesz pénz is.
S hogy mi teheti vonzóvá a várost? Például
az agrárturizmus, a feltáratlan régészeti
emlékek, szakképzési lehetõségek, a ter-
mészeti környezet, az ezzel összefüggõ fa-
lusi turizmus és utazás- ill. programszerve-
zõ szervezet, bicikliutak (amik egyben a te-
lepülésrészek összeköttetését is szolgál-
ják), a kisipar, kézmûvesipar megerõsíté-
se, fûszernövények, illatszeranyagok elõ-

állítása. Föl kell vállalni a falusiasságot, és
annak értékeibõl építkezni. Fontos az ön-
ellátásra való törekvés, a megújuló energia
(nap, szél, biomassza, geotermikus ener-
gia) ki- illetve felhasználása, ami munka-
helyeket is teremt, és gazdaságossá teszi a
település mûködését, ezáltal az itt termelt
árut is.

A városközpont-rehabilitáció akcióterüle-
tét is megismerhettük. Ennek keretében,
sikeres pályázat esetén, a Túry Miklós–
Tompa Mihály–Kossuth Lajos–Attila ut-
ca–Ady Endre út határolta területen belül
a katolikus templomot, a Hõsök terét, mû-
velõdési házat, volt óvodát, és a polgár-
mesteri hivatal mögötti parkos részt érin-
tené a beruházás. Ez utóbbi helyen piac
kerülne kialakításra, a volt óvodába köl-
tözne a könyvtár, megújulna a Hõsök tere
és a mûvház, ahol egy civil koordinációs
irodát is létrehoznának.

Többen elmondták építõ gondolataikat az
IVS kapcsán a lakók közül. A felszólalók
dicsérték az Eco-Cortex mélyreható mun-
káját.

Személyes benyomásom is nagyon pozitív
a Göndöcs család vezette céget illetõen.
Szimpatikusnak találtam, hogy egyenran-
gú partnerként kezelték a jelenlévõket,
alapos felkészültségrõl tettek tanúságot,
és lelkesedésükbõl kitûnik, hogy maguké-
nak érzik a város fejlõdésének ügyét.

Hargitai Kiss Virág

Idõs asszonyt
raboltak ki

Csoportosan elkövetett rablás miatt két
személy elõzetes letartóztatásáról döntött
november 21-én, hétfõn a Székesfehérvári
Városi Bíróság. A két gyanúsított pénte-
ken éjjel egy idõs asszonyt rabolt ki, annak
kálozi lakásán. A három elkövetõ közül
kettõt az elkövetés éjszakáján, rövid ül-
dözést követõen fogtak el a sárbogárdi
járõrök. A gyors és sikeres akcióért a helyi
polgárõrségnek is jár a köszönet.
A 76 éves asszony péntek éjjel arra esz-
mélt, hogy idegenek járnak a házában. Az
idegenek bántalmazták az egyedül élõ idõs
asszonyt, a lakásban értékek után kutat-
tak. A feltalált értékek mellett távozásuk-
kor lehúzták a sértett kezérõl a gyûrûjét,
fülébõl kitépték a fülbevalót. A gátlástalan
rablók ezt követõen fogták menekülõre.
Az asszony a támadást követõen a szom-
szédtól kért segítséget, aki a szolgálatban
lévõ polgárõröket riasztotta. A polgár-
õröktõl érkezett a gyors jelzés a rendõrség
ügyeletére, így több irányból tudtak a hely-
színre sietni. A járõrök és a polgárõrök a
helyszín felé tartva a Szent Vendel és a Jó-
kai utca sarkán pillantották meg a tettese-
ket, akik egy ház kerítésének lábazata mö-
gött reméltek rejtekhelyet találni. De nem
jártak sikerrel. Az õket észlelõ járõrök már
húzták is elõ a két férfit a kerítés mögül.
Egy fél pár fülbevaló kivételével minden
érték a tettesek zsebében volt.
A 47 éves férfi és 36 éves társa elfogását kö-
vetõen derült ki, hogy a rablást megelõzõ-
en egy másik kálozi portán is jártak. Ki-
döntötték egy ingatlan kerítését, és a hús-
füstölõbõl szalonnát vittek el.
A sárbogárdi nyomozók a két férfit gyanú-
sítottként hallgatták ki a csoportosan elkö-
vetett rablás és a betörés miatt. A két gya-
núsított elõzetes letartóztatásba helyezé-
sérõl hétfõn döntött a bíróság. A megindí-
tott büntetõeljárást így fogva tartásuk mel-
lett folytatják tovább a sárbogárdi rend-
õrök.
A két férfi harmadik társát személyazo-
nosságának ismeretében keresi a rendõr-
ség.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREK

POLGÁRÕR-
VONAL

Lakossági bejelentések és
segítségkérések a

polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ

telefonszámon:
06 (30) 6210 651

e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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Pályakörkép
A Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Is-
kolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézménye szakiskolai tanulói elsõ ízben 2011. novem-
ber 11-12-én vettek részt Székesfehérváron a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központja által szervezett pályaválasz-
tási kiállításon, ahol több nagy cég is képviseltette magát a megye
számos iskolája mellett.
A kiállításon való részvételt megelõzte egy több, mint egyhetes
felkészülés, melynek során a gyakorlati oktatók segítségével
összeállították a fiatalok a kiállításon bemutatott termékeket,
tematikusan felépítve az intézményben oktatott szakképesítések
szerint. Elkészült az intézményt bemutató brosúra is, mely nagy
tetszést keltett az érdeklõdõk körében. A szakiskolai tanulók
munkáiból készült videó színesítette jelenlétünket a kiállításon.
Rövid idõ alatt elkészíthetõ termékek elkészítésével gyakorlat-
ban is bemutathatták bõrtárgy-készítõ és textiltermék-összeállító
tanulóink, hogy milyen tevékenységek és munkafolyamatok jel-
lemzik az általuk választott szakképesítést. A festõ, mázoló és ta-
pétázók a videón mutatták meg önmagukat.

Az eseményen résztvevõ tanulóink rengeteg új tapasztalattal és
ismerettel gyarapodtak a munka világából, mindezt úgy, hogy a
szervezõk folyamatosan gondoskodtak a jelenlévõk szórakoztatá-
sáról is. Ez az alkalom remek lehetõséget biztosított új kapcsola-
tok építésére is, kilépve az oly sokszor monotonnak tûnõ iskolai és
munkahelyi mindennapokból.
A részvétel jelentõsége abban is rejlik, hogy a társadalmi integrá-
ciót szolgálva integrált keretek között mutathattuk meg magun-
kat Fejér megye pályaválasztás elõtt álló sajátos nevelési igényû
tanulóinak, szüleiknek és tanáraiknak, ezzel is segítve az el- és
befogadást.
A két nap rendkívül kedvezõ tapasztalatai alapján már eldöntöt-
tük, hogy „Jövõre, veletek, ugyanitt találkozunk!”

Kéri Zoltánné igazgatóhelyettes
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Viharok és szivárványok
Miniska Mónika és Endl László négykezes
zongoraestjén töltekezhettünk fel pénte-
ken este a díszteremben. Viharok és szi-
várványok címmel az élet nehézségei és
örömei, illetve az egyik elõadott Schubert-

mû, a Lebensstürme köré építették fel mû-
sorukat az idén.
Az esemény Elgar Pomp and Circum-
stance címû ünnepi indulójával vette kez-
detét, Endl László átiratában, majd Saint-
Saens Haláltánca következett.
Endl László minden darab elõtt néhány ér-
dekességet is elmondott a zongoramûvek-
rõl. A Haláltánc címében és hangszerelé-
sében is rendkívül egyedi, kissé gunyoros;
egy horrortörténet, amiben az ördög tánc-
ba csalogatja a holtakat.
Más témát és hangulatot képviselt Rach-
manyinov Vocalise címû darabja, melyet
Huszics Vendel elhunyt sárbogárdi kar-
nagy emlékére játszott a két vendégmû-
vész – hiszen Endl László egykoron zongo-
rás kísérõje volt sokáig a kórusnak.
Egy Magyarországon ismeretlen szovjet–
orosz szerzõ, az 1939-ben született, 60 éve-
sen elhunyt Gavrilin két meglepõ humorú
vázlatát (Keringõ, Muskétások) de Falla

La Vie Breve spanyol tánca követte. Zá-
rásként Chován Kálmántól a Magyar Tán-
cok No.5 csendült fel.
Ráadásként két mû hangzott fel. Hacsa-
turján Kardtánca, Endl László saját átira-
tában – mely László elmondása szerint
olyan jól sikerült, hogy nem tudja eljátsza-
ni, ám ennek ellenkezõjérõl tett aztán ta-
núbizonyságot. Ezt egyébként elsõ alka-
lommal játszották közönség elõtt. A Liszt
Év alkalmából végül egy ünnepi polonéz
zárta a nagyszerû estét.
Miniska Mónika latinos temperamentuma
és Endl László angolos visszafogottsága
nagyon jól kiegészítették egymást a billen-
tyûkön. Magával ragadó, kifejezõ játékuk-
ba beleremegtek a terem falai, és még az
egyik zongoraszék is – amit aztán néhány
ütemes kalapácsütés a helyére billentett az
elõadás végén.

Hargitai Kiss Virág

Hálaadó istentisztelet Kálozon
November 20-án délután hálaadó istentisztelet keretében avatták
fel a pályázati pénzbõl, adományokból, összefogással megújult
kálozi református templomot.
Nemes Gyula, Káloz református lelkésze köszöntötte az Isten há-
zát megtöltõ gyülekezetet, majd Bellai Zoltán olvasta fel a jeles
alkalomra választott igét.
Ft. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület
püspöke szenvedélyes szónoklatában örömmel hirdette, hogy mi-
lyen az Isten, mit tett értünk, és mit tehetünk mi. Azt tehetjük,
hogy mi, boldogtalan, sokféle, hatalmaskodó, halandó emberek
Rá figyelünk, aki boldog, egyetlen, hatalmas és halhatatlan, és Õt
követjük. Ezáltal elmúlhat a boldogtalanság, az ártó sokféleség, a
hatalmaskodás. Azt tehetjük, hogy megragadjuk e megújult
templom kilincsét, és belépünk az ajtaján, hogy ne csak most le-
gyenek tele a padsorok.

Köntös László, az egyházkerület fõjegyzõjének imádsága, majd a
Miatyánk után ünnepi mûsort adott a református énekkar hang-
szeres kísérettel (õk az egész istentiszteleten többször is közre-
mûködtek), és Nagy Ildikó valamint Nemes Noémi szavalata,
Szajkó Anikó fuvolajátéka hangzott el.
Pál János gondnok a templom megújulásának szakaszait elevení-
tette föl, majd köszöntõt mondott Varga Gábor országgyûlési

képviselõ, Köntös László, Bögyös Zsolt, az MVH megyei igazga-
tója, Horváth László apát, római katolikus plébános, Weisen-
gruber Imre polgármester és Kovács János, a Mezõföldi Refor-
mátus Egyházmegye gondnoka.
Mindannyian annak a reményüknek adtak hangot, hogy a kálozi
emberek megbecsülik a megszépült épületet, és a külsõben meg-
újult templom belsõ megújulással is jár. Mert ha nem járnak ide
az emberek, akkor nem ér semmit a most elvégzett hatalmas
munka.
A hálaadó istentiszteleten mutatták be a kálozi református gyüle-
kezet új zászlaját és címerét, amit Szelessné Csizmadia Márta tex-
tiltervezõ iparmûvész készített, s amit a község címere mellett
egyházi és bibliai jelképek díszítenek. A zászlóval a polgárdi cser-
készcsapat tagjai vonultak föl ünnepélyesen, majd Imre Bálint
mutatta be azt, Szelessné Csizmadia Márta pedig szalagot kötött
rá.
Végezetül Nemes Gyula köszönetet mondott a felújításban köz-
remûködõknek, majd a püspök áldását és a Himnusz eléneklését
követõen szeretetvendégségre invitált mindenkit.

Hargitai Kiss Virág
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Mint megtudtam, a rendezvény ötlete már korábban,
még tavasszal megfogalmazódott.
A klubvezetõ így mesélte el ennek történetét a face-
book oldalán:
„Egy tavaszi napon, mikor éppen összejövetele volt a
nyugdíjas klubnak, egyik tagunk (Csõgörné Kati –
Szerk.) mesélte, hogy álmában a nyugdíjasok disznót
vágtak, és õ olyan jóízûen evett a közösen készített
hurkából. Gondoltuk, nem is rossz ötlet, és ami fõ,
nem is megvalósíthatatlan. Megbeszéltük, ha bekö-
szönt a hideg, megszervezzük ezt az eseményt. Szom-
baton reggel így lett ebbõl az álomból valóság. Sajnos,
aki ezt álmodta, már nem lehet velünk, és nem ehetett
a megálmodott hurkából. De büszkék vagyunk arra,
hogy megvalósíthattuk az álmát, s így emlékezhetünk
rá is, aki már nem lehet köztünk. Bizton állíthatom,
hogy tegnap mindenki szívében ott volt Õ, és ha csak
egy percre is, de mindenkinek eszébe jutott, kinél szü-
letett ez az álom! Köszönjük minden sárhatvaninak,
barátunknak, ismerõsünknek, hogy segítségünkre vol-
tak abban, hogy egy elhunyt klubtársunk ÁLMA VA-
LÓRA VÁLHATOTT!! Jó buli volt, kár, hogy vége!
Minden buli jó, ha jó a vége! És ez nagyon-nagyon
jóóóóóóó volt!!!!!!!!!!!!”
A disznóvágás reggel 7-kor kezdõdött Sárhatvanban,
úgy, mint régen. Lepsényi Lajost kérték fel Mezõ-
szilasról mint hivatásos böllért, hogy a munkát szak-
szerûen elvégezze. Utánfutós autóval mentek el Ko-
vács Sándorékhoz. Ott alkudtak meg egy szép, 150 ki-
lós disznóra. A leszúráshoz vagy nyolc segítõ is érke-
zett, fiatalok is idõsebbek egyaránt, akik segédkeztek
a disznó megfogásában, míg a böllér lelõtte, s vérét
vette az állatnak.
Mérés után a disznó feldolgozására a klub udvarán ke-
rült sor. Ekkorra már sokan összegyûltek, hogy segít-
senek. Az asszonyok készítették az edényeket, a klub-
ban tisztították a hagymát, fokhagymát, készítették
elõ a fûszereket.
Természetesen a munka „lélekmelegítéssel” kezdõ-
dött. Jóféle helyi kisüsti pálinkával kínáltak minden-
kit. Erre azért is szükség volt, mert a ködös idõben
igencsak hideg volt. Késõbb jólesett a gõzölgõ poha-
rakban körbekínált forralt bor is.
A böllér Zámbó József segítõjével kezdte el a munkát
disznópörköléssel. A szép feketére pörkölt állat tisztí-
tásába aztán már sokan bekapcsolódhattak. Aki hoz-
záfért, vakarta, mosta, míg szép tiszta lett a bõre. A
négy sonka levágása után hasra fordított disznót orjá-
ra bontották. A kivágott részeket behordták a klubba,
ahol azt feldolgozták. Az udvari katlanokban égett a
tûz hajnal óta, s nagy üstökben forr a víz. Az egyik üst-
ben abálták a hurkának valót, s lett kövesztett szalon-
na is szép pirosra paprikázva, fokhagymával illatosít-
va. Egy másik üstben sütötték a zsírt, s délre lett egy
nagy vájdling töpörtyû belõle. A húsból kolbászt töl-
töttek. Annyi minden lett, hogy abból több rendez-
vény vendéglátása is kikerül.
Este, mire megérkeztek a vendégek, a konyhában már
sült a hurka, kolbász. Nagy keletje volt a finomságok-
nak. Közben szólt a zene, és a disznótor a hajnalig tar-
tó tánccal, mulatsággal lett teljes.
A disznó ára duplán visszajött, de az igazi siker az volt,
hogy ebben az eseményben részt vett a falu apraja,
nagyja.

Hargitai Lajos

Faludisznótor
Folytatás az 1. oldalról.

40 éves osztálytalálkozó
Alsószentivánon

Bauer János, Bodonyi József, Bóka Mária, Boros László, Fischer Mária, Hír
Rozália, Kiss Tamás, Kocsis Anna, Kocsis Ágnes, Koska Erzsébet, Kovács
Attila, Lepsényi Anna, Löttös Erzsébet, Major László, Mészáros Erzsébet,
Nagy Mária, Plank László, Szabó Anna, Szabó József, N. Szanyi István, K.
Szanyi István, Tankó Zoltán, Varjas Ferenc, Varjas János – ezt a 24 nevet tar-
talmazta a mára már kissé megkopott osztálynapló az 1970-71. tanévben,
melynek idõtõl megfakult lapjait 2011. november 19-én az egykori tanulók
meghatottan forgathatták, visszaemlékezve az elmúlt 40 év emlékeire.

A találkozó elején az osztály nevében Lepsényi Anna köszöntötte mindazo-
kat, akik eljöttek erre a szép rendezvényre, majd tanáraikat köszöntötték a
volt nebulók egy-egy kis ajándékkal. Eljött Plank Rudolf, az akkori igazgató,
aki a régi iskola képét idézte vissza. Szántó Józsefné osztályfõnök legelsõ osz-
tályára 4 évtized távlatából visszaemlékezve kiemelte, hogy bár voltak közöt-
tük csintalan diákok, az életben valamennyien megállták a helyüket. Itt volt
Tóthné Szigeti Ilona tanárnõ és Szántó József tanár úr, aki rögtönzött törté-
nelemórájában az Alsószentivánhoz való kötõdést emelte ki. Felolvasásra
került Telek Pál tanár úr meleg hangú üdvözlõ levele is, amit a csapatnak
küldött.
Osztályfõnöki óra keretében ki-ki beszámolt élete alakulásáról, elhangzott
számos kis nosztalgiázó történet, s mécsesgyújtással megemlékeztek azon
osztálytársaikról és pedagógusaikról is, akik ma már nem lehettek jelen. A
délutánt bográcsos pörkölt, sütemény (köztük stílszerûen 40 éves születésna-
pi torta) és kötetlen baráti beszélgetés, adomázás zárta, amely közben termé-
szetesen a saját termésû, jóféle nedûket is illett megkóstolni.

Kiss Attila

Tisztelt Támogatóink!
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy adójuk 1 %-át a Központi Óvodát
Segítõ Alapítvány részére ajánlották fel! A 2010. évi adó 1 %-ából befolyt
összeg: 269.281 Ft. Ezt az összeget játékok vásárlására fordítjuk.

Kérjük, hogy 2012-ben is támogassák alapítványunkat adójuk 1 %-ával.
Felajánlásaikat elõre is köszönjük!

Adószámunk: 18487961-1-07.

Tisztelettel: A Központi Óvodát Segítõ Alapítvány kuratóriuma

1945 ELÕTTI FOTÓT KERESEK
A SÁRBOGÁRDI HÕSÖK TERÉRÕL (PIACTÉR).

Akinél van ilyen kép, kérem, értesítsen
a 06 (30) 769 4241-es telefonszámon! Köszönöm!
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BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság

VI. forduló

HORVÁTH KER–TOLEDÓ
2005 6:4 (3:2)

Horváth Ker: Kiss – Oláh Gy., Nyári, Oláh
J., Horváth J.

Csere: Horváth D., Kovács.

Toledó: Fûrész – Gazsó, Fésü, Dombi,
Barabás B.

Csere: –

1. perc: Horváth D. kilõtte a jobb felsõ sar-
kot. 2. perc: Horváth D. a kapufát találta
el. 5. perc: Gazsó lövése a kapufán csat-
tant. 7. perc: Horváth D. lövését Fûrész
bravúrral hárította. 8. perc: Barabás B. lö-
vése kapu mellé ment. 9. perc: Barabás át-
adásából Dombi egyenlít. 10. perc: Dombi
lövése a kapufát súrolva ment alapvonalon
túlra. Leült a mérkõzés! 16. perc: Gazsó
váratlan lövéssel megszerezte a vezetést.
18. perc: Horváth J. átadásából Horváth
D. egyenlített. 19. perc: Barabás erõs lövé-
se a kapufáról vágódott ki, másodszorra is
a kapufa mentett. 20. perc: Oláh J. lövésé-
vel átvette a vezetést csapata, majd a fél-
idõnek vége. 21. perc: Horváth D. átadását
Horváth J. értékesítette. 23. perc: Dombi
sorra cselezte ki a Horváth Ker játékosait,
átadását Barabás továbbította a kapuba.
25. perc: szép keresztúri támadás, Horváth
J. fejesét Fürész hárította. 27. perc: Bara-
bás hibázott nagy helyzetben. 28. perc: Ko-
vács lövése a kapufán csattant. 32. perc:
Kiss hibáját Dombi nem tudta kihasználni.
33. perc: Gazsó egyenlített. 34. perc: Hor-
váth J. szögletét Horváth D. a felsõ lécre
vágta. 35. perc: Dombi lövését Kiss lábbal
hárította. A kipattanó labda Horváth J. elé
került, átadásából Oláh J. lõtt gólt. 36.
perc: Horváth D. lövése Fûrész fején
csattant, melyrõl a mezõnybe vágódott a
labda. 38. perc: Gazsó lövését Kiss a kapu
fölé ütötte. 40. perc: Horváth J. gyenge
lövését védte Fûrész.

Góllövõk: Horváth D. 3, Oláh J. 2, Horváth
J., ill. Dombi, Gazsó 2, Barabás.

EXTRÉM–SÁRKERESZTÚR
KIKE 6:6 (1:2)

Extrém: Németh – Dévényi, Flõgl, Kuti,
Horváth D.

Csere: Horváth T., Juhász, Szabó.

Kike: Visi – Madár, Hajdinger, Geiger,
Sütõ.

Csere: Lakatos, Szauervein.

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

Góllövõk: Flõgl 2, Kuti 2, Szabó, Dévényi,
ill. Sütõ 2, Geiger,Szauervein 3.

SÁRSZENTMIKLÓS ÖFI–
TWISTER GALAXY 5:1 (4:0)

S. miklós Öfi: Plézer – Palotás, Nagy,
Killer G., Kiss.
Csere: Derecskei J., Kun.
Twister: Tóth A., Balogh, Roszkopf, Killer
I., Bor.
Csere: Bognár I., Bognár T., Györe, Kaló,
Tóth I.
Nemigen forogtak veszélyben a kapuk a
hatodik percig. 6. perc: Killer G. lövése Ba-
loghról vágódott le. 7. perc: Killer G. vé-
gigcselezte magát az egész Twisteren,
majd nem tudott hibázni. 8. perc: Kiss nö-
velte az elõnyt. 9. perc: Palotás kapu mellé
lõtt. 10. perc: Killer G. lövésébe Tóth A.
belevetette magát, a kipattanó labdából
Kaló lõtt, Plézer védett. 11. perc: Kaló sza-
badrúgása alig kerülte el a kaput. 16. perc:
Palotás került gólhelyzetbe, Tóth A. bra-
vúrosan védett. 17. perc: Bognár T. lövése
kapu mellé szállt. 18. perc: Killer G. védhe-
tetlen gólt lõtt. 19. perc: Kiss egy csel után
kilõtte a jobb felsõ sarkot. Ezt sem védhet-
te a kapus! 21. perc: Balogh nagyon csú-
nyán a kapu mellé lõtt. 24. perc: Kiss lövése
kerülte el a kaput. 25. perc: A gyorsan el-
végzett szabadrúgás után a szabadon ha-
gyott Roszkopf helyezte kapuba a labdát.
27. perc: Kun fordult le védõjérõl, lövése
Tóth A.-ról vágódott ki szögletre. 29. perc:
Plézer bravúros, nagy védése ragadtatta
tapsra a nézõket. Jó az öreg a háznál! 31.
perc: Kiss óriási helyzetet hagyott ki. Tá-
tongott a kapu!!! 32. perc: Tóth I. lõtt kapu
mellé. 33. perc: Kiss ismételte önmagát,
megint kimaradt a helyzet. 33. perc: Plézer
bizonyította jó formáját. 35. perc: Bognár
T. lövése után a labda a kapufát súrolva
hagyta el a játékteret. 36. perc: Killer G.
átadását a veterán Derecskei lõtte a kapu-
ba. 40. perc: Killer I. csúnyán kapu mellé
lõtt.
Sárga lap: Györe.
Góllövõk: Killer G. 2, Kiss, Kun, Derecskei,
ill. Roszkopf.

SPURI–OLD BOYS 2:6 (1:2)

Spuri: Huszár – Kovács, Gál, Bereczki,
Palásti.
Csere: Banda.
Old Boys: Fülöp Gy. – Tóth, Horváth,
Fülöp T., Juhász I.
Csere: Kiss, Mikuli.
2. perc: Palásti lövése kerülte el a kaput. 6.
perc: Juhász I. lövését Huszár lábbal hárí-
totta. 7. perc: Kovács lépett ki a szorítás-
ból, lövését Fülöp Gy. biztosan hárította.
8. perc: Kiss lövését Huszár megint lábbal
hárította. 9. perc: Juhász az üresen maradt
kapuba helyezte a labdát. Jobban játszott
az Old Boys! 12. perc: Banda lövését Fülöp
Gy. szögletre ütötte. 14. perc: Kontratá-
madás után Palásti egyenlített. Most a

Spuri támadásai voltak veszélyesebbek.
17. perc: Banda lövését védte Fülöp Gy.
19. perc: Kovács a gólvonalról mentett, a
kipattanó labdát Mikuli lõtte be. 22. perc:
Tóth lövése a kapuban kötött ki. Ezen még
a góllövõ is meglepõdött! Nagy malac! 25.
perc: Horváth lövése után nõtt az Old Boys
elõnye. 27. perc: Fülöp T. lövését Huszár
kiütni tudta. 29. perc: a helyzetbe került
Fülöp lövése elkerülte a kaput. 30. perc:
Banda lövését Fülöp Gy. védte. Még
ugyanebben a percben Banda lövése a ka-
pu bal felsõ sarkában. 35. perc: Kiss gólja a
kegyelemdöfést jelentette. És még kezdés
után Horváth is eredményes. 37. perc: az
emberelõnyben játszó Old Boysból Kiss
átemelte védõjén a labdát, egybõl lõtt, Ko-
vács védett. Megérdemelt gyõzelem a ma-
gát felülmúló Spuri ellen.
Sárga lap: Juhász.
Kiállítva: Juhász, második sárga után, 2
perc.
Góllövõk: Palásti, Banda, ill. Juhász, Mi-
kuli, Tóth, Horváth 2, Kiss.

LÉGIÓ 2000–SÁRBOGARAK
3:2 (3:2)

Légió: Szilágyi – Németh, Csuti, Verecz-
kei, Baki.
Csere: Domján, Szilágyi F.
Sárbogarak: Csuti J., Dizseri P., Csuti T.,
Stiksz, Kónya.
Csere: Dizseri B., Dizseri M., Dizseri T., Kiss,
Németh Cs.
1. perc: Vereczkei avatta fel Csuti J. kapu-
ját. 2. perc: Baki növelte az elõnyt. 3. perc:
Stiksz szépít. 5. perc: Kónyától kecsegtetõ
helyzetben elpattant a labda. 6. perc: Baki
perdítését Csuti bravúrral hárította. 7.
perc: Baki parádés gólt lõtt. 10. perc: sza-
badrúgáshoz jutott a Sárbogarak csapata,
elvégzéséhez Stiksz állt oda. Lövése utat
talált a kapuba. 12. perc: Kiss lövését Szil-
ágyi másodszorra fogta meg. 16. perc: Kiss
átadás helyett kapu mellé lõtt. Stiksz tiszta
helyzetben volt! 18. perc: Vereczkei lövé-
sét védte Csuti. A második játékrészben
nem esett gól.
Góllövõk: Vereczkei, Baki 2, ill. Stiksz 2.

Tabella:
1. Extrém 6 4 2 - 31:19 14
2. Légió 2000 6 4 2 - 15:6 14
3. Sárszentmiklós Öfi. 6 4 - 2 32:14 12
4. Sárkeresztúr Kike 6 3 1 2 25:21 10
5. Sárbogarak 6 3 1 2 20:23 10
6. Old Boys 6 3 - 3 24:23 9
7. Horváth Ker 6 2 - 4 27:29 6
8. Twister Galaxy 6 1 2 3 15:20 5
9. Toledó 2005 6 1 - 5 22:37 3
10. Spuri 6 1 - 5 19:36 3
Egymás elleni eredmény, több rúgott gól.

Góllövõlista:
1. Kuti Kálmán, Extrém, 15 gól.
A mérkõzéseket Tóth Zoltán vezette.

Gróf Ferenc
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A Road Masters csoport állása
1. Iváncsa 14 12 1 1 40 8 32 37
2. Iszkaszentgy.

Villamedica 14 10 2 2 46 16 30 32
3. Velence 14 9 5 0 29 8 21 32
4. Sárosd 14 9 3 2 34 17 17 30
5. Martonvásár 14 9 3 2 37 21 16 30
6. Sárszentmiklós 14 7 2 5 37 30 7 23
7. Gárdony–Agárdi

Gyógyfürdõ 14 7 2 5 34 27 7 23
8. Kisláng 14 6 1 7 38 34 4 19
9. Szabadegyháza 14 5 1 8 31 33 -2 16
10. Dunafém–

Maroshegy 14 5 1 8 23 31 -8 16
11. Etyek 14 4 2 8 24 45 -21 14
12. Kápolnásnyék 14 4 1 9 21 43 -22 13
13. Polgárdi 14 3 3 8 24 31 -7 12
14. Baracs 14 2 4 8 14 25 -11 10
15. Pákozd Eudeal 14 2 111 21 57 -36 7
16. Bakonycsernye 14 1 211 11 38 -27 5

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Ercsi 14 13 1 0 77 17 60 40
2. Mezõfalva 14 10 3 1 47 8 39 33
3. Aba–Sárvíz 14 10 3 1 40 16 24 33
4. Nagylók 14 8 4 2 39 20 19 28
5. Lajoskomárom 14 9 0 5 45 29 16 27
6. Kulcs 14 8 1 5 30 28 2 25
7. Pusztaszabolcs 14 7 2 5 29 22 7 23
8. Adony 14 6 3 5 26 19 7 21
9. Seregélyes 14 5 4 5 37 25 12 19
10. Dég 14 4 4 6 31 31 0 16
11. Káloz 14 3 4 7 22 23 -1 13
12. Vajta 14 3 110 21 64 -43 10
13. Mezõszilas 14 2 5 7 19 42 -23 9
14. Sárbogárd 14 1 6 7 15 29 -14 9
15. Rácalmás 14 2 012 16 73 -57 6
16. Enying 14 0 113 12 60 -48 1
Mezõszilastól -2 pont levonva.

A Zöldharmónia csoport állása
1. Alap 13 10 2 1 47 21 26 32
2. Pálhalma II. 14 10 1 3 63 21 42 31
3. Perkáta 13 10 1 2 48 23 25 31
4. Szabadegyháza II. 12 9 1 2 50 22 28 28
5. Soponya 13 9 0 4 66 21 45 27
6. Zichyújfalu 13 7 0 6 36 32 4 21
7. Nagykarácsony 13 6 1 6 19 30 -11 19
8. LMSK 12 6 0 6 32 19 13 18
9. Dunamenti

Abroncsgyártók 13 5 1 7 23 35 -12 16
10. Nagyvenyim 13 5 0 8 24 34 -10 15
11. Elõszállás 13 4 2 7 23 32 -9 14
12. Sárszentágota 13 4 1 8 31 50 -19 13
13. Kisapostag 13 2 3 8 14 40 -26 9
14. Mezõkomárom 13 2 011 15 66 -51 6
15. Cece 13 1 111 10 55 -45 4

A Road Masters csoport eredményei

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Baracs 0-1
Kápolnásnyék–Dunafém-Maroshegy 2-7
Szabadegyháza–Sárszentmiklós 5-3
Iváncsa–Velence 0-1
Etyek–Pákozd Eudeal 1-1
Polgárdi–Martonvásár 2-2
Sárosd–Iszkaszentgy. Villamedica 1-0
Bakonycsernye–Kisláng 1-4

Az Agárdi Termál csoport eredményei

Kulcs–Adony 2-0
Mezõfalva–Rácalmás 3-0
Pusztaszabolcs–Aba-Sárvíz 0-2
Enying–Lajoskomárom 1-7
Nagylók–Ercsi 1-4
Sárbogárd–Seregélyes 1-4
Káloz–Mezõszilas 1-1
Dég–Vajta 4-2

A Zöldharmónia csoport eredményei

Mezõkomárom–Kisapostag 1-2

Cece–Dunamenti Abroncsgyártók 1-4

Pálhalma II.–Szabadegyháza II. 3-1

Nagyvenyim–Elõszállás 2-1

Soponya–Sárszentágota 5-0

Alap–Zichyújfalu 2-1

Perkáta–LMSK 3-2

Fejér megyei kosárlabda-bajnokság, 4. forduló

Kincsesbánya–Sárbogárd KC 64:86
(18:24; 14:28; 15:14; 17:20)

A legjobb dobók: Németh T. 14/6p, Tóth K. 24/3p, Németh K.
21/15p, Csurgó P. 13/9p, Szilassy M. 7/3p, Balogh L. 3/3p, Botka I.
2p, Kéri D. 2p, Lengyel M.

Második idegenbeli mérkõzésére utazott csapatunk Kincsesbá-
nyára. Az elõzmények kedvezõek voltak, hiszen a hazaiak eddig
még egyetlen alkalommal sem gyõztek le bennünket.
A feldobás után Szilassy ugrott a legmagasabbra és ütötte el a lab-
dát. Az elsõ támadásból megszületett az elsõ hárompontos kosa-
runk. A csapatok fej fej mellett haladtak 16:16-ig, majd beindul-
tak a mieink, és hatpontos elõnnyel zártuk a negyedet. Az utolsó
pillanatban esett kosarat – melyet a félpályáról Németh K. indí-
tott sajnos nem adták meg.
A folytatásban a távoli dobások mellett a lepattanókat is leszed-
tük, valamint kiváló védekezést is produkálva húsz pont fölé
emeltük a két csapat közti különbséget (52:25).
A harmadik negyedben sorra tudtuk pihentetni játékosainkat, s a
cserék is bizonyították: mind védekezésben, mind támadásban
megtalálták helyüket a pályán. A negyedik negyedben már csak
arra kellett figyelni, hogy a pontkülönbség minél nagyobb marad-
jon, mert az idei bajnokságban a végelszámolásnál ez is dönthet a
csapatok sorrendjénél.
A mérkõzés után a csapatunk a székesfehérvári Arév csarnokban
megtekintette két nagy riválisának egymás elleni mérkõzését.
Most a Vadmalacok jobbnak bizonyultak a Kodolányi Fõiskolá-
nál.
A következõ mérkõzés idegenben lesz 2011. november 26-án
11.45-kor – Vasöntöde KC–Sárbogárd KC.
Hajrá, Sárbogárd KC!

Sárbogárd KC

10 éves a Bázisiskola
Ez alkalomból 2011. november 17-én, csütörtökön hivatalosak
voltunk a Bázisiskolák találkozójára.

Ezt a rendezvényt a székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Is-
kolában rendezték meg. A helyszínre Kecskés Andrea vöröske-
resztes tanárelnök és Nagyné Rehák Julianna igazgatónõnk segít-
ségével jutottunk el.

A bejáratnál kedves diákok vártak ránk, akik a helyünkre kísér-
tek. Az asztalunknál gyümölcsöt, teát és kekszet kínáltak. Innen
az udvarra mentünk, ahol a diákok versekkel és dalokkal köszön-

tötték a megjelenteket. Kicsiny csapatunk tagjai: Orbán Csilla,
Csányi Patrícia és én, Marton Rita 7. a osztályos tanulók.
Nagy örömmel kezdtünk neki a játékos feladatoknak, melyek a
segélynyújtás és az egészségmegõrzés fontosságára hívták fel a fi-
gyelmet. Az esemény végén kaptunk egy emléklapot és egy
ajándékcsomagot.
A csapatunk minden tagja nagyon jól érezte magát. A kellemes
délutánon sok új ismeretet is elsajátítottunk.
Köszönjük, hogy a meghívottak között lehettünk!

Marton Rita 7. a
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Recept
– Igehirdetésének egyik mondata hozott
ide.
– Örülök, hogy eljött, foglaljon helyet, s
mondja el, mi volt az a mondat.
– Félreértett, az összegyûjtött harag fel-
gyülemlik, és – azt hiszem, így hangsúlyoz-
ta –, gyûlölet lesz belõle, s azt öli, aki gyû-
löl, lassan, de biztosan. – Ugye, Pál apos-
tolt idézte: a nap le ne menjem a ti harago-
tokon!?
– Errõl is szó volt, de gondolom, mást is
szeretne még mondani.
– Igen. Kérdezni szeretnék. Kétszer elvált
asszony vagyok. Mindkét házasságom
anyám nehéz természete miatt bomlott fel,
akivel együtt kellett laknunk. Nem volt
más megoldás. Anyám pedig képtelen volt
elvágni a lelki köldökzsinórt, szinte pórá-
zon tartott vele, mint kisgyermekkorom-
ban. Azt pedig egyik veje sem tudta elvisel-
ni, hogy elsõsorban anyám „kislánya” le-
gyek a házasságban, és ne feleség. Merem
állítani: mindketten anyám elõl menekül-
tek el. Már évek óta egyedül élünk, anyám
és én. Egy fedél alatt, de némán és acsar-
kodva, keserûen, robbanékony légkörben.
Hónapokkal ezelõtt rémülten döbbentem
rá – rettenetes kimondani is –, hogy gyûlö-
löm az anyámat a kétszer tönkretett éle-
tem miatt. De ez a gyûlölet valójában en-
gem öl. Míg házasságban éltem, jóformán
sose voltam beteg. Most kétségbeejtõen
rossz alvó vagyok, s szüntelenül fáj vala-
mim. Szédülök, a vérnyomásom ugrál, szo-
rongásaim vannak. Megromlott az egész-
ségem, és egyre fogyok. Már orvoshoz sem
megyek, mert minden leletem negatív,
csak éppen én vagyok pozitív beteg. Ér-
zem, hogy ha nem történik valami, a ma-
gam gyûlölete öl meg. Mondja, mit te-
gyek?
– Mit tett eddig?
– Imádkoztam azért, hogy ne gyûlöljem az
anyámat.
– Mióta imádkozik érte?

– Amióta tudom, hogy gyûlölöm.
– Csak azért imádkozott, hogy ne gyûlölje?
– Nem, olykor, ha tudtam, azért is, hogy
szeretni tudjam.
– Engedjen meg egy kérdést. Hogyan várta
ennek a kérésnek a teljesítését? Tulajdon-
képpen mit várt?
– Hát, hogy szeretni tudjam.
– Tehát valami érzésre várt. Ne haragud-
jék, ha így mondom: valami jólesõ, meleg
bizsergésre várt a szíve körül, ugye? És az
elmaradt. Így van?
– Valahogy így. De már nem is imádko-
zom. Csalódtam az imában.
– Szeretnék valami mást is ajánlani.
– Azért jöttem.
– Érzésekre várt, de nem tett semmit. Arra
várt, hogy Isten tegyen az életével valamit.
Így van?
– Igen, körülbelül így.
– Pedig Isten mindent megtett értünk a
Krisztusban…
– A kereszten?
– Ott, és ezért nekünk is mindent meg kell
tennünk, ami tõlünk telik, hálából. Édes-
anyjáért kellene valamit megtennie még.
Mert legtöbbször az érzésekbõl lesznek a
cselekedetek, de olykor az elkezdett csele-
kedetekhez csatlakoznak az érzések, vagy
váltanak ki érzéseket.
– De mit tegyek?
– Céltudatosan, rendszeresen és napon-
ként tegyen jót édesanyjával, és eközben
imádkozzék érte, ha még tud.
– De mondtam, hogy gyûlölöm.
– Meg akar gyógyulni?
– Igen.
– Akkor cselekedjék, és ne keressen kibú-
vót. Egyébként Jézus is mondott egyet s
mást, még az ellenség szeretetérõl is.
– Mit tegyek hát?
– Ha most orvos lennék, és receptet írnék,
biztos gyógyszert a gyûlölet és egyéb beteg-
ségei ellen, kiváltaná?

– Kiváltanám.
– Bevenné?
– Bevenném.
– Akkor ott van papír meg toll, diktálnék
egy receptet. Írja?
– Írom.
– Tessék: hétfõn reggel mosolyogva kö-
szöntöm õt, és megkérdezem, hogy aludt.
Kedden: kitakarítom az õ szobáját is. Szer-
dán: két szelet süteményt hozok neki. – Ír-
ja csak, írja. – Csütörtökön: elhívom sétál-
ni, hazafelé pedig kérdezgetek, és hagyom
õt, csak õt beszélni. Pénteken: megkérem,
hogy zongorázza el azt a dalt, amit gyer-
mekkoromban szokott.
– Már évek óta nem zongorázik.
– De kérnie szabad. Szombaton: megké-
rem, hogy segítsen jó túrós gombócot fõz-
ni, mert azt õ jobban tudja. Vasárnap: be-
megyek a szobájába, amikor lefeküdt, be-
takargatom és megcsókolom. Pont. Ismeri
ezt a zenei kifejezést: da capo al fine? Ele-
jétõl a végéig. Nos, a következõ héten
ugyanígy, vagy hasonlóan: da capo al fine, s
egy hét múlva felkeres és megbeszéljük a
többit.
– A csókot is kell?
– Igen.
– Jaj!
– Miért jaj?
– Mert évek óta nem csókoltam meg.
– Vállalja ezt a hetet így?
– Megkísérlem.
– Isten segítse! Várom!
Nem jött. Hetekig nem jött. De egy hétfõn,
kora reggel telefonált, sírva:
– Mikor tegnap ismét betakartam, az én hi-
deg és kemény anyám felült az ágyban, és
magához ölelte a fejemet, és éreztem, hogy
könnyes a szeme, és azt mondta: „De jó
vagy mostanában hozzám.” Akkor évek
óta elõször éreztem, hogy szeretem az
anyámat.
Aztán hozzátette:
– Adja másnak is oda ezt a receptet!
Tessék.

Gyökössy Endre

Aki pedig az Úrral egyezik,
egy lélek õvele. (1kor 6,17)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesapánk, nagypapánk,

apósunk,

SELMECZI-KOVÁCS
ISTVÁN

életének 75. évében elhunyt.
Temetése 2011. november 24-én,

14 órakor lesz a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

Dicsõítõ alkalmak a sárszentmiklósi
református gyülekezetben

Minden hónap utolsó szombatján, e hónapban november 26-án 17 órakor várunk
minden érdeklõdõt a sárszentmiklósi református gyülekezetbe (a miklósi gyógyszer-
tár mellett), aki szeretne bibliai tanítást hallani, dicsõíteni, jót beszélgetni, közösség-
ben lenni, új embereket megismerni, mindezt fiatalos környezetben. A mostani téma:
Ruth házassága.
Hozd magaddal ismerõsödet, barátodat!

A gyülekezet tagjai

A Sárbogárdi Vöröskereszt véradásra hívja Nagylók lakosságát!
2011. november 30-án (szerdán) véradást szervezünk

a Nagylóki Mûvelõdési Házban 14 órától 17 óráig!

A vérkészletek hiánya miatt, kérem, ha teheti, segítsen!
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Miklósi hírcsokor
Miklósi diákok

a Négyszögletû Kerek Erdõben

Szombaton kizökkenhettünk a mindennapok valóságából, és
megmártózhattunk a mesék birodalmában, ugyanis a negyedikes
kisdiákokkal együtt a Madách Színház várt bennünket egy véget
nem érõ játékra.
Lázár Ervin meséje az ismert szereplõkkel – Dömdödöm, Ló Sze-
rafin, a kék csoda, Mikkamakka, a hencegõ oroszlán, vagyis
Bruckner Szigfrid, Aromo, a rettentõen okos nyúl, a kedves fe-
nyõfa: Nagy Zoárd és Vacskamati, a játékos macska – színvonalas
elõadás keretében mutatta meg mindannyiunknak, hogyan lehet
egy képzeletbeli helyszínen szeretetben és békességben élni
egymással.
A gyerekek különösen várták a találkozást az ismert szereplõkkel,
hiszen délutánonként az iskolában, könyv formájában már talál-
koztak mindegyikõjükkel.
Felejthetetlen volt az élmény, fõleg ha a közelgõ karácsonyra
gondolunk, melynek még a mai korban is a szeretet a legfonto-
sabb üzenete. Ebbõl pedig az elõadás során nem volt hiány. Kö-
szönet az utazást megszervezõ pedagógusoknak!

„A zene titkai” – Háry János

A TÁMOP 3.2.11 tanórán kívüli és szabadidõs programok támo-
gatása címû pályázat keretén belül „A zene titkai’ sorozat novem-
ber 24-ei foglalkozásán a téma a Háry János. Sárkány Kázmért, az
Operaház magánénekesét várjuk egy zongorista, az ELTE tanára
kíséretében. Szó lesz a zenekari szvitrõl, Garay János költemé-
nyérõl, a szereplõkrõl és a hangszerelésrõl, mindez néhány áriá-
val fûszerezve.

Korszerûsítés
Sárszentmiklóson
Sárbogárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Bel-
ügyminisztériumhoz még márciusban az ÁMK Sárszentmiklósi
Általános Iskola épületének energetikai korszerûsítéssel megva-
lósított részleges felújítására. A belügyminisztériumi támogatás-
ból 20.979.000 Ft-ot nyertek, melyhez 5.259.914 Ft önerõt kellett
biztosítania a városnak.
Ebbõl az összegbõl mintegy 11,2 millió Ft összegben a Gázmo-
dul-Weisz Kft. kivitelezésében az iskola kazánházának fûtéskor-
szerûsítését végezték el. A régi kazánok helyett energiatakarékos
kazánt állítottak be, és ehhez kapcsolódóan belsõ felújítást is vé-
geztek.
Fodor és Molnár Építõipari és Szolgáltató Kft. kivitelezésében
mintegy 15 millió Ft-os költséggel az iskola régi épületszárnyának
és a klubkönyvtár nyílászáróinak cseréje történt meg, s ehhez kap-
csolódóan építészeti helyreállítást is végeztek.

Az elvégzett munka hivatalos átadására november 18-án került
sor a felújítás során kialakított új iskolakönyvtárban. Horváth
Ferencné, az iskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket, s
méltatta a fejlesztés jelentõségét. Kifejezte reményét, hogy az
energiatakarékosság a fûtési költségek csökkenésében is meglát-
szik majd a következõ években. Az iskola tanulói kis mûsorral kö-
szöntötték a vendégeket, majd dr. Sükösd Tamás polgármester
szólt a pályázatról és a beruházás jelentõségérõl.
Fodor János, az építõ cég ügyvezetõ igazgatója hozzászólásában
elmondta, hogy õ is ebbe az iskolába járt, és szívügyének tekintet-
te, hogy cégével itt a legjobb munkát végezzék, s gyorsan, határ-
idõre átadják a munkát. Weisz Gábor szintén szólt néhány szót a
fûtéskorszerûsítés jelentõségérõl, majd együtt megtekintettük a
korszerûsített kazánházat, ahol most több kazán munkáját egy
kazán végzi el a korábbinál jelentõsen nagyobb teljesítménnyel,
jóval jobb hatásfokon.

Hargitai Lajos
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Joghurtos tõkehal
Hozzávalók (2 fõre): 40 dkg tõkehalfilé, 1 db 450 g-os natúr jog-
hurt fele, 2 tojás, 2 gerezd fokhagyma, 1 db piros húsú paprika,
pár csepp olívaolaj, só, bors, 5 dkg reszelt sajt.
A fagyasztott halat felolvasztjuk, és az olívával kikent hõálló tál-
ba, vagy tepsibe helyezzük, és megsózzuk. A piros húsú paprikát
rákarikázzuk a halszeletekre. A joghurtba belekeverjük a reszelt
fokhagymát, a tojásokat és az õrölt borsot, ezzel nyakon öntjük a
halszeleteket. Rászórjuk a reszelt sajtot, és meghintjük fûszer-
paprikával. 200 fokon addig sütjük, amíg szép piros nem lesz. A
halnak nem kell sok idõ.

Joghurtos csirkeszárnyak
Hozzávalók (2 fõre): 8-10 csirkeszárny, 2 dl natúr joghurt, 1
közepes vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 1 tk édeskömény, 1
kk római kömény, 1 tk koriandermag, 1 tk gyömbérpor, vagy 1 ek
frissen reszelt gyömbér, 1 tk pirospaprika, 2 friss babérlevél, 2-3
szárított, csípõs fûszerpaprika, só, frissen õrölt bors, 1-2 ek
olívaolaj.
A joghurtos csirkeszárny török eredetû recept ihletése alapján
készült. Szárny helyett készíthetõ combból, mellbõl, vagy akár
egész csirkébõl, amelyet nagyobb részekre darabolunk. Egy napig
erõsen fûszerezett joghurtban pácolódik a hús, majd ezt követõen
sütjük pirosra. Megtisztítjuk, majd sóval és borssal fûszerezzük a
csirkeszárnyat. Apró darabokra vágjuk a tisztított hagymát és fok-
hagymát. Kávédarálóval megõröljük a fûszermagokat és a tör-
delt, szárított csípõs paprikát. A joghurthoz keverjük az aprított
hagymát, az õrölt fûszerkeveréket, a gyömbért, az õrölt pirospap-
rikát és a kisebb darabokra tördelt babérlevelet. A joghurtos pác-
ba forgatjuk a csirkeszárnyat, és letakarva egy napig pácoljuk a
hûtõben. Tepsibe tesszük a pácolt húst, meglocsoljuk olívaolajjal,
és 200 fokon pirosra sütjük. (Sütés közben fordítsuk meg, hogy
mindkét oldala egyenletes színt kapjon.)

Joghurtos káposztasaláta
Hozzávalók (8 fõre): 1 kg fehér káposzta, só, bors, 3 vörös-
hagyma, apróra vágva, 1+4 ek olaj, 5 ek ecet, 1 tk ételízesítõ, 1/2
kg natúr joghurt, 2 gerezd fokhagyma, 30 dkg sárgarépa, 1 ubor-
ka.
A káposztát megtisztítjuk, megmossuk, majd vékonyra gyaluljuk.
1-2 tk sóval megszórjuk és átgyúrjuk. Egy evõkanálnyi forró olaj-
ban a hagymát megdinszteljük. Hozzákeverünk 2 dl vizet, az ece-
tet, ételízesítõt, és borsot, felfõzzük. 2-3 percig fõzzük. Hozzáke-
verünk 4 ek olajat. A káposztára öntjük, jól összekavarjuk, lefedve
kb. 5 órát hagyjuk, hogy az ízek összeérjenek. A joghurtot elkever-
jük sóval, borssal és a zúzott fokhagymával. A megtisztított sárga-
répát és az uborkát durvára reszeljük. A joghurttal együtt a
káposztához keverjük. Ha szükséges, sóval, borssal ízesítjük.

Joghurtos brownie
Hozzávalók (8 fõre): 2 dl víz, 4 ek kakaópor, 25 dkg liszt, 20 dkg
kristálycukor, 1 ek szódabikarbóna, 1 dl natúr joghurt, 1 cs va-
níliás cukor, 2 tojás, 1 margarin. A tetejére: 1 maroknyi dió, 1 cs
vaníliás cukor, 10 dkg porcukor, 1 pohár natúr joghurt, 4 ek ka-
kaópor.
A vizet egy kisebb lábosba öntjük, a margarint és a kakaót hozzá-
adjuk, kevergetve felforraljuk, majd a tûzrõl lehúzzuk. A lisztet a
cukorral és a szódabikarbónával összeforgatjuk, és az elõzõekhez
keverjük. Ezután kerül bele a joghurt, tojás és a vaníliás cukor.
Egy tepsit margarinnal kikenünk, a tésztát beleöntjük és elsimít-
juk, majd megsütjük. A tészta tetejére valókat a dió kivételével
megmelegítjük. Amikor a cukor megolvad benne, akkor keverjük
bele a diót. Ezt a masszát egyenletesen a kisült, még meleg tészta
tetejére kenjük, és csak akkor szeleteljük föl, amikor ez a bevonat
megszilárdul.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Idõjárás

Csütörtökön minden jel szerint ismét bezárul hazánk fölött az alacsony szin-
tû rétegfelhõ. Sokfelé párás, ködös idõ lesz, szitálással, szemcsés hóhullás-
sal. Mivel dél felõl egy ciklon felhõzete is fölénk sodródik, így a déli határ-
szélen esõ, ónos esõ is elõfordulhat. Pénteken délután várhatóan megköze-
lít minket északnyugat felõl egy hidegfront, így már többfelé felszakadozhat
a zárt felhõtakaró, megélénkülhet a szél. Szombaton délután, vagy az esti
órákban elér minket az imént említett hidegfront, így fõként a Dunántúlon
nagy területen felszakadozhat a felhõzet, illetve megélénkül a nyugati,
északnyugati szél. A sok napsütés mellett záporok, a hegyekben hózáporok
fordulhatnak elõ. Paradox módon (ez a téli idõszakban gyakran elõfordul) a
hidegfront hatására több fokkal megenyhül az idõ, hiszen kisöpri a meden-
cében megülepedett hideg, párás, szennyezett levegõt. Hétfõtõl várhatóan
ismét nagy területen marad tartósan párás, ködös idõ.

www.metnet.hu

HALLGATOM A RÁDIÓT
Van itt egy érdekes dolog, a rádióban hallottam. Valami szakértõ,
talán statisztikus kifejtette, hogy bár a világban recesszió tapasz-
talható a gazdaságban, emelkedik a munkanélküliek száma, csök-
ken a fogyasztás, hanyatlik a boltok forgalma, egyetlen ágazatban
határozott fellendülés tapasztalható. És mi ez? Nem gondoltam
volna! Hát a luxusipar, luxuskereskedelem. Tehát miközben az
emberek egyre kevesebb cipõt, húst vásárolnak, a fényûzési cik-
kek forgalma emelkedik, azaz például nem sokáig maradnak rak-
táron az egyedi iparmûvészeti tárgyak, amelyekbõl, ugye, az egész
világon csupán egyetlen példány létezik, s emiatt csak csillagászati
áron szerezhetõk meg. Ugyanez tapasztalható a drága festmé-
nyekkel, igen értékes autókkal kapcsolatban. És mennél paza-
rabb egy ékszer, annál biztosabban talál gazdára. Sõt, élénkül a
magánrepülõgépek, magáncélú luxushajók forgalma is.
Egy pillanatig sem gondoltam arra, hogy azért vásárolnak keve-
sebb cipõt az emberek, hogy összespóroljanak egy összeget,
amelynek a segítségével körülnézhetnek a luxus tengerjárók pia-
cán. Akinek elnyûtt lábbelijébe befolyik a hólé, nem böngészi a
legdrágább autómárkákat gyártó cégek árajánlatait, az biztos.
Örül, ha hazaérve ledobhatja a csukát, s átadhatja magát a tévé-
mûsor gyönyöreinek. Ha ugyan van fûtött lakása.
Egy talpraesett ifjú hölgy imígyen találta meg a helyzet kulcsát:
– Amennyivel kevesebb jut egyeseknek kenyérre, annál több jut
másoknak briliáns nyakláncra.
Hûha! Ez aztán a világfelforgató gondolat! Az illetõ hölgy talán
helyteleníti a jelenleg mûködõ piacgazdaságot? Nem helyesli a
profitszerzésre beállított gazdasági berendezkedést? Elvetné a
kereslet–kínálat alapelvét? Talán még a bankok tevékenységét is
megkérdõjelezné, amelyek tisztes haszon ellenében gondoskod-
nak a pénzforgalom folyamatosságáról? Könyörgöm, mit tenne a
helyébe? Esetleg elvenné a gazdagoktól a vagyonukat, hogy ne
pöffeszkedjenek csilli-villi autóikban? Államosítaná az ipart, ke-
reskedelmet, nehogy egyesek nagyon meggazdagodjanak? Köz-
tulajdonba adná a bankokat? Na, de hát ez már egyszer megtör-
tént, sõt sztálini mintára bevezették a tervgazdálkodást is nálunk.
Mi lett? Sokszor kenyeret sem lehetett kapni. Briliáns ékszerek
helyett a pelenkavásárlás súlyos gondjaival kellett megküzdeniük
a kisgyerekeseknek, mert bizony néha arra sem jutott pénz. Még a
legmagasabb állami vezetõk se tudtak dúskálni, nem vehettek
fényûzõ autót, szerencsére számukra az állam gondoskodott
pazar szolgálati autóról és ingyen boltról. Nem szárnyalt a
luxusipar, ezzel szemben ekkor találta ki valami szellemes ember
a béka fenekével kapcsolatos tréfát. Nem mûködött az a rendszer.
Nem hiszem, hogy akárki ilyen irányban keresne megoldást.
Mit lehet tenni? Ki olyan okos, hogy receptet tudna adni? Amióta
pénz létezik, azóta nagyon okos fejek gondolkodtak a megoldá-
son, a nyomor és fényûzés ellentétének megszüntetésén. Lehet,
hogy a Tízparancsolat környékén lenne érdemes kutakodni.

(L. A.)
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Cecei sulibörze
Hospitációs nap

November 18-án tartották meg szokásos szakmai napjukat a
Cecei Általános Iskola munkatársai, melyre a kistérségben mûkö-
dõ általános iskolák pedagógusai kaptak meghívást. Az alkalom
az integráció jegyében telt, hiszen az iskola pedagógusai által tar-
tott bemutatóórákon megjelentek a sajátos nevelési igényû és a
halmozottan hátrányos helyzetû tanulók együttnevelésének lehe-
tõségei, és annak hétköznapi megjelenése a pedagógiai munká-
ban.

A Dégrõl, Sárszentmiklósról és Alapról érkezett vendégek bemu-
tatóórákon vehettek részt több évfolyamon és több tantárgyból
válogatva. 4. osztályban mûvészetek–ének tanórát láthattak
Tornócziné Bondor Csilla, 5. osztályban matematika–logika órát
Kiss Tiborné, 6. osztályban magyar nyelvtant Duskáné Lábodi
Eszter és 7. évfolyamon informatikaórát Fülöp Cecília vezetésé-
vel. Az óravezetésben megjelentek a kooperatív és IKT-techni-
kák alkalmazása mellett természetesen a differenciálás lehetõsé-
gei is.

Az érdeklõdõk ezután mûhelymunkán vehettek részt, ahol meg-
beszélték a látottakat, tapasztalatokat cseréltek az integrációs ne-
velés témakörében.

A cecei pedagógusok remélik, hogy az ide látogató pedagógus
kollégák pozitív tapasztalatokkal távoztak a Cecei Általános Is-
kolából, és máskor is szívesen ellátogatnak hozzájuk.

Szakmai látogatás Budapesten
A Cecei Általános Iskola pedagógusai október végén szakmai
módszertani kiránduláson vettek részt Budapesten. Ennek kere-

tében látogatták meg a fõváros VIII. kerületében mûködõ Wesley
János Óvoda gyermekeit és óvodapedagógusait.

A Józsefváros egyik legszegényebb környékén mûködõ intéz-
ményt a Magyar Evangélikus Egyház tartja fenn, és a kerületben
élõ, jobbára hajléktalan szülõk gyermekeit fogadja.

Az intézménylátogatás keretében megtapasztalhatták pedagógu-
saink, hogy a leghátrányosabb helyzetben élõ gyermekek számára
is szinte igazi otthont jelenthet egy oktatási–nevelési intézmény.

Az óvoda vezetõje elmondta, hogy közel 50 gyermeket tudnak fo-
gadni 2 csoportban. Az intézmény egy olyan háztömb udvaráról
nyílik, ahol az egyház több más szociális intézménye is helyet ka-
pott. Itt, a VIII. kerület ezen igen lepusztult és hátrányos helyzetû
részén ez a kis közösség szinte egy teljesen más világot képvisel.

A Cecei Általános Iskola pedagógusai a látogatás alkalmával ad-
ták át élelmiszer- és ruhaadományaikat, melyeket a helyi iskola és
óvoda, illetve a szülõi közösség tagjai gyûjtöttek össze, és amit
nagy örömmel fogadtak az óvoda képviselõi.

Cecei siker Sárkeresztúron
November 14-én a Szent István Általános Iskola Sárkeresztúri
Tagiskolájában került megrendezésre az a környezetismereti ve-
télkedõ, amelyet alsó tagozatos diákok számára, játékos formá-
ban hirdettek meg a szervezõk. Olyan csapatok jelentkezhettek,
amelyeket egy-egy fõ 2., 3. és 4. évfolyamos tanuló alkotott. Isko-
ánkat a Dicsérdi Elizabet, Szadai Bettina és Csorján Adrián al -
kotta csapat képviselte, akik nagyon szépen szerepelve a 3. helye-
zést érték el. A diákoknak olyan, elsõsorban tevékenység-köz-
pontú feladatokat kellett megoldaniuk, ahol nem a lexikális tu-
dásnak, hanem a gyakorlatiasságnak és a problémamegoldó ké-
pességnek volt fontos szerepe. A nyolc állomásból álló rendezvé-
nyen sikeresen helyt állt cecei csapat felkészítõ tanára Csajtainé
Szabó Ágnes volt.

Cecei iskola

Várjuk a fotózás kedvelõit!
Szeretettel meghívunk minden fotózás iránt érdeklõdõt novem-
ber 26-27-én 10 órára a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési
Központba, alakuló fotósklubunkba és nyílt fotós hétvégénkre!
Klubéletünk alapja lenne a közös érdeklõdés a fotózás iránt, az
ember és természet fotózásának szeretete. Terveink között sze-
repel, hogy rendszeresen tartott klubnapjainkra gyakran hívunk
vendégeket – elõadásaikból, vetítéseikbõl sokat tudunk tanulni.
Másik fontos programunk a klubtársak legújabb képeinek leve-
títése, megbeszélése, a tagok szellemi, fotográfiai ismereteinek
bõvítése, és akár több közös kiállítás megvalósítása.
A klub nemcsak arra alkalmas, hogy a fotókultúrát terjessze, ha-
nem arra is, hogy egy baráti közösség alakuljon ki, egy kis szige-
tet képezve a mai rohanó világban.
Összejöveteleinken sétákat, túrákat tervezünk, kiállításokat
néznénk meg, a digitális képszerkesztést gyakorolnánk, taníta-

nánk. Új tagjaink mindezekben aktívan részt vehetnek, kérdése-
ikre igyekszünk választ adni, vagy éppen õk taníthatnak bennün-
ket!

A hétvégén kétfajta fotózást tervezünk: tárgy- és modellfotó-
zást. A fotózás témája: Ördög és Angyal. Modellként meghívást
kaptak a Fehérvár Szépe székesfehérvári szépségverseny döntõ-
sei, és itt lesz Taray Krisztina fotómodell, akivel egy naptárhoz
készítünk képeket.

Természetesen, ha vannak olyan lányok és fiúk, akik szívesen
modellkednének, vagy kipróbálnák magukat, õket is szívesen
várjuk!

Folyamatos információk a facebook Sárbogárdi Fotósklub
oldalán!

A klubtagság és a rendezvény látogatása ingyenes!
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November 26., SZOMBAT
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.34 Magyar gazda 6.00 Anno 6.25 Angi jelenti
6.55 Opera Café 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Aranymetszés
10.55 Családom és egyéb emberfajták 11.15 Gyerekjáték a számítógép 11.30
Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Zöld Tea 13.05 Hungariq 13.35
Pilinszky János emlékére 14.15 Erdõjárók 14.45 Valaki 15.15 A természet cso-
dái 16.10 Hahó, öcsi! 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat – A Luxor,
az ötöslottó és a joker sorsolása 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Színes fá-
tyol 22.20 Team Building 23.55 Illényi Katica és testvérei 0.55 Sporthírek 1.05
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 12.35 Jéglovagok 13.35 Õslé-
nyek kalandorai 14.35 Sue Thomas – FBI 15.35 Döglött akták 16.40 Forma-1
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 21.55 Való világ 23.05 Anatómia
2. 1.05 Róma 2.10 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.00 Egyik kutya, másik nem!
10.25 A világ legerõsebb emberei 11.15 Bajnokok Ligája magazin 11.45 Babavi-
lág 12.15 Tûsarok 12.45 9 hónap 13.15 Gyilkos számok 14.10 Autóguru 14.40
Xena 15.30 Bûbájos boszorkák 16.30 13-as raktár 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Té-
nyek 19.00 Magellán 19.35 Bosszú és újrakezdés 21.30 A hálózat csapdájában
23.25 Bûn 1.20 Ezo.tv 2.20 Kalandjárat 2.45 Teleshop 3.15 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.04 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádió-
kabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvészeti
figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 20.04 A
Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.05 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 27., 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 9.10 Így szól az Úr! 9.15 Katoli-
kus krónika 9.40 Az élhetõ vers 10.00 Református magazin 10.25 Református if-
júsági mûsor 10.30 Mai hitvallások 11.00 Református istentisztelet közv. 12.00
Hírek 12.05 Zegzugos történetek 12.35 Anno 13.05 Van más kép 13.35 Fel a fej-
jel 15.15 TS 15.50 MVM Paks–Videoton FC bajnoki labdarúgó-mérkõzés 18.05
Déltenger kincse 18.55 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyar-
ország, szeretlek!21.30 Transz-Szibéria 23.20 Megtört ölelések 1.25 Sporthírek
1.35 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.40 Teleshop
11.40 Törzsutas 12.00 Híradó 12.10 Magyar autósport-magazin 12.25 Robin
Hood 13.25 Merlin kalandjai 14.30 Sue Thomas – FBI 15.35 Eltûntnek nyilvánít-
va 16.35 Forma-1 18.45 Híradó 19.10 Való világ 21.30 Heti hetes 22.50 Gyilkos
emlék 0.35 Portré 1.15 Róma
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 14.30 Összeesküvõk 15.30 Bûbájos boszorkák
16.30 Bosszú és újrakezdés 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Sztárom a párom
22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.35 TotalCar 0.05 Célkeresztben 1.00 A keresztapa
III. 3.45 Ezo.tv 4.15 Napló 4.40 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 Református istentisztelet
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 21.04 Rádiószínház 21.58 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 28., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 10.05 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 15.00
Angyali érintés 15.45 Különleges mentõalakulat 16.35 MM 17.40 Család csak
egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Kékfény
21.10 Hacktion 22.00 Hétfõ este 22.35 Átok 23.05 Aranymetszés 0.00 Hungariq
0.30 Sporthírek 0.40 Család csak egy van 1.25 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Fókusz Plusz 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45
Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.20 Top
Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztro show 13.10 A szív útjai 14.20 Kõkemény igaz-
ság 16.15 Sarokba szorítva 17.20 Az éden titkai 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 pókerrõl 23.50 Reflektor 0.10 Odaát

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.40 Stahl
konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.35 Zoolander – A trendkívüli
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 20.30
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 23.20 Aktív 23.50 Esküdj! 0.25 Tények este 1.00
Ezo.tv 1.35 Viperák 3.05 Magellán 3.30 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája
14.05 Rádiókabaré 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

November 29., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Mindenbõl egy van 10.50 Éjjel halat hoz a folyó 11.05 Kék-
fény 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 Csa-
vargások Afrikában dr. Livingstone ürügyén 15.00 Angyali érintés 15.50 Külön-
leges mentõalakulat 16.35 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 22.00 Kedd
este 22.35 Tudorok 23.25 A rejtélyes XX. század 23.55 Esély 0.25 Sporthírek
0.35 Család csak egy van 1.20 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Trendmánia 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45
Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.20 Top
Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztro show 13.10 A szív útjai 14.20 Asterix és a vikin-
gek 16.15 Sarokba szorítva 17.20 Az éden titkai 18.30 Híradó 19.15 Fókusz
20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Házon kívül 22.40 XX. század – A le-
gendák velünk élnek 23.20 Reflektor 23.35 Match Point
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.20 Stahl
konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 11.05 Hotel Plaza 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 20.30 Jóban-Rosszban 21.20 Hiába
futsz 23.20 Aktív 23.50 Esküdj! 0.25 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.35 Az ember, aki
nappal aludt 3.20 TotalCar 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30
Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

November 30., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.50 DTK 10.45 Agrárpercek 11.10 A Kennedy család 12.00 Hír-
adó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Hrvatska krónika 13.30
Ecranul Nostru 14.00 Tudástár 2011 14.30 Válogatás az Országos Természet-
film-fesztivál filmjeibõl 15.00 Angyali érintés 15.50 Különleges mentõalakulat
16.35 MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.05 On The Spot 22.00 Szerda este 22.35
Kortárs 23.05 Kennedy – Az ártatlanság alkonya 0.00 Zegzugos történetek 0.30
Sporthírek 0.40 Család csak egy van 1.25 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Autómánia 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45 Reg-
geli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.20 Top Shop
12.00 Híradó 12.10 Asztro show 13.10 A szív útjai 14.20 Ali – Egy amerikai hõs
16.15 Sarokba szorítva 17.20 Az éden titkai 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20
Barátok közt 21.00 Való világ 23.00 Gyilkos elmék 23.55 Reflektor 23.50
Külvárosi téboly
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.15 Az aztékok kincse 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 20.05 Skandinávlottó-sorsolás
20.30 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Szellemekkel suttogó 23.20
Aktív 23.50 Esküdj! 0.25 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.35 Hallgatásra ítélve 3.00
Babavilág 3.25 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.05 Liszt
városai 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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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 25., P: 7.00 Lapszemle 8.00 ZMC – Az anyaméh gyü-
mölcse 1-2. 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Emlékezés Illyés Gyu-
lára (62p), Zöld Macska Színpad: Winnetou (60p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
November 26., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremfoci, Fut-
ball 13.00 Lapszemle 14.00 Emlékezés Illyés Gyulára (62p), Zöld
Macska Színpad: Winnetou (60p) 18.00 Lapszemle 19.00 Nyitott
Egyetem: Ulbert József elõadása (25p), Népdalkör-találkozó
Hantoson (110p), Borszentelés a Borbarátokkal Lepsényben
(80p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 27., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Emlékezés Illyés Gyulára
(62p), Zöld Macska Színpad: Winnetou (60p) 13.00 Heti híradó
14.00 Nyitott Egyetem: Ulbert József elõadása (25p), Népdal-
kör-találkozó Hantoson (110p), Borszentelés a Borbarátokkal
Lepsényben (80p) 18.00 Heti híradó 19.00 ZMC – Az anyaméh
gyümölcse 3-4. 23.00 és 0.00 Heti Híradó
November 28. H: 7.00 Heti híradó 8.00 ZMC – Az anyaméh gyü-
mölcse 3-4. 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Viharok és szivárvá-
nyok zongoraest (90p), Faludy-est Miklóson (ism.) 23.00 és 0.00
Heti Híradó
November 29., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport: Teremfoci, Futball
13.00 és 18.00 Heti Híradó 19.00 Lámpás felvonulás Alapon
(22p), Disznóvágás Sárhatvanon (40p), Megújult a miklósi iskola
(30p), Nyitott Egyetem (25p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó
November 30., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Viharok és szivárvá-
nyok zongoraest (90p), Faludy-est Miklóson (ism.) 13.00 Heti
Híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00
Lapszemle
December 1., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 ZMC – Az anyaméh gyümölcse 3-4. 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.

December 1., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 A templom egere 11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sport-
hírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Rondó 13.55 TED 14.25 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták 14.55 Angyali érintés 15.45 Különleges mentõalakulat 16.30
MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sport-
hírek 20.15 Trükkös gyémántrablás 22.05 Csütörtök este 22.40 Valaki 23.10
Múlt-kor 23.40 Angi jelenti 0.10 Zöld Tea 0.35 Sporthírek 0.45 Család csak egy
van 1.35 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 14.20 Grace Kelly 16.15 Sa-
rokba szorítva 17.20 Az éden titkai 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 9.35
Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30 Utcai tánc 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 20.30 Jóban-Rosszban 21.20 Bajos
csajok 23.20 Aktív 23.50 Esküdj! 0.25 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.35 A blogger
2.25 Amerikai pite 6. – Az egyetemen 3.45 Segíts magadon! 4.10 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.05 Irány London! 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 2., 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
14.00 Kõ, papír, olló 14.30 Natúra 14.55 Hungaria, Európa rejtett kincse 15.15
Angyali érintés 16.00 Különleges mentõalakulat 16.50 MM 17.55 2012 Labdarú-
gó Eb sorsolás 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Péntek este 21.00 Prima
Primissima Díjátadó Gála 23.25 Családom és egyéb emberfajták 23.50 A hivatal
0.25 Mtv Hangerõ – Zenél a Quimby 1.15 Sporthírek 1.25 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Infománia 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45 Reg-
geli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.20 Top Shop
12.00 Híradó 12.10 Asztro show 13.10 A szív útjai 14.20 Rejtélyek asszonya
16.15 Sarokba szorítva 17.20 Az éden titkai 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20
Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Fagypont – Jégkorszak Miamiban 0.00 Ref-
lektor 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 20.30
Jóban-Rosszban 21.20 Összeesküvõk 22.45 Aktív 23.20 Esküdj! 23.55 ALL IN –
Kezdõk és nagymenõk 0.25 Tények este 1.00 Ezo.tv 2.00 Hõsök 2.45 Bulis hatos
3.10 4400
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04
Rádiószínház 13.30 A metodista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap törté-
netei 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Választási malacok eladók. 06 (20) 367 2785

Egyszobás földszinti lakás eladó-kiadó. 06 (30)
819 2563 2086489

Koca vágásra, hízók eladók. 06 (25) 462 408

4 db használt téligumi eladó. Sportiva 145/80 R13,
20 ezer forint. 06 (25) 460 973

Minõségi tûzifa eladó. Cser hasított 1950 Ft, akác
kugli 2150 Ft, hasított 2250 Ft, vegyes kugli 2000
Ft, hasított 2100 Ft. Házhoz szállítással. Telefon: 06
(20) 406 9267

Robix TD-105E terménydaráló eladó. 06 (30) 5735
462

Disznóvágást és feldolgozást vállalok. 06 (30) 245
5622

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

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 E. út 89.

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása. 06 30 440 5790

ELADÓ IKEA franciaágy, fotel és
állólámpa. Telefon: 06 30 600 5460

ÁRUFUVAROZÁS, SZÁLLÍTÁS,
KÖLTÖZTETÉS! Telefon: 06 30 3398 958

BUDAFILTER ’94 Kft. mûanyagiparban
jártas SZAKEMBEREKET KERES

mezõfalvi üzemébe 06 20 231 9111,
e-mail: borbelyne@budafilter.hu

NORMANN FENYÕ, 2 méteres, lábról
áron alul ELADÓ. 06 20 405 7366

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

ÖTLETADÓ Könyvelési
Iroda új ügyfeleket keres!

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

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

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

e-mail: ujhazyagi@invitel.hu

SZILVESZTEREZZENSZILVESZTEREZZEN
A PATKÓ CSÁRDÁBAN!A PATKÓ CSÁRDÁBAN!
Szilveszteri menü+belépõ 5500 Ft/fõSzilveszteri menü+belépõ 5500 Ft/fõ
A menü ára tartalmazza: vegyes tálat, desszertet, pezsgõt,A menü ára tartalmazza: vegyes tálat, desszertet, pezsgõt,

bort, üdítõt, ásványvizet, éjfélkor egy pár virslit.bort, üdítõt, ásványvizet, éjfélkor egy pár virslit.

Zene: Csizmadia JánosZene: Csizmadia János

Asztalfoglalás a helyszínen,Asztalfoglalás a helyszínen,
illetve a 06 (30) 2266 707-es telefonon.illetve a 06 (30) 2266 707-es telefonon.
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FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

TÉLEN A VÍZMÉRÕK ELFAGYHATNAK!
Télen a vízmérõk, sõt a használaton kívüli házi vízvezetékek is elfagyhatnak.
Az ilyenkor elfolyó víz díját – a jogszabályok szerint – Önnek, a fogyasztónak
kell megfizetnie. Ennek elkerülésére kérjük, hogy:
* a vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés szempontjából ellenõriz-
zék,
* a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy gon-
doskodjanak megjavításukról,
* az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott építési (üres) telkek
vízhálózatának víztelenítésérõl se feledkezzenek meg,
* víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felõli csapot (szelepet) zárják el, a belsõ
csapot hagyják nyitva, így a vízmérõbõl is el tud távozni a víz.
Használaton kívüli ingatlanja vízmérõjének téli víztelenítését szolgál-
tatási területünkön lakossági és intézményi fogyasztóinknak bejelentés
alapján díjtalanul elvégezzük. Közületi fogyasztóink részére megren-
delés alapján, díjazás ellenében végezzük el a munkát.
Balatonbozsok, Csõsz, Füle, Enying, Kabókapuszta és Polgárdi településen
élõ fogyasztóink Kõszárhegyi üzemmérnökségünket a

40/200-344-es telefonszámon.
Aba és Aba-Bodakajtor, Hantos, Igar, Igar-Vámpuszta, Igar-Vámszõlõ-
hegy, Káloz, Lajoskomárom, Mezõkomárom, Mezõszilas, Nagylók, Per-
káta, Sárkeresztúr, Sárosd, Sárszentágota, Felsõkörtvélyes, Soponya,
Szabadegyháza, Szabadhídvég, Sárbogárd, Sárszentmiklós, Rétszilas,
Kislók, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Cece, Sáregres és Vajta
településen élõ fogyasztóink Sárbogárdi üzemmérnökségünket

a 25/460-101-es telefonszámon.
A bejelentést/megrendelést honlapunkon keresztül is megtehetik, elektroni-
kus ügyfélszolgálatunk segítségével.
Készséggel állunk rendelkezésükre.
Elektronikus ügyintézés, további információ: www.fejerviz.hu

FEJÉRVÍZ ZRT.

Egy pálfai Angliában 7.

A padló kincsei
Legutóbb az „intake”, avagy takarítási nap nem fenékig tejfel jel-
legérõl volt szó, ami úgy nehezedik ránk, alkalmazottakra, mint a
sóbányából felcipelt málhazsák. De aztán a görnyedtségbõl ki-
egyenesedve, letörölve verejtékemet felmerült bennem a kérdés:
ezt hogy bírják a régiek?

Nem porszívóval keresztezett takarítómutánsok õk, és még csak
szimpla tehetség sem kell hozzá – egyszerûen csak gyakorlat.

Magam sem hittem eleinte, de az idõ elteltével egészen ráéreztem
a vágány menetére, s ma már ott tartok, hogy három, vagy akár
négy szobát is megcsinálok idõre, segítség nélkül, és úgy, hogy van
törölközõ is! Most már tudom, hogy mi lényeges, hogy melyik el-
lenõr mire figyel (az egyik konyha-, a másik fürdõszoba-specialis-
ta), és hogy az ágy melletti szegleteket abszolút fölösleges letöröl-
ni – amit amúgy sem kíván a hátam közepe, szó szerint. Pár suhin-
tás, kevés spriccelés, néhány áttörlés, és kész is a lakás, és még
közben mp3-at is tudok hallgatni.

Viszont e munka pozitív velejárója gyakorlat nélkül, rögtön az el-
sõ alkalommal tudatta létezését. Tudniillik, hogy ha a vendégek a
kiköltözés után a lakásban felejtenek pár személyes holmit, va-
gyontárgyat (amiket az irodában kell leadni), és nem jelentkez-
nek értük idõben, akkor egy aukciós kirakodóvásáron meg lehet
venni azokat. Én így vettem vasalót egy fontért, ami boltban hu-
szonötbe kerül. Ám nem minden ott felejtett holmi minõsül sze-
mélyes tárgynak, fõleg azok nem, amikért valószínûleg nem jön-
nek vissza a gazdáik.

Eleinte csodálkoztam, hogy a régi takarítók a munka végeztével
miért mennek haza szakadásig megrakott mûanyagszatyrokkal.
Csak ki kellett nyitnom a legelsõ nekem kiosztott szobában a hûtõ
ajtaját, hogy összecsapjam a tenyeremet: bontatlan tej, alig meg-
kezdett kenyér, egy tucat puding, és még sok egyéb kis kulináris
gyöngyszem, amiket még nem fenyeget a lejárt szavatosság veszé-
lye sem. És mivel nem valószínû, hogy az amúgy is jól keresõ és jó
étvágyú angolok visszajönnének pár ott felejtett, nem túl drága
élelmiszerért, ezért gyomorügyi kötelességem azokat megóvni a
kukában sínylõdõ rothadástól, és inkább átcsoportosítom azokat
az én hûtõmbe. A fõnökök nem tudnak róla, de ha tudnak is, nem
érdekli õket, úgyhogy mi szabad utat kapunk sajátos borravalónk
begyûjtéséhez.

De nemcsak ételféleségek számítanak ebbe bele. Az ott hagyott
italok (gyakran ennek nem alkoholmentes változatai), tusfürdõk,
újságok, poharak, apró ajándéktárgyak stb. mind zsebre tehetõk,
mert ezekért sem fog visszajönni a kutya sem. És persze nem utol-
só sorban ott vannak a padlón hagyott pénzérmék, amik zöme
ugyan 10-20 pennys, de ha zsákmányügyileg szerencsés szobát ka-
pok ki (ami viszont sokszor nem szerencsés takarításügyileg), ak-
kor ezekbõl sok összejöhet. A szõnyegen, a fiókban, a kanapé ülõ-
párnája alatt, bárhol megbújhatnak, mint a csótányok, s én
kötelességemnek érzem ezeket eltüntetni – persze, jó helyre.

Nincs is annál izgalmasabb perce a takarítós napnak, mint amikor
elõször lépek be a lakásba és átvizsgálom a terepet ott felejtett
kincsek után. Csak olyankor lohad le a szám széle, amikor kinyi-
tom a szekrényajtót, s táblás csoki helyett kakás pelenkát találok.
Ilyenkor újra a földön járok – igen, azért dolgozni is kell.

Most már az én spájzom sem marad pótlás nélkül, és tudom, hogy
ezután tusfürdõre sem kell költenem, és még vicces falragaszfigu-
rák is díszítik szobám falát, amiket talán sosem vettem volna, így
viszont találok nekik helyet az én kis tárgybirodalmamban.

Szóval, egy izzadtságtermelõ meló jutalékai ezek, sõt, mostanra
már nem is olyan megerõltetõ, akárcsak a szerviznapok, amik
munkaidõm fõ kitöltõi. Hogy mik ezek? Jövõ héten leírom.

Egy pálfai fiatalember
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Miklósi diákok a Négyszögletû
Kerek Erdõben

Szombaton kizökkenhettünk a mindennapok valóságából, és
megmártózhattunk a mesék birodalmában, ugyanis a negyedikes
kisdiákokkal együtt a Madách Színház várt bennünket egy véget
nem érõ játékra.

Miklósi hírcsokor a 13. oldalon.


