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A mi rózsakertünk
A hovatartozás olyan, mint egy rózsa: egy
réteg emberi faj, egy réteg európai, egy réteg magyar, egy réteg sárbogárdi vagyunk,
s ott vannak még a hitünk, világnézeteink,
közösségeink szirmai.

Tartozni kell valahová, mert az ember társas lény, mégis, hiába állunk valakikkel egy
ágyásban, a variációk száma végtelen ebben a rózsakertben.
Vannak azért a hovatartozásnak túlzásba
vitt formái. Egyesek mindenkit be kívánnak sorolni a saját fakkrendszerük szerint;
számukra elképzelhetetlen, hogy mindenki egyedi és utánozhatatlan. Õk a „kockulás” hívei. A „Ha nem velem vagy, akkor
ellenem!” elv alapján komolykodó arcok
ilyen-olyan ideológiák mentén magyarázzák saját éretlenségüket.
Ilyenek a politikai fanatikusok, akik már
rég egészen más fogalmak szerint értelmezik és gyakorolják a politikát, mely egészen
eltorzul az õ kezükben: KÖZéletbõl önérdekké.
Ilyenek a vallás megszállottjai – vallás ezer,
holott egy az Isten.
És ilyenek a faji különbségekre hivatkozó
gyûlölködõk.
A fanatizmus szüleményei a tömegmészárlások, háborúk és egyéb „csemegék”. S mi
az eredményük? A viharvert rózsakert makacsul mégis mindig újra kihajt, és millióféle virágot bont.
Nagyon tetszik az István, a király címû
rockoperában Gizella éneke: „Jaj, de
unom a politikát, inkább engem törõdne és
csinálnánk egy kisbabát” – a rombolás helyett teremtésre hívó szó.
Hargitai–Kiss Virág
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A rendkívüli ülésrõl
Dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere az alábbi tájékoztatást adta a múlt héten csütörtökön megtartott rendkívüli testületi
ülésrõl:
– Tárgyaltunk a járási hivatalokról. A törvényi határidõt meglehetõsen szûkre szabta a jogalkotó; az utolsó pillanatban jelentek
meg azok a szabályozók, amik mentén az átadási procedúra lezajlik. A járási hivatal 2013. január 1-jétõl foglal helyet a sárbogárdi
polgármesteri hivatal emeletén. Ez 35 embert jelent, akikbõl, ha
jól tudom, 25-en lesznek az emeleten és 10-en az okmányirodában. A képviselõ-testület zúgolódott, hogy ez egy ingyenes használati jog biztosítása. Viszont mindenkinek a figyelmébe ajánlom,
hogy a járás lakosságának közel 50 %-a Sárbogárdon lakik, tehát
nekünk nem mindegy, hogy hol, milyen szintû ellátást tud biztosítani a járási hivatal. E hivatal legfontosabb részei az okmányiroda, a gyámhivatal (megközelítõleg 6 fõvel) illetve egyéb szakigazgatási (környezetvédelmi, szociális stb.) szervek. A rezsiköltség
viselésérõl 2013. január 31-éig kell megállapodást kötni. Arra törekszünk, hogy ez minél elõbb megtörténjen, mert az éves rezsiköltség, amit meg kell osztani, 10 milliós nagyságrendû. Ezen
kívül egy vagyonkezelõi szerzõdést kell kötni 2013. június 30-áig.
Stratégiai jellegû döntés várható az iskolafenntartás vonatkozásában. Tekintettel a hiányzó jogszabályokra a jogalkotó meghosszabbította a rendelkezésünkre álló határidõt november 15éig. Ez szervesen kapcsolódik a járási átalakuláshoz, illetve a
tankerületek kialakításához.

Módosítottuk az épített környezet alakításáról és az építészeti
örökség helyi védelmérõl szóló rendeletet, mivel a rendeletben
nem voltak benne eddig például a helyi védettség megszüntetésének eljárási szabályai. Módosítani kellett az önkormányzat tulajdonáról szóló rendeletünket is, tekintve, hogy az országgyûlés a
nemzeti vagyonról szóló jogszabályba új kifejezéseket, kategóriákat tett bele.
Szombaton „Önkormányzatok az adósság csapdájában” címmel
hívott össze konferenciát a miniszterelnök úr illetve Lázár államtitkár úr, ahol többek között szó volt arról, hogy a Fidesz megkezdi a helyi önkormányzatok konszolidációját. Ez egyelõre egyeztetési szinten van. Az 5000 fõ alatti települések esetén teljes adósság-átvállalásról beszélünk. Az 5000 fõ fölötti településeknél az
adósság 40-50-60-70 %-át vállalná át a kormányzat. Az elõzetes
számítás alapján várhatóan Sárbogárd az 50-60 %-os kategóriába
kerülhet be. A rövid távú hitelállományt, ami a mûködéshez illetve a fejlesztések önerejéhez szükséges, a mi testületünk is növelte,
azonban alapban sem indulunk tiszta lappal. A devizás kötvénybõl még jelentõs visszafizetési kötelezettségünk van. Majdnem a
névértéken tartunk még mindig, pedig meglehetõsen régen fizetjük. A miniszterelnök úr hozzátette: a konszolidáció egyszeri és
megismételhetetlen, tehát ettõl az idõszaktól kezdve egy önkormányzat nem vállalhat úgy kötelezettséget, hogy az saját bevétellel, vagy normatív finanszírozással nem fedezett.
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Új év új oviban
Megújult óvodában kezdhették az új nevelési évet a sáregresi óvoda kis lakói és dolgozói. Az elmúlt év tavaszán ugyanis pályázatot
nyújtott be Sáregres önkormányzata Alap gesztorságával 21,5
millió Ft-ot megcélozva. Ha nem is a teljes összeget, de több mint
16 millió Ft-ot nyert az intézmény, melyhez az önkormányzat
mintegy 2 millió Ft-tal egészített ki.
Idén tavasszal vették kezdetüket a munkálatok: a külsõ felújítás,
magas tetõ építése, nyílászárócsere, födém- és homlokzatszigetelés. Ezen felül az önkormányzat majdnem kétmillió forintból felújította a gyermekmosdót is. A beruházás idejére az óvoda az
általános iskola épületébe költözött.

Mint azt az október 25-ei avatóünnepségen a gyermekek mûsora
után beszédében Nagy Gabriella óvodavezetõ elmondta: a szülõk
nagy összefogásról tettek tanúbizonyságot és az önkormányzat
képviselõi is felajánlották tiszteletdíjukat az ügy érdekében.
Nemcsak õket illeti köszönet, hanem az alapi és sáregresi önkormányzatot, az alapi óvodát, Varga Gábor cecei polgármestert, országgyûlési képviselõt, a kivitelezést végzõ Gázmodul–Weisz
Kft.-t és mindenkit, aki valamilyen módon segítette az óvoda
megszépülését.

Ez alkalomból köszöntötték Sersli
Péternét, az óvoda
dolgozóját, aki 37
év után most ment
nyugdíjba.
Jelen volt több régi dolgozó is, akik
a hivatalos részt
követõen a konyhában jöttek össze
egy kis vidám emlékidézésre.
A
vendégeknek ezalatt módjuk nyílt
körbenézni a megszépült óvodában, megcsodálni a gyerekek, óvónõk alkotásait, és
finom falatok mellett elmerülni az eseményre összeállított, az
óvoda életét, megújulását megörökítõ fotókiállításban.
Hargitai–Kiss Virág
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41 milliós fejlesztés a Szegletkõnél
A sárbogárd–sárszentmiklósi Szegletkõ General Kft. több mint
húsz éve van jelen városunkban építési vállalkozásként, s az évek
során jelentõs fejlõdésen ment keresztül. Ma 65 fõ dolgozik a cégnél, köztük építésvezetõk, mûszaki elõkészítõk, mûszaki vezetõk,
irodai adminisztratív dolgozók, gépkezelõk, sofõrök, kõmûvesek,
segédmunkások, festõk, vasbetonszerelõk, lakatosok, ácsok, asztalosok, autószerelõk. Elsõsorban Budapesten és a Nyugat-Dunántúlon, de az ország egész területén végeznek építõipari kivitelezési munkákat. Jelenlegi fõ partnereik: a Lidl Magyarország

Kereskedelmi Bt. és a Kite Mezõgazdasági, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. Ez utóbbi cég sárbogárdi telephelyfejlesztésén
fáradoznak éppen.
E téren az elmúlt két évben nagy tapasztalatokat szereztek, hiszen
a Szegletkõ General Kft. saját telephelye pályázati támogatás és
nem kevés saját erõ révén újulhatott meg.
A 2010 közepén nyújtották be pályázatukat a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, és terveiket – költségcsökkentéssel ugyan, de – támogatásra érdemesnek ítélték meg 2010.
november 25-én. A támogatási szerzõdést 2011 márciusában írták alá a közremûködõ szervezettel.
A pályázat azonosítója: KDOP-1.1.1/C-10-2010-0054.
A projekt költségvetése: 41.022.430 Ft, melybõl 16.328.837 Ft a
vissza nem térítendõ támogatás.
A projektet a Szegletkõ General Kft. saját felelõsségre 2010. augusztus 18-án megkezdte.
Elõször a térburkolási munkálatok készültek el 11.130.841 Ft-ból.
2011 elején az asztalosmûhely került korszerûsítésre (vegyes tüzelésû kazán, kémény, elszívó ventilátor beépítésével), melynek
összege 833.400 Ft volt. Ezzel egy idõben zajlott a veszélyeshulla-

dék-tároló kivitelezése 683.995 Ft értékben. A fedett gépjármûbeálló alapozását 2011. április-májusban kezdõdött meg, melynek használatba vételi
engedélyét 2011 szeptemberében
kapta meg a cég. E projektelem költsége 5.400.000 Ft volt. A tavalyi év
nyarán megújult a szerelõmûhely is:
mûgyantaburkolatot kapott (3.567.
427 Ft), majd szeptemberben fûtéskorszerûsítésre került sor (6.902.060
Ft), s kiépítettek egy kipufogógáz-elszívót. Idõközben elkészült a kültéri
mûgyanta burkolat is.
Nemcsak a nagyobb biztonságot, de
az energiatakarékos mûködést is szolgálják a tavaly õsszel végrehajtott fejlesztések: a villamossági rendszer felújítása, térvilágítás és térfigyelõ kamerarendszer kialakítása. Elõbbi kettõ 4.029.168 Ft-ból valósult meg, míg a
kamerarendszer 1.001.992 Ft volt.
A pályázat révén egy kompakt csúszókerekes (bobcat) rakodógéppel is
gyarapodott a Szegletkõ General Kft.
gépállománya.
A cég pályázati vállalásai közt szerepelt plusz hat fõ (köztük pályakezdõk)
felvétele. A velük bõvített állományt
további három évig meg kell tartania a
vállalkozásnak. Az esélyegyenlõség figyelembe vételével az azonos munkakörben dolgozóknak azonos fizetés jár.
A cég környezettudatos szemléletét jelzi, hogy újrahasznosított
papírt használnak irodai teendõik során, s a telephelyen õshonos
növényfajtákat ültettek el. Vállalták továbbá a Sárszentmiklósi
SE kezelésében lévõ élõfüves pálya rendszeres karbantartását is.
A pályázatnak és a fenti beruházásoknak köszönhetõen nagymértékben javultak a Szegletkõ General Kft. dolgozóinak munkakörülményei, bõvült az eszközállomány és a telephelyi tárolás is korszerûbben és biztonságosabban történik.
/X/
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Krisztus katonái
E címmel tartott lebilincselõ elõadást a katonák életérõl a tábori lelkészek szemszögébõl a sárbogárdi gyökerû Jákob János
dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat
püspöke. Elsõ „állomása” volt ez – szombaton délután Sárszentmiklóson a református gyülekezeti teremben – annak az
evangélikus és református gyülekezetek
szervezte, reformáció heti sorozatnak,
mely a „határterületeken” végzett missziókat hozza elõtérbe. Az este folyamán
Szummer Ádám és Koska György mûködött közre trombitán illetve tenorkürtön.
Már a 300-as években lelkipásztorok kísérték el a katonákat a harcokba, hogy lelküket bátorítsák, erõsítsék hitüket. A magyar
hadseregben az 1500-as évek közepétõl
látták el a katonák lelki gondozását a magyarországi végvárakban a katolikus és a
protestáns tábori lelkészek. A második világháború idején több száz lelkész szenvedte végig a háborút a fronton a katonákkal és hadifogságokban is. A háborút követõen még újjászervezõdött a tábori lelkészi
szolgálat, majd 1951 õszére megszûnt. A

Köszönjük, EON!
Régóta nem világított néhány közlámpa a
Hõsök terén, amit többször több fórumon
többen szóvá tettek már. Hónapok elteltével nemrég végre foganatja lett a panaszoknak, és nekiláttak az EON munkatársai a munkálatoknak.

tábori lelkészi szolgálat 1994-ben indult újra.
Jákob János – többgyermekes, hitben élõ
református család sarjaként – érdekes módon már az 1980-as évek elején kedvet érzett ehhez a szolgálathoz, pedig akkor még
híre-hamva sem volt annak, hogy ez a
missziói ágazat újraindulhat. Katonaként
fogdát kapott azért, mert Bibliát találtak
nála. (Habár sosem került sor arra, hogy
ezt a büntetést ténylegesen letöltse, mert a
cella mindig foglalt volt.) Ám ez sem térítette el a hit útjáról, s ma tábori püspökként koordinálja a protestáns tábori lelkészi szolgálatot.
Mint azt megtudhattuk: egy tábori lelkész
minden olyan feladatot végez, mint egy
rendes lelkész, s ha kell, a csatatérre is elkíséri a katonákat. János a bosznia-hercegovinai területen teljesített szolgálatot az ott
állomásozó magyar békefenntartók között. Mesélt nemcsak a szarajevói borzalmakról (filmfelvételekkel is illusztrálva
szavait), hanem a katonák lelki vívódásairól, hivatásuk, életük nehézségeirõl, lelkészként szerzett tapasztalatain keresztül.

Érdekes volt hallgatni, hogyan fér meg a
hit, a Ne ölj! parancsolat a katonai léttel,
melynek szükség esetén része az ölés. Jákob János úgy fogalmazott: a Ne ölj! annyit
jelent, hogy ne gyilkolj élvezetbõl. Egy katona arra esküszik fel, hogy hazáját és annak állampolgárait az élete árán is megvédi. Azaz ha kell, öl, hogy megvédje az olyan
ártatlanokat, mint például a szarajevói járókelõk, akikre lesbõl kényükre-kedvükre
lövöldöztek vallási, etnikai fanatikusok.
Ez azonban nem könnyû lelki feladat.
Hargitai–Kiss Virág

Táncház a Miklósi Klubban
Október 26-án délután kezdõdött meg a
„terepszemle” a Miklósi Klubban; mindenki lenyûgözve térképezte fel a megszépült, megújult termet. A helyiségben
lambériáztak, festettek és sok egyéb
munkálatot végeztek az elmúlt idõszak
folyamán, melynek köszönhetõen kitágult a tér.
A felújítás megkoronázásaként „Csalogató” táncházat rendeztek a klubban,
egy kis kiállítással, gyöngyfûzéssel egybekötve. A talpalávaló muzsikáról a
Szedtevette zenekar gondoskodott.
Közös énekléssel, tánccal, méltó ünnepséggel avatták fel az új termet.
Mágocsi Adrienn

Tökfesztivál a Mészölyben
Érthetõ, hogy eddig halogatták a javítást,
hiszen nagy keréken fordult a dolog, mivel
földkábeleket, oszlopokat, egyéb szerelvényeket kellett cserélni, ami bizonyára költségben sem kevés.
A sárbogárdiak szempontjából azonban
mindenképpen megérte!
Köszönjük az elvégzett munkát az EON
dolgozóinak!
Hargitai–Kiss Virág

Pénteken délután a Mészöly Géza Általános Iskolában tökfesztivál
vette kezdetét.
A kettõ órakor kezdõdõ programok kikapcsolódásra hívták az alkotni vágyó fiatalokat és szülõket az aulába, ahol a kiélhették kreativitásukat rajzolással, festéssel, különbözõ ajándéktárgyak készítésével.
Szabóné Czuczai Katalin asztalánál a gyerekek gesztenyébõl, csuhéból és hurkapálcikából készíthettek virágot. Halasiné Krisztinél pedig levelekbõl lehetett sokféle tárgyat, díszt csinálni, amiket aztán a nebulók hazavihettek és meglephették
velük szüleiket.
Emellett ezernyi finomság is várta a gyerekeket, akár frissen sült tököt is lehetett kóstolni
a büfében. Egy igazán hasznos és kellemes délutánt tölthettek együtt a résztvevõk, melyet az alsósok mûsora színesített.
Hargitai Gergely
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Lelki szemmel a világ
Egy csodálatos est részesei lehettünk hétfõn a sárszentmiklósi evangélikus gyülekezeti házban. Említésre méltó, hogy az épületet még aznap reggel is festették és renoválták, díszítették az esti református–
evangélikus alkalomra. A munka Váraljai
Pétert és lelkes tanítványait dicséri, akik új
mennyezetet, falakat, tüzelõfa-tárolót és
egyben szigetelést is készítettek.
Jézus a látóhatáron – nemlátóként Isten
szolgálatában címmel rendezték meg ezt a
különleges, kora esti összejövetelt, melyet
Bõjtös Attila nyitott meg énekkel és közös
imával. Varga Diána korát meghazudtolóan vezetett be minket a vakok és gyengén
látók világába. Mesélt életérõl, terveirõl
és arról, hogyan talált rá Istenre. A vendéglelkész prédikálását az egybegyûltek
közül néhányan lehunyt szemmel hallgatták végig. Szolgálata után kérdéseket tett
fel neki Bõjtös Attila és néhány gyülekezeti tag, ezekbõl idézek párat.
– Mondtad, hogy szoktál veszekedni Istennel. Hogy néz ki egy ilyen veszekedés?
– Amikor elkezdtem a teológiát, úgy éreztem, hogy a többi évfolyamtársam sokkal
többet szolgál mint én, és igazságtalanságnak éreztem, hogy csak a padban ülök és
tanulom a teológiát. Mondtam neki, hogy
ez nem igazság, Te akartad, hogy ide jöjjek, és én nem akarom. Ekkor hallottam az
1 korintusi 12-rõl, amiben kegyelmi ajándékokról van szó: mindenki kap egyet és
mindenkire szükség van. Isten engem elhívott valamiért, de nem tudom, miért. Majd
idõvel meg fogja mutatni.
– Milyen korlátokkal találkozol?

– Csak azok korlátok, ha új városba kerülök, és nem tudom, merre találom a buszmegállót. Akkor ki vagyok szolgáltatva valakinek, aki segít pár hétig, hogy megtanuljam.
– Voltál már láthatatlan színházban, ahol
bekötik az emberek szemét?
– Jók a láthatatlan színházak, mert sok
mindent mélyebben lehet megélni.
– Milyennek látod Istent?
– Szerintem olyan valaki, aki nagyon szeret
minden embert egyenként. Nagy türelme
van hozzám is. Igazságos is, a fejemre koppint, ha kicsit önteltebb vagyok. Mindenki
máshogy és másmilyen élethelyzetben ismeri meg Istent, mert neki van minden
egyes ember szívéhez kulcsa.
– Amikor beszélsz Isten szeretetérõl másoknak, nem szokták feltenni azt az övön aluli
kérdést, hogy ha szeret téged Isten, akkor miért engedte, hogy vakon megszüless?
– Ritkán igen, de sokszor saját magukkal
kapcsolatban teszik föl a kérdést, hogy miért engedte meg Isten, hogy olyan helyzetbe kerüljenek, amilyenben éppen vannak.
Nagyon szeretem a János 9:1-et a vakon
született ember történetérõl. Nem azért
lett vak, mert vétkezett õ, vagy a szülei, hanem hogy Isten dicsõsége látszódjon rajta.
– Szeretnél látó lenni?
– Annyiszor mûtöttek, hogy már nem akarom még egyszer. Hiszem, hogy ha Isten
akarná, akkor látnék.
– Mi a különbség, ha valaki élete derekán veszíti el a látását?
– Máshogy dolgozza fel, mert neki hiányoznak a dolgok. Beszélgettem egy em-

berrel, aki 3 éve vesztette el a látását. Megkérdeztem, hogyan dolgozta fel. Azt válaszolta: nehéz volt, hiszen elhagyta a felesége is, de neki az adott erõt, hogy tovább
kell mennie az életben, és nem szabad elhagynia magát. Nekünk, akik ebbe születtek, talán könnyebb, mert mi kezünkkel
látjuk a füvet.
– Más érzékszerveid jobban fejlõdnek, vagy a
hit az az érzékszerv?
– A hit fejlõdik, nem tudom, hogy jobban-e, vagy sem. Az, hogy mi érzékenyebben tapintunk, abból adódik, hogy jobban
rá vagyunk utalva (például az olvasásnál).
Fejlettebb az idegvégzõdés az ujjunkban,
mert ezt használjuk.
– Hogyan tudsz ítéletet mondani valakirõl,
akit nem ismersz? Hisz nem segítenek a grimaszok, testtartás.
– Általában a hang alapján. Hiszen az mindenkinél egyedi. Érzem, ha valaki zaklatott, fél, távolságtartó, vagy görcsösebb.
– Vannak céljaid, terveid, család?
– Kislány korom óta vágyam, hogy elvégezzem a gyógymasszõr szakmát. Egyelõre ez
a tervem. Családalapítás – majd ha eljön az
ideje. Még át kell élnem pár dolgot, de nagyon szeretnék egy gyereket örökbe fogadni a saját mellé.

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt
Mészöly Géza halálának 125. évfordulója tiszteletére

a Mészöly-család emlékeibõl összeállított
állandó tárlat megnyitójára.
Megnyitó: 2012. november 9-én (pénteken) 17.30 órakor
a régi községháza kiállítótermeiben.
Mindenkit szeretettel várunk!

Mészöly Géza: Balatoni fürdõház (1875)

A család a Somogy vármegyei Mysel nemzetségbõl
származik. Egy 1408. évi irat ezen nemzetség több
tagját Somogy megyében nemes birtokosként említi. A 16. században már Mészel és késõbb Mészöl,
majd késõbb Mészely és Mészöly névalakok jönnek az iratokban közhasználatba. A család késõbb
számos ágra szakadt. Az egyik legismertebb ág a
sárbogárdi família lett, akiknek nyomait a 18. századi elejéig vezethetjük vissza településünkön.
Számos neves személyiség tartozott ide, többek között a festõmûvész Mészöly Géza, a nyelvész Mészöly Gedeon, vagy az irodalmár Mészöly Dezsõ.

Mágocsi Adrienn
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ISKOLA, ÓVODA

Miklósi hírcsokor
– a „Misulink” újságíró szakkörösök tollából –

2012. október 31. Bogárd és Vidéke

Részlet a „Misulink” újságíró szakkörösök: Varga Cecília, Csernyánszki Nikolett, Molnár Ivett, Nyikos Nóra, Bátai Nóra, Tenke Rita hetedikes osztályfõnökökkel (Téglás Anita, Dizseri Péter) készített
riportjából. (Építõ közösségek 3. ütem TÁMOP 3.2.3/A-11/1-20120030)
***

Október 23-a iskolánkban
Az iskolai hagyományokat követve az október 23-ai mûsort
a 8. évfolyam elõadásában láthatták az osztályok. A mûsor
minden mondata az emberi jogok, a szabadság, az emberi
élet, a hétköznapi hõsök és
hõstettek fontosságáról szólt.
Bátai Nóra és Nyikos Nóra
szólóéneklése tette még emlékezetesebbé a mûsort.

„Határtalanul” Szerbiában
2012. szeptember 12-e és 15-e között hetedikeseink határon túli
tanulmányi kiránduláson jártak „Négy nap alatt a Délvidék körül”.
Az elsõ napon Szabadkáé volt a fõszerep. Itt várost néztünk. Ezután elmentünk a kaponyai csata helyszínére, Bajmokra, megkoszorúzni az emlékmûvet. Este Óbecsén megismerkedtünk a bennünket fogadó általános iskola diákjaival és a településsel.
A második napon Újvidékre indultunk városnézésre. Péterváradon a várat látogattuk meg, ahol királyválasztó országgyûlést
„tartottunk”, játszottunk el. Még aznap délután elmentünk Karlócára, aztán siettünk vissza megint Óbecsére.
A harmadik napon hosszú túrában volt részünk. Akkor látogattunk el Belgrádba, Szendrõre és Székelykevére. Este táncházban
roptuk vendéglátóinkkal a táncot Óbecsén.
Az utolsó napon Zentán, Bácstopolyán, Csantavéren és Palicson
álltunk meg. Bácstopolyán és Csantavéren a templomokat néztük
meg, Palicson pedig a tavat. Hazafelé a határ után még futóversenyre is maradt energiánk.

Október a cecei óvodában
Nálatok laknak-e állatok?
Október elsõ napján, a népmese napján meglátogatott bennünket néhány mesét szeretõ iskolás gyermek, és az óvodásoknak állatos történeteket meséltek. Ez szorosan kapcsolódott témahetünkhöz.
A hét minden napja az állatokról szólt. Sokat beszélgettünk, képeket gyûjtöttünk, énekeltünk, mondókáztunk róluk, valamint a
valóságban is megfigyelhették jellemzõ jegyeiket, hiszen az egyik
csoport a rétszilasi tehenészetet látogatta meg. Egy másik csoportban ezen a héten egy sündisznó vendégeskedett, majd fájó
szívvel, de visszaengedtük a természetbe. Csütörtökön délelõtt az
óvoda udvarán a gyerekek ismerkedtek a lovakkal, kipróbálhatták a lovaglást.
A témahét zárásaként, a hét utolsó napján a gyerekek akadályversenyen vehettek részt a Csigabiga csoport óvó nénijeinek szervezésében. A verseny során állatokkal kapcsolatos feladatokat kellett az ovisoknak megoldaniuk. Többek között voltak találós kérdések, állathangok utánzása, puzzle kirakása. A verseny befejezése után minden csoport megnézte az óvoda udvarán rendezett
terménybáb-kiállítást, melyet a reggeli gyülekezõ alatt a gyerekekkel együtt készítettünk.
A hét megkoronázásaként az ovisok „A falánk tyúkocska” címû
mesét láthatták és izgulhatták végig az óvó nénik elõadásában.
A hét során fõ célunk volt, hogy a gyerekek sokrétû ismereteket
szerezhessenek az állatokról, erõsítsük hozzájuk való pozitív viszonyukat, mindezt úgy, hogy közben az óvodások jól érezzék magukat.

Miklósi diákok a Fehérvár Médiacentrumban
A miklósi iskola elektronikus sajtó szakköre október 18-án bepillanthatott a profik világába, ugyanis az ÁMK közmûvelõdési egysége nyertes pályázatának köszönhetõen a diákokat Török Péter
fõszerkesztõ és Somos Zoltán szakmai igazgató látta vendégül a
Fehérvári Médiacentrumban.
Hatalmas élmény volt belesni a kulisszák mögé. Megnézhettük,
hogyan vágják a mûsorokat, elmesélték, hogyan készítik az esti
híradók számára a riportokat, hogyan küldik ezeket tovább az országos hírû csatornáknak. A fõszerkesztõ elmesélte, hogyan mûködik a felvételek során a súgógép, milyen módon mûködik a zöld
háttér, melyik színnek mi a szerepe. Jártunk stúdiókban, láttunk
kamerákat, vágógépeket, a felvételt jelzõ lámpát, beszélgettünk a
hírközlés fontosságáról és láttunk élõ adásban üvegfal mögött
dolgozó rádiós munkatársakat. Mindenki tette a dolgát, mégis
kedves és türelmes volt velünk; a lehetõ legegyszerûbben, számunkra is érthetõ nyelven és módon magyarázta el a szakmai
igazgató és a fõszerkesztõ a mûsorgyártás alaplépéseit.
Örülünk, hogy bepillantást nyerhettünk a profik világába, és reméljük, hogy jövõre talán szakkörünk külsõ szakértõként segítséget is kaphat majd a médiaközponttól.

KÖZLEMÉNY
A Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány tisztelettel megköszöni
támogatóinak az adójukból felajánlott 1 %-ot.
A beérkezett 696.997 Ft-ot az ÁMK Sárszentmiklós iskolájában
és óvodáiban játékok, bemutatóparaván, könyvtári könyvespolcok, jutalmazáshoz könyvek vásárlására fordítottuk.
Az alapítvány kuratóriuma

Mi lehet a tökbõl?
Ezzel a címmel témahetet tartottunk, melynek
fõszereplõje természetesen a tök volt. A témahét
része volt, hogy a gyerekek otthon szüleikkel
együtt „Tökvitézt” készítettek. Ezeket elhozva az
oviba az udvart népesítették be velük. Ezen kívül rengeteg sütõ- és
dísztököt hoztak, melyek szintén az udvart díszítették. Nyílt napok keretében a csoportokban lámpásokat készítettünk papírból,
a szülõk segítségével, illetve töklámpásokat faragtunk az apró kis
kezek közremûködésével.
A témahét utolsó napjának délelõttjén a gyerekek tökolimpián
vettek részt. Sokféle mozgásos feladatot kaptak: tökgurítás, tökhordás, tökön átugrás stb. Mindenki örömmel hajtotta végre az
„olimpiai” versenyszámokat. Jókedvûen, felszabadultan töltöttük a délelõttöt.
Amikor estefelé sötétedni kezdett, a falu központjában gyülekeztek a szülõk, gyerekek, hozzátartozók, az elsõ osztályosok az oviban készített lámpásokkal felszerelkezve. Innen indult a felvonulás egészen az óvodáig, ahol a töklámpások hívogató fénye várt
minket az udvaron. A meggyújtott tábortüzet körbetáncoltuk és
énekeltünk. Közben a dajka nénik sült tökkel kínálták a résztvevõket.
Nagyon kellemes estét töltöttünk együtt, melynek az enyhe idõjárás is kedvezett.
Cecei óvoda
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LÉLEKÚT

Vándorlásaim
12. rész
Észre se vesszük a nagy pörgésben, hogy a
többiek mind körénk gyûlnek, sõt mások
is, akik az Anna-bálra jöttek. A mi lányaink közül egyiket a másik után idegen fiúk
kérik föl táncolni, s ott „rázzák” már õk is.
Aztán a két debreceni lány, Andi és Marcsi
odalépnek, és elkérnek Hajnitól. Na, egyszerre két lánnyal rokizni? Ez nem újdonság nekem. Otthon, a kultúrházban van
egy ifjúsági klubom. Az ide járó fiatalokkal
vasárnap délutánonként bekapcsoljuk az
öreg, agyonnyúzott Mambó magnetofont,
és a Luxemburgi rádióról, illetve a Szabad
Európáról fölvett tánczenét hallgatjuk.
Soha nem felejtem el azt a húsvét hétfõt,
amikor a délelõtti locsolás után este összegyûltünk a kultúrházban, s extázisban táncoltunk. Pörgettük a lányokat, olykor egyszerre kettõt, hármat is, aztán vertük a ritmust a padlón csörgõvel, dobbal, a kezünkbe akadó egyéb tárgyakkal. Amikor a
hangulat a tetõfokára hágott, odaültem a
kultúrház öreg zongorájához, és elkezdtem játszani Louis Armstrong „Saints Go
Marching In” (A szentek mennybemenetele) rock’n’rollját.
Annak a bulinak a hangulatát élem át
most, ezen a visegrádi Anna-bálon. Amikor megáll a zenekar, szólok a körülöttem
állókhoz:
– Várjatok egy pillanatig! – s fölugrok a
színpadon játszó zenekarhoz. – Megengeditek, hogy zongorán egy számmal beszálljak hozzátok? Nekem is van saját zenekarom – szólítom meg a zenekar vezetõjét.
– Mit szeretnél játszani?
– Armstrongtól A szentek mennybemenetelét. Oké?
– Oké, haver, tied a pálya –szól nevetve a
szaxofonos. – Az tuti nekem is.
Odamegyek a zongoristához, kezet fogunk, és hozok a zongorához még egy széket.
– Játsszuk négykezesben a „Szenteket”!
Benne vagy? – kérdezem tõle.
– Jó, én megyek utánad – felel a zongorista.
Leülünk a zongorához, én a szólóoldalra, õ
a kísérethez, összepróbáljuk az akkordokat, aztán fölvezetem a számot Armstrong
stílusában.
A „Szentek mennybemenetele” eredetileg
amerikai néger spirituáléból dzsesszesített
gospel. A templomi szertartás csúcspontjaként hangzik el az amerikai négerek istentiszteletein. Ebbõl lett a híres szám.
Armstrong rekedt hangját utánozva improvizált szöveggel indítok, aztán teljes lendületre kapcsolunk. A zenekar tagjaival
egymásnak felelgetve énekeljük a sorokat:
„Ha meghalok, mennybe jutok,
Nevetnek rám az angyalok.
Szent Péter így szól: halleluja.
Ez a mennybéli rock’n’roll.”
A zenekarnak is új volt ilyen improvizatív
stílusban elõadni ezt a számot, de õket is
beszippantja a zene és a zongorával diktált
ritmus ereje. Ahogy a zenészekkel és a báli

közönséggel egymásra rezdülünk, óriási,
elfojtott energiák szabadulnak föl egy pillanat alatt. Ahogy fokozódik a hangulat,
egyre inkább bekapcsolódnak a táncolók is
az énekbe. Olyan lesz, mint a gospel:
együtt énekli mindenki a dalt, közben tapsolnak, táncolnak az egyre lendületesebb
ritmusra:
„Ha meghalok – ha meghalok – Mennybe
jutok – mennybe jutok – Nevetnek rám az
angyalok – nevetnek rám az angyalok” –
felelnek a táncolók a zenekar énekére.
Nem akar vége szakadni a zenének és a
táncnak, de aztán kifulladva mégis leállunk. Megköszönöm a zenekarnak a lehetõséget, hogy velük játszhattam, s visszatérek a társaságomhoz. A lányok persze lelkendezve fogadnak.
– Lajos, csak ámulunk a sokoldalúságodon. Te egyre újabb meglepetésekkel szolgálsz nekünk! – fogad Marika. – Áruld el,
mi mindenhez értesz még?
– Afféle „népboldogítóként” sok mindenhez, de igazából semmihez. Semmiben
nem vagyok specialista. Foglalkozásomból
kifolyólag bármikor fel tudok dobni egy
bulit. Közösségszervezõként, ha kell, fotószakkört, színjátszó csoportot, népdalkört,
ifjúsági klubot, kismamaklubot, gyerekklubot, zenés esteket, színházi elõadásokat,
táncos rendezvényeket szervezek, ha kell,
mozizok, vagy zenekart vezetek. Leginkább azonban az emberi lelkekkel szeretek
foglalkozni. Ilyen a népmûvelõi hivatás
manapság. Nagyapám után meg parasztgyerekként tudok lovas ekével szántani, tudom, hogy mikor mit kell vetni a földbe. Ha
bármilyen gép, mûszer elromlik, megszerelem, hegesztek, gyalulok, házat építek. Mi
kell még? Az igazság az, hogy mindenben
mûkedvelõ vagyok. A mai világban igazán
a specialistákat veszik komolyan, a népboldogítókat nem. Most is benneteket szórakoztatlak. Hogy miért teszem, nem tudom.
– Azt látom, hogy benne van a szíved-lelked abban, amit csinálsz, de ugye nem nagy
kényszer számodra itt hat csinos nõt szórakoztatni? – jegyzi meg némi iróniával a
hangjában Marika.
– Ó, dehogy kényszer. Sõt, nagy ajándék az
élettõl, hogy összetalálkoztunk, és igazán
köszönöm nektek, hogy itt lehetek veletek.
Számomra feledhetetlen élmény volt, ami
eddig történt. De ez olyan ellentétben áll
azzal, amiben most vagyok. Itt szédítelek
benneteket, és holnap már eltûnök az életetekbõl.
– Lajos! – fogja meg a kezem a szõke Tündi. – Jól van ez így. Gyere, vigyél inkább
táncolni!
A szaxofonos a Petite Fleur-t (Kis virág),
az ábrándosan szép dalt játssza. A dobos
lassú, slowfox ritmust üt a dallam alá, amire nagyon szerelmetesen lehet táncolni. Ez
a szám mindig levett a lábamról. Megadom magam a sorsnak, lágyan átölelem
Tündit, és táncba viszem. Tánc közben a
vállamra hajtja a fejét, és hozzám simul.
Ekkor már sokan táncolnak, s a kíváncsi
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tekintetek elõl egyre jobban beleveszünk a
tömegbe. Ilyen karcsú szõke lány volt a
nagy szerelmem tizennégy éves koromban,
akitõl életem elsõ csókját kaptam. Beszívom Tündi hajának tengerillatát. Megszorítottam a kezét, ezzel jelezve, hogy milyen
jó vele itt ölelkezve táncolni. Erõsen
visszaszorít. Szinte kapaszkodik belém,
míg viszem végig a termen a tánc ritmusára. Hozzám tapadó testébõl forró vágy sugárzik felém.
– Vigyél magaddal! – súgja a fülembe. –
Olyan szabad akarok lenni, mint te.
Mélyet sóhajtok.
– Hová vigyelek? A dunai nádasokba, a
szúnyogok közé? Nem illesz bele abba a
képbe. Egy férfitól, akinek most hullik szét
a családja, tele van sérülésekkel, mit vársz?
Magam se vagyok tisztában az érzéseimmel. A bennem lévõ zûrzavarral nem tudnálak boldoggá tenni.
– Nem bánom, elválsz, és leszek én a feleséged.
– Te ezt nem gondolod komolyan! Nekem
most éppen nagyon elegem van a házasságból. Örülj ennek a pillanatnak, és ne kívánj többet, mint amit ez az este meg tud
adni. Ne hazudjunk egymásnak szép jövõt!
Nem hazudok neked szerelmet, hogy megkapjalak, aztán sorsodra hagyjalak. Jó neked, hogy ölellek?
– Jó, nagyon.
– Akkor ez miért nem elég?
– Olyan egyedül vagyok! – tör föl mély sóhajjal a vallomás Tündibõl. – Vegyen el
már végre valaki feleségül!
– Te, figyelj már! Látsz te engem? Most velem akarsz lenni, vagy a leendõ férjeddel?
– Veled, veled! De hát mindenki valamilyen „-né” akar lenni.
– Ne szúrd már el az életedet ezzel a
parával! A világ legszebb szerelmes dalát
játssza a zenekar, és van egy pasi, aki éppen jól átölel téged. Ne azon rágódj most,
hogy ebbõl az ölelésbõl mi lesz! Engedd át
magad az érzésnek! – szólok szigorúan férfias határozottsággal, de közben mosoly
van a szememben. Erõteljesen átölelem,
és a szemébe nézek. – Most csak mi vagyunk itt, ketten a világ közepén, ez a fontos, semmi más. Holnapra ebbõl csak az
emlék marad.
Lágyan búg a szaxofon, s énekelem a lány
fülébe a dal szövegét:
„Kis virág,
ez maradt meg nekem,
már csak emléke él
szívemben rég.”
Simogatom a haját.
– Így lesz ez szép emlék, ami segít megtalálnod egyszer az igazit.
Véget ér a zene, kibontakozunk az ölelésbõl. Rám néz.
– Milyen kegyetlenül szép a valóság! – szól
könnyek közt nevetve. Megtörli óvatosan
a szemét, hogy el ne mosódjon a szempillafesték, aztán felszabadultan belém karol. –
Nagyon köszönöm az õszinteségedet, bár
bevallom, fáj egy kicsit. Menjünk vissza a
lányokhoz!
Folytatom.
Hargitai Lajos
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HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

Közérdekû telefonszámok

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

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

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
12-16, P: 8-12.

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS

Ha „süket” a telefon...!

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

Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-15.

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári u.
95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
A III. sz. gyermekorvosi körzet rendelési ideje megváltozott!
Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos az alábbi idõpontokban rendel:
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 9-12, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573 4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET
Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat október 1-jétõl:
Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

Bogárd és Vidéke 2012. október 31.

Sárbogárdi kerület
Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2012. november
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét,
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta,
Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos,
Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza:
november 1-4.: dr. Pátzay József,
Sárbogárd, Asztalos út 1/a,
06-30-6393-977;
november 10-11.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent I. u. 3.,
06-20-9749-065;
november 17-18.: dr. Pátzay István,
Sárbogárd, Köztársaság út 156.,
06-30-5208-877;
november 24-25.: dr. Szénási Károly,
Sárbogárd, Tüzér u. 24.,
06-30-8161-376.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet
a 06-30-9563-168 számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK
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A rendõrség értesítette a város jegyzõjét,
hogy a rongálás összefüggésben állhat az új
üzletközpontban mûködõ diszkóval.
Az igazoltatott fiatalokat tanúként kívánják
beidézni az ügyben.

Rendõrségi intézkedés
rongálás ügyében
Mint arról korábban beszámoltunk: október
14-ére virradóra randalírozó fiatalok kiszakítottak egy padot a helyérõl, felborítottak egy
biciklitárolót és megrongáltak egy gázóraszekrényt az új üzletközpontban Sárbogárdon. A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
sajtóosztályától kértünk tájékoztatást még
október 17-én arról, hogy milyen intézkedés
történt az ügyben. Most kaptunk választ a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságtól:
Október 14-én 6 órakor érkezett az elsõ bejelentés, hogy az új üzletközpontban fiatalok
hangoskodnak. A kiérkezõ rendõrök igazoltatták az ott tartózkodó fiatalokat – akik igazolták személyazonosságukat –, majd felszólították õket a távozásra. A fiatalok e felszólításnak eleget tettek. Ekkor még nem volt
nyoma randalírozásnak.
Ugyanezen a napon 9 óra körül érkezett a
második bejelentés a rongálásokról. A kiérkezõ járõrök a helyszíni szemle során listát
vettek föl a megrongált tárgyakról, valamint
adategyeztetést végeztek. Az egyik lakó elmondta, hogy azután történt a vandalizmus,
miután a rendõrök elmentek.

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Barátjánál találták meg
Engedély nélkül távozott a tartózkodási helyéül kijelölt sárbogárdi gyermekotthonból
az a fiatalkorú lány, akinek eltûnése miatt
2012. október 26-án késõ délután tettek bejelentést a nevelõk. A fiatal lány még dél körül
ment el az intézménybõl. A rendelkezésre álló adatok szerint a dunaújvárosi járõrök leellenõrizték a fiatal lány barátjának tartózkodási helyét, ahol végül éjjel fél tizenegykor
megtalálták. Az eltûntként keresett fiatalkorút Sárbogárdra vitték, ahol meghallgatását
követõen nevelõjének adták át a rendõrök.

Bolti lopás ügyében
intézkedtek
Ugyanezen a napon Sárbogárdon, az Ady
Endre úton lévõ egyik áruházban egy 16 éves
lányt értek tetten, amint egy szelet csokoládét próbált meg fizetés nélkül kivinni az
üzletbõl.
FMRFK

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság
II. forduló

Cece Old Boys–
FLD Ászok-Ásza 0:10 (0:4)
Vezette: Tóth Z.
Cece: Fülöp Gy. – Mikuli, Szikszai, Németh, Fülöp T.
Csere: Kiss, Király, Szeip, Tar, Tóth.
FLD: Farkas – Lakatos, Magyar, Kuti, Bor.
Csere: ifj. Bor, Vinklman.
4. perc: Bor szerezte meg a vezetést ballábas lövéssel. 5. perc: Bor a második találatot jegyzi. 6.
perc: Kuti lövése kerülte el a kaput. 8. perc: Kuti
találata növelte az elõnyt. 10. perc: Fülöp T. lövése Farkas mellérõl vágódott a mezõnybe. 11.
perc: Vinklman indította Lakatost, aki nem hibázott. 14. perc: Szeip–Mikuli volt a labda útja, Farkas-védéssel fûszerezve. 16. perc: Németh lõtt
kapu fölé. 17. perc: Bor egymás után három
ziccerhelyzetet is kihagyott. 18. perc: Szikszai
távoli lövése Farkasról a mezõnybe vágódott.
19. perc: Király lõtt a kapu mellé. 21. perc: Fülöp
T. lövése Farkas lábáról a mezõnybe pattant. 22.
perc: Lakatos nagy helyzetben kapu fölé bombázott. 26. perc: Fülöp Gy. védett szögletre. A
szögletbõl Bor szerzett gólt. 27. perc: szögletbõl
megint Bor volt eredményes. 28. perc: Fülöp T. a
kapufát találta telibe. 29. perc: Kuti védhetetlen
nagy gólt lõtt. 31. perc: szöglet szöglet után a
cecei kapu elõtt, végül Lakatos talált a kapuba.
32. perc: Lakatos cselezte a védõket, lövése a
kapufáról vágódott ki. 35. perc: Magyar lövése a
felsõ lécrõl jutott az alapvonalon kívül. 36. perc:
Fülöp T. lövése elkerülte a kaput. 38. perc:
Vinklman lõtt nagy gólt. 39. perc: Bor átadását
Kuti lõtte be. A játék összképe alapján az eredmény nem túlzott.
Góllövõk: Bor 4, Kuti 3, Lakatos 2, Vinklman.

Toledó 2005–
Sárkeresztúr Kike 3:1 (2:0)
Vezette: Tóth Z.
Toledó: Fûrész – Dombi Z., Barabás R., Soós,
Dombi V.
Csere: Barabás B., Csuti, Berzeviczy, Fésû, Rozgonyi G., Rozgonyi J.
Kike: Visi – Madár, Hajdinger, Geiger, Sütõ.
Csere: Kiss, Szauervein, Vörös.
1. perc: Soós váratlanul lövésre szánta el magát
a félpályáról, amely a kapuban akadt meg. Visit
meglepte a lövés! 4. perc: Barabás R. kapott sárga lapos figyelmeztetést. 5. perc: Berzeviczy
mentett szögletre az utolsó pillanatban. 6. perc:
Dombi V. lõtt kapu fölé. 8. perc: Fûrész mentett
nagy helyzetben Geiger elõl. 9. perc: Sütõ lövése
célt tévesztett. 10. perc: Kiss lõtt kapu mellé. 11.
perc: Hajdinger lövését Fûrész szögletre ütötte.
12. perc: Geiger lõtt kapu mellé. 14. perc: Visi

rosszul dobta ki a labdát, Soós elcsípte, egybõl
kilõtte a bal alsó sarkot. 15. perc: Szauervein
pörgetett kapu mellé. 17. perc: Dombi lövése kerülte el a kaput. 18. perc: Rozgonyi J. lövése is
célt tévesztett. 19. perc: Sütõ sem találta el a kaput. 22. perc: Rozgonyi J. lövése a kapu fölött
hagyta el a játékteret. 23. perc: Hajdinger J. találatával szorossá vált az eredmény. Kiegyenlítetté vált a mérkõzés! Egymás hibáit nem tudták
kihasználni a játékosok! 28. perc: Dombi Z. lõtt
mellé. 34. perc: ismét Dombi Z. célozta meg a
kaput, lövése megint a kapu mellé szállt. 36.
perc: Dombi Z. átadását Rozgonyi J. értékesítette. 37. perc: Hajdinger unta meg a csatárok tétlenségét, lövése azonban a kapu mellé ment. 38.
perc: Dombi Z. lõtt mellé, majd a kidobott labdát
Szauervein lõtte kapura, azonban Fûrész a helyén volt. Aki látta a mérkõzést, annak nem meglepetés az eredmény.
Sárga lap: Barabás R., Csuti.
Góllövõk: Soós 2, Rozgonyi J., ill. Hajdinger.

Sárszentmiklós Öfi–
Twister Galaxy 5:2 (3:2)
Vezette: Tóth Z.
S. miklós Öfi: Plézer – Nagy, Deák, Kiss.
Csere: Killer G., Palotás.
Twister: Bognár – Balogh, Kaló, Simon, Killer I.
Csere: Boros, Szabó, Szántó.
A mérkõzést az OMV, továbbiakban Sárszentmiklós Öfi csapata 1+3 fõvel kezdte meg. 2.
perc: a csonka csapat ellen Kaló szerezte meg a
vezetést. 4. perc: Kaló lövését védte Plézer. 6.
perc: Deák lövése Bognár lábát érintve hagyta el
a játékteret. 7. perc: Deák lövését Bognár a gólvonalon csípte el. 8. perc: Simon lövése utat talált a kapuba. Közben megérkezett Palotás, majd
Killer G. 9. perc: Nagy lövése a bal alsó sarokban
kötött ki. 10. perc: Simon a felsõ lécet találta telibe. 12. perc: Deák lövése Bognár lábáról a mezõnybe pattant. 14. perc: Deák lövése centiméterekkel ment kapu mellé. 16. perc: Kiss emelt
kapu fölé. 17. perc: Palotás szépen kidolgozott
helyzet után egyenlített. Kezdés után Simon lövésénél a kapufa mentett. 20. perc: Deák megszerezte csapatának a vezetést. 21. perc: Simon
lövését védte Plézer. 25. perc: Deák hagyott ki
nagy helyzetet. 28. perc: Kaló fején megcsúszott
a labda, amely a kint álló Boros felett a kapuban
kötött ki. Öngól!!! 30. perc: Killer I. mit hagyott
ki??? 31. perc: Szántó lövése kerülte el a kaput.
34. perc: Szabó a büntetõterületen belül kézzel
ütötte el a labdát. Sárga lap! A megítélt büntetõt
Palotás magabiztosan értékesítette. 39. perc:
Simon a kapufával kötött barátságot ezen a napon.
Sárga lap: Szabó.
Góllövõk: Nagy, Palotás 2, Deák, Kaló öngól, ill.
Kaló, Simon.

Spuri–Extrém 3:5 (1:2)
Vezette: Tóth Z.
Spuri: Kiszl – Palásti, Gál, Huszár, Bodó.
Csere: Bereczki.
Extrém: Németh – Dévényi, Flõgl, Szabó, Juhász.
Csere: Huszár Cs., Horváth D., Horváth T., Stix.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában
tekinthetik meg.
Góllövõk: Palásti, Bodó, Bereczki, ill. Dévényi,
Szabó, Juhász, Stix 2.

Sárbogarak–
Légió 2000, Pentagri 2:4 (1:1)
Vezette: Tóth Z.
Sárbogarak: Csuti – Dizseri P., Dizseri B., Kasza, Horváth.
Csere: Gábris, Rigó, Mondovics.
Légió: Szilágyi – Tóth A., Németh, Kelemen,
Vereczkei.
Csere: Csuti Z., Huszár Z., Imre, Pálinkás, Örkényi, Baki, Huszár Cs.
2. perc: Kelemen játszotta magát tisztára, lövését Csuti védte. 4. perc: Szilágyi lábbal hárította
Horváth lövését. 5. perc: Németh A. góljával
megszerezte a vezetést csapata számára. 8.
perc: Örkényi a kapufát találta el. 9. perc: Kasza
szép találatával egyenlõ az állás. 11. perc: Szilágyi szerencsére csak belekapni tudott Horváth
lövésébe, a labda kapu fölött hagyta el a játékteret. 12. perc: Dizseri P. lövését Szilágyi szögletre
ütötte. 16. perc: Huszár Z. lövése Csutiról Pálinkás elé került, lövése Csutiról ismét elé került,
azonban nem tudott élni a felkínált lehetõségekkel. 17. perc: Gábris lõtt kapu fölé. 18. perc:
Vereczkei sem tudta bevenni a kaput. 21. perc:
Imre a lábak között talált a kapuba. 22. perc:
Vereczkei 2 méterrõl leadott lövését Csuti szögletre ütötte. Majd Dizseri P. lövése kerülte el Szilágyi kapuját. 25. perc: szöglet után Dizseri B.
pörgetett a hálóba. 28. perc: Baki lekopírozta
Dizseri teljesítményét. 32. perc: Dizseri B. lõtt
kapu mellé. 33. perc: Kelemen átadását Imre lõtte a kapuba. 34. perc: Dizseri P. lõtt a kapu fölé.
37. perc: Vereczkei két lövését is védte Csuti.
Góllövõk: Kasza, Dizseri B., ill. Németh, Imre 2,
Baki.
Tabella
1. FLD Ászok-Ásza
2. Extrém
3. Légió 2000, Pentagri
4. Toledó 2005
5. Sárkeresztúr Kike
6. Sárszentmiklós Öfi
7. Twister Galaxy
8. Sárbogarak
9. Spuri
10. Cece Old Boys

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
-

1
1
-

1
1
1
2
2
2

14:0
14:8
8:4
6:4
7:4
5:6
5:8
7:13
4:11
2:14

6
6
6
4
3
3
1
0
0
0

Góllövõlista
1. Bor József, FLD Ászok-Ásza, 5 gól.
Gróf Ferenc
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Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság

Magabiztos gyõzelem hazai pályán
VAX KE Sárbogárd–DVSI DAC 46-35 (19-13)
Nézõszám: 100. Vezette: Besszer, Dobos.
Sárbogárd (kezdõ): Borostyán – Goldberger 1, Rehák 4, Németh
II. 6 Pluhár 5, Bodoki 14, Nacsa 5.
Cserék: Németh I., Sohár – Baki 1, Vorsléger 5, Szabó J. Zs. 2, Balogh, Suplicz 3, Kaló. Edzõ: Bodoki György.
Mint ahogy az eredménybõl is látszik: ha iskolába járnánk, támadás ötös, védekezés egyes. Persze, ennek okai is voltak: a fiúk a jóval kisebb játékerõt képviselõ csapat ellen jobbára csak a támadással foglalkoztak. A szép számú közönség elõtt lejátszott mérkõzésen csak a góllövés lebegett a szemünk elõtt. A védekezésben
nagyon hiányzott a sérült Balogh Viktor rutinja és tudása. Azért
Viktor nélkül sem lett volna szabad két mérkõzésre való gólt
kapni ettõl a fiatal, ám harcos gárdától.
Beszéljünk azonban a pozitívumokról is. Sokszor ötletesen, a tanult figurákat játszva sorozatban értük el a góljainkat. Pluhár Tomi megmutatta, hogy jobb szélen is hasznos tagja a csapatnak.

A Road Masters
csoport eredményei

HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!
Rehák Sándor

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

Szabadegyháza–Kápolnásnyék
2-1
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Bicske 1-4
Velence–Iváncsa
0-0
Baracs–Mezõfalva
1-2
Polgárdi Vertikál–Bakonycsernye
1-1
Martonvásár–Szár
1-0
Sárosd–Sárszentmiklós
3-1
Dunafém-Maroshegy–Kisláng
A Road Masters csoport állása
1. Velence
2. Iváncsa
3. Sárosd
4. Bicske
5. Gárdony–Agárdi
Gyógyfürdõ
6. Szár
7. Martonvásár
8. Mezõfalva
9. Kisláng
10. Dunafém–
Maroshegy
11. Sárszentmiklós
12. Kápolnásnyék
13. Bakonycsernye
14. Polgárdi Vertikál
15. Szabadegyháza
16. Baracs

Bodoki Gyurci ismét elkapta a fonalat, 14 góljával megerõsítette
helyét a góllövõlista élén. Rehák és Németh jól mozgatták a csapatot, Vorsléger gyorsasága ismét hasznosnak bizonyult, és Nacsa
is kezd visszatérni régi önmagához.
Összességében – mint ahogy szokták mondani – a gyõzelmet nem
kell megmagyarázni, de a kritikát jelen esetben el kell fogadnia a
csapatnak.
Végül is hoztuk a kötelezõ két pontot.
A hétvégén nem lesz forduló. Következõ mérkõzésünk szintén
hazai pályán, november 10-én 18.00-kor lesz; a Martonvásár csapatát fogadjuk, szintén a gyõzelem reményében.
Minden szurkolónkat sok szeretettel várjuk!

11
11
11
11

9
7
7
7

1
3
1
0

1
1
3
4

27
31
33
30

10
14
17
22

17
17
16
8

28
24
22
21

11
11
11
11
10

7
6
6
5
4

0
3
1
0
2

4
2
4
6
4

24
27
14
16
19

22
7
13
19
20

2
20
1
-3
-1

21
21
19
15
14

10
11
11
11
11
11
11

3
3
3
2
2
2
1

2
2
1
4
4
1
1

5
6
7
5
5
8
9

13
17
20
15
9
14
13

16
27
31
23
25
25
31

-3
-10
-11
-8
-16
-11
-18

11
11
10
10
10
7
4

Adony–Lajoskomárom
Pusztaszabolcs–Nagylók
Mezõszilas–Kulcs
Seregélyes–Baracska
Dég–Vajta
Káloz–Sárszentmihály
Sárbogárd–Dunaújváros Pase II.
Aba-Sárvíz–Ercsi

A Zöldharmónia
csoport eredményei

3-0
4-0
4-2
4-1
1-1
3-4
0-8
1-5

11 11 0 0 56
11 8 1 2 46
11 7 2 2 30
11 7 1 3 36
11 7 0 4 20
11 5 5 1 27
11 5 3 3 21
11 5 2 4 24
11 5 1 5 21
11 4 2 5 12
11 3 4 4 15
11 2 3 6 15
11 2 1 8 21
11 1 2 8 10
11 0 3 8 11
11 0 2 9 9

10
11
16
11
16
14
19
23
29
32
24
40
31
22
38
38

46
35
14
25
4
13
2
1
-8
-20
-9
-25
-10
-12
-27
-29

3-2
3-4
1-0
9-1
0-1
0-5
2-4

A Zöldharmónia csoport állása

Az Agárdi Termál csoport állása
1. D.újváros Pase II.
2. Ercsi
3. Seregélyes
4. Pusztaszabolcs
5. Mezõszilas
6. Aba–Sárvíz
7. Adony
8. Nagylók
9. Sárszentmihály
10. Vajta
11. Sárbogárd
12. Kulcs
13. Káloz
14. Lajoskomárom
15. Baracska
16. Dég

Mezõfalva II.–Nagykarácsony
Rácalmás–Sárszentágota
Zichyújfalu–Dase
Alap–Mezõkomárom
Cece–Kisapostag
Nagyvenyim–Szabadegyháza II.
Perkáta–Elõszállás

33
25
23
22
21
20
18
17
16
14
13
9
7
5
3
2

1. Szabadegyháza II. 11
2. Cece
11
3. Nagykarácsony 10
4. Alap
11
5. Dase
10
6. Sárszentágota
11
7. Kisapostag
11
8. Mezõfalva II.
11
9. Elõszállás
11
10. Perkáta
11
11. Zichyújfalu
11
12. Rácalmás
11
13. Nagyvenyim
11
14. Mezõkomárom 11

8
8
7
6
6
5
4
4
4
4
2
1
1
0

3
2
1
4
2
2
3
2
2
1
2
3
3
2

0
1
2
1
2
4
4
5
5
6
7
7
7
9

34
28
27
46
24
32
18
18
18
20
12
16
10
13

14
8
19
17
12
20
16
23
24
29
24
33
31
46

Meghívó

Meghívó búcsúbálra

ANGOLKLUB

A Sárbogárd–Sárszentmiklós
Borbarát Kör tisztelettel meghívja
a borosgazdákat

Az Alap Községi Sportegyesület

november 5-én
18.00 órától

2012. november 17-én 10 órára
a Rádi-dûlõben lévõ,
Márkovics Lajos pincéjénél
tartandó borszentelésre.
Az ide hozott borok megáldása után
pincelátogatásokat teszünk.
A Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarát
Kör nevében: Szilveszter János elnök

2012. november 10-én,
szombaton, 19 órai
kezdettel bált szervez.
Helye: Arany János Mûvelõdési Ház.
A zenét a cecei Boros zenekar
szolgáltatja.
Sok szeretettel várunk mindenkit!
Büfé, tombola

20
20
8
29
12
12
2
-5
-6
-9
-12
-17
-21
-33

a sárbogárdi evangélikus
gyülekezeti teremben
(Baross utca).
Szeretettel várunk mindenkit,
aki szeretné felfrissíteni
angoltudását,
korhatár és kötöttségek nélkül!

27
26
22
22
20
17
15
14
14
13
8
6
6
2
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Megint sütött
a nap
Habár délelõtt felhõk takarták a Napot a szemünk elõl, szombat
délutánra felragyogtak a sugarak – éppen a Szabó Imre és Szabó
Imréné Szabó Éva egy évvel ezelõtt elhunyt lelkipásztorok tiszteletére rendezett megemlékezésen, a sárbogárdi Huszár-temetõben. Mintha odafentrõl õk ketten mosolyogtak volna ránk, égi
mivoltukban is a reményt hirdetve.
A sárbogárdi református gyülekezet énekkara Jákob Zoltán vezetésével erre az „üzenetre” Éva néni egyik kedvenc énekével felelt
– a közös gyülekezeti éneket követõen – nyitányként: „Fönn, a
csillagok felett / Halleluja, ámen! / Boldog lelkek zengenek / Halleluja, ámen! / Onnét száll a földre le / Isten Lelke, hogy vele / A
szívünk legyen tele / Halleluja, ámen…”
A megemlékezésen Jákob János tábori püspök az alábbi szavakba
öntötte a Szabó házaspár jelentõségét a hitéletben (részletek a
beszédébõl):
„A tavalyi esztendõben kísértük utolsó földi útjára Szabó Imre
nagytiszteletû urat és szeretõ hitvesét, szolgatársát, Szabó Éva
nagytiszteletû asszonyt, akik 33 éven át szolgálták a mi Mennyei
Atyánkat a sárbogárdi református gyülekezetben, õrhelyükön, hû
sáfárokként.

mindent felemészteni akaró erejét, másfelõl pedig megérintett
harcaikban a megtartatás, a kegyelem tiszta szabadsága, öröme és
békessége, a gondjaikon átragyogó égi derû. Ahogyan Dániel társain, rajtuk sem fogott a bálványtisztelõk áskálódása, pedig számtalan módon próbálták ellehetetleníteni õket.
Miért?
Mert egy másfajta tûz birtokolta szíveiket, életüket. Azt a Jézust
követték, aki így szólt: „Azért jöttem, hogy tüzet hozzak-e a világra, és azt szeretném, hogy égjen!” (Luk. 12:49)
Õk a lélek, a hit lángjainak hordozói, tûzrakói voltak. Több évtizeden át tartó tanúságtételüket áthatotta ez a tûz, amellyel hirdették Isten üzenetét, mint minden emberre érvényes örömhírt.
De nemcsak szavakkal prédikáltak. Szûkös idõkben nagycsaládot
vállalva hét gyermeket neveltek, és ki tudja, hány és hány gyermeknek segítettek élelmiszerrel, ruhával, tanítással, adományokkal, itthon beszerezhetetlen külföldi gyógyszerekkel. A diakóniára, az elesettek segítésére, a betegek látogatására mindig jutott
elég idejük.
Meg kell említeni azt az õszinte, határtalan gyermeki bizalmat,
amellyel oda tudtak állni Isten színe elé, és odavitték imádságban,
a gyülekezet tagjain túl, országhatárainkon belül és kívül lakó lelki testvéreiket. Éjszakákba nyúló, lelki gondozói beszélgetésekben, számtalan embernek segítettek meglelni újra a helyes utat.
Állhatatosságuk, elkötelezett hitük lángja messzire elvilágított.
Imre bácsi oly gyakran prédikált e textusról, ami aztán igazzá vált
életükre nézve: „…a reménység pedig nem szégyenít meg, mert a
szívünkbe áradt az Isten szeretete, a nekünk adatott Szentlélek
által.” (Róm. 5:5)

A 60-as évek vége felé az egyik – még akkor a harangozóházban
tartott – gyermek-istentiszteleten Éva néni azon fáradozott, hogy
elmélyítse szívünkben Dániel próféta könyvébõl azt a történetet,
amely az aranyszobor imádatáról szólt. A Szentírás szerint három
férfi, Sadrak, Mésák és Abednégó nem volt hajlandó meghajolni
a bálványszobor elõtt, kockára tették életüket, mert a szövetség
az élõ Istenhez, Izrael Istenéhez kötötte õket. Hûségükért tüzes
kemencébe vettettek, de nem semmisültek meg, hanem éppen ellenkezõleg, Isten angyala megõrizte életüket, sõt, bátor hitvallásuk alapján a megrendült pogány király kihirdette népének:
„Nincs más Isten, mint Sadrak, Mésák és Abednégó Istene.”
(3:29)
Különös hatással volt rám ez a történet, gyermekként sajgó nyomot hagyott bennem, mert a kor, amelyben éltünk, kísértetiesen
hasonlított Dániel és társai korához. Korán megtanultam, az istenfélõ ember így él, mint a történet szereplõi, nem sodortatik el,
nem lesz játéka mindenféle szélnek. Aki nem az egyedüli Istent
imádja, annak késõbb sok bálványistent kell szolgálnia.
Szabó Imre bácsi és Éva néni élete, szolgálata – a történet tükrében – pecsét volt elõttem az Isten iránti ragaszkodásra, hûségre.
Aki egyszer kimondta az „IGENT” Isten követésére, az nem maszatolhatja el fogadalmát holmi élettelen bálványokért, bármit is
diktáljon a korszellem, mert egyedül Isten tarthat meg és szabadíthat meg a halál torkából az örök életre.
Lelkipásztoraink mindennapjaiban egyfelõl láttam a tüzes kemence pokoli hõségét, megpróbáltatást jelentõ fenyegetéseit,

Ebbõl a tûzbõl, Istennek eme szeretetébõl gazdagodva tudták
alázattal elfogadni az ígéretes jövõ, a katedra, a politikusi pálya, a
Kálvin téri karrier helyett Sárbogárd valóságát.
Soha nem a láthatókra néztek, hanem az odafel valókra fordították figyelmüket, ama nemes harcot megharcolták, és hiszem, eltétetett számukra az igazság koronája.
A halleluja sorait kölcsönözve, végig megállták a nagy tusát, egészen odáig, hogy nyugdíjas éveiknek, temetkezési helyüknek, elhívásuknak és Isten elõtti hûségük jeléül Sárbogárdot választották.
Isten ajándéka volt a jelenlétük a gyülekezet életében. Itteni
munkálkodásuk számunkra volt jel, üzenet és lehetõség.
A golgotai kereszten bûneinkért meghalt és harmadnapon feltámadt Jézus Krisztus követõiként adjunk hálát minden velük eltöltött, ajándékba kapott idõért, mondjunk köszönetet életükért,
közöttünk végzett áldozatos szolgálatukért, ne feledjük emléküket. A legegyszerûbb módja ennek, ha keresztjeinkkel együtt minden körülmény között megmaradunk mi is engedelmes szívvel Jézus lábnyomában, Isten néha nehezen érthetõ vezetése alatt,
mert az dicsõíti a mi Mennyei Atyánkat, akinek legyen dicséret,
dicsõség, tisztesség és hálaadás örökkön örökké. Úgy legyen!”
Végül Sándor Levente segédlelkész mondott imát, majd az énekkar, közös ének és Miatyánk foglalta keretbe az eseményt.
Hargitai–Kiss Virág
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Püspöki áldás az új közösségi házra
Spányi Antal megyés püspök volt vasárnap
délután a sárbogárdi katolikus egyházközség vendége. Hálaadó püspöki szentmisén
emlékeztek meg az 1892-94 között épült
sárbogárdi Szent László-templom, felszentelésének évfordulójáról.
Spányi Antal megyés püspök a 120 éve
kezdõdött templomépítés jelentõségét
hangsúlyozva, beszédében az evangéliumhoz kapcsolódva a vak Bartimeus meggyógyítását állította párhuzamba az életünk
során átélt gyógyulásainkkal.
„Aki megtapasztalta a hit gyógyító erejét,
akinek Jézus Krisztus segített megküzdeni
az élet nehézségeivel, annak kötelessége
tanúságot tenni Isten kegyelmeirõl. Erre
szólít minket a Szentatya által meghirdetett Hit Éve is” – mondta.
A szentmisét a katolikus énekkar szolgálata gazdagította.
A szentmise után a megjelenteket Mészáros János plébános meghívta a nemrégiben egyházmegyei segítséggel megépült
közösségi ház avatójára. A fõpásztor a hívekkel együtt ezután átvonult a parókiára
az új közösségi házhoz. Mészáros atya itt
köszöntõjében elmondta, hogy a plébánia
hátsó, romos részét már régóta szerették
volna felújítani. Erre most került sor az
egyházmegye hathatós támogatásával. Az
újonnan elkészült épületrész a plébánia

közösségi életét szolgálja majd, és olyan
események, elõadások helyszíne lesz,
amelyre nemcsak hívõket, hanem a város
minden polgárát várják. Az ünnepségen
Mészáros atya köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a közösségi
terem megvalósulásához.

Az énekkar mûsora után a megyéspüspök
ünnepélyesen megáldotta a Szent Lászlóról elnevezett termet, és azt kívánta, hogy
ez a hely sok igaz találkozás, lelki épülés
helyszíne legyen.
Hargitai Lajos

Református hét(fõ)
Idén ezen a héten (október 29-étõl november 4-éig) tartják a reformáció hetét Sárbogárdon.
Hétfõn este Komlósiné Sümegi Nóra elõadására igyekeztek a gyülekezet tagjai a
református gyülekezeti házba este hat órára. A meghívott vendég a beás cigányok
között végzett missziójáról számolt be,
melyre többedmagával ment, hogy megismerje e közösséget, s áldozatos munkájuk
során lefordításra kerüljön a Biblia, hogy a
beás cigányok saját nyelvükön olvashassák
azt.

Nóra elõadását vetített képekkel illusztrálta.
Elmondása szerint abba a csekély 400
nyelvbe tartozik a magyar, amelyre a teljes
Biblia szövegét lefordították. Példának
okáért ezer fölé rúg azoknak a nyelveknek
a száma, melyekre csak az Újszövetség
került lefordításra.
A Biblia fordítása azért fontos, mert saját
nyelvükön jobban megértik a népek Isten
üzenetét, hatásosabban eljut az a lelkükhöz. Miért higgyen valaki olyan istenben,
aki nem az õ nyelvén szól? – tették fel a

kérdést a gyarmatosítás során a törzsek a
tanítóknak. Erre alapozza programját az a
szervezet, melyhez Nóra is csatlakozott, s
így szolgálatot vállalt Isten mellett, hogy
szócsöve legyen a Dél-Magyarországon
élõ beás cigányoknál.
– Óriási hatása volt, amikor a hosszú fordítás után elkészült, beás nyelven íródott
Bibliából kellett felolvasnom. Akkora
csend lett, minden szem rám szegezõdött.
Amikor befejeztem az igét, sokaknak potyogni kezdtek a könnyei – mesélte Nóra
nagy lelkesedéssel és átéléssel, mintha
csak most lett volna.
Legközelebb más nyelvjárású cigányok közé indul, amit szintén nagyon vár már.
Ezen a héten, vasárnapig bezárólag, várnak minden érdeklõdõt a sárbogárdi református gyülekezeti alkalmakra, hasonló
élményeket kínálva.
Hargitai Gergely
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NAGYMAMA RECEPTJEI

RENDÜLETLENÜL?

Melengetõ leves

Hozzávalók: 1 dkg friss élesztõ, 1,85 dl 2,8%-os tej, 13 dkg cukor, 6 dkg
vaj, 10 dkg étcsokoládé, 1 tojás, kb. 30 dkg liszt, 1 evõkanál vanília-kivonat, csipet só, 3 púpozott evõkanál átszitált holland kakaópor, 10 dkg
tejcsokoládé, 1 teáskanál fahéj.

A buszmegállónál összemosolyog velem egy szimpatikus srác.
Hosszabb ideje ismerem, jó kapcsolatban vagyunk egymással.
Mondja, hogy Németországba készül. Dolgozni. Magyarországon
nincs jövõje. Házasodni készül, lakásra semmi remény azt itteni
jövedelmi viszonyok mellett. Meglegyint valami rosszkedv, de
nem mutatom.
A könyvtárban folyóiratot olvasgat a másik jó ismerõs. Kérdezem,
mikor jött meg Angliából, mert tudom, hogy ott tartózkodott egy
ideje. Mondja, hogy egy hónapja jött meg, de készül visszautazni.
„Itt nem lehet semmire jutni, reménytelen világ ez” – jelenti ki.
Pár nap múlva egy fiatal tanító nénivel hoz össze a sors. Szintén
kedves ismerõs.
– Hogy vagy? – kérdezem.
– Nehezen. Állást keresek.
– Otthagyod a pedagógiát?
– Muszáj. Nem becsülnek meg bennünket egyáltalán. Anyagilag
sem, erkölcsileg sem. Lehet, hogy külföldön próbálkozom.
De valamelyik nap a tévében jelentette ki egy táncegyüttes vezetõje, egy hölgy, hogy rosszul érzi magát Magyarországon.
Mint egy járvány, egy pestis. A fiatalok megfertõzik egymást. Nagyon erõs csábítást jelent a jólét világa. Mi, akik itthon fillérezünk,
minden garast megszenvedünk, részletfizetések bilincseit hordozzuk, el sem tudjuk képzelni, milyen könnyû a boldogabb országok lakóinak. Hozzájuk képest mi nyomorban élünk. És persze vannak elegen, akik versenyeznek abban, hogy ráadásul
rosszakat mondjanak szegény hazánkra. Hogyne kívánkozna a
sok itteni fiatal azokba az álomországokba?
Ezeknek a fiataloknak a nagy része kívülrõl tudja Vörösmarty
Szózatának legalább néhány versszakát. Hogy „Bölcsõd az s majdan sírod is.” És hogy „Ez a föld, melyen annyiszor / Apáid vére
folyt”. Meg hogy „a hõs Árpádnak hadai”, és hogy „Szabadság! itten
hordozák / Véres zászlóidat”. És „Az nem lehet, hogy ész, erõ / És oly
szent akarat / Hiába sorvadozzanak / Egy átoksúly alatt”. Ezek a sorok mára teljesen elvesztették értelmüket. És szegény Vörösmarty hiába találta ki azt a szót, hogy „rendületlenül”. Ezer emberbõl
hányan tudják, hogy mit jelent ez a szó? Hej, Petõfi Sándor Segesvárnál átszúrt szíve! Hej, ti tizenhárom aradi tábornokok! Hiába
volt…
Tényleg hiába volt?
Eljött október vége. A boltok elõtt az utcán szétrakva várnak vevõikre a koszorúk, csokorcsodák. Az emberek készülnek a halottak napjára, amikor majd kimennek a temetõkbe a hozzátartozóik sírjához.
Kedves fiatalok, a temetõket nem lehet kivinni külföldre. És aput,
anyut sem. És a régi utcákat, az iskolaudvart és azt a bizonyos padot sem. Idegenben minden idegen. Néha sajgóan fájni tud a régi
utca. Hirtelen értelmet kap az a két sor, hogy „A nagy világon e
kivûl / Nincsen számodra hely…”
Persze van számotokra hely e kívül is, hogyne volna! Ezer és ezer
példa mutatja. Menjetek, gyerekek! Tapasztaljatok, keressetek
sok pénzt, tanuljatok! Tudnotok kell, hogy teljesen nem lehet elszakadni. Néha fájni fog, de ne mutassátok!

A langyos tejet összekeverjük az élesztõvel, teszünk bele 1 evõkanál cukrot és
felfuttatjuk.

(L. A.)

Hozzávalók (2 nagy adaghoz): 3 kis szem krumpli, 1 kis fej vöröshagyma,
1 babérlevél, 2 dl fõzõtejszín, 1 húsleveskocka, só, szerecsendió. A tálaláshoz 4 szelet bacon (vagy ízlés szerint több).
A krumplit meghámozzuk, kockára vágjuk és feltesszük fõni a sóval, a leveskockával, a babérlevéllel és az egészben hagyott hagymával. A víz lepje el kb. 2
ujjnyira. Ha megpuhult a krumpli, emeljük ki a babérlevelet és a hagymát, a
krumplit pedig botmixerrel pépesítsük. Adjuk hozzá a tejszínt, ízesítsük szerecsendióval. Újraforrásig fõzzük, azonnal tálalható! Tálaláskor apróra vágott pirított baconnel szórjuk meg a tetejét.

Fûszeres, karamellás csirke
Hozzávalók: 4 db csirkemell, 2 fej vöröshagyma, 4 dkg margarin, 10 dkg
cukor, 2 dl almalé, 1 kk curry, 1 kk fahéj, 1 kk édes paprika, 1 kk õrölt kömény, só.
A csirkemellet margarinon barnára pirítjuk, hozzáadjuk a felkockázott hagymát
és sózzuk. Az almalevet ráöntjük a húsra, és fedõ alatt 15 percig pároljuk. A
cukrot karamellizáljuk, beletesszük a fûszereket, és még forrón megkenjük vele a csirkemelleket. Sütõbe téve kb. 20 percig sütjük. Salátával vagy párolt
rizzsel tálaljuk.

Mártogatós sült camembert
Hozzávalók: 1 db kerek natúr camembert sajt, 4 gerezd fokhagyma, 4 db
olívabogyó, 4 szem sózott pörkölt mogyoró, 1 teáskanál provence-i
fûszerkeverék, 1 teáskanál petrezselymes pesto, 1 evõkanál durvára darált dió, olívaolaj, friss rozmaringlevélkék, frissen õrölt rózsabors, száraz
fehérbor.
A fokhagymagerezdeket és az olívabogyókat hosszában négyfelé vágjuk. A camembert sajtot megtûzdeljük úgy, hogy a kérgét egyik oldalán hegyes, vékony
pengéjû késsel picit megszúrjuk. Az így keletkezett résekbe nyomkodjuk a vágott fokhagyma- és olívabogyó-darabokat, valamint a mogyorókat. Néhány
ugyanilyen résbe a száráról leválasztott rozmaringlevélkéket is tuszkolunk. Egy
tálkában kevés olívaolajat egy öntetnyi borral, provence-i fûszerkeverékkel, a
darált dióval, a petrezselymes pestoval alaposan összedolgozunk kenhetõ öntetté. Alufóliát tépünk, ujjunkkal megkenjük olívaolajjal, megspékelt felével lefelé rátesszük a sajtkorongot, a fóliát köré bugyoláljuk, hogy mindenhol jóval
magasabb legyen a sajtnál. A sajt tetejére öntjük az olajos, boros, fûszeres öntetet, majd a fóliát lazán, de lehetõleg légmentesen összezárjuk. 150 fokosra
elõmelegített sütõben 15 percig sütjük, majd a fóliát megnyitva még 2-3 percig. Ropogós, friss péksüteménnyel mártogathatjuk ki az ízes, fûszeres, olvadt
sajtkrémet, miután a sajt hártyáját kicsit megvágtuk, hogy jobban hozzá tudjunk férni. Elõételként, vendégváró finomságként is kínálhatjuk.

Csupa csoki kenyér

Gõz fölött megolvasztjuk az étcsokoládét a vajjal.
Az élesztõt összekeverjük a tojással és a maradék cukorral, a vaníliával, a fahéjjal és egy csipet sóval. A lisztet összekeverjük az átszitált kakaóval, majd
egy részét beleöntjük a tojásos masszába, majd belekeverjük az olvasztott
csokoládét, végül a maradék lisztes keveréket is hozzáadjuk. A lényeg, hogy a
szokásos kenyértésztánál nedvesebb, lágyabb tésztát kapjunk. Hagyjuk a kenyeret 2,5 órán keresztül pihenni. Ezután keverjük újból át, tegyük bele az
összetördelt tejcsokoládét, és tegyük sütõpapírral bélelt püspökkenyérformába. Kelesszük tovább a kenyeret még 1-1,5 órán át. 190 fokra elõmelegített sütõben kb. 35 perc alatt süssük készre a kenyeret.

IDÕJÁRÁS
A következõ idõszakban az északnyugat-európai ciklonrendszer elõoldalán délnyugatról
egyre enyhébb, többnyire nedves léghullámok érik el térségünket. Szeles
idõ ígérkezik, többfelé és több alkalommal várható esõ. A derültebb idõszakokban viszont kifejezetten magas hõmérsékleteket mérhetünk.
www.metnet.hu
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GIMISAROK
2012. NOVEMBER
Írta és szerkesztette:
Dombi Zoltánné és
Kiszlné Simon Andrea
NYELVVIZSGÁK
Angol nyelv
Felsõfok C: Vinklmann Gréta 12. c
Középfok C: Gremsperger Bence 11. b; Varnyu Lilla, Sebestyén
Viktória, Farkas Laura, Farkas Balázs, Tósoki Fanni, Bogárdi Tamara 12. b; Térmeg Katalin 12. c; Balogh Tamás 11. c
Középfok A: Lajtos Petra 12. b
Középfok B: Kozáry Péter és Vízi Orsolya 12. b
Alapfok C: Halasi Nóra, Baki Dániel, Horváth Márk, Kiszl Fanni,
Kovács Adrienn és Révész Csaba 9. c; Kósa Szilárd, Sebestyén
Melinda, Kovács Fanni és Plézer Éva 10. d; Kovács Evelin és Szabó Eszter 10. c; Tenke Mónika 11. b
Alapfok B: Cserna Réka 10.d és Mikuli Dóra 11.b

Német nyelv
Középfok C: Lakatos Áron 12. c

Kedves Tanulók!
A sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium az általános iskolák 7.
és 8. osztályos tanulói számára a 2012/2013-as tanévre versenyt
hirdet ANGOL és NÉMET nyelvbõl.
Elsõ forduló: 2012. december 12., 14 óra:
írásbeli nyelvi teszt az iskoládban.
Második forduló (döntõ): 2013. március:
játékos írásbeli–szóbeli feladatok.
Helyszín: Petõfi Sándor Gimnázium (Sárbogárd).
Ha felkeltettük az érdeklõdésedet, és szeretnél részese lenni a
harmadik alkalommal megrendezésre kerülõ izgalmas megmérettetésnek, jelentkezz angol- vagy némettanárodnál!
Jelentkezési határidõ: 2012. november 26.

PAPÍRGYÛJTÉS
A papírgyûjtéskor közel 4 tonna papírt hoztak be a gyerekek,
amelynek árából az osztályok és az iskolai diákönkormányzat is
részesül. Azok az osztályok, amelyek az elõírtnál kevesebbet hoztak be, „pénzbírságot” fizetnek. A három „legzöldebb” osztály:
11. b, 6. c és 7. c.

INTERAKTÍV TÁBLÁK KÖZEL 10 MILLIÓÉRT
Hosszú vajúdás után, de megszületett az informatikai pályázat elfogadása, heteken belül szállítani és telepíteni fogják a
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1163 informatikai pályázat hozadékaként
a 9.412.480 forint értékben igényelt interaktív táblákat és kiegészítõket. A 11 darab Promethean Activboard 378PRO-nak köszönhetõen a legtöbb tanteremben elérhetõvé válik az interaktív
táblával való oktatás.
Az elmúlt hónapban az állatok világnapjára a könyvtárban filmvetítést szerveztünk kisgimis diákjainknak, akik a két délután folyamán állatokról szóló (köztük a Sivatagi show címû) filmeken
szórakozhattak.
Elkezdõdött a P-faktor matematikai verseny, a feladatsorokat a
szaktanárok állítják elõ. A verseny értékelése évfolyamonként
zajlik, folyamatos értékelés van.
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TV-RÁDIÓMÛSOR

November 3., SZOMBAT
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Zegzugos történetek 6.00 Magyar gazda 6.30
Család-barát Hétvége 9.00 2014 FIFA World Cup: Labdarúgó vb magazin 9.30
Vágtass velem! 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11.25 Kortárs 12.00 Hírek 12.05 Történetek a nagyvilágból 12.35 Zöld Tea 13.05 Boxutca 13.40
Forma-1 15.25 Tetõtõl talpig 15.50 Úti célok 16.10 „Utak a zenében”: Turnén a
Fesztiválzenekarral 16.40 Doc Martin 17.30 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Genova 21.50 Õsz New Yorkban
23.35 Befejezetlen élet
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Lego Ninjago 10.30
Asztroshow 11.30 XX. század – A legendák velünk élnek 12.00 Házon kívül 12.30
Autómánia 13.10 112 – Életmentõk 13.50 Feketelistán 16.00 Trükkös fiúk 18.30
Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor 22.05 Crank 2. – Magasfeszültség
23.55 Fekete augusztus 2.05 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 9.30 Ezo.tv 10.00 Babavilág 10.30 9
hónap 11.00 Tûsarok 11.30 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 12.30 Duval és
Moretti 13.30 TopSpeed 14.00 Autóguru 14.30 Sheena, a dzsungel királynõje
15.30 Bûbájos boszorkák 16.30 Psych – Dilis detektívek 17.30 Irigy Hónaljmirigy-show 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Féktelen balfékek 21.20 A
kabalapasi 23.15 A fegyverek szava 1.35 Ezo.tv 2.35 Kalandjárat 3.00 Teleshop
3.30 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika
12.22 Történet hangszerelve 13.05 Forradalmi láz a fegyvergyárakban 14.05 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután
17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 130 év, 130 dal 18.30 Regényes történelem 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.05 Sportvilág 20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház
21.46 Komár Lászlóra emlékezünk 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta
23.00 Hírek, kenó 23.05 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

November 4., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát
Hétvége 9.05 Katolikus krónika 9.45 Úton-útfélen 9.50 Kérdések a Bibliában
10.05 Ortodox örömhír 10.30 Baptista magazin 10.55 Református ifjúsági mûsor
11.05 Ábrám Tibor-portré 11.30 Útmutató 12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Világ+Kép 13.05 TS – Sport7 13.30 Forma-1 16.25 Kaposvári Rákóczi–Videoton
FC labdarúgó-mérkõzés közv. 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 A vizsga 21.50 Hamlet 0.00 MüpArt Classic
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.30 Törzsutas 12.05 Tuti gimi 13.05 Gossip Girl – A pletykafészek 14.10 112 –
Életmentõk 15.50 True Calling – Az õrangyal 17.00 Dennis, a komisz ismét pimasz
18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Éjszaka a múzeumban 22.10 Kelly hõsei 1.00
Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 10.00
Beyblade 10.20 Ezo.tv 10.45 Egészségmánia 11.15 Kalandjárat 11.45 Borkultusz
12.15 Stahl konyhája 12.45 Én is szép vagyok 13.15 Több mint testõr 13.45 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.45 Monk – Flúgos nyomozó 15.45 Bûbájos boszorkák 16.45 Féktelen balfékek 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Godzilla 22.45
Frizbi Hajdú Péterrel 23.55 Szellemekkel suttogó 0.55 Összeesküvés 1.55 Ezo.tv
2.55 Napló 3.45 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 A megtorlók szabályai – A szocialista törvényesség
10.04 Unitárius istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 Népzene 14.05 Formabontó vasárnap délután
16.05 Szonda 16.35 Oxigén 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05
Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.05 A megtorlások legendáriuma és valósága 20.30 Esti séta
20.53 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sporthírek
22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli
mûsorából 0.10 Éjszaka

November 5., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.00 Az Andok országai 10.10 Család-barát 11.30 Napirend elõtt 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.25 Jelfák 13.40
Magyar lakta vidékek krónikája 14.35 Édes élet olasz módra 15.25 A korona hercege 16.35 MM 17.30 Jövõ-Idõben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hacktion újratöltve 21.10 Kékfény 22.10 Az Este
22.45 Átok 23.15 Kortárs 23.45 Aranymetszés 0.45 Maradj talpon! 1.35 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 112 – Életmentõk 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Fókusz Plusz 13.25 Fókusz 14.00 Pasik 14.40 Gálvölgyi-show
15.10 Bûnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok
17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.05 Fókusz 20.50 Barátok
közt 21.25 Dr. Csont 22.30 Showder Klub 23.35 Pokerstars.net – Big Game 0.35
Reflektor 0.50 Totál szívás
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.05 Telitalálat 14.00 Tények
15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25 Update konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-Rosszban 21.20
NCIS 23.20 Bostoni halottkémek 0.20 Tények 0.55 Ezo.tv 1.55 NCIS 3.35 Aktív
Extra 4.00 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rocktörténet
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30
Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30
Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

November 6., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján 9.05 Hacktion újratöltve 10.00 Szeretettel Hollywoodból 10.30 Család-barát
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25
Jelfák 13.40 Retró kabaré 14.35 Édes élet olasz módra 15.25 A korona hercege
16.35 MM 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Párizsi helyszínelõk 21.05 Borvacsora 22.05 Az Este 22.40 Borgiák 23.35
Barangolások öt kontinensen 0.20 Maradj talpon! 1.15 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 112 – Életmentõk 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Törzsutas 13.25 Fókusz 14.00 Pasik 14.40 Gálvölgyi-show
15.10 Bûnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok
17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.10 Fókusz 20.50 Barátok
közt 21.30 Castle 22.30 Döglött akták 23.30 XXI. század – A legendák velünk
élnek 0.00 Reflektor 0.10 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája
9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 A nagy Waldo Pepper 14.00
Tények 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25
Update konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 Mission Impossible 2. 23.35 Aktív 0.05 Tények 0.40
Ezo.tv 1.40 A rózsa énekei 3.25 TotalCar 3.50 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30
Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30
Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 7., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján 9.00 Párizsi helyszínelõk 9.55 Zöld Tea 10.25 Család-barát 11.30 Átjáró 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Jelfák 13.40 Borvacsora 14.35 Édes élet olasz módra 15.25 A korona hercege 16.40
MM 17.30 Jövõ-idõben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Becsengetünk és elfutunk 22.00 Az Este
22.35 Zöld Tea 23.05 Múlt-kor 23.35 Történetek a nagyvilágból 0.05 Maradj
talpon 1.00 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 112 – Életmentõk 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Trendmánia 13.25 Fókusz 14.00 Pasik 14.40 Gálvölgyi-show
15.10 Bûnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok
17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.15 Fókusz 20.50 Barátok
közt 21.30 Házasodna a gazda 22.45 Házon kívül 23.20 Reflektor 23.35 Amin a
muszlimok röhögnek
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája
9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.10 A Russell lány 14.00 Tények
15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25 Update Konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás
20.05 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20 Én is
szép vagyok 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.25 Doktor House 2.15 Született feleségek 3.05 Babavilág 3.30 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hangalbum 15.30
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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November 8., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján 9.00 Gasztroangyal 10.00 A mi erdõnk 10.30 Család-barát 11.40 Útravaló
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 Jelfák
13.40 Mindenbõl egy van 14.35 Édes élet olasz módra 15.25 A korona hercege
16.40 MM 17.25 Szerencsehíradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Fábry 21.35 Munkaügyek – Irreality show 22.05
Az este 22.40 Négy szellem 23.40 Angi jelenti 0.10 Maradj talpon! 1.05 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 112 - Életmentõk 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Autómánia 13.25 Fókusz 14.00 Pasik 14.40 Gálvölgyi-show
15.10 Bûnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok
17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.10 Fókusz 20.50 Barátok
közt 21.30 A szállító 3. 23.35 Brandmánia 0.05 Reflektor 0.25 Ments meg! 1.20
Infómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Rex felügyelõ 14.00
Tények 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25
Update Konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 Üvegtigris 23.25 Aktív 23.55 Tények 0.30 Ezo.tv 1.30
Üvegtigris 3.20 Segíts magadon! 3.45 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30
Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05 Kultúrkör 21.30
Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 23.00 Hírek, kenó 23.05
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 9., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján 9.05 Fábry 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma
kultúra 12.55 Esély 13.25 Jelfák 13.40 Négy szellem 14.35 Édes élet olasz módra
15.25 A korona hercege 16.35 MM 17.30 Jövõ-Idõben 17.30 Heartland 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Van képünk hozzá 21.10
Mindenbõl egy van 22.10 Az Este 22.45 Sikersorozat 23.15 Négy pasi meg egy
seprû 1.00 Maradj talpon! 1.50 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 112 - Életmentõk 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Brandmánia 13.25 Fókusz 14.00 Pasik 14.40 Gálvölgyi-show
15.10 Bûnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok
17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.10 Fókusz 20.50 Barátok
közt 21.30CSI: A helyszínelõk 22.35 Gyilkos elmék 23.40 Odaát 0.40 Reflektor
0.55 Törzsutas 1.35 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Rex felügyelõ 14.00
Tények 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25
Update Konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Jóban-Rosszban 20.30
The Voice – Magyarország hangja 22.05 Haláli zsaruk 23.15 Grimm 0.15 Tények
0.50 Ezo.tv 1.50 Alexandra pódium 2.15 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház
félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.06 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 19.07
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es
frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
November 2., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Kik a valdensek?, Continental Singers
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Projektzáró Abán (14p), 56-os megemlékezés Cecén (35p) és Sárszentmiklóson (20p), Lendvai Gábor: Természeti kincseink (ism. 90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 3., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(40p), Kézilabda (60p), Megyei II. oszt. futball (90p) 13.00 Lapszemle 14.00
Projektzáró Abán (14p), 56-os megemlékezés Cecén (35p) és Sárszentmiklóson (20p), Lendvai Gábor: Természeti kincseink (ism. 90p) 18.00 Lapszemle 19.00 Interjú egy régésszel (10p), 30 éves a cecei nyugdíjasklub
(45p), Október 23-ai ünnep Sárbogárdon (40p) és a Mészölyben (20p) 23.00
és 0.00 Lapszemle
November 4., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Projektzáró Abán (14p), 56-os megemlékezés Cecén (35p) és Sárszentmiklóson (20p), Lendvai Gábor: Természeti kincseink (ism. 90p) 13.00 Heti híradó 14.00 Interjú egy régésszel
(10p), 30 éves a cecei nyugdíjasklub (45p), Október 23-ai ünnep Sárbogárdon (40p) és a Mészölyben (20p) 18.00 Heti híradó 19.00 Jákob János:
Krisztus katonái (60p), Avatás a katolikusoknál (60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 5., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Jákob János: Krisztus katonái (60p),
Avatás a katolikusoknál (60p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Megújult
sáregresi ovi (15p), Hetyei József: Szüreti felvonulás Vajtán (120p) 23.00 és
0.00 Heti híradó
November 6., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(40p), Kézilabda (60p), Megyei II. oszt. futball (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Emlékezés Szabó Imrére és Szabó Évára (25p), Idõsek napja Alapon (144p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 7., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Megújult sáregresi ovi (15p),
Hetyei József: Szüreti felvonulás Vajtán (120p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés (40p) Megyei I. oszt.
futball (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 8., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(40p) Megyei I. oszt. futball (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Jákob
János: Krisztus katonái (60p), Avatás a katolikusoknál (60p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle
és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk
van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000,
LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a
polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

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

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon
Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán,
Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
HOMLOKZATI HÕSZIGETELÕ-RENDSZER
terranova vakolattal,
komplett 5 cm-es 1398 Ft/m2-tõl,
7 cm-es 1699 Ft/m2-tõl,
10 cm-es 1999 Ft/m2-tõl.
Garanciával, ingyenes szállítás és
állvány. 06 74 675 530
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA.
06 30 440 5790
Társastánc tanfolyam indul
NOVEMBER 5-TÕL 17 ÓRAKOR,
hatéves kortól
a sárszentmiklósi klubban.
Érdeklõdni Sütõ Editnél
06 20 425 1221

Kazánok 98.000 Ft-tól. Gyári garanciával. 06
(20) 947 5970 (4507712)
2
2
Lambéria 998 Ft/m -tõl, hajópadló 1499 Ft/m 2
tõl, tetõcserép 1299 Ft/m -tõl 06 (74) 675 530

2012. október 31. Bogárd és Vidéke

ÁLLATORVOSI
RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

(4507712)

Sárszentmiklóson szántóföldet bérelnék. 06
(20) 340 5976 (4507793)
Városközponti háromszobás, elsõ emeleti lakás áron alul sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06 (30)
9941 332, 06 (20) 419 4940 (4507369)
Hat szeretõ kiscica gazdákat keres. 06 (30) 769
4241
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Ültetésre fenyõk eladók. 06 (30) 548 4424
(1372150)
2

25 m körüli fóliavázat vennék. 06 (20) 595 8825
Hûtõszekrény kedvezõ áron eladó. 06 (70) 352
1217
Kiskertekben, 2 hektárig szántást vállalok. 06
(20) 436 0171
Nagy méretû, többféle színû leanderbokrok eladók. Sárszentágota, Ady E. út 11. 06 (70) 772
4838
FÉG gázkonvektor , kétaknás vegyes tüzelésû
kályha eladó. 06 (70) 334 9149
11 hetes Bullterrier kiskutyákat szeretõ gazdiknak elajándékoznánk. 06 (20) 4548979

Tájékoztató módosított szirénapróbáról
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a
Paksi Atomerõmû Zrt. 30 km-es körzetébe esõ településeken a lakossági tájékoztatóés riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében
Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta
településeken
2012. november 5-én, hétfõn a korábbi gyakorlattól eltérõen módosított, többszöri
szirénapróba végrehajtására kerül sor;
2012. november 5-én, hétfõn, 13 órakor csökkentett üzemû próba lesz (morgató szignál egymást követõen háromszor megismételve, a szignálok között két perc szünetet
tartva), majd ezt követõen 13 óra 15 perckor ismételten csökkentett üzemû
(morgató) próbára kerül sor.
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 8161-376.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00
Választási malacok eladók. 06 (20) 367 2785
Beagle fajtájú kiskutyánk elveszett az Árpád
utca környékén. Aki látta vagy megtalálta, kérjük jelentkezzen. 06 (30) 902 3593.
Szántóföldet vennék vagy bérelnék 06 (30) 391
6820 (1372200)
Albérletet keresek (családi házat) Sárszentmiklós vagy Sárbogárd központjában. 06 (25)
460 421, 06 (70) 408 0148
Árpád-lakótelepi garázs eladó. 06 (30) 645
7124

Munkarend a megyei
kormányhivatalban
Tekintettel a november 1-jei ünnepekhez kapcsolódó munkanap-áthelyezésekre, változik a munkarend és az ügyfélfogadás rendje a Fejér Megyei Kormányhivatalban.
Mint ismeretes, november 1-je (csütörtök) munkaszüneti nap, november 2-a
(péntek) pihenõnap Magyarországon.
Egy héttel késõbb, november 9-én
(pénteken) és november 10-én (szombaton) is a pénteki munkarend szerint
dolgoznak a kormánytisztviselõk.
A székesfehérvári és a dunaújvárosi
Kormányablakban mindkét napon 8-tól
20 óráig, a Munkaügyi Központ központi szervezeti egységeinél és kirendeltségein pedig 8-tól 12 óráig fogadják
az ügyfeleket.
Fejér Megyei Kormányhivatal

Id. Bertalan
Andrásnénak

90.
születésnapja alkalmából
sok boldogságot,
jó egészséget kívánnak
gyermekei, menye, veje,
unokái, dédunokái és
családtagjaik

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
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FELHÍVÁS

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot hirdet Sárbogárd város közigazgatási területén állati hulladék ártalmatlanítására, kóbor
állatok befogására.
Pályázati feltételek: a pályázat benyújtására jogosult az a gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy társadalmi szervezet, amely rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a tevékenység végzésére jogosító feltételekkel, illetve hatósági
engedélyekkel.
A pályázó feladata: az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott önkormányzati feladatok ellátása.
A pályázat tartalmi és formai követelményei: a pályázatot zárt borítékban kell benyújtani; a pályázatnak tartalmaznia kell a következõket: a pályázó bemutatása; a telephely leírása, postai címe, elérhetõsége; a tevékenység végzésének leírása; árajánlat tétele.

Felhívjuk a gépjármûvel közlekedõk figyelmét, hogy 2012. október 31-én 14.00 óra és 2012. november 2-án 20.00 óra között a
Huszár-temetõhöz vezetõ Temetõ utca egyirányúsításra kerül a
Kossuth utca felõli behajtással. A Köztársaság útról a Huszár-temetõ a Petõfi utca irányából közelíthetõ meg.
Kérjük szíves megértésüket.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2012. október 25-ei rendkívüli ülésén elfogadta:
– a 40/2012. (X. 30.) önkormányzati rendeletet az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védelmérõl szóló
23/2000. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról;

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 30.

– a 41/2012. (X. 30.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat
tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való
gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló
18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A tevékenység megkezdésének ideje: kihirdetést követõen a nyertes pályázóval megkötött írásos szerzõdésben meghatározott idõponttól.

A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

A pályázat benyújtásának helye: Sárbogárd város polgármesteri hivatala (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Sárbogárd Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév elsõ félévére vonatkozóan.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása.
A pályázatra azok a Sárbogárd területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsõfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
– középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben vesz
részt,
– a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója,
– doktori (PhD) képzésben vesz részt,
– külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttmûködési Rendszerében pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését
követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva az alábbi helyen kell benyújtaniuk a pályázóknak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ benyújtásának határideje: 2012. november 23.
Helye: Sárbogárd városi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A döntésrõl és annak indokairól 2012. december 21-éig értesítjük a pályázókat.
A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a www.sarbogard.hu honlapon,
illetve a polgármesteri hivatal 21. számú irodájában.

Sárbogárd Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával
együttmûködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása.
A pályázatra azok a Sárbogárd területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;
vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2013/2014. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében
teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013ban elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj idõtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttmûködési Rendszerében pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését
követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva az alábbi helyen kell benyújtaniuk a pályázóknak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ benyújtásának határideje: 2012. november 23.
Helye: Sárbogárd városi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A döntésrõl és annak indokairól 2012. december 21-éig értesítjük a pályázókat.
A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a www.sarbogard.hu honlapon,
illetve a polgármesteri hivatal 21. számú irodájában.
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2012. október 31. Bogárd és Vidéke

SAJTÓKÖZLEMÉNY
REFERENCIA-INTÉZMÉNYI MINÕSÍTÉSRE ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KÉSZÜLT FEL AZ ÁMK SÁRSZENTMIKLÓSI
ÁLTALÁNOS ISKOLA (2012/10/31)
Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola a „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” címmel megjelentetett
TÁMOP-3.1.7-11/2jelû pályázaton támogatást nyert. A támogatás összege:
6.000.000Ft; a támogatás aránya: 100 %. A projekt megvalósítási idõszakának kezdõ pontja: 2012. 03. 01., zárásának határideje: 2012. 10. 31.
A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0100 azonosító számú és „Referencia-intézményi minõsítésre és az országos hálózatban való szolgáltatásra felkészülés az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolában” címû projektünk célja
iskolánk felkészülése a referenciahelyi minõsítésre, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra: jó gyakorlataink megismertetésére, átadására.
Jó gyakorlataink: 1. „Tanulói együttmûködésre épülõ kompetenciafejlesztés az alsó tagozatban” 2. „Kompetenciafejlesztés IKT-eszközökkel” 3.
„Traditional British Food and Drink – angol szokások projektben” 4. „Hõsök bõrében” – kompetenciafejlesztés drámajátékkal, projekt- és csoportmunkával tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon
Pályázatunkban a referenciahelyi minõsítéshez, mûködéshez szükséges
fejlesztési tevékenységekre nyertük el a 6.000.000 Ft összegû támogatást.
Ebbõl képzésekre, szaktanácsadásra 37,33 %-ot, egyéb költségekre, szolgáltatásra 11,01 %-ot, eszközbeszerzésre 26,66 %-ot, projektmenedzsment
díjazására 10 %-ot, belsõ szakmai megvalósításra 15 %-ot fordítottunk.
Referenciaterületeink: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely 2. Az
infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékû intézmény, referenciahely 3. Felsõoktatási gyakorlóhely
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
Cím: 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.
Telefon: +36 (25) 508-930, +36 (25) 508-931
E-mail: miklossuli@invitel.hu
Honlap: http://amk.bogard.hu

