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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Mit rejt e térkép?
Radnóti Miklós: Nem tudhatom... (részlet)

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülõhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belõle nõttem én, mint fatörzsbõl gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslõ fájdalom.
…
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kõre léptem én,
ím itt e kõ, de föntrõl e kõ se látható,
nincs mûszer, mellyel mindez jól megmutatható.

E verssorok jutottak eszembe, ahogy sétáltam egy elha-
gyott, régi bogárdi épület maradványai közt. Képtelen vol-
tam csak romokat látni. A falak, oszlopok és stukkók egy
pompás terem képét varázsolták elém súlyos drapériák-
kal, festményekkel, susogó szoknyájukkal a földet seprõ
kisasszonyokkal és nyikorgó csizmás urakkal.
S gondolták volna, hogy Tinódi Lantos Sebestyén nagyon
is valószínû szülõhelye e vidék? Vagy hogy mennyi emlék
maradt ránk a híres sárbogárdi Mészöly családról, mely-
nek számos leszármazottja jelentõs alakja a magyar kultú-
rának, irodalomnak, festészetnek?
Annyian lekicsinylik Sárbogárdot! Számukra valóban csak
térkép e táj? Elsõsorban nekik, de mindenki másnak is
ajánlom a lapunkban szereplõ írásokat, melyek felfedik,
micsoda értékeket rejt e „térkép”.

Hargitai–Kiss Virág
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A Mészöly-
hagyaték

Jelentõs fordulóponthoz érkezett a Sárbogárdi Múzeum Egyesü-
let tevékenysége. Nagy érdeklõdés kíséretében megnyílt az elsõ
állandó kiállítás Sárbogárdon november 9-én, múlt héten pénte-
ken. A kiállítást a család legismertebb tagjának, Mészöly Géza ha-
lálának 125. évfordulójának tiszteletére rendezte az egyesület a
régi községháza kiállítótermében.

A Mészöly-család emlékeibõl összeállított tárlatot Varga Gábor
országgyûlési képviselõ nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta,
hogy a Sárbogárdi Múzeum Egyesület ezzel az állandó tárlattal
rakta le a leendõ sárbogárdi múzeum alapjait. Hozzátette: remél-

hetõen belátható idõn belül megteremtõdik annak lehetõsége,
hogy a sárbogárdi múzeum saját épületben mûködhessen.
Ugyanis a város-rehabilitációs pályázat keretében a könyvtár új
helyet kap a Hõsök terén, s a fõutcán álló, megürülõ könyvtári
épület múzeumi célokat szolgálhat majd.

Novák Kovács Zsolt, az egyesület elnöke köszöntõjében szólt az
egyesület hároméves munkájáról. Elmondta, hogy az egyesület
tagjának, Görzsönyi Vargha Lászlónak a szorgalmazására vette
fel az egyesület a kapcsolatot a Mészöly-család leszármazottaival,
s a családtagok segítsége által nyílt meg a lehetõség arra, hogy ez
az állandó kiállítás anyagát az Egyesület megkaphassa. Köszöne-

tet mondott Mészöly Gergelynek, Mészöly Dezsõ fiának a kiállí-
tás megrendezéséhez adott segítségért. Távollétében köszönetet
mondott Mészöly Ágnesnek, aki igen gáláns adománnyal mozdí-
totta elõ a tárlatot.
Sikerült több bútort megvásárolni, amelyek Mészöly Dezsõ ha-
gyatékából származnak, többek között Mészöly Dezsõ íróaszta-
lát, s egy szalongarnitúrát, Mészöly Janka örökségét.

Sikerült megszerezni az õsökrõl készült több eredeti olajképet és
Vojnits Attilától Mészöly Géza több képének másolatát. A vásár-
lásokat LEADER-pályázaton elnyert összegbõl sikerült lebonyo-
lítani.
Az egyesület bízik abban, hogy az állandó kiállítás anyaga a jövõ-
ben tovább bõvül késõbb elõkerülõ tárgyakkal, dokumentumok-
kal.

Hargitai Lajos
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Káliz Sajtos József:

Énekmondónk
nyomdokán

„Talán nem istenkísértés kimondanom:
Tinódi Sebestyén a Sárvíz völgyében
megbúvó Sárszentmiklós mellett, Tinó-
don látta meg a napvilágot” – így fogal-
maz a szerzõ új tanulmánykötetében.
Káliz Sajtos József a Tinódi-életrajz
kérdéskörét a helytörténeti munkák és
a dialektológia felõl közelítve vizsgálja
– érvelése helytörténeti és nyelvjá-
rás-kutatási eredményei alapján helyt-
állónak mutatkozik. Tinódi históriás
énekeiben a fölnevelõ szülõföld kifeje-
zéseire bukkanunk. A Mezõföldre is jel-
lemzõ ö-zõ szavakra, melyek az elõzõ
századokban még általános érvényûek
lehettek, meg az i-zõ formákra, hiszen
ez a Balaton vidék térségében legmé-
lyebben Sárszentmiklóson vert gyöke-
ret.

A századok fedte életutat vizsgálva a
szerzõ külön fejezetben tárgyalja Bo-
gárd és a Tinódyak kapcsolatát, a ne-
meslevél és a Tinódy-örökség kérdését.
A sok-sok adat összességében amellett
szól, hogy Tinódi a gyermek- és ifjúko-
rát Fejér meg Tolna megye térségében
tölthette. Okfejtését Káliz Sajtos azzal
zárja: „Nem szeretnénk Tinódit kisajá-
títani, hiszen õ a három részre szabdalt
Magyarországnak a krónikása, ének-
mondója volt, s az is marad. Ugyanak-
kor bízik abban, ha az elõsorolt érvek-
kel a szülõföld vonatkozásában tisztul a
kép, az olvasók és a jövõ nemzedékek
Tinódihoz ismét a Fejér megyei szülõ-
helyet társítják. S az irodalmi köztudat-
ban ide egyszer talán a hû keresztyén,
Tinódi Sebestyén is „visszatalál”.

Tinódi eredete
Enying és Székesfehérvár után most Sár-
bogárdon került bemutatásra Káliz Sajtos
József „Énekmondónk nyomdokán – ada-
lékok a Tinódi-életrajz kérdésköréhez” cí-
mû könyve a sárbogárdi Madarász József
Városi Könyvtárban hétfõn este. A szerzõ-
vel Bakonyi István irodalomtörténész be-
szélgetett.

Kellemes és tartalmas estének lehettünk
részesei. A szerzõ nem nagyképû magabiz-
tossággal, hanem a tudomány iránt elköte-
lezett alázattal érvelt Tinódi Sebestyén (a
magyar zene, irodalom és történelem jeles
alakja, ha tetszik, a mai médiamunkások
elõfutára) innen való származása mellett,
és szívesen válaszolt a közönség által föl-
tett kérdésekre, felvetésekre.
A miskolci Felsõmagyarország Kiadó gon-
dozásában megjelent kötet tudományos
bizonyítékokat sorakoztat fel annak alátá-
masztására, hogy Tinódi Sebestyén a
Bogárd melletti Tinód szülötte, nem pedig
a Szigetvár melletti Tinódé. Mint megtud-
tuk, régen ez az elmélet volt elfogadott, de
aztán az irodalomtörténészek elbizonyta-
lanodtak, és szóba került három másik
hely, melyekbõl kettõt már kizártak, mint
lehetséges szülõhelyet, s maradt Szigetvár
és Sárbogárd.
Megnehezíti a témával foglalkozó kutatók
dolgát, hogy a törökök miatt elpusztult Ti-
nód falu, ezzel együtt elkallódott a nemesi
családok iratainak, emlékeinek egy része,
a famíliák pedig szétszóródtak.
Az egyik bizonyítéka annak, hogy Tinódi e
tájról származott, az az, hogy nyelvezetére
– akárcsak erre a vidékre – az ö-zés és az
i-zés is jellemzõ. Káliz Sajtos József fel is
sorolt néhány szót példaképpen. Másrészt
a sárbogárdi Mészöly család archívumá-
ban megtalálható, hogy a Tinódy-vér és
-vagyon örökösei. Ezt támasztják alá a
tinódiánusok is, akiknek ma is megtalálha-
tók leszármazottai Sárbogárdon (a Má-
nyokiak, Dörögdyek). Nem beszélve arról,
hogy itt patika, kultúrház, kultúrkör volt
elnevezve Tinódiról.

A kötet érdekessége, hogy költészettel és
tudománnyal is foglalkozik, sokrétû tudo-
mányos kutatás eredménye.
Végezetül Tinódi Sebestyén egyik olyan
énekét tesszük közzé, mely a református
énekeskönyvben található 161. számú di-
cséret, s mely a magyar zenetörténet elsõ
nyomtatott kottás kiadványában jelent

meg 1554-ben Kolozsváron. Tinódi az an-
tik költõk mintáján szaffikus strófában írta
meg e költeményét, melynek eredeti címe:
„Dávid királ mint az nagy Gõliáttal
megvíutt”. A 100 versszak achroszikonban
készült, azaz a versszakok elsõ betûit ösz-
szeolvasva megkapjuk a költõ nevét: SE-
BASTIANVS LITERATUS DE TINOD-
LUTINUS.
A bibliai példa biztatása az akkori török vi-
lág keresztyén magyarjainak szólt, de aktu-
ális üzenetet hordoz a ma embere számára
is, hiszen kitartásra szólít, a Krisztus mel-
letti kiállásra. Frissen ható szövege (ötszáz
év dacára) és hajlékony dallama miatt szí-
vesen éneklik református és baptista gyü-
lekezetek, illetve a dallamot más felekeze-
tek is használják.

A református énekeskönyv hat versszakot
vett át az eredetibõl. Az ének egyik kedvelt
helye az igehirdetések elõtt van. Így van ez
a bogárdi õsi eklézsiában is.

Hargitai–Kiss Virág
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Hogyan mûködnek januártól az iskolák?
Fejér megye jegyzõi, körjegyzõi számára rendezett szakmai
konferenciát a megyei kormányhivatal oktatási kérdésekrõl no-
vember 7-én. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról Ma-
rekné Pintér Aranka elnök, a járási hivatalokról dr. Balogh Ibo-
lya fõigazgató tartott elõadást. A köznevelési feladatokról An-
davölgyi Ferenc és Hajnalné dr. Szecsõdi Zsuzsanna kormány-
hivatali fõosztályvezetõk tájékoztatták a résztvevõket a Megye-
háza dísztermében.

Marekné dr. Pintér Aranka elnök elmondta: a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ (KIK) az oktatási intézmények fenntar-
tására jött létre. Utalt rá: a köznevelési rendszerben a nagyobb ál-
lami szerepvállalás, az új feladatmegosztás igazságosabb, kiszá-
míthatóbb és kiegyensúlyozottabb viszonyokat teremt, nagyobb
biztonságot nyújt a gyerekeknek és a pedagógusoknak. Jövõ év ja-
nuár 1-jétõl az óvodák kivételével általános szabályként állami
fenntartásba kerülnek az oktatási intézmények. Az állami irányí-
tás, fenntartás alapvetõen szakmai irányítást jelent, melybe bele-
értendõ a pedagógusok és a nevelõ–oktató munkát közvetlenül
segítõk bérének, járulékainak központi biztosítása, bérfinanszí-
rozás, valamint a taneszköz-ellátás és a külsõ szakmai ellenõrzés
(tanfelügyelet) támogatása.

Mint elhangzott, járási szinten tankerületek alakulnak, azok ve-
zetõi lesznek az igazgatók felettesei, a tankerületek pedig közvet-
lenül a KIK elnökéhez tartoznak. A tankerületek tehát nem tago-
zódnak be a járási hivatalokba. A kormányhivatal oktatási osztá-
lya a hatósági ellenõrzést végzi majd. A szakképzés irányítását, a
pedagógiai szakmai szolgáltatások, a kollégiumok irányítását a
megyeszékhelyi tankerület kapja feladatul, így ott a létszám is ma-
gasabb lesz.

A KIK elnöke hangsúlyozta: az önkormányzatoknak nyilatkozni-
uk kell november 15-éig arról, hogy az oktatási intézmények mû-
ködtetést tudják-e vállalni. A jövõ héttõl kezdõdik az egyeztetés
az önkormányzatokkal az átadás-átvételrõl, a megállapodásokat
december végéig kell aláírni.

A jegyzõi konferencián ezt követõen dr. Balogh Ibolya fõigazgató
összegezte a közigazgatási reformfolyamat eseményeit, elemezte
a tapasztalatokat. Megköszönte a jegyzõk, polgármesterek
együttmûködését, köszönetet mondott a megye önkormányzatai-
nak, amelynek képviselõi, vezetõi, köztisztviselõi gondos elõké-
szítõ munkát, alapos, körültekintõ egyeztetést végeztek az önkor-
mányzatok és a kormányhivatal közötti sikeres megállapodás ér-
dekében. Így 95 polgármester írhatta alá október 31-éig azokat a
megállapodásokat, amelyek rendezik, hány köztisztviselõ kerül át
az önkormányzatoktól a járásokhoz, s milyen infrastruktúrát
adnak át az államnak ingyenes használatba, ahol a járási hivatalok
2013. január 1-jén megkezdik a mûködésüket.
Tájékoztatta dr. Balogh Ibolya a megye jegyzõit, a résztvevõ köz-
tisztviselõket arról, hogy a kormány elfogadta az építésügyi és épí-
tés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletet,
mely kihirdetés elõtt áll. Rendelkezéseit 2013. január 1-jétõl al-
kalmazni kell.
A rendelet a két hatóság eljárásának szabályozását gyökeresen új
alapokra helyezi, a hangsúlyt a döntések elõkészítésére és elõké-
szítettségére, az eljárások rugalmasságára és kiszámíthatóságára
helyezi, miközben új eljárástípusokat is bevezet. Ezzel párhuza-
mosan az építésügyi hatósági engedélyezésekben az elektronikus
ügyintézést kötelezõvé teszi. Elmondta a fõigazgató: építésügyi
hivatal révén új szakigazgatási szerv jön majd létre 2013. január
1-jétõl, ettõl kezdve megváltoznak a feladat- és hatáskörök, új
eljárási rend lép életbe az építéshatósági ügyekben.
Klebelsberg Kunó életútjáról, a Fejér megyei, fehérvári vonatko-
zásáról is szólt Hajnalné dr. Szecsõdi Zsuzsanna. Kiemelte: Szé-
kesfehérváron élt, a helyi ciszterci gimnáziumban érettségizett a
késõbbi kiváló kultuszminiszter. Az õ nevéhez fûzõdik a magyar
közoktatás-történet egyik legnagyobb szabású iskolareformja. Õ
hívta haza Londonból Szent-Györgyi Albertet, s megteremtette a
késõbbi Nobel-díjas tudós kutatási feltételeit.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Felhívás a leendõ
kisgimnazistákhoz

Sok szeretettel várunk minden
érdeklõdõ szülõt és diákot a

2012. november 17-én
megrendezésre kerülõ

NYÍLT NAPUNKRA.

8–12 óráig az 5–8. évfolyamos
diákok óráira látogathatnak el.

Közben 10 órától Boda János igazgató
úr tart tájékoztatót a képzésrõl.
Látogasson el honlapunkra is:

www.psg.hu

Nyílt tanítási nap a nyolcosztályos gimnáziumban
2012. november 17., szombat

óra 5. c 6. c 7. c 8. c

1. Latin nyelv 1. Anyanyelv Kémia Rajz
Matematika 2.

2. Természetismeret Néptánc Matematika 2. Ének
Latin nyelv 1.

3. Anyanyelv Matematika 1. Fizika Kémia
Angol nyelv 2.

4. Matematika 1. Angol nyelv 1. Nyelvtan Testnevelés
Angol nyelv 2. Latin nyelv 2.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, baráti társaságát

a Cecei Búzavirág Népdalkör

2012. november 24-ei 7. születésnapi báljára.

18.00 órától kezdetét veszi a színes mûsor
a Cecei Mûvelõdési Ház nagytermében.

A talpalávalóról Szabó László gondoskodik,
és az est folyamán tombola is várja Önöket. Belépõ: 500 Ft.

Nagylelkû támogatásukat szívesen fogadjuk.
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Beléptetõrendszer
a Mészölyben

Tisztelt Szülõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy gyermekeink biztonsága
és a tanórák védelme érdekében iskolánk épületében
kamerás beléptetõrendszer került kiépítésre.
Kérjük, hogy az önállóságra nevelés érdekében a be-
járat elõtt köszönjenek el gyermekeiktõl és ügyelje-
nek a pontos érkezésre (háromnegyed 8-ig), vala-
mint tanítás után is ott szíveskedjenek õket várni!
A napközibõl való távozás idõpontjai a következõk
lehetnek: 15.00 órakor, 15.30 órakor és 16.10 órakor.
A nevelõ kikíséri a tanulókat a fõbejárathoz; aki
önállóan hazamehet, azt elengedi; aki nem mehet
haza egyedül, arról a nevelõ meggyõzõdik, hogy meg-
érkeztek-e a gyermekért, s amennyiben nem, úgy
visszamennek a tanterembe és a következõ idõpont-
ban ismét kikíséri.
Tanulóink számára 16.10–16.40 óráig ügyeletet biz-
tosítunk. Kérjük, hogy az ebben az idõszakban való
érkezését az iskola falán lévõ csengõvel jelezze (mely
a külsõ ajtón kívül jobbra található).
A délutáni órákra a pedagógus 5 perccel az órák meg-
kezdése elõtt engedi be a tanulókat.
Ügyintézés céljából – elõzetes megbeszélés után – a
belsõ ajtó jobb oldalán elhelyezett kaputelefonos be-
jelentkezéssel fogadjuk Önöket.
A térítési díj befizetése a kiírásnak megfelelõ idõ-
pontokban zavartalanul mûködik.
Kérjük Önöket, hogy az iskolánk területére személy-
autóval csak nagyon indokolt esetben hajtsanak be!
A konyha elõtti területet, kérjük, szíveskedjenek sza-
badon hagyni az áruszállítás zavartalansága érdeké-
ben!
Kérjük, hogy parkolásra az iskolánk bejárata melletti
területet vegyék igénybe – a belsõ parkoló az itt dol-
gozók részére van fenntartva!
Felhívásunkkal a gyermekek biztonságát szolgáljuk!
Tájékoztatjuk a tisztelt Szülõket, hogy iskolánk hon-
lapján minden fontos információt megtalálnak,
melynek elérhetõsége: www.sbgsuli-ovi.hu.

Iskolavezetés

A Kocsi Színház premierje

A tavasszal alakult helyi Kocsi Színház három darabbal mutatkozott be a
nagyérdemûnek pénteken este a sárbogárdi mûvelõdési ház kamaratermé-
ben. H. Sacks két mûvét és Lope de Vega egy alkotását vitték színre, Illés
Györgyi rendezésében.

A mindössze félórás, könnyed komédiát kínáló elõadáson remekül szóra-
kozott a sorokat megtöltõ közönség, és bizony szívesen néztük volna az öt-
fõs, mindenféle korosztályt felvonultató társulat játékát még hosszabb
ideig is.
Reméljük, viszontlátjuk még õket a világot jelentõ deszkákon!

Hargitai–Kiss Virág

Gratulálunk!
2012. október 26-án a magyar rendõrség kambodzsai
ENSZ békefenntartó missziójának 20. évfordulója alkal-
mából Pintér Sándor belügyminiszter a kambodzsai ma-
gyar ENSZ-misszióban 1992-93-ban végzett tevékenysége
elismeréséül Streng Ferenc ny. á. rendõr alezredesnek
„Békefenntartásért!” emlékérmet adományozott.
Az ENSZ kambodzsai missziójának 20 éves találkozója al-
kalmából, és a rendkívüli veszélyhelyzetekben tanúsított
bátor helytállása elismeréséül emléklapot és emlékplaket-
tet adományozott Boda József r. dandártábornok, mint
kontingens parancsnok Streng Ferencnek.
A kitüntetésekhez gratulálunk!

Szerkesztõség
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Önök kérték Cecén
Szombaton este a Cecei Általános Iskolá-
sokért Alapítvány bált rendezett. Már a
parkolóhelyek hiányából is látszott, hogy
leszünk páran az est folyamán. De ami ez-
után következett, arra nem számítottam: a
mûvelõdési ház már-már kicsinek tûnt a
sürgõ-forgó anyukák, apukák, tanárok, ér-
deklõdõk és persze a kisdiákok tömegétõl.
Öröm volt látni ennyi embert, hiszen en-
nek az estnek a révén olyan támogatáshoz
jutott az iskola, ami megkönnyíti az intéz-
mény életét, nem mellékesen egy nagysze-

rû program az egész családnak. Nevetés-
ben ugyanis nem volt hiány.
A mûsor felépítése „Önök kérték” stílus-
ban zajlott. Szabóné Várady Katalin és
Asbóth Lászlóné – idén már nyugdíjas-
éveit élvezõ tanárnõ – vezették a produkci-
ót és konferálták fel a szereplõket. Újdon-
ságként a korábbi évek örömteli pillanatait
idézhettük fel együtt egy kivetítõn keresz-
tül. Magam sem gondoltam volna, hogy lé-
teznek ennyire jó humorú tanárok, akik így
lelkükön viselik az iskolások „jólétét”. Per-

sze, biztosan mást állítanak a kisdiákok,
amikor eléjük kerül egy témazáró.
Az est folyamán számtalan jó produkciót
láthattunk, ám kettõt mégis kiemelnék
ezek közül, amiken sírtam a nevetéstõl.
Négy fiatal tanár néni otthonkában, bo-
tokkal tántorgott be a színpadra, az öreg-
kor jellemzõit kifigurázva, majd amikor
elõkerült egy régi rádió, amibõl a Kossuth
rádió jellegzetes szignálja szólt, és egy bot-
ütésre elindult a mai fiatalok közt divatos
PSY: Gangnam Style, rögtön lekerültek az
otthonkák, és már táncolták az internetrõl
ismert, jellegzetes mozgást. Utolsóként
pedig a géppuskalábú Leslie Flatley (Ki-
rály László) és gyönyörû táncosai (az isko-
la tanárnõi) kápráztatták el a közönséget
ír táncukkal.
Ezután kezdõdhetett a bál, hajnalig tartó
mulatozás közepette.

Mágocsi Adrienn

35 éves a nyugdíjasklub
A Sárbogárdi Városi Nyugdíjasklub 35 év-
vel ezelõtt alakult meg. Ebbõl az alkalom-
ból rendeztek nyugdíjas-találkozót, amely-
re meghívták a töbörzsöki, sárszentmiklósi
testvérklubokat és a Honvéd Bajtársi
Egyesületet is. Jelenlétével megtisztelte a
rendezvényt dr. Sükösd Tamás polgármes-
ter, valamint az Életet az Éveknek nyug-
díjasszervezet képviselõi: Rubina Sándor
elnök és Balogh Istvánné alelnök.

Sári Andorné köszöntõjében visszaemlé-
kezett a kezdetekre. Az alapító tagok kö-
zül már senki nem él. 35 évvel ezelõtt
Nyikos Imre és Jobban János kezdemé-
nyezték a klub megalakulását. A klub 37
fõvel alakult meg. Egy év alatt a tagság lét-

száma közel 100 fõ fölé emelkedett. Azóta
voltak vezetõk: Stern Sándorné, Szabad-
kai Mátyás, Gazdag Béláné. A klub életét
sokáig szervezte Sztari Béla, a mûvelõdési
központ nyugalmazott népmûvelõje.

Virággal köszöntötte a klubot dr. Sükösd
Tamás polgármester, a testvérklubok kép-
viselõi, valamint az Életet az Éveknek
szervezet vezetõje. Köszöntötték három
kilencvenkét éves tagtársukat: Kiss
Györgynét, Schönborn Józsefnét, vala-
mint Simon Juliska nénit. Virággal kö-

szöntötték nyolcvanéves tagtársaikat: Má-
di Bálintnét, s a férje halála miatt távol
lévõ Ágota Józsefnét.
A köszöntések után a klub tagjai mûsorral
szórakoztatták a vendégeket, melyen ver-
sek, dalok hangzottak el, s bemutatkozott
a klub énekkara is. A közös vacsora után
Simon István és zenésztársai húzták a talp-
alávalót. A tánc egyik szünetében megren-
dezett tombolasorsoláson szinte mindenki
nyert.

Hargitai Lajos
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Õsz csillaga szállt Nagylók felett
III. Nagylóki Sakk Kupaverseny

Csúcsnevezés – telt ház –
az általános iskolában

A virtuálisan gyönyörû kék ég tartotta kü-
lönleges ragyogásban a hamar 18-20 fo-
kosra melegedõ térség levegõjét 2012. no-
vember 11-én. Az utcákon enyhe szél so-
dorta az õsz csábos, ezerszínû illatát,
amely különleges ragyogást adott a fény-
nek e napon.
A vonattal, busszal, gépkocsikkal érkezõ
vendégek sûrû láncolata hamar elért isko-
lánkhoz, ahol szívélyes fogadtatásban volt
részük. Nem lehet szó nélkül hagyni azt a
látványt, amelyen a helyiek is meg-megáll-
va csodálkoztak. Az iskola utcáját még
ennyi autó szinte soha nem látta ilyen
alkalomból.

Bent az iskolában szinte lépni sem lehetett
a nagyszámú embertömegtõl. Ennyien
még versenyünket nem tisztelték meg
soha.
Vendégeink abban látják ennek okát, hogy
a tavalyi, jól sikerült kupaverseny résztve-
võ gyermekei otthon elújságolták, hogy a
világon nincs szebb környezet és szívélyes-
ség, mint Nagylókon. Ennek következté-
ben mindenkivel eljött a család meggyõ-
zõdni az állítás igazáról. Elõre bocsátom:
nem érte õket csalódás.
Szóval sok ember örült az együtt töltött né-
hány órának.
És kezdetét vette a nagy nap. Kedves meg-
nyitót tartott Dobai Teréz intézményveze-
tõnk, majd Tóth József polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket. Én mint sakk-
oktató s e rendezvény szervezõje kellemes

küzdelmet, sportszerû játékot és új barát-
ságok kötését kívántam a résztvevõknek.
Utánam a verseny bírája, a Királysakk SE
vezetõje, a Fejér Megyei Sakkszövetség
tagja, Katona Ferenc ismertette a verseny
szabályait, és a lebonyolítás formáját. Ezt
követõen 36 táblához ültette le a 72 fõ
nevezett versenyzõt.
4 korcsoportban folyt a küzdelem a helye-
zésekért. Ekkor 11 felnõtt versenyzõ is (1
fõ erõnyeréssel) asztalhoz ült.
Amíg folyt a verseny, üdítõk, kávé, szend-
vicsek, finomabbnál finomabb sütemé-
nyek várták a versenyzõket és a kísérõiket.
Ez az ellátás önkéntes adományokból jött
össze (szülõk: Vörös Lászlóné, Deák
Lászlóné, Koncz Zsuzsanna, Molnár
Csabáné, Takács Lászlóné; a tantestület

tagjai: Bakonyi Árpádné, Csibrikné Dobai
Orsolya, Dobai Teréz, Roszkopf Nóra,
Tauz Józsefné). Adományokat kaptunk a
Görbe család és Horváth Krisztina élelmi-
szerboltjaiból. Köszönjük!
A házi készítésû sütemények nagyon ka-
pósnak bizonyultak. Ezekért a különleges
finomságokért gyermek és felnõtt egy-
aránt nagyon hálásak voltak a szívüket-lel-
küket odaadó vendéglátóknak. Igaznak bi-
zonyult hát a résztvevõ gyerekek elõjelzése
arról, hogy mind a sportszerû sakkverseny,
mind az önzetlen vendéglátás Nagylókon
példaszerû.
A tárgyi feltételekhez való hozzájárulást
az önkormányzattól kaptuk, az érmeket a
Fejér Megyei Sakkszövetségtõl.
Külön köszönet mindenkinek, aki munká-
jával, adományával, szívével hozzájárult e

nagy létszámú verseny különleges varázsá-
hoz. Hálásak vagyunk Bakonyi Árpád-
nénak, hogy a partival végzett gyermeke-
ket lekötötte együttes gyöngyfûzéssel és
papírhajtogatással. Sok gyermek tõle is-
merte meg ezeket a tevékenységeket; örö-
mükre haza is vihették az alkotásokat.
A megye számtalan területérõl összejött
gyermekek és felnõttek közül – különösen,
akik most találkoztak elõször – sokan
összebarátkoztak.
A verseny végeredménye:
I. korcsoport fiú: 1. Losonczi Marcell, 2.
Karkó Bálint, 3. Szûcs Zétény
I. korcsoport lány: 1. Szabó Lili, 2. Leipold
Zóra, 3. Henyecz Noémi
II. korcsoport fiú: 1. Ambrus Bence, 2.
Lángi Máté, 3. Tar Balázs
II. korcsoport lány: 1. Radics Nóra, 2. Bor-
bély Noémi, 3. Sarok Zsófia
III. korcsoport fiú: 1. Rácz Máté, 2. Mezei
Szilárd, 3. Madarász Ákos
III. korcsoport lány: 1. Szûcs Edina, 2.
Bernáth Lilla, 3. Török Klaudia
IV. korhatár nélküli korcsoport: 1. Havasi
Gergõ, 2. Nagy Alex, 3. Samu József
A III. Nagylóki Sakk Kupaverseny tizedik
állomása volt megyénk sakkversenyeinek.
Valamennyit Katona Ferenc, a megyeszö-
vetség tagja pótolhatatlan versenybírói
közremûködésével lehetett érdemben és
maradandóan lebonyolítani. Köszönet ne-
ki!
Ez a minden gyermek számára kiírt sakk-
verseny ismét bebizonyította, hogy nagy
érdeklõdésre tart számot. Évrõl évre nö-
vekszik e szellemi sport kedvelõinek, ver-
senyzõ kedvû követõinek száma.
Ezzel együtt gyarapszik a gyermekek mû-
velt gondolkodása, testi, szellemi egészsé-
gének fejlõdése.
Jó volt sportszerûen küzdeni ebben a
leg-leg feltételeket biztosító kis faluban.
„Isten veletek, jövõre is itt leszünk” – így
szóltak a búcsúzók.

Tauzné Piroska



8 LÉLEKÚT 2012. november 15. Bogárd és Vidéke

Vándorlásaim
14. rész

Az üdülõben végre megszabadulok a báli
gönctõl. Soha nem szerettem az elegáns
ünnepi öltözeteket. A zakó még télen is
rám melegszik. Az ing nyaka szorít, a nyak-
kendõ megfojt. Hosszúszárú nadrágot pe-
dig nyáron csak kényszerûségbõl viselek. A
lányok is követik a példámat. A sortnad-
rág, a formás mellükön szépen feszülõ tri-
kók igazabbá, természetközelibbé vará-
zsolja õket. A ruha alá már elõre fölvették
a fürdéshez alkalmas bikinit. Táskában
hozzák a törülközõket, a napozáshoz a
gyékényt. Nagyon izgatottak, hangosan
csiripelnek, mint a verebek az otthoni ház
eresze alatt.
– Látom, jól fölkészültetek – jegyzem meg.
– Voltatok fürödni valahol az elmúlt két
hétben?
– A lepencei strandon voltunk. Az a világ
legszebb strandja. Szinte függnek a me-
dencék a hegyoldalon, és fantasztikus a ki-
látás a Dunára. Kicsit messze van, ezért
csak kétszer jutottunk el oda – válaszol
Tündi.
– Lehet jönni reggelizni! – szólnak ki a
konyháról. Asztalhoz ülünk. Mire vége a
reggelinek, már kosarakba csomagolva
megkapjuk a napi élelmet is. A lányok a
biztonság kedvéért berakják a kosarakba a
reggeli maradékát, üvegekbe töltik a meg-
maradt teát, s már indulunk is a Dunához.
Elsõként Tündit, Marcsit és Andit viszem
át a túlpartra.
A szentendrei sziget felsõ végében fekszik
Kisoroszi. Ennek határában van ez a pá-
ratlan szigetcsúcs a Dunába mélyen be-
nyúló nagy homokpaddal, amely a túrázók
kedvelt pihenõhelye. Vannak, akik eltölte-
nek itt több napot is. A füves-fás terület le-
hetõséget ad a vadkempingezésre. Ilyen-
kor, nyár közepén mindig sokan vannak.
Egész családok töltenek itt néhány napot
gyerekekkel. Csodálatos a kilátás Viseg-
rádra, Nagymarosra. Messze elõttünk kék-
lenek a Börzsöny erdõs csúcsai. A Dunán
gyakran járó hajók nagy hullámokat vet-
nek, s ettõl, s attól is, hogy a két ágra szaka-
dó folyó itt kiszélesedik, egy kicsit a tenger
hangulatát idézi a táj. A homokpadra ki-
futtatom a csónakom. Kiszáll a három
lány, s rögtön fordulok vissza a többiekért,
akik már türelmetlenül várnak a parton.
Alig várják, hogy megmerülhessenek a hûs
habokban. A nap már szinte éget kint a
szárazföldön. A Dunáról kellemes hûs víz-
illat árad. Ez enyhíti a fullasztó hõséget.
Igazi kánikulai nap ígérkezik. Amint át-
érünk, hangos hahózással üdvözölnek
bennünket a parton álló lányok. Marikáék
frissen szállnak ki a csónakból. Egy fa ár-
nyékába teszik a kosarakat az elemózsiá-
val. Lekerül róluk minden városi ruha, s
máris ott áll mind a hat lány a víz szélén,
megilletõdötten a látványtól.
– Lajos, ez csodás! – kiált föl elragadtatva
Marika. – Hová hoztál te minket!

– Hát hová, hová? A paradicsomba. Ponto-
sabban a Mennyországba. Szent Péter már
ott csörtet a bokrok közt, hogy hallelujázva
fogadja az én angyalkáimat – válaszolom
tréfálkozva.
A vízen ekkor húz el egészen közel hoz-
zánk méltóságteljesen a Táncsics nevû ki-
rándulóhajó, leszippantva a homokpadról
a vizet.
– Na, lányok, futás a víz után! – kiáltok
hangosan. Megfogom Marika és Kriszta
kezét, nagy indiánüvöltés kíséretében hú-
zom õket magammal. A többiek nevetve,
egymást biztatva követnek bennünket. Jó
száz métert szaladunk a visszahúzódó víz
után. Én tudom, hogy ezután mi követke-
zik, õk viszont még nem. Egyszerre rémül-
ten látják, hogy vágtat felénk egy hatalmas
hullám. A lányok menekülnének kifelé, de
visszatartom õket.
– Ne féljetek! Forduljatok szembe vele! Ez
olyan, mintha a tengeren lennénk. Fogjá-
tok meg egymás kezét, és fussunk! – kiál-
tom, s belerohanunk a közeledõ hullám-
falba. Hatalmas sikongatás közben történt
meg a vízkeresztség. Aztán ráfekszünk a
vízre, s hagyjuk magunkat sodortatni lefelé
a nagy ágon, a váci Dunán.
– Ki nem tud úszni? – kérdezem.
– Én csak kicsit tudok úszni – felel Kriszta.
– Akkor maradj végig mellettem, hogy biz-
tonságban legyél, miközben csurgunk lefe-
lé a sodrással. Krisztával a part közelében
maradok, miközben a többiek beljebb él-
vezik, ahogy viszi õket lefelé a víz. A sodrás
miatt itt-ott szeszélyesen mélyül a folyó.
Egy váratlanul mélyülõ résznél Kriszta
ijedten fölsikít.
– Jaj, itt mély, menjünk kijjebb!
– Itt vagyok melletted, vigyázok rád. Csak
engedd el magad. A víz a barátod, ha nem
félsz tõle. Kapaszkodj a nyakamba, úgy
ússzunk együtt! – nyugtatom, miközben
igyekszem a part közelében maradni, ahol
nekem még leér a lábam.
Csodálatos érzés ráhagyatkozni a víz mél-
tóságteljes, csendes sodrására. Nem
úszom. Lebegek a víz felszínén. Idõnként
elrúgom magam a fövenytõl. Ezen a Du-
na-ágon nem homok, hanem sóder van.
Hallani, ahogy halkan zizegnek a sodródó
kavicsok a vízfenéken. Átölelem Kriszta
derekát, ringatom a vízben.
– Ugye, jó ez így? – kérdezem, de csak
azért, hogy halljam is a kimondott szavak-
ban azt, ami érzésként úgyis megrezdül
bennem.
– Nagyon jó. Csodálatos ez a nap. A tegna-
pi is az volt. Azon csodálkozom, hogy most
nem félek a víztõl. Biztonságban érzem
magam, hogy veled vagyok.
Egy pillanatra hozzám simul. Mindketten
zavarba jövünk. Még szerencse, hogy Andi
és Marcsi, a két debreceni lány a közelünk-
be érve váratlanul elkezd bennünket fröcs-
kölni.

– Nem szerelmeskedünk! – kiált oda paj-
kosan Marcsi. – Minket is taníts meg úszni!
– s mindketten két oldalról a nyakamba
csimpaszkodnak.
Nevetve átölelem õket, aztán a sóderes fö-
venyre állva elkezdek körbe forogni velük
a vízben.
„Kis kacsa fürdik fekete tóban, anyjához
készül Lengyelországba” – éneklem nekik
a kedves gyerekdalt, míg forgatom õket.
Hányszor altattam otthon a kislányaimat
ezzel! Elszomorodom a daltól, ahogy
eszembe jutnak a gyerekek. Vajon mit
csinálnak most anyáméknál?
„Csíkos a háta, magas a sarka, fordulj ki,
fordulj, két aranyalma” – éneklik a lányok,
miközben forgatom õket. A dalt hallva
odaúsznak a többiek, s közénk furakodva
õk is énekelnek, miközben a forgás lassan
ringássá szelídül. Ettõl a ringástól egyre
jobban elszomorodom. Úgy vesznek körül
ezek a lányok az ölelésükkel, mint egy vé-
delmezõ anyaöl. Nagyon mélyrõl zokogás
tör föl belõlem, miközben éneklem: „Kis
kacsa fürdik fekete tóban, anyjához készül
Lengyelországba.”
Olyan ez, mint tizenhat éves koromban az
idegláz. Nem tudom, honnan tör föl, csak
ráz a sírás, aztán kitör belõlem a keserves
panasz.
– Nagyon hiányoznak a gyerekeim! Hol
vannak a gyerekeim, hol vannak a gyereke-
im? … Úgy egyeztünk, ha elválunk, nem
fogunk a gyerekeken veszekedni. 4-5 éve-
sek. Két szõke tündér. Az anyjukra van
szükségük még. Én eltûnök az életükbõl,
mintha meghaltam volna. Ezért mentem
világgá, hogy ezzel a gyásszal megbirkóz-
zam, s most itt vagyok a semmi közepén ve-
letek, és rátok öntöm az én életterhemet.
Míg akadozva mindezt elmondom nekik,
õk tartanak, simogatnak, ringatnak, mint
anya a gyermekét.
– Sajnálom, hogy ilyen gyöngének láttok.
Köszönöm az együttérzéseteket! – mente-
getõzöm zavartan. Lassan összeszedem
magam, s nézek rájuk a könnyeim közt mo-
solyogva. – Itt van ez a szép nap, nem a sírá-
sért jöttünk ide, vagy igen? – ezt már nevet-
ve mondom. – Menjünk vissza a tanyánk-
ra! – kiáltok. – Ki ér oda elõbb?
Nagy viháncolás közepette, egymással ver-
senyezve futunk végig a parti homokon.
Elõkerülnek a plédek, napozógyékények.
Hoztak bõrvédõ naptejet is leégés ellen.
Bekenik vele egymást. Aztán átadják ma-
gukat a nap imádatának.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Cece Nagyközség Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

védõnõi munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 7013 Cece, Jókai utca 11.
Fejér megye, 7014 Sáregres, Kossuth L. utca 10.
Fejér megye, 7041 Vajta, Szabadság tér 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lénye-
ges feladatok:
49/2004. (V. 21.) ESZCSM-rendelet alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
* fõiskola, fõiskolai diploma védõnõi szakon;
* „B” kategóriás jogosítvány;
* büntetlen elõélet;
* magyar állampolgárság.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
* felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások).
Elõnyt jelentõ kompetenciák:
* kiváló szintû kommunikációs és kapcsolatteremtõ képesség,
magabiztos fellépés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

* részletes szakmai önéletrajz;
* iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
* 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
* a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ keze-
léséhez hozzájárul;
* motivációs levél.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 06
(25) 505-150/11-es telefonszámon lehet kérni.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak
a Cece Nagyközség Önkormányzata címére történõ megküldé-
sével (7013 Cece, Deák F. utca 13.). Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
113/2012, valamint a munkakör megnevezését: védõnõ.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról elõzetes véleményezés után Cece Nagy-
község Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: alkal-
mazás esetén próbaidõ kerül kikötésre.

A lakóépületek tûzvédelmi használati
elõírásai módosultak

A tûzvédelmi normák gyakorlati alkalmazása indokolttá tette a
tûzvédelmi követelményeket tartalmazó szabályozás felülvizs-
gálatát és szükség szerinti módosítását. A 2012. november 13-án
hatályba lépõ változások egy része a lakóépületek menekülésre
szolgáló közlekedõin történõ tárolásra vonatkoznak.
Az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.)
BM-rendelet november 13-án hatályba lépõ módosítása alapján
az épületek menekülésre számításba vett közlekedõin, lépcsõ-
házaiban éghetõ anyagú installációk, dekorációk, szõnyegek, fa-
likárpitok, továbbá egyéb éghetõ anyagok – az építési termékek
és biztonsági jelek kivételével – az elhelyezéssel érintett fal, vagy
a padló felületének legfeljebb 15 %-áig helyezhetõek el. A növé-
nyek a menekülésre számításba vett közlekedõkön, lépcsõházak
pihenõin az esetben helyezhetõk el, ha a menekülési útvonalat
nem szûkítik le. Mindezek az installációk, dekorációk, anyagok
ugyanakkor a hõ- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthat-
ják.
A menekülési útvonal legkisebb szabad szélessége általános
esetben 1,10 méter, mozgásukban korlátozott személyek elhe-
lyezésére szolgáló helyiségek esetén 1,20 méter, tömegtartózko-
dásra szolgáló helyiségek esetén pedig 1,65 méter.
A középmagas társasházakat érintõ másik lényeges változás,
hogy a meglévõ száraz, felszálló tûzivízvezetékre vonatkozó kö-
vetelmények megváltoztak. A november 13-án hatályba lépõ
módosítás értelmében a meglévõ szárazfelszálló vezeték az I. fo-
kú tûzvédelmi hatóság engedélyével átalakítható oly módon,
hogy a vízkivételi hely csak a hatodik és fölötte minden második

emeleten legyen biztosított. Kísérletsorozat bizonyítja ugyanis
azt, hogy a 6. emelet alatt lévõ száraz tûzivíz-vezeték nem gyor-
sítja meg a tûzoltói beavatkozást. A jogszabály enyhítésével
tehát jelentõsen csökkenthetõ az állampolgárok terhe anélkül,
hogy a biztonság romlana.
A módosított Országos Tûzvédelmi Szabályzatban már szerepel
a repülõ „kívánságlámpások” használatának tilalma. Ezek az
eszközök ugyanis jelentõs kockázatot jelentenek tûzvédelmi
szempontból.
A szabályzat számos fogalmat is pontosít, másokat pedig töröl-
tek azért, mert azokat egyéb jogszabály már tartalmazza (pl.
OTÉK). Egyértelmûvé vált a szabadtéri rendezvények fogalma.
Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat hatálya alá tartozó szabad-
téri rendezvénynek az 5000 négyzetméternél nagyobb, épületen
kívüli területen megtartott szervezett esemény minõsül, kivétel
a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvény, valamint a léte-
sítmény mûködési engedélyével összefüggõ rendezvény. A sza-
badtéren tartandó rendezvényekre a vonatkozó tûzvédelmi elõ-
írásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezõje,
rendezõje köteles írásban meghatározni és a rendezvény
idõpontja elõtt 30 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes I.
fokú tûzvédelmi hatóságnak megküldeni.
Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat 2012. november 13-án ha-
tályba lépõ módosításait az 55/2012. (X. 29.) BM-rendelet rész-
letezi.

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság
IV. forduló

Sárszentmiklós
Öfi–Extrém 1:8 (0:4)

Vezette: Tóth Z.
Sárszentmiklós Öfi: Plézer – Palotás,
Derecskei, Deák, Pintér.
Csere: Killer G.
Extrém: Vörös – Flõgl, Dévényi, Horváth
D., Szabó.
Csere: Horváth T., Huszár, Juhász, Stix.
1. perc: Deák elõtt adódott az elsõ helyzet.
2. perc: Szabó lövésébe beleléptek a vé-
dõk. 4. perc: Pintér lõtt kapu mellé. 5. perc:
Szabó lövését Plézer csak kiütni tudta. 6.
perc: Szabó lõtt távolról gólt. 7. perc: Sza-
bó kapott jó indítást, és nem hibázott. 9.
perc: Deák lövését Vörös lábbal hárította.
10. perc: Stix elõl Plézer merész vetõdéssel
szedte fel a labdát. 13. perc: Horváth T. lö-
vésével szemben Plézer tehetetlen. 15.
perc: Huszár távolról emelt a kapuba. 16.
perc: Juhász lövését Plézer bravúrosan há-
rította. 19. perc: Horváth D. lövését Plézer
kapu fölé tolta. 21. perc: Deák lõtt kapu
mellé. 22. perc: Deák lövését Vörös lábbal
hárította. 23. perc: Dévényi eddig minden
mérkõzésen eredményes volt, most sem
tett másképp. 24. perc: Meghozta a szépí-
tést Deák lövése. 26. perc: Szabó lövése ke-
rülte el a kaput. 27. perc: Szabó lövését
Plézer szögletre ütötte. 28. perc: Horváth
D. jövése kapu mellé szállt. 34. perc: Ju-
hász lövése Plézeren megpattanva került a
kapuba. 36. perc: Flõgl lövése is beakadt.
37. perc Horváth D. lövését Plézer kiütöt-
te, a labda újból Horváth elé került, má-
sodszorra nagy gólt lõtt. 39. perc: Flõgl
emelt kapufára. Nagyon álmosan és má-
morosan játszott az Öregfiúk csapata, így a
nagyarányú vereséget nem tudták elkerül-
ni.

Góllövõk: Deák, ill. Szabó 2, Horváth T.,
Huszár, Dévényi, Juhász, Flõgl, Horváth D.

Toledó 2005–Spuri
2:2 (1:1)

Vezette: Tóth Z.
Toledó: Fûrész – Soós, Dombi Z., Dombi
V., Rozgonyi J.
Csere: Csuti, Fésü, Berzeviczy, Rozgonyi G.,
Barabás B.
Spuri: Lajtos – Gál, Bereczki, Bodó, Hu-
szár.
Csere: Kiszl, Kovács, Palásti, Czeiner.
2. perc: Rozgonyi J. lövése elkerülte a ka-
put. 3. perc: Dombi V. lövését védte Laj-
tos. 4. perc: Dombi Z. lövését védte Lajtos.
5. perc: Bodó lövése kerülte el a kaput. 12.
perc: sorra hagyta ki a jobbnál jobb helyze-
teket a Toledó. 14. perc: Czeiner nagy sze-
rencsével szerezte meg a vezetést. 15. perc:
Fésû egyenlített. 16. perc: Rozgonyi G.
nagy helyzetet hagyott ki. 18. perc: Bodó
nem találta el a kaput. 21. perc: Dombi V.
lövését Lajtos a mezõnybe rúgta. 26. perc:
sorozatos támadások után elõbb Soós,
majd Dombi Z. hagyott ki. 31. perc: Soós
gurított kapu mellé. 32. perc: Czeiner lövé-
sét védte Fûrész. 33. perc: Dombi Z. kivárt
a lövéssel, odalett a helyzet. 34. perc: Csuti
lövését Lajtos biztos kézzel hárította. 35.
perc: Czeiner újból megszerezte a vezetést
csapatának. 36. perc: Huszár mutatott vol-
na be egy biciklis cselt, de nem találta el a
labdát. Szép mozdulat, nagy nevetéssel!
39. perc: Bodó lövését Fûrész szögletre
ütötte. 40. perc: már-már azt hitte a Spuri,
hogy bezsebelte a három pontot, amikor is
jött, látott és egyenlített Dombi V.
Góllövõk: Fésü, Dombi V. ill. Czeiner 2.

FLD Ászok Ásza–
Sárbogarak 8:0 (5:0)

Vezette: Tóth Z.
FLD Ászok Ásza: Farkas – Magyar, Laka-
tos, Kuti, Bor.
Csere: ifj. Bor, Roszkopf, Vinklmann.
Sárbogarak: Csuti – Dizseri P., Rigó,
Mondovics, Horváth.
Csere: Németh, Kasza.
2. perc: szöglethez jutott az Ászok. Bor lö-
vését Csuti kiütötte, a labda Magyar elé
került, akinek lövését Csuti védte. 5. perc:
Kuti lövése a kapufáról a mezõnybe pat-
tant. 7. perc: Kuti lövése a kapuban lan-
dolt. 8. perc: Bor átadását Lakatos értéke-
sítette. 9. perc: Magyar is feliratkozott a
góllövõk közé. 12. perc: Lakatos lõtt kapu
mellé. 16. perc: Németh lövését védte Far-
kas. 17. perc: Bor átadását most Kuti a ka-
puba vágta. Ébl Misi meg cukkolta a játé-
kosokat!!! 19. perc: érdekes gól született!

Lakatos elfektette Csuti kapust, gurítása a
kapufát találta el, ismét elé került a labda,
mely Csuti hasa alatt a kapuban kötött ki.
22. perc: ifj. Bor lövését védte Csuti. 23.
perc: Lakatos újabb gólt szerzett. 24. perc:
ifj. Bor kiszolgálta az apját, akinek lövését
védte Csuti. 26. perc: Kasza lõtt kapu mel-
lé. 27. perc: Lakatos lõtte mellé Bor remek
átadását. 29. perc: Lakatos visszaadta Bor-
nak az elõbbi helyzetet és nem hibázott.
30. perc: Dizseri lövése kerülte el a kaput.
31. perc: Horváth lövése suhant el a kapu
elõtt. 32. perc: Dizseri lövését védte Far-
kas. 33. perc: Mondovics lövését is védte
Farkas. 34. perc: Magyar nem találta el a
kaput. 35. perc: Lakatos szerzett labdát,
Kuti elé tálalt, aki beállította a végered-
ményt.
Góllövõk: Kuti 3, Lakatos 3, Magyar, Bor.

Légió 2000, Pentagri–
Twister Galaxy 3:2 (2:2)

Vezette: Tóth Z.
Légió: Szilágyi – Németh, Csuti, Verecz-
kei, Pálinkás.
Csere: Örkényi, Tóth.
Twister: Bognár – Killer I., Balogh, Simon,
Kaló.
Csere: Bognár T., Szántó, Szabó.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adá-
sában tekinthetik meg.
Góllövõk: Vereczkei, Szilágyi, Csuti, ill. Ka-
ló, Simon.

Cece Old Boys–
Sárkeresztúr Kike

1:2 (0:1)

Vezette: Tóth Z.
Cece: Szeip – Mikuli, Szikszai, Király, Fü-
löp T.
Csere: Tóth.
Kike: Visi – Vörös, Hajdinger, Geiger,
Szauervein.
Csere: Madár, Kiss.
1. perc: Gróf az ajtóba pörgette a labdát.
Ez Ébl megjegyzése!!! Ugye, hogy le mer-
tem írni! 2. perc: Vörös lövése a kapufáról
Szeip ölébe hullott. 3. perc: Hajdinger a
tornaterem tetejét vette célba. 4. perc: Vö-
rös lövése megint a kapufáról vágódott ki
az alapvonalon túlra. 5. perc: Geiger lövé-
se a jobb felsõ sarokban kötött ki. 6. perc:
Vörös lövését Szeip szögletre ütötte. 6.
perc: Király remek átadással vetette magát
észre. 8. perc: Szikszai lövését védte Visi.
10. perc: Szeip rossz kidobását Geiger egy-
bõl kapura lõtte, azonban Szeip lábbal há-
rított. 12. perc: Kiss lõtt kapu fölé. 13. perc:

Folytatás a következõ oldalon.

H A R G I T A IH A R G I T A I
N A G Y M A M AN A G Y M A M A
S Z A K Á C S -S Z A K Á C S -
K Ö N Y V E IK Ö N Y V E I

kaphatók a Bogárd és Vidékekaphatók a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban és az újságotLapkiadóban és az újságot

árusító boltokban!árusító boltokban!

Kis szakácskönyv:Kis szakácskönyv:
1.500 Ft1.500 Ft

Nagy szakácskönyv:Nagy szakácskönyv:
2.500 Ft2.500 Ft
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A Road Masters
csoport eredményei

Kápolnásnyék–Kisláng 2-4
Gárdony-Agárdi
Gyógyfürdõ–Bakonycsernye 6-1
Szabadegyháza–Sárszentmiklós 2-3
Sárosd–Mezõfalva 2-0
Polgárdi Vertikál–Velence 1-3
Dunafém-Maroshegy–Bicske 2-4
Baracs–Szár 1-3
Martonvásár–Iváncsa 1-0

A Road Masters csoport állása
1. Velence 13 10 2 1 31 12 19 32
2. Sárosd 13 9 1 3 37 17 20 28
3. Bicske 13 9 0 4 38 24 14 27
4. Iváncsa 13 8 3 2 34 16 18 27
5. Gárdony–Agárdi

Gyógyfürdõ 13 8 1 4 31 24 7 25
6. Szár 13 7 4 2 31 9 22 25
7. Martonvásár 13 7 1 5 15 14 1 22
8. Kisláng 12 5 2 5 23 24 -1 17
9. Sárszentmiklós 13 5 2 6 24 32 -8 17
10. Mezõfalva 13 5 0 8 16 22 -6 15
11. Dunafém–

Maroshegy 12 4 2 6 16 20 -4 14
12. Bakonycsernye 13 3 4 6 17 29 -12 13
13. Kápolnásnyék 13 3 1 9 25 39 -14 10
14. Polgárdi Vertikál 13 2 4 7 11 31 -20 10
15. Szabadegyháza 13 2 2 9 17 29 -12 8
16. Baracs 13 1 111 14 38 -24 4

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

Seregélyes–Ercsi 2-2
Aba-Sárvíz–Dunaújváros Pase II. 2-6
Lajoskomárom–Baracska 2-0
Dég–Kulcs 7-2
Káloz–Vajta 1-1
Adony–Sárszentmihály 1-2
Mezõszilas–Nagylók 2-3
Sárbogárd–Pusztaszabolcs 2-2

Az Agárdi Termál csoport állása

1. D.újváros Pase II. 13 13 0 0 67 12 55 39
2. Ercsi 13 9 2 2 57 13 44 29
3. Seregélyes 13 7 4 2 33 19 14 25
4. Pusztaszabolcs 13 7 3 3 38 13 25 24
5. Aba–Sárvíz 13 6 5 2 32 21 11 23
6. Sárszentmihály 13 7 1 5 26 32 -6 22
7. Mezõszilas 13 7 0 6 22 24 -2 21
8. Nagylók 13 6 3 4 29 27 2 21
9. Adony 13 5 4 4 22 21 1 19
10. Vajta 13 4 4 5 14 34 -20 16
11. Sárbogárd 13 3 6 4 19 28 -9 15
12. Káloz 13 2 3 8 24 34 -10 9
13. Kulcs 13 2 3 8 18 50 -32 9
14. Lajoskomárom 13 2 2 9 14 25 -11 8
15. Dég 13 1 210 16 49 -33 5
16. Baracska 13 0 4 9 13 42 -29 4

A Zöldharmónia
csoport eredményei

Mezõfalva II.–Elõszállás 0-3
Zichyújfalu–Kisapostag 1-2
Nagyvenyim–Dpase 1-4
Nagykarácsony–Szabadegyháza II. 2-1
Rácalmás–Mezõkomárom 11-1
Alap–Cece 4-1
Perkáta–Sárszentágota 1-5

A Zöldharmónia csoport állása

1. Szabadegyháza II. 13 9 3 1 45 20 25 30
2. Cece 13 9 2 2 33 12 21 29
3. Alap 13 8 4 1 53 19 34 28
4. Nagykarácsony 12 8 1 3 29 21 8 25
5. Sárszentágota 13 7 2 4 41 24 17 23
6. Dpase 12 7 2 3 29 15 14 23
7. Elõszállás 13 6 2 5 22 24 -2 20
8. Kisapostag 13 5 3 5 21 20 1 18
9. Mezõfalva II. 13 4 2 7 18 30 -12 14
10. Perkáta 13 4 1 8 25 44 -19 13
11. Rácalmás 13 3 3 7 29 35 -6 12
12. Zichyújfalu 13 3 2 8 16 27 -11 11
13. Nagyvenyim 13 1 3 9 14 39 -25 6
14. Mezõkomárom 13 0 211 15 60 -45 2

Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság

Kötelezõ gyõzelem
hazai pályán

VAX KE Sárbogárd–Martonvásári KSE
30:19 (16-8)

Vezette: Kiss, Pál.
Sárbogárd kezdõ: Németh I. – Németh II.
1, BODOKI 7, PLUHÁR 5, Rehák 2, Na-
csa 4, Kaló 2.
Cserék: Borostyán – Vorsléger 5, SUPLICZ,
Szabó J. 1, GOLDBERGER 3, Baki.
Hazai pályán magabiztos játékkal, viszont
sok hibával tarkított mérkõzésen tartottuk
itthon a két pontot. Az elsõ játékrész kez-
detén egy nagyon gyenge védekezést pro-
dukált a csapat. A támadójáték Bodoki
Gyurci jó teljesítményének köszönhetõen
zökkenõmentesen mûködött. A félidõ vé-
gére 8 gólos elõnyre tettünk szert. A máso-
dik játékrészben tartottuk, sõt tovább nö-
veltük elõnyünket, a benevezett játékosok
közül mindenki pályára lépett. A fiatal
Goldberger Marcell végre leküzdötte az
eddig tapasztalt gátlásait, a ziccereit maga-

biztosan értékesítette, és ezzel a csapat
egyik húzóemberévé vált. Pluhár Tomi is-
mét megmutatta, hogy jobb oldalról, jobb
kézzel is lehet gólokat lõni. Látszik a csa-
paton, hogy minden egyes mérkõzésen
akarja a gyõzelmet. A sérülések és eltiltá-
sok ellenére egységes és jó benyomást kelt
a csapat.
Persze, most jön a neheze, vasárnap Bics-
kére látogatunk, ahol már sok csapat ke-
mény falba ütközött. A következõ hazai
mérkõzésünk a listavezetõ Dunaújvárosi
AC ellen egy rendhagyó idõpontban, no-
vember 24-én (szomba-
ton) 10 óra 30 perckor
lesz a szokásos helyszí-
nen. Minden szurko-
lónkat szeretettel vá-
runk!

Hajrá, Sárbogárd!
Rehák Sándor

Szikszai lövése centiméterekkel kerülte el
Visi kapuját. 18. perc: Király kapu mellé
trafált. Majd Kiss lövését védte Szeip. 19.
perc: Király lövése megint kapu mellé
ment. 20. perc: Király lövését Visi szöglet-
re menti. 2. perc: Király kapu mellé lõtt. 24.
perc: Madár lövését Szeip kirúgta a me-
zõnybe. 25. perc: Fülöp T. lõtt kapu fölé.
26. perc: Geiger lövése Szeip lábáról szög-
letre került. 27. perc: Király jól eltalált lö-
véssel egyenlített. 28. perc: Geiger lövése
Szeiprõl Fülöp T. elé került, aki egybõl a
mezõnybe vágta. 30. perc: Szikszai az üres
kapu fölé lõtt ahelyett, hogy gurította vol-
na. Nagy helyzet volt! 32. perc: Szeip védte
Vörös lövését. 36. perc: Madár lövését
Szeip a kapufára tolta. 37. perc: Kiss lövé-
sével szemben már tehetetlen volt Szeip.
40. perc: tartogatott eseményt, mert Király
emelése a felsõ lécre, onnan pedig az alap-
vonalon kívülre került.
Sárga lap: Tóth.
Góllövõk: Király, ill. Geiger, Kiss.

Tabella:

1. Extrém 4 4 - -27:11 12
2. FLD Ászok Ásza 4 4 - - 26:1 12
3. Sárkeresztúr Kike 4 3 - 1 14:9 9
4. Légió 2000, Pentagri 4 3 - 112:10 9
5. Toledó 2005 4 1 2 110:11 5
6. Twister Galaxy 4 1 1 213:13 4
7. Spuri 4 1 1 2 7:13 4
8. Sárszentmiklós Öfi 4 1 - 310:19 3
9. Sárbogarak 4 - - 4 7:22 0
10. Cece Old Boys 4 - - 4 5:22 0

Góllövõlista:

1. Bor József, Kuti Kálmán – FLD Ászok
Ásza, 8-8 gól.

Gróf Ferenc

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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Anyák a Bibliában –
Cippóra

Cippóra Mózes felesége, Gérsóm és Eli-
ezer anyja volt. Nem volt jó anyja ezeknek
a gyermekeknek. Testileg talán igen. A
Szentírás arra enged következtetni, hogy
ebben a tekintetben szelíd, kedves anya
volt. De lelki dolgokban nem.
Cippóra midiáni asszony volt, nem a szö-
vetségben élt, ezért nem nevelhette gyer-
mekeit az Úr félelmében. Nem mutatha-
tott rá árnyékra és fényekre, amelyek csak
a szövetség fényében válnak láthatóvá.
Még keményebben is fogalmazhatok.
Az a benyomásunk, hogy Cippóra, „az
Ószövetség közbenjárójának” a felesége,
ellenségesen állt szemben az Úrral. Férjé-
nek, Mózesnek Istenét voltaképpen ke-
gyetlen Istennek tartotta, aki gyermekei-
nek fájdalmat akar okozni, és véres áldoza-
tot kíván. Így tekintette a körülmetélkedés
sákramentumát. Ha történetét a mai vi-
szonyok közé helyezzük, így mondhatjuk
el: Cippóra nem olyan asszony volt, akinek
minden mindegy, és azt mondja férjének:
te tudod, hogy meg akarod-e kereszteltet-
ni a gyermekedet, vagy sem. Hanem hatá-
rozottan idegenkedett attól, és mindent
megkísérelt, hogy a gyerekek megkeresz-
telését megakadályozza.
Ilyen asszonyt vett feleségül Mózes. Mó-
zes, a nép vezére!
Tudjuk, hogyan ismerkedett meg Mózes és
Cippóra.
Amikor Mózes azt gondolta, hogy fölvir-
radt Izráel számára a szabadulás napja, ki-
tûnt, hogy Isten ideje még nem jött el.
Abban az órában, amikor Mózes akarta,
Isten még nem akarta.
Oka volt az Úrnak a várakozásra. Mózes
40 éves korában hirtelen haragú és meg-
gondolatlan volt, amint az kitûnik abból,
hogy agyonütötte az egyiptomit. Még so-
kat kellett tanulnia. Különösen türelmet
és szelídséget. Késõbb sok türelemre volt
szüksége, mikor a zsidó népet vezette.
Mózes Midján földjén volt pásztor, a Jetró
juhait õrizte, és elvette annak lányát,
Cippórát, aki két fiúval ajándékozta meg.
Negyven év várakozás után jött el Isten
ideje, hogy Izráelt megszabadítsa, de ak-
kor meg az nem volt Mózes ideje.
Isten akarta, Mózes meg nem.
Így ütközik állandóan össze egymással Is-
ten és az emberek akarata.
Most csatlakozzunk Mózeshez Midjánból
Egyiptomba vivõ útján, ahol az éjjeli szál-
láson való tartózkodás idején valami olyan
figyelemre méltó történt, ami különös
fényt vet Mózes családi életére és nem ke-
vésbé Cippórára, a feleségére, akirõl most
szó van.
A 2. Mózes 4,24-26-ban olvashatunk errõl.
Mózes feleségével és gyermekeivel útra
kel Egyiptomba, hogy ott betöltse, amire

elhívta az Úr. Amikor egy helyen éjszakáz-
niuk kell, Isten Mózeshez jön, és meg
akarja ölni.
Hogy milyen módon mutatta meg Isten a
nemtetszését, arról nincs szó. Néhányan
egy angyalra gondolnak, aki úgy küzdött
Mózessel, mint egykor Jákóbbal Penúél-
nál, de az általános vélemény inkább az,
hogy Mózest súlyos betegség támadta
meg, mely halállal fenyegette. Ezt a ma-
gyarázatot fogadom el én is.
Ez tehát valami különös történet.
Isten Mózest arra hívta el, hogy nagy fel-
adatot vigyen végbe, ugyanakkor meg
akarja ölni! Ez ellentmondás. Az éjjeli
szálláson mennyei hang szólalhatott meg,
amely azt mondhatta, hogy Isten Mózest
így nem tudja felhasználni. Eléggé külö-
nös, hogy ezt a hangot a midiánita Cippóra
világosan megértette. Megérezte Isten ha-
ragját abban, hogy férje életveszélyben
van. Félelem fogta el szívét, és ösztönösen
olyat cselekedett, amely fontossá vált a ké-
sõbbiekben: kõkéssel körülmetélte a fiát.
A lelkiismeret ritkán tévedõ szava azt
mondta neki: ezt kell tenned. Jól érezte: Is-
ten azért haragszik, mert családjukban
elhanyagolták a szövetség rendelkezéseit. Az
idõsebbik fiú nyilván már megkapta ezt a
szövetségjelet, de a fiatalabb nem. Mózes
bizonyára beszélt errõl a feleségével, de
akkor az õt egyáltalán nem érdekelte. A
férje sürgetése hatástalan volt. És most ez
az asszony megértette, hogy ez így nem
mehet. Mózesnek a szövetség hírét kell
Egyiptomba vinnie, de családjában nincs
meg a szövetség iránti engedelmesség. Ez
persze így lehetetlen. Ezt egy midiánita nõ
is meg tudja érteni. És mivel megértette,
hogy õ az oka enne a lelki tisztátalanság-
nak családja körében, cselekedett.
Nem mintha most meghajolt volna Isten
elõtt. Nem mintha most egészen megadta
volna magát. A félelem vitte rá. Halálosan
aggódott, hogy elveszti férjét, és a körül-
metélésben látta az egyetlen lehetõséget
arra, hogy Isten haragját lecsillapítsa.
Az Úr kívánsága tehát végre van hajtva.
Gyermekei körül vannak metélve! Cip-
póra igazi érzései kitûnnek abból a szem-
rehányásból, amelyet férjének tesz.
Azt mondja: véren szerzett võlegényem
vagy.
Ezzel arra céloz, hogy Mózest csak úgy
kaphatja vissza, mint férjet és jegyest, ha a
körülmetélkedés véres eszközét alkalmaz-
za. Ezt keménynek és kegyetlennek találja.
De mit meg nem tesz az ember, ha fél.
Semmi áron nem akarja férjét elveszteni,
és a két rossz közül a kevésbé rosszat vá-
lasztja. Látjuk tehát, hogy Cippóra nem
adta meg magát. De azért mégis engedte
magát legyõzni. Kényszerbõl. Cippóra

olyan ember, aki arra vár, hogy elõbb valami
komoly történjék.
Ezzel kapcsolatban még azt is elmondhat-
juk Mózesrõl, hogy õ Krisztus elõképe,
akit mint Võlegényt csak a kereszt véres ál-
dozata által nyerhetünk el.
Térjünk vissza Cippórához.
Ez után az esemény után két gyermekével
visszatér Midjánba. Szívünket szorongatja
a kérdés, ha arra gondolunk, vajon ennek
az anyának az irányítása mellett mi lesz
ezekbõl a fiúkból. Gérsómról és Eliezerrõl
nem sokat hallunk ezután. Izráel vezéré-
nek ebbõl a két fiából nem lettek kiváló
alakok. Nemzetségük tovább élt Izráel-
ben, és ezt a nemzetséget föl lehet írni Sion
fiainak megszámlálásakor, de akkor az
nem Cippórának köszönhetõ, hanem õ
ellenére történik!
Mózes hívõ ember volt. Ez kitûnik gyerme-
kei nevébõl is, amelyben kifejezésre juttat-
ja Isten és népe utáni vágyakozását jöve-
vénysége földjén.
De az Írás nem habozik, hogy ennek az is-
tenemberének gyönge pontjaira is kertelés
nélkül rámutasson, és elmondja, hogy csa-
ládi életében túlságosan engedékeny volt.
Nem õ volt a hangadó, hanem a hitetlen
asszony.
Nem szükséges, hogy ismét ujjal mutas-
sunk a „vegyes házasságra”, amelyben sok
jó szándék ellenére gyakran ugyanezt lát-
juk.
A tiszta református családban is jöhet lelki
lezüllés és eluralkodhat a külsõségesség,
mely csaknem egyenlõ a szövetség és a szö-
vetség pecsétjeinek elhanyagolásával,
ahogy az Mózes családjában történt.
Vannak még Cippórák elegen.
Csak azt szeretném tõlük megkérdezni:
kell, hogy elõbb történjék valami a csalá-
dodban?
És ha valami történik, az csak megijeszt,
vagy végül megtanulod belõle az Urat fél-
ni?
Isten komolyan kívánja a gyerekek megke-
resztelését!

H. Veldkamp
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A Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítvány
tisztelettel és szeretettel hívja Önt és hozzátartozóit az általa szervezett

SZENT ERZSÉBET-NAPI BÁLRA.
Ez a mulatság jótékonysági célokat szolgál.

Bevételét az óvodás és iskolás gyermekek étkeztetésének javítására
és az anyagiakban szegényebb sorsú családok megsegítésére fordítjuk.

A Szent Erzsébet-napi bál helyszíne és ideje:

a Sárszentmiklósi Általános Iskola aulája,
2012. november 17., 19 óra.

A bál elõtt fellép a SIHI (Sárszentmiklósi Ifjúsági Hittancsoport) egy kedves történettel, énekkel és mu-
zsikával.
A mûsor után finom, meleg vacsorát tálalunk fel, üdítõkkel és jó magyar borokkal.
A derûs, ugyanakkor szívmelengetõ nyitótánc bizonyára nagy meglepetést fog okozni.
A talpalávaló muzsikáról a cecei Szabó zenekar gondoskodik.
A bál idején büfé is mûködik. Az est folyamán sok-sok tombolatárgyat sorsolunk ki.
A belépõjegy ára: 2.500 Ft (ez a vacsorát is tartalmazza), amely megvásárolható a Suzuki szalonban,
valamint Kazsoki Sándornétól és Varga Lászlótól, illetve segítõinktõl.

Kapcsolat és információ: Varga László hitoktató, telefon: 06 (30) 476 9930,
e-mail: katolikusalapitvany@gmail.com

„…elveszett és megtaláltatott…”
(Lk. 15:24.)

Evangélizációs hét
lesz gyülekezetünkben

2012. november 26-án (hétfõn) és
december 2-án (vasárnap)

a következõ témában:

„Elveszett és megtalált
kapcsolataink”

A szolgálatokat végzik:

Szénási Lászlóné – Rúth története
alapján (november 26–28.);

Szénási László – a Lukács ev. 15.
alapján (november 29–december 2.).

A hétközi alkalmak este 6 órakor
a fûtött gyülekezeti házban lesznek

(Sárbogárd, Tompa u. 41.).

A vasárnapi úrvacsorai záró istentiszte-
letet december 2-án, délelõtt 10 órakor
kezdõdik a templomban Szénási László
igeszolgálatával.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

MEGHÍVÓ
„Ujjongjatok az Úr elõtt az egész földön!
Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadoz-
va járuljatok színe elé! Tudjátok meg,
hogy az Úr az Isten! (100. zsoltár 1,2)

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt

zenés áhítatunkra,

2012. november 18-án (vasárnap)
14 órai kezdettel a rétszilasi

ökumenikus gyülekezeti terembe.

Az alkalmon a Sárbogárdi Református
Gyülekezet Énekkara és Varga László
hitoktató szolgál közöttünk.

Szervezõk

ADOMÁNYGYÛJTÉS ALAPON
Szent karácsony eljõ az idei évben is, és már harmadik alkalommal szeretnénk meg-
ajándékozni az erdélyi, vármezõi gyerekeket.
Mesekönyveket, ifjúsági könyveket, ceruzákat, színeseket, édességet gyûjtünk a
számukra.
Az adományokat december 5-éig lehet behozni az alapi iskola gyûjtõkosarába!
Segítsen, hogy segíthessünk másokon!

CIPÕSDOBOZ
KARÁCSONYRA

Országosan már néhány éve útnak in-
dult egy nagyszerû kezdeményezés,
melynek célja, hogy a rászoruló gyerme-
kek is igazi karácsonyi ajándékban ré-
szesüljenek. A facebookon Kiss Gábor-
né Marcsi, a Református Szeretetszol-
gálat megyei képviselõje népszerûsíti a
programot. Ehhez kíván csatlakozni, ki-
fejezetten a térségünkben élõ gyerme-
kek javára Csizmadiáné Török-Zse-
lenszky Éva, aki a facebookon létreho-
zott egy csoportot „Nyilas Misi ajándék-
doboz-gyûjtés karácsonyra” címmel, s
most lapunk hasábjain is szeretnénk er-
re felhívni a figyelmet.
Nem kell mást tenni, mint egy üres
cipõsdobozt karácsonyi papírba becso-
magolni és megtölteni olyan dolgokkal,
amiket mi már nem használunk, de tud-
juk, hogy egy kisgyerek biztosan örülne
nekik. Nem kell nagy dolgokra gondol-
ni. Lehet a csomagban hibátlan, mûkö-
dõképes használt játék, tiszta ruha, sap-
ka, sál, kesztyû, kisautó, baba, s ha a
pénztárca engedi, egy szelet csoki, sza-
loncukor. A doboz tetejére rá kell írni
egy cetlire, hogy hány éves gyermeknek,
illetve fiúnak, vagy lánynak készült. Egy
ilyen csomag elkészítésével egy hátrá-
nyos helyzetû gyermeknek már boldog
karácsonyt biztosíthatunk.
A csomagokat a térség településein
kapják meg a rászorulók.
Az ajándékot tartalmazó cipõsdobozo-
kat december 15-éig lehet eljuttatni
Csizmadiáné Török-Zselenszky Évá-
nak (Sárbogárd, Mádi köz 1.) minden
pénteken 16–18 óráig, vagy a Bogárd és
Vidéke szerkesztõségébe hétköznap
8–17 óráig.

Hargitai–Kiss Virág

Fájdalommal értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy

DR. CSERNAVÖLGYI ISTVÁN,

Sárbogárd volt járási fõorvosa, rendelõintézeti igazgató, bõrgyógyász fõorvos
életének 80. évében méltósággal viselt, hosszú betegség után elhunyt.

Búcsúztatása és temetése szûk családi körben az érdi temetõben lesz.

Gyászoló család

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók
szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.



A következõ 5 napban anticiklonális
hatások határozzák meg hazánk idõjá-
rását. Csütörtökön a ködös hajnalt követõen még az ország
nagy részén kisüt a nap, azonban már ekkor is elõfordulhatnak
tartósan ködös területek is. Pénteken tovább nõhet a tartósan
ködös területek aránya, szombattól pedig jelenleg úgy tûnik,
hogy hazánk nagy részén tartósan ködös, párás, borongós idõ
várható. Ez az idõ folytatódni látszik a jövõ hét elején is.

www.metnet.hu
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Gyümölcsleves

Hozzávalók: 2 üveg (kb. 50 dkg) befõtt (meggy, cseresznye, ba-
rack, vagy akár vegyesen is), 1 liter víz, cukor, só, 1 tasak vaníliás
pudingpor, 1 púpozott evõkanál liszt, 5 dl tej, 1/2 citrom leve,
fahéj, szegfûszeg; a tálaláshoz: tejszínhab.

A befõttet a levével és a vízzel együtt fõni tesszük. Ízlés szerint
édesítjük, hozzáadunk egy csipetnyi sót, a citrom levét, néhány
darabka fahéjat meg néhány szem szegfûszeget, és együtt felfõz-
zük. Közben a lisztet és a pudingport simára keverjük a tejjel. Ha a
leves felforrt, hozzáadjuk a tejes keveréket, kavargatva újrafor-
raljuk, és ha szükséges, ízesítjük. Tejszínhabbal tálaljuk. Mele-
gen, hidegen egyaránt fogyasztható.

Karfiolos kence

Hozzávalók: 10-15 dkg gépsonka, vagy virsli, 1 kisebb karfiol, 2
evõkanál majonéz, 2 evõkanál tejföl, mustár, só, bors, csipetnyi
currypor (elhagyható).

A karfiolt rózsáira szedjük, és enyhén sós vízben puhára fõzzük.
Közben a virslit megfõzzük, hagyjuk kihûlni. A sonkát kisebb koc-
kára vágjuk, a virslit karikára. A majonézt kikeverjük a tejföllel,
sóval, borssal, mustárral, curryvel. A megfõtt karfiolt összetörjük,
hozzáadjuk az öntetet, a sonkát és a virslit. Tálalásig hûtõben tart-
juk. Pirított kenyérrel vagy kiflivel kínáljuk. Tehetünk még bele
hagymát, savanyú uborkát.

Sajtos ponty tepsiben

Hozzávalók: 1 kg ponty (vagy másfajta hal), 5 dkg ételízesítõ, 5
dkg margarin, 4 dl tejföl, 2 db tojás, 6 dkg liszt, 20 dkg szeletelt, 10
dkg Pannónia sajt, 2 gerezd fokhagyma, almaecet, babérlevél, ba-
zsalikom, õrölt bors, só. (Aki nem használ ételízesítõt, sót használ-
jon helyette.)

A megtisztított pontyot centinként bevagdaljuk, majd bedörzsöl-
jük ételízesítõvel, borssal és finomra vágott bazsalikommal. Az
így elõkészített halat egy margarinnal kikent tûzálló tál aljára fek-
tetjük. Közben a tejfölt tojással, liszttel, zúzott fokhagymával, al-
maecettel, pirospaprikával, borssal és kevés delikáttal simára ke-
verjük, majd hozzáadjuk a babérlevelet. Az öntetet a pontyra te-
rítjük és közepesen meleg sütõbe tesszük. Amikor a hal már majd-
nem megpárolódott, megemelve 2-3 szelet Pannónia sajtot csúsz-
tatunk alá, a tetejét reszelt sajttal meghintjük és rápirítjuk. Petre-
zselymes burgonyával körítve tálaljuk.

Meggyes-csokoládés tekercs

Hozzávalók a tésztához: 12 dkg cukor, 6 dkg kakaó, 5 tojás, 1,5 dl
tej; a krémhez: 12 dkg étcsokoládé, 4 dl habtejszín, 25 dkg mago-
zott meggy.

A tejet meglangyosítjuk, a kakaóhoz csurgatjuk és csomómentes-
re keverjük. A cukrot habosra keverjük a tojások sárgájával, a ka-
kaós tejhez adjuk, jól elkeverjük, végül beleforgatjuk a tojásfehér-
jék kemény habját is. Sütõpapírral bélelt tepsiben kb. 20-25 perc
alatt megsütjük. Ezalatt a krémhez a csokoládét vízgõz fölött,
vagy mikrohullámú sütõben felolvasztjuk, majd belekeverjük a
tejszínt, és legalább fél órán át hûtõszekrényben tároljuk. Miután
a tészta megsült, óvatosan porcukorral, vagy liszttel megszórt
deszkára borítjuk, és lehúzzuk róla a sütõpapírt. Beborítjuk egy
enyhén nedves konyharuhával. A lehûtött csokoládés tejszínt ke-
mény habbá verjük. A díszítéshez félreteszünk 2 evõkanálnyi kré-
met és néhány szem meggyet. A maradék krémmel megkenjük a
tésztát, megszórjuk meggyel, és óvatosan feltekerjük. Tetejét a
félretett krémmel és a meggyszemekkel díszítjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI TRUBADÚR
Csupa olyan dologról fogok most írni, amely manapság szinte sen-
kit nem érdekel. Mert kit érdekel például az, hogy Verdinek, a
nagy olasz operaszerzõnek van egy „A trubadúr” címû operája?
Tartok attól, hogy a „trubadúr” szónak a jelentése sem világos a
legtöbb ember számára. Nos, a trubadúrok középkori dalnokok
voltak, akik epekedõ szerelmi énekeket zengedeztek az imádott
hölgy ablaka alatt gitárjukat pengetve úgy 1300 körül.
Az operában Manrico, a trubadúr Leonóra, a várkisasszony abla-
ka alatt énekel, de odaront Luna gróf, aki szintén szerelmes az ud-
varhölgybe, és kardot ránt. Manrico nemcsak a gitárnak, a kard-
nak is mestere, de a halálos döfés pillanatában valami furcsa érzés
miatt leereszti a kardját, elmegy. A dalnok egyébként egy cigány-
asszony fia. Este a cigánytáborban az asszony rémes történetet
mesél el. Az anyját Luna gróf apja boszorkányság vádjával eléget-
tette. Õ erre szörnyû bosszút állt: elrabolta a várúr fiatalabbik,
még csecsemõ fiát, és tûzre vetette.
Luna gróf foglyul ejti a cigányasszonyt, mert eltûnt kisöccse elrab-
lásával gyanúsítja. Manrico sikertelenül próbálja kiszabadítani a
nõt, sõt maga a trubadúr is ellensége fogságába esik. Halál vár rá.
Megszólal a lélekharang, szerzetesek komor halotti kórusa hang-
zik: „Miserere…” Leonóra a sötét vártorony alján hallgatja szerel-
mese toronyablakból felhangzó búcsúénekét: „Emlékezz rám, ne
felejts el soha, ó, Leonóra, az Isten áldjon téged”. A jelenet az opera-
irodalom egyik leghatásosabb mozzanata. A lány aztán önmagát
ajánlja fel Lunának Manrico szabadulásáért cserébe. Mikor azon-
ban a gróf rádöbben, hogy Leonóra elõzõleg mérget vett be, hogy
elkerülje a gyalázatot, nem ismer kegyelmet, az énekesre lesújt a
hóhérbárd. A szörnyû cigányasszony ekkor döbbenetes leleple-
zést közöl a gróffal. A szemébe vágja, hogy a saját öccsét végeztet-
te ki.
Milyen világ volt az, hogy 1950 körül az osztály, amelybe jártam,
sorozatban többször is megnézte az operából készült fekete-fehér
filmet? Nem ám iskolai szervezésben! Mi bíztunk meg valakit,
hogy vásárolja meg a jegyeket az osztály számára. Ma kinevetik a
többiek azt a gimnazistát, aki operát néz. Más agyberendezéssel
születtünk, mint a maiak? Volt osztálytársam, ki tizenkétszer néz-
te meg a filmet.
De más!
Az apám néha mesélgetett a fogolytábori élményeirõl. Egyszer
nagy álmélkodásomra dúdolni kezdte: „Miserere…” És „Ó, Leo-
nóra…” Mi ez? Honnan került az apámhoz ez a dallam? Hát volt
ott a fogságban mindenféle ember: parasztok, városiak, színé-
szek. Kiderült, hogy egy operaházi karmester a fogolytársaival be-
tanultatta ezt az erõs hatású részletet. Mik vannak! Elképzeltem,
ahogy a családjuktól, hazájuktól megfosztott foglyok mintegy a
rabságból üzennek a távoli kedvesnek ezekkel a szavakkal és me-
lódiákkal. A mû kiválasztása telitalálat volt a zenész részérõl.
Az emberiség kultúrájának vannak rejtekútjai, titokzatos össze-
függései, rejtélyes találkozásai. Azt hiszem, ez a birodalom mos-
tanában alaposan beszûkült, elszegényedett a világ. Talán nem
mindenki számára.

(L. A.)

IDÕJÁRÁS
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De nem szólt. Lepihent ott egy kicsit, az asszony meg nekifogott a
sütésnek. Levágta a libákat, s elkészítette az útravalót. Reggel fel-
kelt az ember, felnyergelte a lovat, s úgy ment el.
Alig ment el az ember, mindjárt érkezett haza a kereskedõ.
Az asszony hangos vidámsággal fogadta már messzirõl:
– Gyere, gyere, hírt hallottam a fiunkról!
A kereskedõ hitetlenkedve nézett rá:
– Menj el, tán megbolondultál?
– Nem is hiszed? Itt a bizonyíték! Nézd meg, elküldtem a lovat ne-
ki. Szegény csonttal meg ronggyal kereskedik odaát; maga húzza
a szekeret! Küldtem neki egy kis kalácsot is meg három libát, s
még a kis gyûjtött pénzbõl, amirõl te nem is tudtál. Na meg a bun-
dát is, amit arról az asszonyról lecsaltál!
A kereskedõ nagyot lélegzett, úgy ránehezedett a haragosság.
– Ki volt az, te boldogtalan, akinek te ezeket adtad?
– Egy ember a másvilágból! Egyenesen a másvilágba ment!
– Csak butaság ne volna a világon! – kiáltotta az ura. – Hogy valaki
ilyen hiszékeny, ilyen tökkelütött, ilyen buta tudjon lenni!
Azzal a kereskedõ elindult nyomban az ember után. Az ember
már messzirõl észrevette, hogy valaki mérgesen siet utána. Be-
ment a közeli erdõbe, megkötötte a lovát egy fához. Arrébb, az er-
dõ szélén is volt egy fa, amelyik úgy állott, mintha el akart volna
dõlni. Az ember fogta magát, nekidõlt, úgy tett, mintha azt
támasztotta volna.
A kereskedõ odament hozzá, és kérdezte tõle:
– Mondja, nem látott egy embert erre menni egy szürke lovon?
Az ember látta, hogy a kereskedõnek a méreg már-már az eszét
veszi. Azért így felelt:
– Dehogyisnem láttam! De hiába is megy utána, mert az olyan
erõs ember, hogy senkitõl sem fél!
A kereskedõ megriadt egy kicsit. Nyelt egyet. De a mérgét csak
nem nyelte le.
– Mondja, magától nem fél? – kérdezte.
Felelte az ember nyugodtan:
– Tõlem fél.
– Nem lenne szíves, hogy nekem visszahozza azt az embert? Adok
száz forintot.
Az ember azt gondolta: ,,No, kipróbálom ennek is a butaságát.” S
azt felelte:
– Nem mehetek! Mert arra vagyok ítélve, hogy ha ezt a fát nem tá-
masztom, apám, anyám, testvérem mind meghalnak.

A kereskedõ valóban se látott, se értett a dühétõl és fukarságtól.
Azt mondta:
– Tartom én addig ezt a fát! Csak menjen gyorsan! Hozza vissza,
mert nagyon sok mindent elcsalt a feleségemtõl!
Az ember bólintott, köszönt, szépen felült a lóra, elindult és el-
ment egyenest haza.
Otthon azt mondta a feleségének:
– Hazajöttem, mert akadtam olyan bolondra s butára, mint te!
A kereskedõ egész nap várta az embert, hogy jöjjön vissza. Mikor
megunta a várást, nagy óvatosan félreugrott, nehogy ráessen a dû-
lõ fa. Akkor látta, hogy a fa nem dõl le, akkor látta, hogy õt, a nagy
ravaszt is lóvá tették.
– Miért jöttél haza? – kérdezte otthon az asszony, akit a konokság
akkor is még megtartott butaságban.
– Mert van olyan buta még, mint te! – felelte az ember
– Nem megmondtam?! – vágott vissza tüstént az asszony. – Nem
volt igazam?
Az ember békét akart, s azért csöndesen azt mondta:
– Igazad volt. Nem te vagy a legbutább.
Vége

Magyar népmese

Szeretettel meghívjuk Önöket
a fogyatékkal élõk világnapja

alkalmából tartandó ünnepségünkre.

Helyszíne: József Attila Mûvelõdési Központ.

Idõpontja: 2012. november 30. 14.00 óra.

Program: ünnepi mûsor, „Az én világom” címû
kiállítás megtekintése, vendéglátás.

A rendezvény szervezésében részt vesznek: Csipike Egyesü-
let, Egyesített Szociális Intézmény, Kossuth Zsuzsanna Álta-
lános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI, Sárbogárdi Kul-
turális Egyesület, LÁRKE, Move Béta Szivárvány Támogató
Szolgálat, Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesületének Sár-
bogárdi Csoportja.
Kérjük, jelezze részvételi szándékát 2012. november 25-éig
az egyesület vezetõjénél!
Ha szüksége van szállításra, Sárbogárd közigazgatási terüle-
tén belül, hívja a 06 (25) 461 306-os, vagy a 06 (30) 327
8902-es telefonszámot.

AZ IDEJÉBEN FELISMERT MELLDAGANAT
GYÓGYÍTHATÓ!

A Sárbogárdon, Alapon, Alsószentivánon lakó 45-65 év közötti hölgyek, akik 2 éven belül
nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton, névre szóló meghívót kapnak mammográfi-
ás szûrõvizsgálatra.
A vizsgálatok idõpontjai:
* Alapon: 2012. november 29-étõl november 30-áig. Rendelési idõ: 9–15 óráig. A vizs-
gálat helye: az alapi polgármesteri hivatal udvara.
* Alsószentivánon: 2012. december 3. Rendelési idõ: 9–15 óráig. A vizsgálat helye: az
alsószentiváni polgármesteri hivatal parkolója.
* Sárbogárdon: 2012. december 4-étõl december 15-éig. Rendelési idõ: szerdán 11–17
óráig, hétfõn, kedden, csütörtökön és pénteken 9–15 óráig. A vizsgálat helye: Sárbogárd,
a mûvelõdési ház elõtt.
Kérjük, mindenki jöjjön el, aki behívólevéllel rendelkezik!
A szûrõvizsgálat ingyenes és fájdalommentes.
A szûrõvizsgálattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a szûrõállomáshoz bizalommal.
Információ és idõpont-módosítás: 06 (20) 456-4256.
Õrizze meg egészségét, éljen a lehetõséggel!

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
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November 17., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 Boxutca 9.30 Vízitúra 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11.25
Kortárs 12.00 Hírek 12.05 Történetek a nagyvilágból 12.35 Zöld Tea 13.05 Tetõtõl
talpig 13.35 Úti célok 13.55 Gyõri ETO FC–Egri FC labdarúgó-mérkõzés 15.55 Séf
16.10 Doc Martin 17.00 Gasztroangyal 18.00 Szerencseszombat 18.40 Forma-1
20.25 Híradó 20.55 Sporthírek 21.00 Magyarország, szeretlek! 22.25 Katonák
voltunk 0.40 Rocksztár
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.30 Asztroshow
11.25 XX. század – A legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül 12.25 Autómánia
13.05 Szeszélyes 14.15 Sziklaöklû szerzetes 16.20 Szuperzsaru 18.30 Híradó 19.00
Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor 22.05 Rejtélyek mocsara 0.00 Ez a fiúk sorsa 2.15
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Ezo.tv 10.30 Babavilág 11.00 9
hónap 11.30 Tûsarok 12.00 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 13.00 Duval és
Moretti 14.00 Autóguru 14.30 Sheena, a dzsungel királynõje 15.30 Bûbájos boszor-
kák 16.30 Psych – Dilis detektívek 17.30 Irigy Hónaljmirigy-show 18.30 Tények
19.00 Aktív Extra 19.35 Lovagregény 22.10 A gyûjtõ 0.20 Rejtélyes manhattani ha-
láleset 2.15 Ezo.tv 3.15 Kalandjárat 3.40 Teleshop 4.10 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 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 G7 – Gazda-
sági 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 Sportvi-
lág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Esti séta
20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 18., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 9.50 „Ezt cselekedjétek az én
emlékezetemre 10.05 A Biblia a magyar költészetben 10.15 Evangélikus magazin
10.45 Református ifjúsági mûsor 10.50 Sztehlo Gábor 11.15 Veres Sándor-portré
11.45 Jad Vashem 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35 TS – Sport7 13.10 Angi je-
lenti 13.40 Múlt-kor 14.10 Margat lovagjai 15.05 Mikrokozmosz – Füvek népe
16.20 Kaposvári Rákóczi–Ferencvárosi TC labdarúgó-mérkõzés közv. 18.50 Híradó
19.15 Sporthírek 19.30 Forma-1 22.25 Brooklyn mélyén 0.35 MüpArt Classic
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Trendmánia 10.50 Teleshop
11.45 Törzsutas 12.25 112 – Életmentõk 13.00 Szeszélyes 14.20 Az Overlord had-
mûvelet 16.20 Vadiúj vadnyugat 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Alkonyat
22.25 Világok harca – Az invázió 0.20 Portré 0.50 Tudorok
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.05 Nagy
vagy! 10.00 Monster High: Menekülés Koponya-szigetrõl 10.55 Ezo.tv 11.25
Egészségmánia 11.55 Borkultusz 12.25 Stahl konyhája 12.55 Én is szép vagyok
13.25 Több mint testõr 13.55 Monk – Flúgos nyomozó 14.55 Bûbájos boszorkák
15.55 Lovagregény 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Charlie angyalai 22.00 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.10 Szellemekkel suttogó 0.10 Összeesküvés 1.10 Ezo.tv 2.10
Napló 3.00 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi
újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Református istentisztelet közv.
11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 Nép-
zene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a szige-
tig 16.00 Vasárnap délután 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 Formabontó vasárnap este 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli
mûsorából 0.10 Éjszaka

November 19., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Világ+Kép 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.00 Magyarország, szeretlek! 10.15 Család-barát 11.30 Napirend elõtt 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.30 Magyar lakta
vidékek krónikája 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Édes élet olasz módra 15.45 A
férfi a legjobb orvosság 16.35 MM 17.25 Jövõ-Idõben 17.35 Híradó 17.40
Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hacktion újra-
töltve 21.10 Kékfény 22.10 Az Este 22.45 Átok 23.15 Kortárs 23.45 Híradó 0.00
Aranymetszés 0.55 Maradj talpon! 1.50 MM
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 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 ár-
nyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Dr.
Csont 22.30 Showder Klub 23.40 Pokerstars.net – Big Game 0.40 Reflektor 0.55
Totál szívás
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája
9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Királyi zûr 14.00 Tények 14.55

Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában 17.25 Update
konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-Rosszban 21.20
NCIS 22.20 Esküdt ellenségek 23.20 Bostoni halottkémek 0.20 Tények 0.55 Ezo.tv
1.55 NCIS 2.45 Esküdt ellenségek 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 Arc-
vonások 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 20., 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 13.30 Poén
péntek 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Édes élet olasz módra 15.45 A férfi a leg-
jobb orvosság 16.35 MM 17.35 Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.10 Borvacsora 22.05
Az Este 22.40 Borgiák 23.30 Híradó 23.45 Barangolások öt kontinensen 0.15
Maradj talpon! 1.10 MM
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 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 sze-
relem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyé-
kában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Castle
22.30 Döglött akták 23.35 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.10 Reflektor
0.25 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.50 Stahl konyhája
10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.15 Ezo.tv 12.20 A tûzsárkány birodalma
14.00 Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójá-
ban 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 Halálos iramban 23.20 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.25
A titok gyermekei 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 Kö-
zelrõl 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 21., 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 Hír-
adó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.30 Borvacso-
ra 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kincse 15.50 A férfi a legjobb orvos-
ság 16.40 MM 17.25 Jövõ-idõben 17.35 Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj tal-
pon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 On The Spot 22.00 Az Este
22.35 Summa 23.05 Múlt-kor 23.30 Híradó 23.45 Történetek a nagyvilágból 0.15
Maradj talpon 1.10 MM
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 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 ár-
nyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Háza-
sodna a gazda 22.55 Házon kívül 23.25 Reflektor 23.40 Siyama – A harcos város
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája
9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.05 Könyvelõ pácban 14.00 Tények
14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában 17.25
Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Skandinávlot-
tó-sorsolás 20.05 Jóban-Rosszban 21.20 Kettõs ügynök 22.20 Ügyféllista 23.20 Én
is szép vagyok 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.25 Kettõs ügynök 2.20 Ügyféllista 3.15
Babavilág 3.40 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 Arcvo-
nások 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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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

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, 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 16., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Avatás a katolikusoknál (60p),
Surjányi Csaba: Izrael szerepe, a közbenjárás fontossága (108p) 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 1. rész 23.00 és 0.00 Lapszemle

November 17., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõ-
zés (40p), Kézilabda (60p), Megyei II. oszt. futball (90p) 13.00 Lapszemle
14.00 Testületi ülés 1. rész 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 2. rész
23.00 és 0.00 Lapszemle

November 18., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 1. rész 13.00 Heti hír-
adó 14.00 Testületi ülés 2. rész 18.00 Heti híradó 19.00 Jákob János: Krisz-
tus katonái (60p), Komlósiné Sümegi Nóra: Misszió és bibliafordítás a beás
cigányok közt (70p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

November 19., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Jákob János: Krisztus katonái
(60p), Komlósiné Sümegi Nóra: Misszió és bibliafordítás a beás cigányok
közt (70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Bál Cecén (58p), Kocsi Színház
(30p), 35 éves nyugdíjasok Sárbogárdon (60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

November 20., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(40p), Kézilabda (60p), Megyei II. oszt. futball (90p) 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Táncház Miklóson (20p), Illyés Gyulára emlékezve (20p), Mé-
szöly-tárlat Sárbogárdon (30p), Káliz Sajtos József Tinódi Sebestyénrõl
(60p), Borszentelés 23.00 és 0.00 Heti híradó

November 21., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Bál Cecén (58p), Kocsi Színház
(30p), 35 éves nyugdíjasok Sárbogárdon (60p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lap-
szemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés (40p), Kézilabda
(60p), Megyei II. oszt. futball (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

November 22., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(40p) Kézilabda (60p), Megyei II. oszt. futball (90p) 13.00 és 18.00 Lapszem-
le 19.00 Jákob János: Krisztus katonái (60p), Komlósiné Sümegi Nóra:
Misszió és bibliafordítás a beás cigányok közt (70p) 23.00 és 0.00 Lapszem-
le

***

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 mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gond-
juk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416
000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

November 22., 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 13.30 Mindenbõl
egy van 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kincse 15.50 A férfi a legjobb
orvosság 16.35 MM 17.20 Szerencsehíradó 17.35 Híradó 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 23.35 Híradó 23.50 Angi jelenti
0.20 Maradj talpon! 1.15 MM

RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 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 ár-
nyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30
Superhero 23.10 Brandmánia 23.40 Reflektor 0.00 Ments meg! 0.50 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 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában
17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 Üvegtigris 3. 23.35 Aktív 0.05 Tények 0.40 Ezo.tv 1.40
Üvegtigris 3. 3.30 Segíts magadon! 3.55 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 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré 15.30
Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Sport 18.30 Határok
nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.06 Közv a Videoton–Genk labdarúgó Európa Liga mérkõzésrõl 21.05 Kul-
túrkör 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 23., 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 13.30 Négy szellem 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kin-
cse 15.50 A férfi a legjobb orvosság 16.40 MM 17.25 Jövõ-Idõben 17.35 Híradó
17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén
péntek 21.10 Mindenbõl egy van 22.10 Az Este 22.45 Sikersorozat 23.20 Harry és
Sally 0.55 Híradó 1.05 Maradj talpon! 2.00 MM

RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 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 ár-
nyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 CSI: A
helyszínelõk 22.35 Gyilkos elmék 23.35 Odaát 0.35 Reflektor 0.55 Törzsutas 1.30
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 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában
17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.35 Jóban-Rosszban
20.30 The Voice – Magyarország hangja 22.00 Haláli zsaruk 23.00 Grimm 0.00 Té-
nyek 0.35 Ezo.tv 1.35 Alexandra pódium 2.00 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 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az unitárius 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 Sport 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 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések a

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,   e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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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

FENSTHERM nyílászáró kereskedés
FÉRFI MUNKATÁRSAKAT KERES

irodai munkára.
Követelmény: minimum

érettségi+építõiparral kapcsolatos
technikumi végzettség,

„B” kategóriás jogosítvány,
számítógépes ismeret.

Jelentkezni: 06 25 462 078,
e-mail: info@laratherm.hu

RETRO DISZKÓ BERTÓK FERIVEL!
SZOMBATON NICE

SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
november 17-én (szombaton)

a sárbogárdi vásárban.

1 db YORKSHIRE TERRIER LÁNY
KISKUTYA SÜRGÕSEN ELADÓ.

Érdeklõdni: 06 30 381 3147

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Kazánok 98.000 Ft-tól. Gyári garanciával. 06
(20) 947 5970 (4507712)

Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hajópadló 1499
Ft/m2-tõl, tetõcserép 1299 Ft/m2-tõl 06 (74)
675 530 (4507712)

Sárszentmiklóson szántóföldet bérelnék. 06
(20) 340 5976 (4507793)

Hat szeretõ kiscica gazdákat keres. 06 (30) 769
4241

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

Gyökeres fenyõk ültetésre és karácsonyra ol-
csón eladók. 06 (30) 548 4424 (1372150)

Kiskertekben, 2 hektárig szántást vállalok. 06
(20) 436 0171

Árpád-lakótelepi garázs eladó. 06 (30) 645
7124

Kútásást, fúrást vállalok 160 mm-tõl 300 mm-
ig. 06 (20) 437 4869 (1372481)

Tûzifa-vásár! Gyertyán hasított: 1950 Ft, akác
méter: 2150 Ft, kugli: 2280 Ft, hasított: 2380 Ft.
Vegyes tûzifa kugli: 2050 Ft, hasított: 2150 Ft.
Házhoz szállítással! 06 (20) 406 9267 (1372249)

Tollpaplankészítés! Kész paplanok kaphatók.
Pákolicz Árpádné, Sárszentágota 06 (25)
476 051 (1372248)

Eladó 1 db elektromos kerékpár féláron (70.000
Ft). 06 (25) 465 025

50 m2-es üzlethelyiség központi helyen, kedvezõ
feltételekkel eladó. 06 (30) 363 7533 (1372285)

Városközponti háromszobás, elsõ emeleti la-
kás áron alul sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06 (30)
9941 332, 06 (20) 419 4940 (4507369)

Sárbogárdon ház eladó. Irányár: 6,3 millió Ft.
Telefon: 06 (20) 414 6409 (1372479)

Ady-lakótelepen garázs eladó vagy kiadó. 06
(30) 648 8824 (1372295)

Eladó körmendi vegyes tüzelésû kazán 30
kW-os, FÉG 24 kW-os gázkazán, franciaágy kék
plüss kárpittal, valamint egy 150 cm-es radiátor.
Érdeklõdni: 06 (70) 315 3714

Rántani való csirke kapható. Bodoki Tamás,
Sárbogárd, Tinódi u. 107. Telefon: 06 (30) 466
3308, 06 (30) 660 9228 (1372292)

Sárbogárd központjában családi ház és építési
telek olcsón eladó! Érdeklõdni 14 óra után. 06
(30) 504 3347 (1372379)

Magyar, angol korrepetálás 06 (70) 513 2221
(1372373)

Szántóföldet bérelnék Sárbogárdon és környé-
kén. Érdeklõdni: 06 (70) 339 6137 (1372367)

Kétaknás, vegyes tüzelésû kályha és kéménybe
köthetõ gázkonvektor eladó 06 (70) 334 9149

Meghívó
A Sárbogárd–Sárszentmiklós

Borbarát Kör tisztelettel meghívja
a borosgazdákat

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

ÕSZI DISZKÓ
A MÉSZÖLYBEN!

November 17-én
20 órától.

DJ. KYSS G
Belépõdíj: 800 Ft.

Szeretettel várjuk 18 év feletti
vendégeinket.

Az MGÁI Iskolaszéke,
Szülõi Munkaközössége

Sárbogárd–Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

az Országos Állat- és Kirakodóvásár

2012. november 17-én
kerül megtartásra.

Nagy
akciós
vásár!

Minden melltartó 3 db 1200 Ft
Nõi, férfi vastag pizsama 2 db 2000 Ft
Nõi, férfi 100 % pamut zokni 10 pár 1000 Ft
Akciós nõi alsó 3 db 500 Ft

És még rengeteg termék elérhetõ áron!

Piac, Sárbogárd, 2012. november 21.
(szerda), 7-12 óráig.

Meghívó
A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi

Önkormányzat képviselõ-testülete

2012. november 22-én (csütörtökön)
9.00 órakor közmeghallgatást tart.

Az ülés helye: a polgármesteri
hivatal tanácsterme,

Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Beszámoló az elmúlt idõszak tevé-
kenységérõl, várható feladatok.
Elõadó: SRNÖ-elnök

Lakatos Péter, az SRNÖ elnöke

2013-as ASZTALI
NAPTÁRAK kaphatók
szerkesztõségünkben
többféle méretben.
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Könyvajánló
Murakami Haruki

Norvég erdõ
A Beatles Norvég erdõ címû le-
gendás dala Toruban felidézi az
elsõ szerelem emlékét, azt az
idõszakot, amikor beleszeret el-
vesztett barátja szerelmébe, Na-
okóba. Egyszeriben visszacsöp-
pen a húsz évvel korábbi Tokió-
ban töltött diákéveibe, abba az
életbe, amelyet viharos barátsá-
gok, szeszélyes fellángolások és
szakítások, alkalmi szeretkezé-
sek, érzelmi zûrzavarok, veszte-
ségek és beteljesületlen vágyako-
zások tettek emlékezetessé. Új-
raéli a találkozást a szókimondó,
öntörvényû lánnyal, Midorival
is, aki a felnõtté válás határán ar-
ra késztette, hogy válasszon múlt és jövõ között. Könnyednek
tûnõ, rafinált történetében Murakami megidézi az 1960-as
évek diáklázadásainak hangulatát, a szabad szerelem, a nagy
ivászatok, az élvezetek kamaszos, provokatív hajszolásának
popzenés világát. Ám a felszín alatt leheletfinom érzékenység-
gel ír életrõl, halálról, és a felnõtté válás mélypontjai és magas-
latai közt hányódó fiatalság sebezhetõségérõl.

Forrás: bookline

Filmajánló

Mezítlábas szerelem
Német romantikus vígjáték (2005)

Négy év börtön után Nick bármilyen munkát elfogadna, csak
hogy rendbe tegye az életét és bebizonyítsa gazdag szüleinek,
hogy képes egyedül is boldogulni. Egy ideggyógyintézetben
kezd dolgozni takarítóként. A munka ugyan nem válik be, de
Nick megmenti az egyik gondozott, a 19 éves Leila életét. A
lány ettõl kezdve árnyékként követi Nicket. Hamarosan meg-
szöknek a klinikáról és három napot töltenek együtt.

A fiú élni tanítja a külvilágtól eddig elzárt Leilát, akinek beteg-
ségét az okozta, hogy az anyja haláláig fogva tartotta õt a há-
zukban. Mikor közelebb kerülnek egymáshoz, Nick megpró-
bál elmenekülni a lehetetlennek látszó kapcsolatból, de rájön,
hogy életének egyetlen esélye Leila.
Fõszereplõk: Til Schweiger, Johanna Wokalek.
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