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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Az apróság nagysága
Adni, kapni jó. Közhely már ez a gondolat, de hadd osszam meg
Önökkel egy olyan emlékemet, amit amíg élek, soha nem felejtek
el, s tanúbizonysága a bevezetõ mondatnak.
Cecén ellátogattam egyik évben a juliálisra. Szokás szerint nem-
csak szórakozásból, hanem kamerával felszerelkezve. Éppen ba-
bát vártam akkoriban, de még nem látszott, nemigen tudta senki.
Hõség volt, fõleg a sátor alatt szorult meg a levegõ, amit a másálla-
potban nehezebben viseltem. Volt pad, amire leüljek, de sokszor
föl kellett állni a kamera miatt. Egyik pillanatban aztán arra esz-
méltem, hogy két idõs hölgy elfoglalta a helyemet. Nyeltem egyet.
„Mindegy, valahogy majd csak kibírom” – gondoltam.
Derekasan álltam az aszfalton, de éreztem, hogy nem sokáig bí-
rom már a hosszas ácsorgást.

Egyszer csak megérintette a vállam egy szerény, gimnazista fiatal-
ember, akit látásból ismertem, és egy tölcsér hûs, citromos fagylal-
tot nyújtott át nekem, s édesanyja felé mutatott, hogy õ küldi ne-
kem. Meglepetésemben alig találtam szavakat, de szóban és mo-
sollyal is megköszöntem a kedvességüket, e szegényesnek tûnõ
eszközökkel próbálva kifejezni kimondhatatlan hálámat és meg-
hatottságomat.
Máig elérzékenyülök, ha erre a váratlan ajándékra gondolok, és
átjár az a simogató érzés, amit akkor, ott éreztem, és olyan erõt
adott nekem, hogy akár órákig is kibírtam volna állva.
Lám, egy apró figyelmesség, a másik ember felé való odafordulás
mire képes!
Közeleg az advent idõszaka – érdemes ilyen örök emlékekkel
megajándékozni másokat, nem csak decemberben.

Hargitai–Kiss Virág

BORSZENTELÕBORSZENTELÕ
„Mondják, aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhe-
zik. Mi meg mondjuk, aki Márton napján bort nem iszik, egész év-
ben szomjazik.” Írás a 6. oldalon.

ARANYESÕARANYESÕ
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Napló
– a sárbogárdi képviselõ-testület november 14-ei nyílt ülésérõl –

Kivételesen nem pénteken, hanem szer-
dán ülésezett a testület, hosszasan idõzve
egyes napirendi pontoknál.
Dr. Sükösd Tamás bevezetõjében el-
mondta: A sárszentmiklósi könyvtár és
klub helyzetérõl szóló beszámolóból kide-
rül, hogy a Varga László korábbi polgár-
mester által felhozott észrevételek közül
tényszerûen megalapozni semmit nem le-
het. A könyvtár nyitva tartása megfelelõ,
hiszen van, amikor 19 óráig nyitva tart. Do-
kumentálható, hogy a Madarász József
Városi Könyvtár vezetõje tudott az áthe-
lyezésrõl, és a miklósi könyvtár nem fiók-
könyvtára a városi könyvtárnak. Elég lett
volna tájékozódni, és nem megpróbálni
hangulatot kelteni. Van klubvezetõ, aki-
nek a munkarendje úgy áll össze, hogy a
klub közösségi térré tudjon válni.

Az országgyûlési képviselõ
beszámolója

Varga Gábor: Függetlenül a gazdasági és
világválságtól Sárbogárd a lehetõ legtöb-
bet tudta kihozni a lehetõségeibõl az el-
múlt 2 évben. Polgármester úrral közösen
készítettem egy táblázatot a beadott és el-
nyert pályázatok összességérõl. Összesen
405 millió Ft-ot nyert pályázat útján a vá-
ros 2010-tõl, és még kb. 200 millió Ft van
elbírálás alatt. Nem számolva a rendelõin-
tézet és a gimnázium megye által végzett
felújítását, amiben benne van a 2006 és
2010 között a megyei közgyûlésben tevé-
kenykedõ sárbogárdi és környékbeli kép-
viselõk – Szabados Tamás, dr. Szabadkai
Tamás és jómagam – munkája. A két épü-
let és az azokban folyó munka emeli Sár-
bogárd rangját, a környék lakosságát szol-
gálja. Az önkormányzat vezetésével példa-
értékû a kapcsolatom; minden pályázat
beadása után a megengedhetõ mértékben
próbáltunk lobbizni. Bármilyen gond adó-
dik, polgármester úr megkeres engem, és
megpróbáljuk ezeket közösen megoldani.

A 2010-es kormányprogramban megígér-
tük, hogy az országot megújítjuk. Elõször
az ország adósságállományával kezdtük,
majd az embereket próbáltuk a devizahite-
lekbõl kimenteni, most az önkormányzat-
okon, a felsõoktatáson, sportegyesülete-
ken van a hangsúly.

Megkezdõdött a 2014–2020-as európai
uniós pénzügyi ciklus tervezése, amelyben
kiemelt szerepet kap a gazdaságélénkítés,
-fejlesztés. A hátrányos helyzetû vidéke-
ken kiemelten fogják kezelni a beruházá-
sokat, beruházás-ösztönzõ pályázati rend-
szer kerül kiírásra, kevesebb autópálya fog
épülni. Törökszentmiklóson jártam nem-
rég egy gyárrész felavatásán, ahol kombáj-
nok vágóasztal-rendszereit állítják elõ. A
beszállítói arányuk Magyarországról 40 %.
A következõ ciklusban a kis- és közepes
vállalkozások gazdaságfejlesztéséhez fo-
gunk olyan támogatást adni, hogy az ilyen
gyárak beszállítóivá válhassanak.

Célkeresztben a Start

Nedoba Károly: Köszönjük a pályázatok
terén való közbenjárását, a továbbiakban
is segítse a városunkat. Hiányoltam a be-
számolóból a munkahelyteremtést. Nem
látom, hogy e téren lenne fejlõdés. A köz-
munkaprogram Sárbogárdon 400 ember-
nek nem tud értelmes munkát adni; bújta-
tott munkanélküliség van. Ez nem munka-
helyteremtés, erre életpályát felfûzni nem
lehet. Ebben a jobboldalt hibáztatom, mi-
vel 1998 óta jobboldali képviselõje van a
parlamentben Sárbogárdnak. Az orbáni,
lázári eszement döntések, amiket hoznak a
polgárok ellen, a képviselõ úr szerint a ma-
gyar lakosság érdekeit szolgálják? Nem le-
het azt mondani, hogy ezt már nem szava-
zom meg, ez már túlzás?
Varga: Nem hiszem, hogy a testületi ülé-
sen országos politikáról kellene vitatkozni,
Ha valaki erre kíváncsi, akkor eljön a foga-
dóórámra. Ha az elmúlt 20 évben ilyen ak-
tivitással próbáltak volna meg munkahe-
lyeket teremteni ebben a térségben vagy
országosan, akkor lehet, hogy nem itt tar-
tanánk. Szeretném megmutatni Önnek,
hogy a 40 Start Munkaprogram-os milyen
értéket állított elõ Cecén. Az önkormány-
zatoknak nem munkahelyet kell teremte-
ni, hanem lehetõségeket, bizonyos felté-
telrendszerek megalkotásával. De ha nincs
más, ha nem tudunk mást jelen pillanat-
ban, és nincs az a vállalkozói réteg, aki azt
mondja, hogy jövök és teremtek, akkor a
munkanélküliekkel mégiscsak kell valamit
kezdenünk. 47.000 Ft nagyon szerény
összeg, de ezért kell valamit csinálni. Ez a
400 ember, ha nem lenne Start Munka-
program, akkor vagy 22.000 Ft-on otthon
tengõdne, vagy 50-60.000 Ft-os munkanél-
küli segélyen lenne pár hónapig. A motivá-
ció nincs meg, hogy valaki elmenjen dol-
gozni 60-70.000 Ft-ért Székesfehérvárra 3
mûszakba, ha megkapja ugyanezt a pénzt
segélyként. Ezt a rendszert kell megszün-
tetni. Az államtitkárnak elmondtam nem-
rég a saját tapasztalataimat, és javasoltam,
hogy legyenek olyan megfelelõ munka-

szervezõk, akik a helyszínen felügyelik a
munkát. Vannak önkormányzatok, akik si-
keres Start Munkaprogramokat csináltak,
jó célokat találtak ki. Sárbogárdon is olyan
tevékenységet kell kitalálni, amely hosszú
távon megoldja ezeknek az embereknek a
foglalkoztatását. A munkába való vissza-
szoktatás az egyik kimondatlan cél. A tes-
tületre tartozik, hogy olyan javaslatokkal
álljon elõ, amelyeket kifejezetten hátrá-
nyos helyzetû, munkanélküli emberekre
tudunk adaptálni. Nem kötelezõ utat épí-
teni, árkot tisztítani meg az utcát söpörni.
132 milliárd Ft állt rendelkezésre, 250.000
ember tudott ebbõl a Start Munkaprog-
ramban részt venni. 400.000 munkanélküli
van ma Magyarországon. Ha azt megszo-
rozzuk 8 órával, az 3,2 millió munkaóra –
ennyi hiányzik ebbõl az országból. Ezt nem
lehetett tovább folytatni, ezért csináltuk a
Start Munkaprogramot.

Dr. Sükösd: Több mint 460 közmunká-
sunk van. 1.000 embernek is tudnánk értel-
mes munkát adni, csak nem tudjuk meg-
szervezni, mert nincsen benne a program-
ban a vezetés. A közmunkaprogramnak
része az intézményekben dolgozó 70 és a
külterületen dolgozó 250 ember is, akik
hasznos munkát végeznek.

Nedoba: Tudunk adni értelmes munkát,
de nem mindnek. Tudom én, hogy Alapon,
Cecén, Nagylókon jól mûködik ez a prog-
ram, nem a kis településeken van gond. 1
millió munkahelyet ígértek. Világos, hogy
a gazdaság ezt nem teszi lehetõvé. Kell a
közmunka, csak nem ilyen minõségben,
hogy mindenkit beterelünk, és azt mond-
juk, hogy mennyi munkahelyet teremtünk.

Varga: Senki nem mondta, hogy ez mun-
kahelyteremtés. Ez az elsõ lépés. Azt gon-
dolom, hogy a közmunkások nagy része
szeretne dolgozni, egy részét nyilván vala-
milyen eszközzel vissza kell vezetni a mun-
kába. Dél-Békésben egy nagy foglalkozta-
tó Start Munkában keményen megköve-
telte a napi 7-8 óra munkát. Azok az embe-
rek, akiknek idáig kényelmes volt elmenni
közmunkára és még mellette napszámba,
azt mondták, hogy a franc dolgozik 8 órát
47.000 Ft-ért, inkább megyek a vállalkozói
szférába. A kormányzatnak más intézke-
déseire is szeretném fölhívni a figyelmet,
mint pl. a munkahely-akcióterv. Nem hi-
szem el, hogy a szavazók 2010-ben arra
szavaztak volna, hogy ugyanazt csináljuk
ugyanazokkal a módszerekkel, mint a
megelõzõ kormányok. Meg kell próbálni
más utakon más lehetõségeket. Más el-
gondolások mentén próbálunk egy új Ma-
gyarországot építeni. Mindenkinek dol-
goznia kellene; kevés ember kapjon úgy
pénzt, hogy nem megy el reggel munkába.
Munka nélkül az ember, az ország eladó-
sodik. Javaslom, hogy amiket a Start Mun-
kaprogramban problémának lát, írja le ne-
kem, és én továbbítom az államtitkár úr-
nak. Tegyen értelmes munkára javaslatot a
polgármester úrnak, nekem, vagy a testü-
letnek. Csináljunk egy mintaprogramot.
Próbáljunk bevonni ebbe a rendszerbe
akár vállalkozókat is, akiknek vannak ötle-
teik, lehetõségeik.
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Pénzbehajtás

Etelvári Zoltán: Nincsen gyárunk, terme-
lõegységünk, ahová vissza lehetne terelni
az embereket a munkába. Szép a rendelõ-
intézet, de hónapos várakozások vannak
orvoshiányra hivatkozva. Ha maszekba
megyek, másnap fogadnak 5-10-15.000
Ft-ért, miközben fizetem a tébét. Borzasz-
tó bürokrácia van. A fuvarosoknak, taxi-
soknak újra vizsgázniuk kell. A patikusok-
nak kreditpontot kell gyûjteni. Semmi
másról nem szól az egész, csak pénzbehaj-
tásról. Amit kifizet az ember fölösleges
tanfolyamokra, nem tudja a vállalkozásá-
ra, a családjára, a jármûvére költeni. Aki
nem akar dolgozni, az ne is kapjon segélyt.
Ha nem volnának a pályázatok, sajnos
nem tudnánk semmit fejleszteni. Az idén
nem tudtunk utat csinálni. Jusson már a vi-
dékre!
Varga: 2014-tõl a kormány nem fog támo-
gatásokat adni olyan területeken, ahol már
eleve egy bizonyos százalék fölött van a
mutató. Dr. Csernavölgyi István fõigazga-
tó úrral jó viszonyban vagyok, próbálom õt
a rendelõintézet dolgaiban keresni, és õ –
sárbogárdi lévén – megpróbál mindent
megtenni, de valóban kevés az orvos. Múlt
héten a Szent György Kórház és a pécsi
egyetem aláírt egy egyezményt, miszerint
orvostanhallgatók itt végzik majd a szak-
mai gyakorlatukat, és akkor várhatóan kö-
tõdnek is majd ide. Egy komplett, nagyon
jól mûködõ kórházszerkezet van kialaku-
lóban. Kezelhetõ szintre csökkent az adós-
ságállományuk, és ígéret van az orvosok
bérrendezésére is. Persze, jelentkezhet-
nek a pedagógusok, a rendõrök és minden-
ki más. A gazdasági helyzet teszi függõvé,
mit lehet megengedni. A gazdasági telje-
sítményhez viszont munkahely kell, dol-
gozni kell mindenkinek. A 91 éves Hor-
váth János bácsi mellett ülök a parlament-
ben. Õ is dolgozik még, pedig megtehetné,
hogy már csak írogat. Van, akinek nem,
vagy nemcsak a pénz miatt fontos a mun-
ka, hanem majdnem olyan számára, mint a
levegõ, vagy az étel. Arra hívnám fel min-
denkinek a figyelmét, hogy próbáljon meg
jogkövetõ lenni, számlát adni, számlát kér-
ni, legális munkahelyet teremteni.

Befektetõkre várva

Macsim András: Többen kérdezték, mi
van a Videoton építményével. Nem lehet-
ne nyomást gyakorolni Széles Gáborra,
akár megadóztatni, hogy ne álljon ott üre-
sen az egész hatalmas hangár? Ide kéne
hozni azt a munkaerõt, aki mindennap be-
jár busszal.
Varga: A képviselõ-testület az építmény-
adós rendeletet megalkothatja. A közmû-
adó is ebbe az irányba mutat, hogy a város-
nak teremtsen valamiféle bevételt. Több-
ször voltam Sinkó Ottónál, mert Széles
Gábor ezzel kevésbé foglalkozik. Rendkí-
vül innovatív, jó beszélgetést folytattunk,
és õ nem zárkózik el semmi elõl. De nincs,
aki jelentkezzen vevõként, vagy bérlõként.
Három befektetõi csoporttal tárgyalunk,
akik szóba jöhetnek. Kettõ komoly, a har-

madikat puhatolózónak érzem. Elõrelé-
pés nem várható máról holnapra. Ha az
érintett ingatlanok a város kezelésében
lennének, akkor biztos vagyok benne, hogy
könnyebb lenne a tárgyalási pozíció. A
honvédségi ingatlan visszavétele 2-3-4 mil-
lió Ft plusz kiadást jelentene az önkor-
mányzat büdzséjébõl, mert azt õriztetni
kellene, rendbe kéne rakatni mondjuk a
Start munkásokkal.

Etelvári: Lassan nem lesz szakképzett em-
berünk.

Macsim: A szakképzés siralmas.

Varga: A Denzoban sem fogadják el, hogy
valakinek szakmunkás végzettsége van. A
saját oktatási rendszerükön végig kell
mennie, mielõtt munkába áll.

Portól a kolbászig

Nagy Tibor: Sárbogárdon komoly problé-
ma lett és kezelhetetlen a kábítószer-ter-
jesztés. Általános iskolás gyerekeknek kí-
náltak a szerbõl. A városnak nincsen rend-
õrkapitánya, csak megbízott vezetõje.
Más: volt huszonvalahány évvel ezelõtt egy
kidõlt vasúti szerelvény Sárbogárdon. A
megyei katasztrófavédelem parancsnoká-
tól kértem tájékoztatást, õ emlékezett az
ügyre, de nincs akta náluk, bármily megle-
põ. Úgy tájékoztatott, hogy a MÁV-nál ér-
demes keresgélni, ugyanis a mai napig
szórnak ki semlegesítõ anyagot a talajra.

Varga: A környezetvédelmi felügyelõséget
kell megkérdezni.

Nagy: Kérem, említse meg ezt az ügyet
Vörös úrnak. A katasztrófavédelem pa-
rancsnoka azt mondta, hogy az általam el-
mondottak szerint itt minimum talajcsere
szükséges. A harmadik ügy: 2010-ben a Fi-
desz megnyerte a választásokat, polgár-
mesterünk van, képviselõink, országgyûlé-
si képviselõnk. Én nem vagyok a Fidesz
tagja, de szomorúan tapasztalom, hogy az
elmúlt két évben a Fidesz-csoport tevé-
kenységérõl semmit nem hallottam. El-
mondták, hogy történt elnökválasztás – te-
gye fel a kezét, aki tudja, ki lett az elnök. A
közmunkával kapcsolatosan: ideális me-
zõgazdasági terület vagyunk, élelmiszer-
válság fenyeget bennünket, vannak helyi
földterületeink, embereink. Kérem Önt,
hogy az ortodox gyurcsányistától tartsa tá-
vol magát, és ne a szocialista kolbásztöltõ-
versenyre menjen el a teljes Fidesz-veze-
téssel, hanem ide jöjjön gyakrabban.

Varga: A kábítószerrel kapcsolatban ké-
rünk egy idõpontot a megyei kapitánytól,
ha kell, akkor feljebb is megyünk, csak sze-
retném, ha ezek a kijelentések tényeken
alapulnának. A katasztrófavédelemmel és
a MÁV illetékeseivel beszélünk. A Fi-
desz-csoport nem ide tartozik. Ha engem
valahova meghívnak mint országgyûlési
képviselõt, ha van idõm, elmegyek, legyen
az kolbásztöltõ- vagy lecsófõzõ-fesztivál.
Én nem a Fideszt képviselem csak, hanem
az itt élõ embereket. Ne menjünk abba az
irányba, hogy leképezzük a nagy országos
politikát ebben a kis közegben.

Titkos egyeztetés
Nagy ezt követõen arra tett utalást, hogy a
Fidesz, illetve dr. Sükösd egyeztetni szo-
kott dr. Szabadkai Tamással.
Dr. Sükösd: Sem kiskorú nem vagyok, sem
gondnokság alatt nem állok, nyugodtan
meg lehet ezt a dolgot tõlem kérdezni. A
dr. Szabadkai Tamással való egyeztetése-
inket nagyon szívesen elmondom. Tamás
meg szokta kérdezni, hogy éppen mi van a
városban, mert nagyon keveset tartózko-
dik itthon. Ezenkívül a beszélgetéseink
vagy jogi ügyekre korlátozódnak, vagy vé-
leményt cserélünk, vagy arról beszélünk,
hogy kinek hogy vannak, mit csinálnak a
gyerekei.
Juhász János: A véleményem az, hogy
nem arról szólt az elmúlt bõ 100 perc, ami-
rõl kellett volna. Igaz, a kérdezõk, hozzá-
szólók terelték más irányba, de a képviselõ
úrban is megvolt a hajlandóság. Mindenki
köszöni nyilván a megtett erõfeszítéseket,
örül a sok elnyert pályázatnak; ezt a dolgot
nyugodtan csinálja a képviselõ úr tovább,
amíg el nem jönnek a választások, aztán
majd utána meglátjuk, ki viszi ezt tovább.
Varga: Amirõl beszélgettünk, az tanulsá-
gos volt. Amivel megszólítottak, arra felel-
nem kellett. Az effajta személyeskedéstõl
megkímélhetnénk a választópolgárainkat.
Juhász: Ha ez személyeskedés, akkor túl
sértõdékenynek tetszik lenni.

Állam a katedrán

Dr. Sükösd: Összetett intézményrendsze-
rünk van 1.500 tanulóval. Az intézményve-
zetõkkel egyeztettünk a jövõbeli változá-
sokról. Nekik is az a meggyõzõdésük, hogy
a teljes fönntartást nem tudjuk itt tartani.
Az átadásra kerülõ intézményekkel kap-
csolatban megállapodást kell kötnünk az
új tankerületi igazgatóval, akinek a hivata-
la Sárbogárdon lesz, aki felügyelõje lesz az
iskoláknak szakmai, gazdasági, mûszaki
vonalon. Mindegyik bizottság javasolja el-
fogadni Sárbogárd oktatási intézményei-
nek állami kezelésbe kerülését.
Juhász: Csúnya dolognak tartom az álla-
mosítást, nem tartom ésszerûnek.
Nedoba: Sarokba vagyunk szorítva, válasz-
tási lehetõség nincs. Azt a 200 millió Ft-ot,
amibe az intézményrendszer kerül, nem
lehet kigazdálkodni.
Etelvári: Minél nagyobb valami, annál ne-
hezebb átlátni.
Nedoba: A tankerületi igazgató az elsõ sza-
badon választott sárbogárdi polgármester
lánya, Szilágyiné Németh Sarolta.
Dr. Sükösd: Én személyi döntésnek 10 éve
nem örültem ennyire. Fontos, hogy elköte-
lezett sárbogárdi legyen egy ilyen típusú
intézmény vezetõje.
Etelvári: A szakmában nagyon keveset
dolgozott, ahogy mondják. Akkor nem na-
gyon ért hozzá.
Dr. Sükösd: De ért.
Etelvári: Akkor bocsánat, visszavonom.

Folytatás a következõ oldalon.
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Novák Kovács Zsolt: Most õ a megyei in-
tézményfenntartó központnál dolgozik,
tehát õ az, aki a leginkább látja, hogyan
mûködik a rendszer.
Etelvári: Ki fog dirigálni a Szõnyegi Lajos-
nak, hogy meg kell csinálni pl. az iskolate-
tõt? A tankerületi igazgató? Mi fizetjük a
villanyt, a gázt, a fûtést, a javítást, mindent,
az állam meg fizeti a tanárokat?
Dr. Sükösd: Nem, ez pont arról szól, hogy
mi nem fizetünk semmit.
Nedoba: De kötelezhet.
Dr. Sükösd: Kötelezhet hozzájárulás fize-
tésére. Ha a nagy költségvetésben megta-
lálja a forrásokat, akkor nem kér. Ha nem
találja meg, akkor valószínûleg kér.
Etelvári: Azt mondják, hogy akinek nincs
iskolája, az a település elhal. Az állam job-
ban tudja csinálni?
Dr. Sükösd: Nem mondta az állam, hogy
jobban tudja, csak azt mondta, hogy visz el
forrást, visz el intézményt, de ettõl a gyere-
kek, az épületek, a pedagógusok, minden-
ki itt marad.

A talajterhelési díjról

Dr. Sükösd: Többen kérdezték tõlem, van-
e Sárbogárdon a talajterhelési díj vonatko-
zásában kedvezményrendszer. Van, a pol-
gármesteri hivatalban kell érdeklõdni,
nem a Fejérvíz Zrt.-nél.

Csavaros megoldás

Dr. Sükösd: A pedagógiai szakszolgálat a
Klebelsberg Alaphoz fog kerülni, de itt
marad a városban. A szakfeladatokat, ami-
ket eddig is ellátott, ezután is el fogja látni.
Vannak munkavállalók, akik a szakszolgá-
latnál külsõs szerzõdéssel dolgoznak pél-
dául a korai fejlesztés vonatkozásában.
Ezek védelme érdekében azt a tervet dol-
goztuk ki, hogy decemberben a két korai
fejlesztõ státuszban látná el a feladatát, így
kerülnek át a Klebelsberg Alaphoz. A
többcélú kistérségi társulás ennek az anya-
gi fedezetét a pénzmaradványa terhére
biztosítja.

Fiú a bányában

Dr. Sükösd: A kõbányának nevezett riolit-
tufa-bánya tekintetében bányászati jogo-
sultsággal a Közév Kft. rendelkezik. Egy
harmadik gazdálkodó szervezettel fönn-
állt megállapodás alapján üzemelt a bánya
határozott idejû szerzõdéssel. Ez a lelemé-
nyes vállalkozó észrevette, hogy a bányá-
szati tevékenységet úgy fogja tudni folytat-
ni, ha a bányatelek területét bõvíti. A
szomszédos területeket meg is vásárolta
elég nagy számban, majd ezeknek a terme-
lésbõl való kivonása is megtörtént. Jelen
pillanatban az a helyzet, hogy az anyagbá-
nya az önkormányzaté, a körülötte lévõ te-
rület (amit nem tudunk elhatárolni, mert a
bányagödör egy adott része) pedig ennek a
vállalkozásnak a tulajdonosi köréé. 2011
júniusa óta kitermelés nincs. Az éves bér-
leti díj fizetése mellett egyéb tevékenység
nem zajlik. A Közév Kft. most bejelentke-

zett üzemeltetõnek. Kértük, hogy a jelen-
legi üzemeltetõ illetve a Közév vállalja an-
nak a felelõsségét, hogy a kitermelés a vo-
natkozó engedélyek szerint történik, illet-
ve hogy a rekultivációt elvégzik és a tulaj-
donost ez alól – bármikor bármilyen ösz-
szeg jelentkezik is – mentesítik.
Nagy: Mi értelme volt a 2011 májusában
történt szerzõdésmódosításnak, amikor az
azt követõ hónaptól nem vittek követ? Az-
az hogy mégiscsak viszik a követ szomba-
tonként. Most szombaton is kõszállító állt
az elhúzott nagy szikla mögött. A nyomo-
kat rögzítettem fényképezõgépen. Kap-e
hasznot az önkormányzat a most elszállí-
tott kõbõl? Javaslom, hogy a Közévben
min. 51 %-os részesedést kérjünk, így jut-
hatunk a minket megilletõ haszonhoz.
Dr. Sükösd: A kitermelés meglehetõsen
szoros adminisztráció mellett zajlik, nem
csákánnyal. Jön egy robbantómester, le-
robbant egy adott területet, amit utána kü-
lönbözõ gépekkel összetörnek, válogat-
nak. A lerobbantott készlet után meg kell
fizetni a bányajáradékot, amibõl az önkor-
mányzat is megkapja a saját részét. A de-
ponált készlet után már nincs alkalmunk
újra pénzt kérni. A Közév Kft.-ben üzlet-
részt akkor vegyünk,, ha megtaláljuk a fe-
dezetét. Jobban járunk, ha érdekeltté tesz-
szük, hogy szerezzen piacot, mert ennek a
kõnek az a baja, hogy állnak a depók, mivel
nincsenek nagy beruházások.

A bánya szelleme

Ferencz Kornél: A bányakérdés mindig
egy kicsit túl volt misztifikálva. Az elõzõ
testület körül is mindig lebegett, hogy a bá-
nyával kapcsolatos szerzõdések jók-e, vagy
nem, elõnyös-e a városnak, vagy nem. Az a
bányaszerzõdéses konstrukció, ami ezelõtt
8-10 évvel köttetett, jó volt, hiszen az a spe-
ciális helyzet állt elõ, hogy más volt a bá-
nyatulajdonos és más volt a bányászatra jo-
gosult társaság. Ez a Közév Kft. De a bá-
nyászati jog nem eladható, nem átadható,
ez az övé egészen a megszûnéséig. Ha
megszûnik a Közév, akkor a bányakapi-
tányság kijelöl egy bányászatra jogosult
társaságot.
Etelvári: Tudjuk-e, hogy ami még az ön-
kormányzat területe a bányánál, abban
van-e bányászható anyag?
Dr. Sükösd: Van, de lejjebb kellene menni
még egy szintet.
Etelvári: És ha visszaadnánk a Közévnek,
akkor a városnak önköltségi áron adna a
bánya?
Dr. Sükösd: Persze, de az számunkra
rosszabb lenne, mert eddig ingyen szoktuk
kapni.
Etelvári: A Nagyiparban meg a Suszterhe-
gyen lassan nem lehet közlekedni. Kapha-
tunk-e követ?
Végül a testület megszavazta, hogy az ön-
kormányzat kizárólag a Közévvel kössön
szerzõdést a bánya üzemeltetésére.
Jövõ héten folytatjuk.

Szerkesztette: Hargitai–Kiss Virág
és Hargitai Lajos

Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete pályázatot hirdet

Sárbogárd város polgármesteri hivatalánál
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

aljegyzõi munkakör
betöltésére, határozatlan idejû, közszolgálati

jogviszonyban, 6 hónap próbaidõ kikötésével.
Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) – (2)
bekezdései alapján a jegyzõ helyettesítése, ille-
tõleg a jegyzõ által meghatározott feladatok el-
látása.
A munkakör betöltésének feltételei: magyar
állampolgárság; büntetlen elõélet; cselekvõké-
pesség; vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefoly-
tatása a 2007. évi CLII. törvény alapján; a köz-
szolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 247. § (1) bekezdése szerint igazgatás-
szervezõi, vagy állam- és jogtudományi doktori
képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés; jogi, vagy közigazgatási
szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által a teljes
körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tu-
dományos fokozat alapján adott mentesítés;
legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: veze-
tõi munkakörben szerzett tapasztalat; felhasz-
nálói szintû számítástechnikai ismeretek.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: bérezés
a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
– a 45/2012. (III. 20.) korm. rendelet 1. mellék-
lete szerinti részletes szakmai önéletrajz;
– az aljegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos
elképzelések;
– a kétéves közigazgatási gyakorlat meglét-
ének igazolása;
– három hónapnál nem régebbi, bûnügyi nyil-
vántartó szerv által kiállított hatósági bizonyít-
vány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggõ kezeléséhez hozzájárul;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázatának az elbí-
rálását nyílt, vagy zárt ülésen kéri-e;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy aljegyzõi
kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz.
A pályázat benyújtásának határideje, helye:
2012. december 4., Sárbogárd Város Önkor-
mányzata, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012.
december 31.
A munkakör betöltésének legkorábbi idõ-
pontja: 2013. január 1.
A pályázatok elbírálásának rendje: a pályáza-
tokat Sárbogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete bírálja el a pályázat benyújtási
határidejének lejártát követõ képviselõ-testüle-
ti ülésén, esetleges személyes meghallgatást
követõen.
Az NKI honlapján való publikálás kért dátu-
ma: 2012. november 20.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Fizess, vagy megfagysz!
Pénzt, vagy életet? – körülbelül ez volt a
kérdés az Árpád-lakótelep keddi lakógyû-
lésén. Ezt a lakótelepet még most, húsz év
után is veri a szovjetek átka. Máig nem si-
került felszámolni a zûrzavaros viszonyo-
kat. Hol a szennyvíz önti el a lakótelepet,
és a csõvezetéknek nincs gazdája, amit ki
kellene cserélni, hol a vízvezetékkel, hol a
fûtéssel van gond. A közös képviselõk egy-
más után dobják be a törülközõt a sziszifu-
szi küzdelemben. Nem könnyû a helyzete a
mostani közös képviselõnek, Kovács Líviá-
nak sem, aki letéve a kifizetetlen számlá-
kat az asztalra, sorolja a száraz tényeket:
vagy fizetnek, vagy viszik a gázórát, és ak-
kor nem lesz fûtés.
Nem elõször írunk az itteni bajokról, s le-
het, hogy nem is utoljára. Most éppen a fû-
téssel vannak gondok, mert a korábbi üze-
meltetõ, a Vulkán Kft. szabadulni akarván
az egyre növekvõ csõdtömegtõl, átadta az
üzemeltetést a Sár-Árp Kft.-nek, s most
azzal szembesültek a lakók, hogy ha nem
fizetik ki nagyon gyorsan a 4,1 milliós gáz-
számlát, decemberben már nem lesz fûtés.
De ez a 4,1 millió csak az októberi tartozás,
novemberre már 5 milliót kellene kifizetni.
És ez még csak a fûtés. Mert a villanyszám-
la is közel van a félmillióhoz. Nem lenne ez
olyan katasztrofális összeg, ha mindenki fi-
zetne, hiszen elvileg 144 lakás közt oszlik
meg a költség, vannak azonban sokan, aki
nem fizet.
Az a baj, hogy a rendszer még mindig a ré-
gi, a szovjet idõkbõl örökölt, ami miatt
nem lehet kizárni a nem fizetõ lakókat,
csak az egész házat. Ez a rendszer rendkí-
vül pazarló, semmi nem ösztönzi a lakókat
a takarékoskodásra, s emiatt is rossz a fû-
tés hatásfoka. Ezt mutatja, hogy annak el-
lenére, hogy októberben alig volt fûtés, így
is 4 milliós a számla. Ha bejönnek a nagy
hidegek, veri a tízmilliót is a havi díj.
A lakógyûlésre zömmel a rendesen fizetõ
lakók jöttek el. Viszont nem jöttek el az al-
bérlõk és azok se, akik nem itt laknak, ha-
nem a lakásukat albérlõnek adták ki, s nem
törõdnek azzal, hogy az albérlõ fizeti-e a
rezsit, vagy se. A rendesen fizetõknek pe-
dig már elegük van abból, hogy a többiek
helyett tejeljenek, ha probléma van.
A gyûlésen szinte v égig többen azt hajto-
gatták: elegük van abból, hogy mások he-
lyett fizessenek. Ha lehet minden követ-
kezmény nélkül nem fizetni, akkor õk se fi-
zetnek. A többség persze belátta, hogy ez
nem vezetne sehova. Ráadásul most olyan
a helyzet, hogy ha ezt a tartozást nem fize-
tik ki, a gázszolgáltató szó nélkül leszereli a
gázórát, és akkor decemberben nem lesz

itt egy deka fûtés se, s a lakók jégcsappal az
orrukon nézhetnek ki a jégvirágos ablakai-
kon. Volt, aki abban reménykedett, hogy
akkor majd villanyradiátorral fût. De a vil-
lanyszámla sincs kifizetve, azt az órát is el-
viheti az E.ON. Ha mégse vinné el, akkor a
nem erre méretezett vezetékek kiégnek a
falból, azért nem lesz áram. A tartozások
kifizetésére az nem lesz elég, hogy a rend-
szeresen fizetõk most fizetnek, hanem kö-
zös összefogással végig kell járni a nem fi-
zetõket és a nem itt lakó lakástulajdonoso-
kat, s rászorítani õket a fizetésre. Eddig
erre az összefogásra nem volt igazi kény-
szerítõ körülmény. Most érkeztek el a vég-
pontig.
Megkeresték dr. Sükösd Tamás polgár-
mestert is abban reménykedve, hátha kap-
nak az önkormányzattól kölcsön 5 millió
Ft-ot a tartozásaik rendezésére, és a prob-
lémáik rendezésére.
A polgármesternél én is érdeklõdtem. Õ
elmondta: törvény tiltja, hogy az önkor-
mányzat ilyen kölcsönt adjon. Felvette
ugyanakkor a József Attila utcai lakótelep
távfûtését üzemeltetõ Cotech Kft.-vel a
kapcsolatot, akik nyilatkoztak, ha a lakóte-
lep velük leszerzõdik, vállalják a távfûtés
üzemeltetését. Megfelelõ együttmûködés-
sel, energiakorszerûsítési pályázattal a fû-
tési rendszert is átalakítanák úgy, hogy a
nem fizetõ lakókat a fûtésbõl kizárhassák.
Addig azonban a lakóknak maguknak kell
megoldani a saját gondjukat.
Ezt a gyûlés végére a többség lassan felfog-
ta, és vállalták a jelenlévõk a rájuk esõ rész
kifizetését és vállalták azt is, hogy önkénte-
sek végigjárják a nem fizetõket, s kikény-
szerítik, hogy fizessenek.
Ha valaki nem fizeti a közös költségeket,
és a közüzemi díjakat, az közönséges lo-
pás, hiszen mások hátán akar ingyen élni.
Elhangzott, hogy többnyire a kispénzûek,
a gyermekes családok fizetnek rendesen,
és éppen azok nem fizetnek, akiknek van
mit a tejbe aprítaniuk.
Kívülrõl szemlélve a lakótelep gondjait
látható, hogy a rendezetlen viszonyok na-
gyon sokba kerülnek az itt lakóknak. Ha vi-
szont összefognak, elõször ez komoly áldo-
zattal jár anyagiakban és munkában is, de
az eredmény lehet egy korszerû, energia-
takarékos, korszerûsített távfûtés, s jóval
alacsonyabb rezsi. A korszerûsítés költsé-
geinek jelentõs részét pályázatokból is
megkaphatják.
Addig azonban vagy fizetnek, vagy meg-
fagynak – ez itt a kérdés!

Hargitai Lajos

Pályázati felhívás
2012. december 4-e és 2013. január 6-a

között

„Adventtõl vízkeresztig”

címmel kiállítást tervezünk Sárbogárdon
a József Attila Mûvelõdési Központban.

Pályázni természetes alapanyagok felhasználá-
sával készült 1 db alkotással lehet, amely kap-
csolódik az adventtõl vízkeresztig tartó szoká-
sokhoz, ünnepekhez (pl. adventi koszorú, asztali
dísz, lampion, feldíszített, kisméretû kará-
csonyfa stb.).
A pályázatra beadott alkotások nem automati-
kusan kerülnek kiállításra!
Elismerés, díjazás: a kiválasztott pályamûveket
sárbogárdi vállalkozók állítják ki saját üzletük-
ben, kirakatukban.
Fõdíj: a polgármesteri hivatal kirakata.
A kiállításra ki nem választott tárgyakat decem-
ber 4-én 12.00 és 13.00 között el kell szállítani
a pályázóknak.
Az alkotások beadásának idõpontja: 2012. no-
vember 29. 10.00–14 00 óra között.
Az alkotások beadásának helyszíne: Sárbogárd,
József Attila Mûvelõdési Központ.
A pályázat válogatott anyaga 2012. december
4-e és 2013. január 6-a között Sárbogárdon a
József Attila Mûvelõdési Központban kerül be-
mutatásra.
Az alkotások visszaadásának idõpontja: a vál-
lalkozóval egyeztetve.
További információ Szabóné Czuczai Katalintól
kérhetõ a következõ telefonszámon: 06 (30)
298 6107.

Pályázati felhívás
2012. december 4-e és 2013. január 6-a

között

„Betlehemi csillagunk”

címmel kiállítást tervezünk Sárbogárdon
a József Attila Mûvelõdési Központban.

Pályázni természetes alapanyagok felhasználá-
sával készült 2 népmûvészeti jellegû, a betlehe-
mi jelenet szereplõit ábrázoló alkotással lehet.
A pályázatra beadott alkotások nem automati-
kusan kerülnek kiállításra!
Elismerés, díjazás: a kiállításra bekerült résztve-
võk a december 4-én tartandó ünnepélyes meg-
nyitón oklevelet kapnak, a zsûri által kiemelt al-
kotások készítõi pedig az oklevélen kívül külön-
bözõ díjakat vehetnek át.
Az alkotások beadásának idõpontja: 2012. no-
vember 29. 10.00 és 14 00 óra között.
Az alkotások beadásának helyszíne: Sárbogárd,
József Attila Mûvelõdési Központ.
A pályázat válogatott anyaga 2012. december
4-e és 2013. január 6-a között Sárbogárdon, a
József Attila Mûvelõdési Központban kerül be-
mutatásra.
Az alkotások visszaadásának idõpontja: 2013.
január 7. 11.00 és 15 00 óra között.
További információ Szabóné Czuczai Katalintól
kérhetõ a következõ telefonszámon: 06 (30)
298-6107.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl



6 KÖZÖSSÉG 2012. november 22. Bogárd és Vidéke

Borszentelõn voltunk
A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Borbarát
Kör szombaton a Rádi-dûlõbe, Márkovics
Lajos pincéjéhez várta borszentelésre a
helyi és más vidékrõl érkezett szõlõsgazdá-
kat. Elõször került sor Sárbogárdon ilyen
eseményre. A helyi gazdák mellett érke-
zett Lepsénybõl és Soponyáról egy-egy
csoport, akik bemutatták saját boraikat is.
Megtisztelte a rendezvényt dr. Sükösd Ta-
más polgármester is. Az érkezõket a házi-

gazda, Márkovics Lajos és segítõi saját fõ-
zésû pálinkával köszöntötték.
Szilveszter János, a sárbogárdi borbarátok
elnöke köszöntötte a vendégeket. El-
mondta, hogy Sárbogárdon ezt a borszen-
telést hagyományteremtõ szándékkal kez-
deményezték. S mivel Márton napjára
esett az alkalom, ennek történetérõl is
szólt néhány szót. Mondandóját így fejezte
be: „Mondják, aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik. Mi meg

mondjuk, aki Márton napján bort nem
iszik, egész évben szomjazik.”
A köszöntõ után Mészáros János sárbo-
gárdi római katolikus plébános teljes orná-
tusban végezte el a szertartást. Ezután ke-
rült sor a megszentelt borok kóstolására.
Az idei év kiváló borok készítésére adott
lehetõséget, így hát rossz véleményt nem-
igen hallottunk a beszélgetések és a borok
kóstolása közben. A vendégek ezután ellá-
togattak a szõlõhegy több pincéjéhez. A
pincelátogatás után kimentek Rétszilasra,
Horváth István nádfedeles présházához,
ahol közös ebéd mellett folyt tovább a
borok kóstolása.

Hargitai Lajos

A R A N Y E S Õ
Két térségbeli csapat is kiemelkedõen szerepelt a november 17-én Lovasberényben megrendezett
megyei minõsítõn, melyet amatõr néptáncegyüttesek számára hirdettek meg. Aranyminõsítést
kapott az alapi Mezõföld Népi Együttes, s ugyancsak aranyminõsítést ítéltek a sárbogárdi József
Attila Mûvelõdési Központban mûködõ Sárréti Csókavirág Népi Együttes elõadásáért.
Az Iker Józsefné vezette sárbogárdi csoportnak azért is különösen nagy elismerés ez, mivel mind-
össze kétéves múltra tekint vissza, és ez volt a legelsõ minõsítõjük.
Mindkét csoport két koreográfiát mutatott be.
A sárbogárdiak esetében a zsûri kiemelte a koreográfia, az öltözékek és azok viselésének hiteles-
ségét; hangsúlyozták, hogy az ifjabb korosztálynak is becsületére válna az, amit két év alatt a jó-
részt dolgozó, középkorosztályú sárbogárdiak megvalósították.
Az alapi táncosok esetében a zsûri külön dicsérte a táncosok személyiségével és a bemutatott tán-
cokkal egyaránt harmonizáló viseleteket.
Mindkét néptánccsoportnak gratulálunk, további sikereket kívánva fáradhatatlan munkájukhoz!

Hargitai–Kiss Virág

Füstegylet alakult Pálfán
A közelmúltban szigorú tiltásokkal tör-
vényben korlátozták a dohányzást nyilvá-
nos helyeken. Kiss Ferenc pálfai kocsmá-
jának törzsvendégei azon aggodalmukban,
hogy a magyar füst emiatt teljesen kimegy
a divatból, pontosabban eltûnik, füstté vá-
lik, ünnepélyesen megalakították az Elsõ
Pálfai Füstegyletet az Úr 2012-ik évében.
Kinyilvánított céljuk a nemzeti füst hagyo-
mányainak ápolása, ezen hagyományok
ébren tartása a társadalom érdekében.
Alapítók: Kiss Ferenc korcsmáros (mint
elnök), Horváth Lajos, Szûcs László, Kol-
ler Anikó, Somogyi László, Németh Mar-
tin törzsvendégek (mint tagok).
Érdeklõdésemre elmondták, hogy egyle-
tük nem a dohányzás, hanem egyértelmû-

en a nemzeti füst védelme érdekében jött
létre. Rendszeresen szemlézik a faluban a
kéményeket, és ahol probléma van a füst-
tel, hogy az például nem elég nemzeti,
tesznek róla. Például úgy, hogy szólnak a
ház gazdájának, hogy tegyen a tûzre. Ter-
mészetesen a pipafüst és a dohányfüst
nemzeti jellegét is szem elõtt tartják az
adott törvényi keretek között. Küzdenek
azért, hogy a nemzeti füst adómentessé té-
tessen.

Az egylethez önkéntesek csatlakozhatnak
a pálfai Kiss kocsmában.

Hajrá, nemzeti füstre fel!

Lejegyezte: Hargitai Lajos
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30 év után
Harmincéves osztálytalálkozóját tartotta
november 17-én (szombaton) Varnyu
Sándor egykori osztálya, akik 1982-ben
ballagtak el a Mészöly Géza Általános Is-
kolából. Sajnos elsõ útjuk a temetõbe ve-

zetett, ugyanis osztályfõnökük, valamint
két osztálytársuk, Bajer Zsolt és Tóth
László már nem érhették meg ezt a kerek
évfordulót. Az õ sírjuknál rótta le kegyele-
tét a volt 8. b küldöttsége.

Ezt követõen az Amadeus étteremnél gyü-
lekezett a társaság, köztük volt osztályfõ-
nökük fia, Varnyu Péter is, akit édesapja
jelképes képviseletére hívtak meg az ’öreg’
diákok.
Mint megtudtam, alsóban Lang Józsefné
Marika néni volt az osztályfõnökük, akivel
a Kozma-iskolában töltötték tanulólétük
elsõ négy évét, csak ebédelni jártak át a
központi épületbe.
Azért is volt számukra jelentõs e 30 éves
találka, mert legutoljára 25 éve találkoz-
tak, ami bizony sok változást hozott min-
denki életében.
Az egykori 8. b névsora: Baki István, Bajer
Zsolt, Bereck Károly, Dani Beatrix,
Dömök Angéla, Farkas József, Fodor Ani-
kó, Géczi Hajnalka, Herold Ildikó, Huszár
Attila, Huszár Zoltán, Koska István,
Kõrösi Andrea, Kristóf Attila, Molnár Tí-
mea, Mezõ Márta (csak alsóban), Nagy
Attila, Németh Anikó, Németh Lajos,
Plank Mária, Sallai Tibor, Sárközi Zsolt,
Sebõk Judit, Simon Andrea, Szabó Tibor,
Tiringer Ferenc, Tolnai Julianna, Tóth
László, Varga Piroska, Varga Sándor,
Varga Zoltán I., Varga Zoltán II.

Hargitai–Kiss Virág

Harangszentelés
Pusztaegresen

Ha nem is vettek részt sokan a pusztaegresi harangszentelésen
pénteken délután, kétségtelen, hogy a településrész, illetve annak
temetõje jelentõsen gyarapodott egy monori kis lélekharanggal, s
a ravatalozó megújulásával.

A harangra a Pusztaegres
Összefogásáért Egyesület kö-
zel 168 ezer forintja biztosított
forrást, a ravatalozó megszé-
pülése illetve elõtetõje pedig
az önkormányzat közremûkö-
désének köszönhetõ. Így kul-
turált körülmények között bú-
csúzhatnak ezután a gyászolók
elhunyt szeretteiktõl.
Épp itt volt az ideje, hogy ez a kis temetõ is megkapja azt, amit ko-
rábban Rétszilas, Töbörzsök, Sárbogárd.
A harang biztonságára is gondolt az egyesület, mivel az elhelyezé-
se és rács is védi a rossz szándékú tolvajoktól.
A harang szentelését Mészáros János atya végezte.

Hargitai–Kiss Virág

Betörõt fogtak
A sárbogárdi rendõrök elfogtak egy 40 éves kunszentmiklósi fér-
fit, akit azzal gyanúsítanak, hogy november 16-án este két társával
együtt megkísérelt betörni Sárbogárdon a Köztársaság úton talál-
ható egyik házba, de az otthon lévõ sértett megzavarta õket, így
menekülni kezdtek. A férfi két társa gyalogosan, míg az utcán a
gépkocsiban figyelõ és várakozó férfi a jármûvel. A sértett azon-
ban a gépkocsit követni kezdte, miközben értesítette a rendõrsé-
get. A járõröknek így sikerült a sofõrt elfogniuk. A gépjármû át-
vizsgálása során abban több, feltehetõen bûncselekmény elköve-
téséhez használt tárgy került elõ, melyeket a rendõrök lefoglal-
tak. A férfit elõállítását követõen gyanúsítottként hallgatták ki,
majd bûnügyi õrizetbe vették.

Sárkeresztúri baseballmeccs
A sárbogárdi rendõröket november 17-én délelõtt egy sárke-
resztúri verekedéshez riasztották. Mint megállapították, egy
sárkeresztúri férfi elõzetes szóváltást követõen a Kossuth utcá-
ban összeverekedett egy másik helybéli férfivel, majd ezt követõ-
en a sértettet a Szabadság utcában lévõ egyik házban egy baseball-
ütõvel bántalmazta. A férfi ennek során könnyen sérült. A rend-
õrök a bántalmazót elfogták, majd elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, ahol garázdaság vétség elkövetése miatt
gyanúsítottként hallgatták ki.

Drága bódulat
Sárbogárdon egy segédmotor-kerékpárost vontak intézkedés alá
november 20-án a járõrök. Az elsõdleges alkoholszondás ellenõr-
zést követõen a férfirõl megállapították, hogy 0,63 mg/l az alko-
holszintje. Ezért a motorost orvosi ügyeletre szállították, ahol
vér- és vizeletmintát vett tõle az ügyeletes orvos, további vizsgála-
tok elvégzése végett. A férfi vezetõi engedéllyel sem rendelkezett,
ezért 70.000 forint helyszíni bírságot szabtak ki rá a járõrök, mivel
nem ez volt az elsõ ilyen jellegû szabálysértése.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK
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Vándorlásaim 15.
A szikrázó napfényben csukott szemmel
heverünk a homokban. Áhítattal fogadjuk
magunkba az áldott fényt. Lánykáim kaca-
rászása zsongító álomzene, beleolvad a vi-
lág páratlan gyönyörûségébe. A hajók által
keltett hullámok halkan surrannak a föve-
nyen. A kék égen sehol egy felhõ. A Duna
asszonyteste megremeg, ahogy a zenitre
hajló Nap sugarai a hátát végigsimítva belé-
hatolnak. Nyomukban hûs pára rebben az
ég felé. A marosi toronyban delet haran-
goznak. Tüzesen lángol már a homok is kö-
rülöttünk.
Egy hajó tülkölése riaszt ki az álomból. A
torkomat égeti a forróság. Kábán feltápász-
kodom. Így jár, aki az éjszakát hat lánnyal
táncolja végig. A lányok körülöttem az
álom tengerén ringanak. Az áttáncolt éjsza-
ka után nem csodálkozom ezen. „Szegé-
nyek, nem szokták a napot. A hófehér bõ-
rükben még megsülnek itt nekem, mint
Márton lúdja a sütõben” – fut végig rajtam a
gondolat. Bambán bámulom a Dunát, a te-
jes kékségen túli hegyeket, aztán kissé kó-
másan belevetem magam a vízbe. A csobba-
násra Kriszta és Hajni felkapják a fejüket,
de így is váratlanul éri õket az ébresztõ víz,
amit két kézzel az álmos társaságra zúdítok.
Sikítva, felháborodva ugrálnak fel.
– Ne! Ne csináld! De hülye vagy! – háborog
Marcsi, aztán a víztõl felfrissülve felugrik, s
nyomában a többiekkel rohan dühösen fe-
lém.
Fröcskölöm rájuk még mindig a vizet, így
provokálom õket. Ezzel sikerül elérnem,
hogy felébredjen bennük az olthatatlan
bosszúvágy, megtorolni a rajtuk esett sérel-
met. Berohannak a vízbe, hiába menekül-
nék, körülvesznek. Sok lúd disznót gyõz, el-
kapják kezem, lábam, bedobnak messze a
vízbe. Utánam úsznak, és lenyomnak a víz
alá. Kapálódzom, hogy levegõhöz jussak,
de nem engednek föl. Erre holtnak tetetve
elengedem magam. Hogy nem mozdulok,
ijedten húznak fel a víz fölé. Üveges szemet
meresztve bukkanok fel. Hirtelen megele-
venedve nagy halálordítással elkapom Haj-
nit, aki a legvadabbul nyomott a víz alá, föl-
emelem, s a lányok meglepett sikítása köze-
pette elragadom, s vele együtt a víz alá me-
rülök, mint egy ragadozó víziszörny. A lá-
nyok nevetve utánunk vetik magukat. Elen-
gedem Hajnit, s az ijedten visító Tündit ka-
pom el, s vele merülök alá, aztán egymás
után a többi lány kerül sorra. Nagyon élve-
zik ezt a játékot. Egyszerre visszarepülnek
kislánykorukba.
A gyerekek ezt a játékot nagyon élvezik.
Nagylányokként, nagyfiúként, felnõtt fejjel
már azt is tudjuk, hogy mire megy ki ez a já-
ték … pontosabban mire menne ki ez a já-
ték, ha minden úgy passzolna egymáshoz,
ahogy a test és a lélek vágyaiban megmutat-
kozik. A Szépség és a Szörnyeteg játéka ez.
Mint tegnap a táncban. Test a testhez fe-
szülve, vágytól remegve összeolvadni igyek-
szik. Mindkettõ tudja, milyen jó lenne, mi-
lyen alkalmatos, de nincs itt a Szent Idõ.
Don Juan nincs tekintettel erre a Szent Idõ-
re. Számára nincs túl hamar, vagy túl késõn.

Arra a tyúkra hág, amelyik éppen megáll
neki. „De jó is lenne háremet tartani!” – vil-
lan át az agyamon. Ez is egy titkolt férfivágy.
„Miért mégsem a mind, sokkal inkább az
egy által leljük meg a boldogságot?” – kér-
dezem magamban. – „Lehet ebben még
egyáltalán hinni?”
Nem rágódom tovább ezen a filozófiai, vagy
talán erkölcsi kérdésen. Itt és most jó bele-
merülni ebbe a játékba, érezni a nõi mellek,
csípõk feszülését, az egymásba kapcsolódó
tekintetek mámorát és a hûs vizet, a Duna,
a dévaj nõ bátorító egyetértését, magába fo-
gadó cinkosságát szerelmi játékunkban.
Aztán versenyt futunk a hosszú homokpa-
don a bokáig se érõ vízben. Homokból várat
csorgatunk a parton. Észre se vesszük, hogy
langyos párán fut el a délután, s a hegyek
mögött az éjszaka már lábujjhegyen lépked.
A lebukó nap sugaraiban arany lesz a parti
föveny, aranyba öltöznek a fák, bokrok, s a
levetett kedves kis nõi ruhák.
Esteledik. Összebújva ülünk, nézzük a las-
san elnyugvó víztükröt. A nap már elrejte-
zett a hegyek mögé, sûrûsödik az esti ho-
mály. Forró levegõ árad a szárazföldrõl a víz
fölé.
– Lányok, haza kellene mennünk, mert
ránk sötétedik – szólal meg józanul Marika.
– Ne menjünk, maradjunk itt éjszakára! –
tiltakozik Hajni.
– Ne menjünk, maradjunk itt! – állnak Haj-
ni pártjára a többiek is.
– Lányok, ez õrültség. Holnap csomagol-
nunk kell, és megyünk haza, vége a nyara-
lásnak – érvel Marika a lányok ellenében,
bár nem igazán meggyõzõ a hangja. – Egy
rendes lány egyébként sem tölti házon kí-
vül, férfitársaságban az éjszakát – ezen már
õ is nevet, s vele nevetnek a többiek is, aztán
mint aki kényszerûen beletörõdik a sorsá-
ba, mélyet sóhajt. – Jó, hát maradjunk. Ilyen
éjszakám úgyse lesz még egy az életben.
A lányok nevetve tapsolnak, ismételve Ma-
rika utolsó mondatát.
– Ilyen éjszakánk úgyse lesz az életben. Ma-
radunk, maradunk, maradunk! – felugra-
nak, elkapják a kezem, s szökellve körbe-
táncolják velem Marikát. Kriszta, az óvó
néni belekezd Weöres Sándor aranyos gye-
rekversébe, s rögtönözve énekli is azt:

„Citera pengi:
körbe, járjad,
Katica, Böske,
szedd a lábad!
Lobog a rózsa,
rezeda bokra,
tavaszi lázban
remeg a szoknya.”

Szökellve járjuk a Duna-táncot, repül a ho-
mok a talpunk alól, énekelünk egyre hango-
sabban, s pörgünk szélsebesen, míg kacagva
el nem terülünk szanaszét. Közben egészen
sötét lett. Hanyatt fekve nézzük a csillago-
kat. A leszálló harmat hûvösére eszmélve
mindenki magára szedi, amije van. Nem éj-
szakai kirándulásra készültek a lányok, így
hát elõszedem a csónakból a magammal
hozott pokrócomat, s felajánlom mackó-

nadrágomat is annak, aki nagyon fázna.
Száraz uszadékfát gyûjtünk a sötétben ta-
pogatózva, és tüzet gyújtunk. A tûz varázsa
mindenkit megfog. És nem csupán a meleg
miatt. A lángok szeszélyesen csapongva ra-
bul ejtik a tekintetet. Vágok néhány nyár-
sat, s kenyeret pirítunk a parázson. Pará-
zson sült kenyérrel sokkal jobban ízlik a va-
csora. Elõkerül a maradék tea is. Testvérie-
sen megosztozunk rajta, aztán nézzük a pis-
lákoló lángokat, a néma folyó fodrozódó
hátán ringó csillagok ragyogását, amelyek
játékosan összefonódnak a túlparti Verõce
fényeivel.
Hat lány itt körülöttem, s mégis egyedül ér-
zem magam a mindenségben. Egy szomorú
szép népdalt kezdek énekelni:
„Csillagom, révészem, vígy által a Dunán!
Uramtól maradott subám neked adom…”
– Olyan szomorú ez a dal – szólal meg só-
hajtva Tündi. – Mesélj magadról! Köny-
nyebb lesz tõle a szíved.
– Jaj, Tündikém! Ezt nem illik! – szól piron-
kodva Marika.
– Ha beszélek róla, talán tényleg könnyebb
lesz – mondom. – Olyan zûrzavar van ben-
nem. Két nappal ezelõtt találkoztunk, s
mégis úgy vagyok, mintha ezer éve ismerné-
lek benneteket. Mintha testvéreim, szere-
tõim, anyáim, jó társaim lennétek egyszer-
re. Amit tõletek kapok lelkiekben, azt az
élettörténetemmel köszönöm meg. Rakja-
tok a tûzre, mutatok nektek egy fényképet.
A csónak védett rekeszébõl elõkeresem a
tárcámat, kiveszek egy fotót, s körbeadom.
– Ez itt a családom. A két tündér kislányom,
és ez a gyönyörû asszony a feleségem. Látjá-
tok, gyönyörûnek mutatja a fénykép, s idilli
ez a kis család is. Mennyire akartuk, hogy ez
így maradjon, hogy egyben maradjunk,
hogy ez a kapcsolat más legyen, mint a töb-
bi! Nem látszik rajta, de ez a kép egy nagy
veszekedés után készült, amikor már föl-
száradtak a könnyeink. Akkor még a re-
mény mosolyával tekintettünk a fényképe-
zõgép lencséjébe. Az a nagy fájdalmam,
hogy semmit nem tudok arról, hogy készít-
sünk olyan családi fészket, amiben nemcsak
megül a szerelem kismadara, de meg is ma-
rad, míg világ a világ! Olyan fészket készíte-
ni, amelyben biztonságban cseperednek föl
a gyerekek. Manapság mindennapos a vá-
lás. Mondják erre a népek: „Na és?”, s ránt-
ják meg legtöbben a vállukat. Hát nekem
nem „Na és”! Ezt én végleg elbuktam…
– Nem lehet rendbe hozni? – kérdezi Krisz-
ta.
– Nem – válaszolom.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Nyílt nap a kisgimiben
2012. november 17-én került sor a gimná-
ziumban az immár hagyományos nyílt nap-
ra. A nagy érdeklõdésnek örvendõ esemé-
nyen a szülõk betekintést nyerhettek gyer-
mekeik mindennapjaiba. Emellett megis-
merkedhettek az iskolában zajló TÁMOP-
programmal, melynek keretében iskolánk
felkészül a referencia-intézményi szerep-
re, a kompetencia alapú oktatás népszerû-
sítésére és továbbadására. Így a szülõk
gyermekeikkel együtt részt vehettek új tí-
pusú idegennyelv-, matematika-, anya-
nyelv- és természettudományos órákon,
valamint készségtárgyi foglalkozásokon. A
képzési forma népszerûségének okait
megtalálhatjuk az alábbi rövid beszámoló-
ban is.

Miért szeretek kisgimibe járni?
Immár második éve járok ebbe az iskolába,
közel van a lakhelyemhez. Tavaly készült el
az iskola felújítása (felújították a termeket,
felhúztak egy emeletet és felköltöztették a
könyvtárat a második szintre), így azon sze-
rencsés diákok között lehettem, akik
újonnan vehették birtokba ezt a modern
környezetet. A gimnáziumban folyó képzés
színvonalas, magas a követelményszint, jó az
ösztönzõrendszer, és rengeteg siker ér ben-
nünket. Kapcsolatunk tanárainkkal nagyon
közvetlen, kedvesek és nagyon segítõkészek.

Mindez megfelelõ alapokat nyújt a késõbbi
továbbtanuláshoz, és a további életünkhöz is
jó útravalóul szolgál. A tanulás mellett ren-
geteg szakkör, sokféle program színesíti az is-
kolai mindennapokat (például matek szak-
körök, színjátszó, énekkar, sportkörök, kü-
lönbözõ zeneoktatás és hittan). Hagyomány
a Petõfi-pályázat, Petõfi-túra (minden ötö-
dik osztály elmegy Kiskõrösre és Szalkszent-
mártonra), valamint a gólyaavató is. Az is-
kolaév során számos versenyen is részt lehe-
tett venni (például angol nyelvi, helyesírási,
mesemondó, Himnusz-mondó, futóverseny
és különféle matematikaversenyek). Sokat
járunk kirándulni, ami segít összekovácsolni
az osztályközösséget, rengeteg közös élményt
éltünk át. Én szeretek ide járni, mindenkinek
jó szívvel ajánlom ezt az iskolát.

Rehány Tamás 6. c osztályos tanuló

Az írásbeli felvételi vizsgára a jelentkezés
határideje: 2012. december 10.
Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ,
vagy a honlapról letölthetõ.
Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja: 2013.
január 18. 1400

A leendõ kisgimnazistáknak központi fel-
vételi vizsgát kell tenniük, ami kétszer 45
perc. Egy anyanyelvi és egy matematikai
feladatlapot kell megoldani. A gimnázium
honlapján elérhetõek a korábbi évek fel-
adatsorai. Március elején szóbeli meghall-
gatásra is sor kerül, amelyen szövegértési
feladatot kapnak a vizsgázók.

Látogasson el honlapunkra is:
www.psg.hu

TÁMOP-3.1.7-11/2

2011-0151

TÁJÉKOZTATÁS
Hüvely Balázs István Sárbogárd, Köz-
társaság út 15. szám alatti lakos a tu-
lajdonát képezõ Pusztaegres 0289/1
hrsz-ú ingatlanon található, Örspuszta
– emeletes magtár megnevezésû, he-
lyi mûvi értékvédelem alatt álló épít-
mény helyi védelmének megszünteté-
sére vonatkozóan kérelemmel fordult
Sárbogárd Város Önkormányzatához.
Az épített környezet alakításáról és az
építészeti örökség helyi védelmérõl
szóló 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban Rendelet) 2/B.
§ (2) bekezdése alapján a helyi védett-
séggel, illetve annak megszüntetésé-
vel kapcsolatos döntés elõkészítésébe
be kell vonni az érintett helyi szakmai,
társadalmi szerveket, véleményük ki-
kérésével.
Az Örspuszta – emeletes magtár helyi
mûvi értékvédelmének megszünteté-
sére irányuló kérelem és a hozzá kap-
csolódó dokumentáció megtekinthetõ
a polgármesteri hivatal mûszaki osztá-
lyán (I. em. 5. ajtó).
A helyi mûvi értékvédelem megszünte-
tésére irányuló kérelemmel kapcsola-
tos észrevételeket, véleményeket, ké-
rem, írásban tegyék meg és juttassák
el a polgármesteri hivatalba (7000 Sár-
bogárd, Hõsök tere 2.) 2012. decem-
ber 16-áig.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Kishantos – „20 év mérlege”
2012. november 24. (szombat) 10.00–15.00 óra

Hantos–Kishantos
Tisztelettel meghívjuk Önt tájékoztatónkra, melyen bemutatjuk a Kishantosi Vidékfejlesztési
Központ – népfõiskola és ökológiai mintagazdaság – elmúlt 20 évében az ökológiai gazdálkodás,
a vidékfejlesztés és a népfõiskolai képzés terén elért eredményeit. Van okunk mérleget vonni, hi-
szen az ökológiai mintagazdaság által használt földek bérleti jogviszonya 2013. október 31-éig
érvényes ugyan, de a Nemzeti Földalap már idén október 10-én meghirdette ezen földek bérletét.
Elõfordulhat, hogy a fenntartható vidékfejlesztést szolgáló, 20 év alatt felépített komplex,
nemzetközi hírû központ alól egyetlen tollvonással „kihúzzák a földet”.

Házigazdák: Ács Sándorné és Bolye Ferenc

Program

10.00 köszöntõ és helyzetismertetés – Ács Sándorné
ügyvezetõ, Kishantosi Vidékfejlesztési Központ;
10.20 Kishantos szerepe a fenntarthatóság ügyének
képviseletében – prof. Vida Gábor akadémikus, pro-
fesszor emeritus, az NFFT tagja;
10.40 Globális környezetpolitika és/vagy helyi cselek-
vés? Tanulságok „Rio+20” után – ifj. Zlinszky János
egyetemi docens (PPKE JÁK), a Regionális Környe-
zetvédelmi Központ Fenntartható Fejlõdés Akadémiá-
jának igazgatója;
11.20 Növényvédelem és fenntarthatóság – prof.
Darvas Béla DSc, a Magyar Géntechnológiai Testület
és a Magyar Ökotoxikológiai Társaság elnöke, prof.
Székács András DSc, a GMO-Kerekasztal elnöke, a
KÉKI fõigazgatója.

Egy népfõiskola és mintagazdasága teendõi és lehe-
tõségei – pódiumbeszélgetés az elõadókkal és a részt-
vevõkkel – vezeti: Ács Sándorné.

12.00 szünet;

12.30 ebéd;

13.30 a Kishantosi Biogazdaság bemutatása a tere-
pen – Bolye Ferenc ügyvezetõ;

15.00 zárszó – Czeller Gábor, a Magyar Biokultúra
Szövetség elnöke.

Szeretettel várjuk!

Kérjük, hogy részvételét szíveskedjen jelezni 2012.
november 22-éig a kishantos@enternet.hu címen,
vagy a 06 (30) 3850 379-as, vagy a 06 (25)
506 020-as telefonszámon.
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V. forduló

Sárbogarak–Toledó 2005 3:1 (1:1)
Vezette: Tóth Z.
Sárbogarak: Csuti J. – Dizseri P., Rigó,
Mondovics, Horváth.
Csere: Kasza, Németh.
Toledó: Barabás B. – Soós, Csuti T., Dom-
bi Z., Dombi V.
Csere: Berzeviczy, Fésû.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Horváth 2, Dizseri P. ill. Dombi
V.

Sárkeresztúr Kike–
Légió 2000, Pentagri 1:0 (1:0)

Vezette: Tóth Z.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Madár, Hajdin-
ger, Geiger, Sütõ.
Csere: Kiss, Szauervein.
Légió: Szilágyi – Csuti Z., Pálinkás, Kele-
men, Vereczkei.
Csere: Baki, Huszár Z., Imre, Németh,
Örkényi, Tóth A.
1. perc: Geiger lövését Szilágyi védte. Jó
iramban kezdõdött a mérkõzés. Egymás
után voltak veszélyben a kapuk. Várható
volt, hogy sok gól ezen a találkozón nem
lesz, annak ellenére, hogy helyzetek soka-
ságát puskázták el a játékosok. 3. perc: Ke-
lemen lövése a kapu elõtt suhant el. 4.
perc: Pálinkás alig fejelt kapu fölé. 5. perc:
Három lövéssel is tesztelték Visi kapust. 7.
perc: Imre lövését védte Visi. 8. perc:
Geiger lövését Szilágyi védte. 11. perc:
Tóth lövése alig kerülte el a kaput. 12.
perc: Kiss váratlan lövése Szilágyi lábai kö-
zött talált utat a kapuba. 13. perc: Kiss lö-
vése mellé szállt. 14. perc: Kelemen elõzte
meg Visit, de a helyzetet nem tudta kihasz-
nálni. Alábbhagyott az iram. 19. perc:
Szauervein lövése kapu mellé. 22. perc:
Kelemen lövését Visi csak lábbal tudta há-
rítani. 23. perc: Geiger lõtt kapu fölé. 25.
perc: Sütõ lövése kerülte el a kaput. 28.
perc: Geiger lõtt mellé. 29. perc: Pálinkás
percei következtek. A végén fejese a kapu-
fát érintve került alapvonalon kívülre. 30.
perc: Geiger lövése Szilágyiról szögletre
vágódott. 31. perc: Németh közeli lövése
Visirõl szögletre pattant. 2. perc: Geiger
elõl Szilágyi merész vetõdéssel tisztázott.
38. perc: Sütõ emelt kapu fölé. 40. perc:
Pálinkás nagy helyzetet hagyott ki. A jobb
napot kifogó együttes megérdemelten, de
nehezen gyûjtötte be a három pontot.
Góllövõ: Kiss.

Twister Galaxy–FLD Ászok Ásza
1:2 (0:1)

Vezette: Tóth Z.
Twister: Bognár I., Salga, Balogh, Kaló, Si-
mon.

Csere: Bognár T., Boros, Killer I., Szabó,
Szántó.
FLD Ászok: Farkas – Lakatos, Magyar,
Kuti, Bor.
Csere: ifj. Bor, Mihalkó.
1. perc: lendületesen kezdtek a csapatok.
Lakatos máris megszerezte a vezetést.
Helyzet itt, helyzet ott. 3. perc: Simon lövé-
se a kapu elõtt suhant el. 4. perc: Lakatos
lövését védte Bognár. 5. perc: Lakatos lö-
vését Bognár kirúgta a mezõnybe. 7. perc:
Magyar buktatta Salgát. A megítélt sza-
badrúgást a sértett végezte el, Farkas a he-
lyén volt. 8. perc: Bor lövését Bognár véd-
te. 9. perc: Cseles szabadrúgás után Kuti
kapu fölé lõtt. Bognár T. lövését Farkas
védte. 10. perc: Lakatos lövése a kapufán
csattant. 11. perc: Bor lõtt kapu mellé. 13.
perc Kuti sem találta el a kaput. 17. perc:
Bor lövését Balogh a kapu elõterébõl rúgta
ki. 18. perc: Salga elhamarkodottan kapu
fölé lõtt, pedig Simon egyedül tiszta hely-
zetben volt. 19. perc: Kaló emelését Farkas
üggyel-bajjal hárította. 21. perc: Simon a
kapufát találta el. 22. perc: Farkas egymás-
után háromszor is hárította a sorozatlövé-
seket. 23. perc: Szabó lõtt kapufát. 24.
perc: Simon mit hagyott ki! 24. perc: Far-
kas védett nagyot, majd a földön fekve lök-
te Simont. Közvetett szabadrúgás a kapu
elõterébõl, amit elpuskáztak. 25. perc: 7
méteres: Farkas nem tudta védeni Simon
lövését. 27. perc: Szabó, majd Kaló ismé-
telt lövését védte Farkas. 28. perc: Simon
puskázott el egy kínálkozó helyzetet. 29.
perc: Elõbb Bor, majd Lakatos lõtt kapu
mellé. 30. perc: Boros a régi formáját be-
mutatva nagy helyzetben tisztázott. 31.
perc: Bognár T. lõtt nagy helyzetben mellé.
32. perc: Mihalkó lövése akadt meg a ka-
puban. A kezdés után Salga ígéretes hely-
zetben a kapu fölé bombázott. 33. perc:
Bor nem találta el a kaput. 36. perc: ifj. Bor
kapott sárga lapos figyelmeztetést. 39.
perc: Farkas védte Kaló lövését. 40. perc:
Kaló mit hagyott ki! Oda az egyenlítés! A
mérkõzésen Farkas kivédte az ellenfél
szemét, szokták volt mondani, így a három
pont neki köszönhetõ.
Sárga lap: ifj. Bor.
Góllövõk: Simon ill. Lakatos, Mihalkó.

Extrém–Cece Old Boys 8:1 (4:0)
Vezette: Szakács I.
Extrém: Németh – Flõgl, Dévényi, Hor-
váth D., Szabó A.
Csere: Horváth T., Stix.
Cece: Fülöp Gy. – Tóth S., Szikszai, Király,
Fülöp T.
Csere: Szeip.
1. perc: Horváth D. lõtt kapu fölé. 2. perc:
Fülöp Gy. védte szögletre Flõgl lövését. 3.
perc: Dévényi lövése kapu fölé ment. 4.
perc: Dévényi átadását Szabó nem hibázta
el, megszerezve a vezetést. 5. perc: szöglet-
bedobás után Dévényi lõtt mellé. 6. perc:

Dévényi átadását Flõgl rúgta be. 8. perc:
Szabó lõtt kapu mellé. 9. perc: Dévényi
erõs lövése talált utat a kapuba. 10. perc:
Fülöp T. lövését Németh védte. 12. perc:
Szikszai lövése egy lábon irányt változta-
tott, Németh utána kapva a gólvonal elõtt
megfogta a labdát. 16. perc: Flõgl kipókhá-
lózta a kaput. 18. perc: Horváth T. hagyott
ki ziccerhelyzetet. 19. perc: Szabó átadását
Horváth D. kapu mellé helyezte. 22. perc:
Király hagyott ki nagy helyzetet. 23. perc:
Szabó találatával tovább nõtt az elõny. 25.
perc: Dévényi találata már a sokadik volt.
26. perc: Király szépített. 29. perc: Horváth
D. lövése a kapuban. Még ugyanebben a
percben Szikszai a felsõ lécet találta el. 30.
perc: Horváth T. lábáról lecsúszott a lab-
da. 35. perc: Szikszai lövését Németh kiej-
tette, majd másodszorra megkaparintotta.
37. perc: Király lövése célt tévesztett. 39.
perc: Flõgl beállította a végeredményt.
Sárga lap: Horváth D.
Góllövõk: Szabó 2, Flõgl 3, Dévényi 2, Hor-
váth D. ill. Király.

Spuri–Sárszentmiklós Öfi
2:8 (1:2)

Vezette: Tóth Z.
Spuri: Lajtos – Bodó, Palásti, Huszár L.,
Czeiner.
Csere: Bereczki, Farkas, Kiszl, Kovács.

Sárszentmiklós Öfi: Plézer – Kiss, Tóth I.,
Deák, Killer G.
Csere: Derecskei.

Az eredménybõl ítélve csak az elsõ félidõ-
ben volt partner a Spuri: A második félidõ-
re elfáradtak és a jobb játékerõt képviselõ
Öregfiúk ilyen arányban is megérdemel-
ten gyûjtötték be a három pontot.
Sárga lap: Lajtos.
Góllövõk: Czeiner, Huszár, ill. Tóth I. 4, Kil-
ler 2, Deák 2.

Tabella

1. Extrém 5 5 - -35:12 15
2. FLD Ászok Ásza 5 5 - - 28:2 15
3. Sárkeresztúr Kike 5 4 - 1 15:9 12
4. Légió 2000, Pentagri 5 3 - 212:11 9
5. Sárszentmiklós Öfi 5 2 - 318:21 6
6. Toledó 2005 5 1 2 211:14 5
7. Twister Galaxy 5 1 1 314:15 4
8. Spuri 5 1 1 3 9:21 4
9. Sárbogarak 5 1 - 410:23 3
10. Cece Old Boys 5 - - 5 6:30 0

Góllövõlista

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

Gróf Ferenc
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A Road Masters csoport
eredményei

Polgárdi Vertikál–Szabadegyháza 0-2
Velence–Martonvásár 3-1
Mezõfalva–Kápolnásnyék 5-1
Iváncsa–
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 0-0
Bicske–Sárosd 1-3
Szár–Dunafém-Maroshegy 0-0
Kisláng–Sárszentmiklós 1-0
Bakonycsernye–Baracs 5-0

A Road Masters csoport állása
1. Velence 14 11 2 1 34 13 21 35
2. Sárosd 14 10 1 3 40 18 22 31
3. Iváncsa 14 8 4 2 34 16 18 28
4. Bicske 14 9 0 5 39 27 12 27
5. Gárdony–

Agárdi Gyógyfürdõ14 8 2 4 31 24 7 26
6. Szár 14 7 5 2 31 9 22 26
7. Martonvásár 14 7 1 6 16 17 -1 22
8. Kisláng 13 6 2 5 24 24 0 20
9. Mezõfalva 14 6 0 8 21 23 -2 18
10. Sárszentmiklós 14 5 2 7 24 33 -9 17
11. Bakonycsernye 14 4 4 6 22 29 -7 16
12. Dunafém–

Maroshegy 13 4 3 6 16 20 -4 15
13. Szabadegyháza 14 3 2 9 19 29 -10 11
14. Kápolnásnyék 14 3 110 26 44 -18 10
15. Polgárdi Vertikál 14 2 4 8 11 33 -22 10
16. Baracs 14 1 112 14 43 -29 4

Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Ercsi–Káloz 6-1
Kulcs–Seregélyes 2-7
Baracska–Sárszentmihály 5-1
Dunaújváros Pase II.–Dég 14-1
Nagylók–Aba-Sárvíz 0-4
Vajta–Lajoskomárom 2-2
Pusztaszabolcs–Mezõszilas 2-2
Sárbogárd–Adony 2-1

Az Agárdi Termál csoport állása

1. D.újváros Pase II. 14 14 0 0 81 13 68 42
2. Ercsi 14 10 2 2 63 14 49 32
3. Seregélyes 14 8 4 2 40 21 19 28
4. Aba–Sárvíz 14 7 5 2 36 21 15 26
5. Pusztaszabolcs 14 7 4 3 40 15 25 25
6. Mezõszilas 14 7 1 6 24 26 -2 22
7. Sárszentmihály 14 7 1 6 27 37 -10 22
8. Nagylók 14 6 3 5 29 31 -2 21
9. Adony 14 5 4 5 23 23 0 19
10. Sárbogárd 14 4 6 4 21 29 -8 18
11. Vajta 14 4 5 5 16 36 -20 17
12. Lajoskomárom 14 2 3 9 16 27 -11 9
13. Káloz 14 2 3 9 25 40 -15 9
14. Kulcs 14 2 3 9 20 57 -37 9
15. Baracska 14 1 4 9 18 43 -25 7
16. Dég 14 1 211 17 63 -46 5

A Zöldharmónia csoport
eredményei

Szabadegyháza II.–Elõszállás -1
Kisapostag–Rácalmás 2-2
Cece–Zichyújfalu 6-0
Sárszentágota–Nagykarácsony 3-4
Alap–Mezõfalva II. 6-0
Dase–Perkáta 5-1
Mezõkomárom–Nagyvenyim 1-1

A Zöldharmónia csoport állása

1. Alap 1 1 0 0 6 0 6 3
2. Cece 1 1 0 0 6 0 6 3
3. Dase 1 1 0 0 5 1 4 3
4. Szabadegyháza II. 1 1 0 0 4 1 3 3
5. Nagykarácsony 1 1 0 0 4 3 1 3
6. Rácalmás 1 0 1 0 2 2 0 1
7. Kisapostag 1 0 1 0 2 2 0 1
8. Nagyvenyim 1 0 1 0 1 1 0 1
9. Mezõkomárom 1 0 1 0 1 1 0 1
10. Sárszentágota 1 0 0 1 3 4 -1 0
11. Elõszállás 1 0 0 1 1 4 -3 0
12. Perkáta 1 0 0 1 1 5 -4 0
13. Mezõfalva II. 1 0 0 1 0 6 -6 0
14. Zichyújfalu 1 0 0 1 0 6 -6 0

Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság

Hatalmas küzdelem
idegenben

Bicske TC–VAX KE Sárbogárd 24:24 (11:13)

Vezette: Fodor, Pap.
Sárbogárd: NÉMETH I. – Németh II. 3, BODOKI 10, Pluhár 2,
REHÁK 5, Nacsa 1, Kaló 2.
Cserék: Borostyán, Sohár – BOTKA, SUPLICZ, Goldberger 1,
Vorsléger, Szabó J. Zs. Edzõ: Bodoki György.
Nagyszerû mérkõzést játszottunk a tavalyihoz képest jelentõsen
megerõsödött Bicske ellen. Szinte álomszerûen kezdõdött szá-
munkra a mérkõzés: 15 perc után már 5 góllal vezettünk. Védeke-
zésünk nagyszerû volt, Suplicz és Botka középen nagyszerû telje-
sítményt nyújtottak. Ennek köszönhetõen sikerült lerohannunk
õket. Bodoki Gyurci tarthatatlan volt ismét, átlövései rendre a ka-
puban kötöttek ki. Utána sajnos jöttek a hibák, fõleg támadásban,
ziccereket hibáztunk. Félidõben azonban még így is 2 góllal vezet-
tünk.
A második félidõt nagyon rosszul kezdtük és kiegyenlített az el-
lenfél, majd szép lassan kezdett ellépni tõlünk. Már 4 gól is volt az
elõny a hazaiak javára, majd az utolsó 10 percben jött a feltáma-
dás. Rehák Tomi betörések után harcolt ki hétmétereseket, amit
saját maga biztos kézzel értékesített. Németh Tominak sikerült
két hétméterest is hárítania a hajrában, amivel nagy lökést adott a
csapatnak a végjátékra. Az utolsó percben 24:24-es állásnál a gyõ-
zelemért támadtunk, de nem sikerült belõni a helyzetet, maradt a
döntetlen.
Összességében úgy gondolom, elégedettek lehetünk az ered-
ménnyel, mert az ellenfél is rászolgált az egy pontra. A csapat tel-
jesítményére nem lehet panasz, küzdeni akarásból ismét jelesre
vizsgáztunk, és bátran ki lehet jelenteni, jó úton haladunk.
A következõ hazai mérkõzésünkre szombaton egy rendhagyó
idõpontban, 10.30-kor kerül sor. Sok szeretettel várjuk minden
kedves szurkolónkat!
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

Rehák Sándor

Óvodai labdarúgás
A Bozsik Intézményi Program elsõ fordulóját rendeztük novem-
ber 17-én Sárszentmiklóson. Körzetünkhöz négy óvoda (sár-
szentmiklósi, sárbogárdi, alsótöbörzsöki, nagykarácsonyi) tarto-
zik. Örömteli, hogy a tavalyi évhez képest megnövekedett a lét-
szám. Ebben a korban a játék a fontos, ezért nem is hirdettünk
végeredményt. Minden gyermeket egy csokival jutalmaztak meg
az edzõk, és biztató szavakkal motiválták õket a további részvétel-
re.

Gratulálok a játékosoknak a sportszerû mérkõzésekhez, a szülõk-
nek a lelkes szurkoláshoz!

Köszönet a sárszentmiklósi klub vezetõségének, hogy nagyszerû
körülményeket biztosítottak!

Következõ torna télen, teremben!
Ifj. Pajor László
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Szent Erzsébet-bál Miklóson
A Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért
Alapítvány szervezésében rendezték meg
az Erzsébet-bált. Örömömre szolgált,
hogy egy ilyen esten vehettem részt, ahol
tudtam, jó szándék vezérelt minden egyes

vendéget. Hisz ennek a táncmulatságnak
jótékony célja is volt. A bevételt az óvodás
és iskolás gyermekek étkeztetésére és a
szegényebb sorsú családok megsegítésére
fordítják.

A mulatság elõtt fellépett a SIHI (Sár-
szentmiklósi Ifjúsági Hittancsoport), akik
a Mese Panchinelloról címû gyermekdara-
bot adták elõ.
A bál folyamán Bodoki Bettike énekeivel
lepte meg a közönséget. Az esemény szer-
vezõje, Varga László szeretettel köszön-
tött mindenkit, és közös imára biztatta a
vendégeket. Majd kezdõdhetett a közös
vacsora és bál, ahol a cecei Szabó zenekar
szolgáltatta a talpalávalót.
Ezúton szeretném megkérni Olvasóinkat,
hogy karácsony közeledtével mindenki
ereje szerint, akár a múlt heti lapszámban
ismertetett cipõsdoboz-akció révén, vagy
pár forinttal, természetbeni adománnyal
támogassa a szegényebb helyi családokat,
gyermekeket.

Mágocsi Adrienn

TELJES KÖRÛ
TEMETKEZÉSI

SZOLGÁLTATÁS
PÁLFA, FÕ ÚT 12. (VIRÁGBOLT),

Popelics Lászlóné (Erika)
06 (70) 368 7592

Állandó ügyelet:
06 (30) 709 2231, 06 (20) 460 7151

CSALÁDI KOSZORÚ ÁRÁBÓL
50 %-os kedvezmény!

Zenés áhítat
Rétszilason

Több éves múltra tekint vissza immár, hogy a sárbogárdi reformá-
tus énekkar Jákob Zoltán vezetésével, Szummer Ádám (trombi-
ta) Koska György (tuba) Takács Anna( klarinét) hangszeres kísé-
retével zenés áhítat keretében örvendezteti meg õsszel a rétszilasi
testvéreket az ökumenikus imaházban.
Nyitányként Jeremiah Clarke Vilmos király indulója címû darabja
csendült fel a két rézfúvós közremûködésével, majd egy megkapó,
19. századi anglikán himnuszt énekeltünk közösen, mely a
Dunamelléki Énekfüzetek harmadik kiadásában, az Ébredj, alvó!
címû kötetben jelent meg A mennybe’ fenn címmel, Charitie L.
Bancroft szövege alapján, Révész Árpád fordításában, Vikki
Cook dallamára írva (eredeti angol címe: Before the Throne of
God Above).
Hegedûsné Erdõdi Judit református lelkész, Váraljainé Melis
Orsolya evangélikus hitoktató és Varga László katolikus hitokta-
tó közös szolgálata mélyítette el a lelki alkalmat. A sárbogárdi re-
formátus énekkar pedig nemcsak a zene kivételes eszközeivel, ha-
nem a tagok bizonyságtételeivel is gazdagította az alkalmat. Re-

pertoárjukban hallhattuk Norman Warren „Krisztus Úr a nagy
király” c. spirituálé-feldolgozását, Heinrich Schütz 96. zsoltárját,
Lajtha László „Új szívet adj” c. mûvét, a „Fönn a csillagok felett”
és „Ez a szó szeretet” c. dalokat, Nagy Olivér „Krisztusom kívü-
led” c. alkotását, a „Hûséged végtelen” kezdetû amerikai egyházi
éneket, valamint Andraé Crouch „Jézus Visszajön” c. darabját.
Közös ima és ének után szeretetteljes, bõséges megvendégelés-
ben volt része a jelenlévõknek.

Hargitai–Kiss Virág

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

E V A N G É L I Z Á C I Ó S H É T

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 istentiszteletet december 2-án,
délelõtt 10 órakor kezdõdik a templomban Szénási László igeszolgálatával.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
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Könyvajánló

Porzsolt Ádám:
Kambodzsa, mint álom

Amerika felfedezése, 1492 után ötszáz évvel,
1992-ben a Magyar Rendõrség történetében
hasonló nagyságú tettet hajtott végre az a 100
fõ rendõr, aki önként részt vett az ENSZ történe-
tének addigi legnagyobb békefenntartó mûve-
letében Délkelet-Ázsiában, Kambodzsában.
Hogy ezt megérthessük, átéljük szívbõl ajánlom
olvasásra Porzsolt Ádám regényét.
A szerzõ rendõrként – mint modernkori Szind-
bád, de mint magyar Indiana Jones és Rambo –
hihetetlen kalandokon esik át, rengeteg csodá-
latos, olykor meghökkentõ élményt szerezve
járja be Délkelet-Ázsia varázslatos országait, tá-
jait: Kambodzsát, Thaiföldet és Indonéziát. A ki-
rándulások mellett sok-sok adatot is megtudha-
tunk Kambodzsa történelmérõl, a misszió utáni
helyzetérõl is. Megérthetjük, hogyan tudott a
valamikor Délkelet-Ázsia Svájcaként emlege-
tett ország a tébolyult maoista ideológia hatása
alatt a XX. századi történelem egyik legborzal-
masabb országává süllyedni. Sok érdekességet
megtudhatunk a békefenntartó rendõri munká-
ról a hétköznapokban: ki hogyan dolgozott és
készült az „elkerülhetetlenre” ... Mert a béke-
fenntartó mûveletek háborúk, polgárháborúk
után történnek, amikor még minden parázslik.
Aki átesett – mint a szerzõ és többi kollégája kö-
zött magam is – a tûzkeresztségen, annak örök-
re megváltozik a véleménye, magatartása, gon-
dolkodása a háborúról, békérõl, a fegyverekrõl.
Porzsolt Ádám könyve – eredeti fotókkal gazda-
gon illusztrálva – méltó emléket állít a magyar
rendõröknek, akik már l992-ben bizonyították,
hogy a legnehezebb körülmények, legnagyobb
veszélyek között is képesek sikeresen helytáll-
ni, dolgozni.
Ha az olvasó környezetében érdeklõdik, bizto-
san talál majd olyan rendõrt, aki szintén tagja
volt e páratlan, már legendává vált missziónak,
aki folytatja ezt a modernkori mesét...

Streng Ferenc ny. á. r. alezr.,
kambodzsai veterán

A könyv megrendelhetõ:
www.fapadoskonyv.hu, ára: 2.890 Ft.

Angyalvárás
Alapon

„Karácsony éjjel
a legszebbek a csillagok.

Közöttük lépkednek
az ezüst ruhás angyalok.
Kicsiny kezükkel szórják
a sok törékeny hópelyhet.

Elvegyítve benne a békét s a szeretetet.”

2012. december 2. (vasárnap)
15 óra, mûvelõdési ház:

* 2012-ben született gyermekek
köszöntése;

* ünnepi mûsor; közremûködik:
Huszics Vendel Kórus,
Mezõföld Népi Együttes,
Ten Dance Társastánc;

* kiállítás-megnyitó
(„Advent szépségei”);

* karácsonyi vásár.
Szerezzen örömet egy rászoruló kis-
gyermeknek! A rendezvényen szívesen
vesszük felajánlását egy szem szaloncu-
kor, csoki, vagy narancs formájában.

2012. december 8. (szombat)
17 óra, katolikus templom:

* orgonakoncert.
(A templom felújítására szívesen fogad-
juk adományaikat!)

2012. december 20. (csütörtök)
16 óra, Millenáris Park:

* falukarácsony (gyertyagyújtás, betlehe-
mezés, mûsor, vendéglátás, forraltborfõ-
zõ-verseny).

2012. december 24. (hétfõ)
19.30 óra, katolikus templom:

* a mise elõtt karácsonyi
misztériumjáték.

2012. december 26. (szerda),
katolikus templom:

* a mise után karácsonyi játék.
Mindenkit szeretettel várunk!

GOLGOTA
TEMETKEZÉSI KFT.

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLTATÁS

SÁRBOGÁRD,
KÖZTÁRSASÁG ÚT 180/A

Állandó ügyelet:
06 (30) 709 2231, 06 (20) 460 7151

CSALÁDI KOSZORÚ ÁRÁBÓL
50 %-os kedvezmény!

CSAJKOVSZKIJ-EST
Polonéz az Anyegin címû operából

Változatok egy rokokó témára, op. 33

IV., F-moll szimfónia, op. 36.

Közremûködik: Várdai István
(gordonka)

Vezényel: Kobayashi Ken-Ichiro

2013. január 23., szerda,
19.30 óra

Jelentkezés december 1-jéig:
06 (25) 460 244, 06 (30) 532 2757,

06 (70) 771 2653.

Költség: 500 Ft+autóbusz.



Az elõttünk álló idõszakban eleinte folytatódik
az erõsen felhõs, párás, helyenként tartósab-
ban ködös idõ. Pénteken a déli, illetve nyugati megyékben egy összeáram-
lási zóna mentén többfelé elõfordulhat kisebb esõ, zápor, a hét végén szá-
mottevõ csapadékra nem számíthatunk, majd hétfõn egy gyenge hullámzó
frontzóna éri el délnyugat felõl a Kárpát-medencét, melybõl többfelé alakul-
hat ki kisebb esõ, zápor, majd keddre ismét megszûnik a csapadék. Az ele-
inte gyenge délkeleti szél az idõszak második felében fokozatosan meg-
élénkül, fõleg a Dunántúlon helyenként egy-egy erõsebb széllökés is elõfor-
dulhat. Enyhe marad az idõ, sõt, az idõszak vége felé a csúcshõmérséklet az
eddigi 6-11 fokról fokozatosan 9-14 fokra emelkedik.

www.metnet.hu
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Krumplis fokhagymakrémleves

Hozzávalók: 2 kisebb krumpli, 1 fej fokhagyma, 1 liter zöld-
ségalaplé, 5 dl tej, 2 dl tejszín, 1 evõkanál vaj, 1 evõkanál liszt, só,
bors, 1 kis csokor petrezselyemzöld; a tálaláshoz: pirított kenyér-
kockák.
A vajat felhevítjük, majd hozzáadjuk az összezúzott fokhagymát
és kissé megpirítjuk. Beletesszük a lisztet, megkeverjük, majd
óvatosan, hogy ne csomósodjon össze, felöntjük az alaplével. Ez-
után belerakjuk a meghámozott, kockára vágott krumplit is, meg-
fûszerezzük, és addig fõzzük, amíg a krumpli meg nem fõ. Ekkor
beleöntjük a tejet, felforraljuk, majd a tûzhelyrõl levéve, bot-
mixerrel simára turmixoljuk. Végül hozzáadjuk a tejszínt és a fel-
aprított petrezselyemzöldet is. Pirított kenyérkockákkal kínáljuk.

Tonhalas túrókrém

Hozzávalók: 25 dkg tehéntúró, 1 olajos tonhalkonzerv, 1 szál
sárgarépa, 1/2 maréknyi kapribogyó, vagy 1 savanyú uborka, 1/2
csokor petrezselyemzöld, 1 szál újhagyma, 1 evõkanál mustár,
1-2 evõkanál olívaolaj, 1-2 evõkanál tejföl, 1-2 evõkanál a hal le-
vébõl, só, citromlé ízlés szerint.
A túrót elkeverjük a leszûrt, aprított tonhallal, majd hozzáadjuk a
finomra reszelt sárgarépát, a felaprított kapribogyót és újhagy-
mát, illetve az apróra vágott petrezselyemzöldet. Összekeverjük,
hozzáadjuk a mustárt, a tejfölt és az olívaolajat, majd annyi hall-
evet öntünk még hozzá, hogy jól kenhetõ legyen. Végül megsóz-
zuk, és ízlés szerint citromlével ízesítjük.

Göngyölt vagdalt hús

Hozzávalók: 40 dkg sertéshús, 2 db zsemle, 5 dkg vöröshagyma, 3
cl olaj, 15 dkg Pannónia sajt, 1 dl tej, 3 dkg zsír, 1 tojás, pirospap-
rika, õrölt bors, só.
A darált húst a tejbe áztatott, kinyomkodott zsemlével, az apróra
vágott, pirított hagymával, tojással, sóval, õrölt borssal és piros-
paprikával összegyúrjuk. Egy alufólialapot megkenünk zsírral, és
ujjnyi vastagon, téglalap alakban kinyújtjuk rajta a fûszeres
masszát. Beborítjuk a vékonyra szelt Pannónia sajttal és a fólia se-
gítségével összegöngyöljük. Tepsibe, vagy tûzálló tálba fektetjük,
forró sütõben kb. 40 percig sütjük. Tálalás elõtt a fóliából kibont-
juk, felszeleteljük, és tálra téve meghintjük finomra vágott petre-
zselyemmel.

Tekert almás rétes

Hozzávalók: 1 csomag rétestészta, 10 dkg vaj; a töltelékhez: 1 kg
alma, 15 dkg cukor, 1 kávéskanál fahéj, 5 dkg vaj; a tálaláshoz
porcukor.
A töltelékhez az almát meghámozzuk és leszereljük, majd a levét
kiszorítjuk, és megszórjuk a cukorral. A vajat megolvasztjuk,
megdinszteljük rajta az almát, végül belekavarjuk a fahéjat, és le-
hûtjük. A rétestésztából mindig egy-egy lapot veszünk, addig a
többit letakarva hagyjuk, hogy ne száradjanak ki. Olvasztott vajjal
lekenjük a lapot, egyik szélére vékony csíkban tölteléket teszünk,
szorosan felcsavarjuk, majd csigaformába tekerjük, és a végét alá-
ja dugjuk. Ugyanígy járunk el a többi lappal is. Sütõpapírral bélelt
tepsibe tesszük, és kisütjük. Porcukorral meghintve tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI NOVEMBER
Az életünket színfalak mögötti erõk irányítják.
Nem azokról beszélek, akik a parlamenti ülésteremben meg-
nyomják a gombot, hanem azon személyekrõl, akik egy irodában
eldöntik, hogy mirõl nyomják meg a gombot, akik megnyomják.
Ha a törvényjavaslatot a nép nagy része helyesli, jól dolgoztak az
irodában. Van viszont úgy, hogy az utca emberei nagyon nem ér-
tenek egyet az ötletekkel, és pokolba kívánják a kiötlõit. Amikor
1948-ban „fenn” kitalálták, hogy november 7-e legyen ünnep Ma-
gyarországon, sok ember nem értette. Mi köze a magyaroknak
ahhoz, hogy 1917-ben, nyugati idõszámítás szerint november 7-én
egy elszánt csoport Szentpéterváron elfoglalta a Téli Palotát? No
de lett ebbõl nálunk aztán olyan ünnep, hogy a bogárdi fõutcán
még a forgalmat is elterelték, amire mostanában soha nem kerül
sor, akármilyen ünnepség legyen is. Ez volt a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom ünnepe, csupa nagybetûvel. Aki kisbetûvel
merészelte volna írni, azt tán még a rendõrség is elvitte volna. És
azon senki nem akadt fenn, hogy novemberben ünnepeljük az
októberi forradalom évfordulóját.
Ma már eszünkbe sem jut ez az ünnep. Ünnep lett viszont novem-
ber 1-je, mindenszentek napja, félig ünnep november 2-a, a halot-
tak napja. Régi igazság, hogy amilyen a társadalmi berendezke-
dés, olyanok az ünnepek. Újabban Szent Márton napja is kivéte-
lezett idõpont lett ebben a hónapban. Ugye a történelmi idõkben
ezen a napon fizették ki a papok, tanítók, sõt a cselédek évi járan-
dóságát, ez utóbbiak még egy libát is kaptak ráadásul, hogy a szár-
nyasok nyáron felduzzadt hadát a tél beállta elõtt megtizedeljék.
Az igen népszerû Szent Márton magyar földön született, élete a
hagyomány szerint kapcsolatban állt a ludakkal. Meg akarták õt
választani Tours püspökévé, s õ ijedtében az ólba menekült, de a
ludak gágogása elárulta a rejtekhelyét. A régi „meteorológiai”
elõrejelzések szerint ha Márton fehér lovon jön (hó), akkor enyhe
lesz a tél, de ha barna lovon érkezik, kemény telünk lesz. És tessék
tudomásul venni, hogy ha a libamadár mellcsontja hosszú és fe-
hér, akkor havas lesz a tél, ha ellenben rövid és barna, sáros, enyhe
telünk lesz. Az is tudnivaló, hogy aki Márton napján nem eszik li-
bát, éhezni fog egész évben. Ez a nap volt régen az adventi böjt el-
sõ napja, amikor még utoljára rendesen jól kellett lakni. Mi van
még? Fontos tény, hogy ekkor, november 11-én ajánlatos meg-
kóstolni az új bort.
Novemberben tartják névnapjukat életünk kedves Erzsébetjei és
Katalinjai. Ezek szinte mindannyiunk ünnepei, hiszen mindenki-
nek van szeretett Erzsébetje, Katalinja.
A közvélekedés szerint november az év legmogorvább hónapja.
Nincs benne egyetlen igazi nagy, piros betûs nap sem. Nem jön-
nek össze az emberek nagy lakomákra, táncokra, boldog ivásza-
tokra, nincsenek népünnepélyek, fáklyás menetek. Van viszont
köd, vacogás. Azért nem rossz hónap ez! A nép megcsinálta. Liba-
májakat, újbort, névnapi süteményezéseket ötölt ki. Nem kellett
hozzá országgyûlési gombnyomogatás. A novemberi zimankót és
ködöt áttöri az összecsendülõ poharak hangja.

(L. A.)

IDÕJÁRÁS

H A R G I T A I N A G Y M A M AH A R G I T A I N A G Y M A M A
S Z A K Á C S K Ö N Y V E IS Z A K Á C S K Ö N Y V E I

kaphatók a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban éskaphatók a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban és
az újságot árusító boltokban!az újságot árusító boltokban!

Kis szakácskönyv: 1.500 FtKis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 FtNagy szakácskönyv: 2.500 Ft
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Cecei sulibörze
Vendégségben a páhi iskola tanárai

A Cecei Általános Iskolában az elmúlt évek
programjai között kiemelt szerepe van az IPR-program megvaló-
sításának. A pályázat az esélyegyenlõség megteremtésére irányul,
valamint a hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatására, támoga-
tására. Intézményünk szinte a projekt kezdetétõl részt vesz a
program megvalósításában. A Kiskõrösi Többcélú Kistérségi
Társulás Egységes Általános Iskolájának Páhi Tagintézményé-
nek nevelõi egy hospitációval egybekötött látogatás alkalmával
nyerhettek betekintést a mára már jól mûködõ gyakorlatba.

November 12-én 10.00 órától iskolánk 2. a osztályában egy szö-
vegértés–szövegalkotás tanóra megtekintésével kezdõdött a láto-
gatás, melyet Kaczné Lajtos Judit mutatott be. Az órán a külön-
bözõ munkaszervezési módszerek, így a kooperatív, a projekt és
az IKT alkalmazására láthatták példát a vendégek.
Ezután megszemlélték iskolánkat, különös tekintettel az IPR-
pályázatban beszerzett eszközöket, segédanyagokat. Majd közös
mûhelymunkára került sor, ahol megbeszéltük a látottakat, meg-
osztottuk a tapasztalatainkat. Mivel minden kiíráshoz tetemes
mennyiségû dokumentáció tartozik, annak mikéntjét is bemutat-
tuk a vendégeknek.
Reméljük, hogy sok értékes információval és hasznosítható tu-
dással tértek vissza iskolájukba. Kívánjuk nekik, hogy a minden-
napokban is sikeresen tudják alkalmazni a nálunk megszerzett
tudást.

Ferenczi Roland

Középiskolai továbbhaladási program
A nyolcadik osztály legfontosabb feladata a továbbtanulás lebo-
nyolítása, a tanulók segítése a nekik legmegfelelõbb középiskola
megtalálásában.
A Cecei Általános Iskolában már az elsõ, szeptember elején meg-
tartott szülõi értekezleten a paksi munkaügyi központ vezetõje
tartott elõadást a lehetõségekrõl, illetve azokról a hangsúlyeltoló-
dásokról, amelyek az elmúlt hónapokban történtek a továbbtanu-
lás terén. Szintén a szülõkkel együtt került sor a székesfehérvári
továbbtanulási kiállítás megtekintésére, amelyet a Fejér Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja szervezett. Iskolánkban
szeptember és október hónap folyamán különbözõ középiskolák
mutatkoztak be az osztályfõnöki órákon, többek között a székes-
fehérvári Teleki Blanka Gimnázium Arany János Programja, a
szekszárdi Garay János Gimnázium, a paksi Energetikai Szakkö-
zépiskola, és az elkövetkezendõ hetekben várjuk a simontornyai
Vak Bottyán ÁMK képviselõit is. A bemutatók során az adott is-
kola tanárai vagy diákjai beszéltek az intézményükrõl, az ott vá-
lasztható szakokról, a kollégiumokról, a felvételi követelmények-
rõl, arról, hogy, kinek érdemes az adott iskolában továbbtanulni.
Október folyamán iskolánkkal felvette a kapcsolatot a Fejér Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara is. Pályaorientációs program-
juk keretében felajánlották az általános iskoláknak, hogy szakma-
csoportonként lehetõséget biztosítanak az érdeklõdõ hetedik és
nyolcadik osztályosoknak üzemlátogatásra. Iskolánkból a tanu-
lók a gépészet és vendéglátás iránt mutattak érdeklõdést. A ka-
mara segítségével iskolánk diákjai üzemlátogatáson vehettek

részt a székesfehérvári Visteon Hungary Kft.-nél amely jelentõs
autóipari beszállító. A tanulók bepillantást nyertek a gyár életé-
be, a munkakörülményekbe, a munka elvégzéséhez szükséges kö-
vetelményekbe. A másik meglátogatott helyszín a szintén székes-
fehérvári Kiskakas étterem volt. Itt az étterem tulajdonosa mesélt
a felszolgáló és szakács szakma szépségeirõl és természetesen a
nehézségeirõl is. A tanulók képet kaptak arról, hogy milyen lépé-
seken keresztül válik valakibõl pincér, vagy szakács. A látogatás
végén megnézhettük az étterem konyháját is. Szintén az Ipar és
Kereskedelmi Kamara szervezésében továbbtanulási szülõi érte-
kezlet került megrendezésre november közepén iskolánkban. A
rendezvényen hetedikes és nyolcadikos szülõk és tanulók is jelen
voltak. A kamara munkatársa részletesen beszélt a szakképzés
tanulóinkat érintõ rendszerérõl, a hiányszakmákról, az ösztöndíj-
rendszerrõl. Hasznos linkeket mutatott, amelyek segítenek a vá-
lasztásban, illetve a kamara is szívesen ad felvilágosítást szükség
esetén. Az elõadás sok hasznos információt tartalmazott, ame-
lyek remélhetõleg megkönnyítik a szülõk és a diákok döntését.

Ráczné Pincési Julianna of.

Pályázati lehetõség
az esélyegyenlõség biztosítására

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagintézménye mindig is nagy
hangsúlyt fektetett az esélyegyenlõség biztosítására. Intézmé-
nyünk pedagógiai alapelveinek meghatározásánál, programjai,
rendezvényei megszervezésénél fontos szempont volt ennek az
elvnek a teljesülése. E munkánkat támogatja a Nemzeti Fejleszté-
si Ügynökség pályázati kiírása, amelyre iskolánk mind cecei, mind
alapi tagintézménye pályázott. A TÁMOP 3.3.8-12/B pályázati
kiírás hathatósan támogatja két tanév idejére a halmozottan hát-
rányos helyzetû tanulók együttnevelésével, fejlesztésével kapcso-
latos feladatokat. A pályázat keretében reményeink szerint fej-
lesztõ-foglalkozások, szakkörök, kirándulások valósulhatnak
meg, de lehetõség nyílik majd tanulóbarát osztályterem kialakítá-
sára is. Természetesen sikeres pályázat esetén a tantestület tagjai
képzések keretében sajátíthatják el a programok szakszerû meg-
valósításához szükséges pedagógiai–nevelési ismereteket. Az ala-
pi pályázat a „Mibõl lesz a cserebogár?” címmel, míg a cecei a
„Mindenki egyért, egy mindenkiért” címet viseli.

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2012. november 14-ei ülésén elfogadta:
– a 42/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi
költségvetésérõl szóló 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról;
– a 43/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendeletet a talajterhelési díjról szóló
27/2004. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 44/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendeletet Sárbogárd Város Önkor-
mányzata képviselõ-testületének az állattartásról szóló 11/2004. (III. 25.)
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésérõl;
– a 45/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Város Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hiva-
tal szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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November 24., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 Kalandozó 9.30 Pecatúra 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés
11.25 Kortárs 12.00 Hírek 12.05 Summa 12.35 Zöld Tea 13.05 Tetõtõl talpig 13.35
Úti célok 13.55 Gyõri ETO FC–DVSC-TEVA labdarúgó-mérkõzés 16.00 Boxutca
16.40 Forma-1 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Az
ifjú Viktória királynõ 22.00 Robbie Williams: Take The Crown 23.45 Szeretettel
Hollywoodból 0.15 Felejthetetlen
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.30 Asztroshow
11.25 XX. század – A legendák velünk élnek 12.00 Házon kívül 12.30 Autómánia
13.10 Szeszélyes 14.25 Sziklaöklû szerzetes 16.30 A Föld-mentõ akció 18.30 Hír-
adó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor 22.05 Élve vagy halva 23.45 Álmaimban Ar-
gentína 1.50 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Beyblade 10.30 Ezo.tv 11.00 Ba-
bavilág 11.30 9 hónap 12.00 Tûsarok 12.30 Duval és Moretti 13.30 Autóguru 14.00
Sheena, a dzsungel királynõje 15.00 Bûbájos boszorkák 16.00 Psych – Dilis detektí-
vek 17.00 Best of Stahl konyhája 17.30 Irigy Hónaljmirigy-show 18.30 Tények
19.00 Aktív Extra 19.35 Bajos csajok 21.15 A hazafi 0.25 A tintahal és a bálna 1.55
Ezo.tv 2.55 Kalandjárat 3.20 Teleshop 3.50 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 Az én muzsikám 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 25., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.05 „Ezt cselekedjétek az én emlé-
kezetemre” 10.15 A hajnal hírnökei 10.45 A sokszínû vallás 10.55 Református ma-
gazin 11.20 Református ifjúsági mûsor 11.30 Az utódok reménysége 12.00 Hírek
12.05 Világ+Kép 12.35 Angi jelenti 13.05 Szellem a palackból 13.35 Múlt-kor
14.05 TS – Sport 7 14.35 Séf 14.50 Szülõ ellen nincs orvosság 16.30 Forma-1
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Egyszer volt,
hol nem volt 22.15 A szakasz 0.15 MüpArt Classic
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.30 Törzsutas 12.05 112 – Életmentõk 13.15 Szeszélyes 14.30 A bájkeverõ
16.25 Szuperhekusok 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Alkonyat – Újhold 22.35
Veszélyes akta 0.30 Portré 1.05 Tudorok
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Zöld világ 6.45 TV2 Matiné 9.15 Nagy vagy!
10.10 Egészségmánia 10.40 Ezo.tv 11.10 Kalandjárat 11.40 Borkultusz 12.10 Stahl
konyhája 12.40 Én is szép vagyok 13.10 Több mint testõr 13.40 A kiválasztott – Az
amerikai látnok 14.40 Monk – Flúgos nyomozó 15.40 Bûbájos boszorkák 16.40 Ba-
jos csajok 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Charlie angyalai 22.05 Frizbi Hajdú Pé-
terrel 23.15 Szellemekkel suttogó 0.15 Összeesküvés 1.15 Ezo.tv 2.15 Napló 3.05
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 Római katolikus szentmise 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 16.05 Jelenlét 16.30 Irodalmi újság 17.00 Formabontó vasárnap este 17.30 Kró-
nika 17.50 Formabontó vasárnap este 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A kurtúráról 20.30 Esti séta 20.53 Vers
napról napra 21.04 Rádiószínház 21.51 Zene 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 26., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Világ+Kép 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 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 Déltenger kincse 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 Hacktion újratöltve
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 9.25 Stahl konyhája
9.40 Babapercek 9.55 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.15 A szabadság útján 2/1. 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 Lángoló Chicago 22.20 Esküdt ellenségek 23.20 Bostoni
halottkémek 0.20 Tények 0.55 Ezo.tv 1.55 Lángoló Chicago 2.50 Esküdt ellenségek
3.45 Aktív Extra 4.10 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 11.52 Idõfutár
12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rocktörténet
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30
Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30
Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

November 27., 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 Déltenger kincse 15.50 A férfi a legjobb
orvosság 16.40 MM 17.35 Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.10 Borvacsora 22.05 Az Este
22.40 II. Károly szenvedélyes élete 23.45 Híradó 0.00 A rejtélyes XX. század 0.30
Maradj talpon! 1.25 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
22.35 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 9.25 Stahl konyhája
9.40 Babapercek 9.55 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.15 A Szabadság útján 2/2. 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 Halálosabb iramban 23.25 Aktív 23.55 Tények 0.30 Ezo.tv
1.30 Ébren járók 3.20 TotalCar 3.45 Magyar versek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52 Idõfutár
12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30
Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30
Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 28., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján
9.05 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 Pesty Fekete Doboz 22.00
Az Este 22.35 Summa 23.05 Múlt-kor 23.35 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 22.45 Házon kívül 23.20 Reflektor 23.35 Elveszett jelentés

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája
9.40 Babapercek 9.55 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.15 Az ifjú Herkules 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 11.52 Idõfutár
12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hangalbum 15.30
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok
nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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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, CECÉN,
VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓ-
SON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekven-
cián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián.
November 23., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Jákob János: Krisztus katonái (60p),
Komlósiné Sümegi Nóra: Misszió és bibliafordítás a beás cigányok közt (70p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Táncház Miklóson (20p), Illyés Gyulára em-
lékezve (20p), Mészöly-tárlat Sárbogárdon (30p), Káliz Sajtos József Tinódi
Sebestyénrõl (60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 24., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(40p), Megyei II. oszt. futball (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Táncház Mikló-
son (20p), Illyés Gyulára emlékezve (20p), Mészöly-tárlat Sárbogárdon
(30p), Káliz Sajtos József Tinódi Sebestyénrõl (60p) 18.00 Lapszemle 19.00
Bál Cecén (58p), Kocsi Színház (30p), 35 éves nyugdíjasok Sárbogárdon
(60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 25., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Táncház Miklóson (20p), Illyés Gyu-
lára emlékezve (20p), Mészöly-tárlat Sárbogárdon (30p), Káliz Sajtos József
Tinódi Sebestyénrõl (60p) 13.00 Heti híradó 14.00 Bál Cecén (58p), Kocsi
Színház (30p), 35 éves nyugdíjasok Sárbogárdon (60p) 18.00 Heti híradó
19.00 Varga Diána: Jézus a láthatáron (ism. 70p), Orgonakoncert Cecén
(ism. 100p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 26., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Varga Diána: Jézus a láthatáron
(ism. 70p), Orgonakoncert Cecén (ism. 100p) 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Zenés áhítat Rétszilason (60p), A zene világnapja a Huszics Vendel kó-
russal (ism. 120p), Kultúrkommandó: Az ezredik éjszaka 1. rész (ism. 25p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
November 27., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(40p), Megyei II. oszt. futball (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Alapít-
ványi bál Sárszentmiklóson (20p), Kultúrkommandó: Az ezredik éjszaka 2.
rész (ism. 20p), Dánok Hantoson (ism. 180p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 28., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Zenés áhítat Rétszilason (60p), A
zene világnapja a Huszics Vendel kórussal (ism. 120p), Kultúrkommandó: Az
ezredik éjszaka 1. rész (ism. 25p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés (40p), Kézilabda (60p), Megyei I.
oszt. futball (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 29., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(40p) Kézilabda (60p), Megyei I. oszt. futball (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Varga Diána: Jézus a láthatáron (ism. 70p), Orgonakoncert Cecén
(ism. 100p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle
és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõ-
tartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hir-
detésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk
van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000,
LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

November 29., 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 Rondó 13.25 Mindenbõl egy van 14.20 Sophie sze-
rint a világ 14.50 Déltenger kincse 15.45 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 DTK 21.30 Munkaügyek – Irreality show 22.00 Az
este 22.35 Nemzeti nagyvizit 23.05 Négy szellem 0.00 Híradó 0.15 Angi jelenti 0.45
Maradj talpon! 1.40 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 Úszó
erõd 23.40 Brandmánia 0.10 Reflektor 0.30 Ments meg! 1.25 Infómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 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 Feketék fehéren 23.25 Aktív 23.55 Tények 0.30 Ezo.tv 1.30
Feketék fehéren 3.20 Segíts magadon! 3.45 Magyar versek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52 Idõ-
futár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádió-
kabaré 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 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

November 30., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján
9.05 DTK 10.15 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 Shakespeare: A makrancos
hölgy, avagy a hárpia megzabolázása 1.10 Híradó 1.20 Maradj talpon! 2.15 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 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 9.25 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 11.52 Idõ-
futár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási felekezet
félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.06 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 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

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

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

RÁNTANI VALÓ CSIRKE ELADÓ!
BODOKI TAMÁS,

SÁRBOGÁRD, TINÓDI U. 107.
Telefon: 06 30 466 3308

06 30 660 9228

Szeretettel várok minden érdeklõdött
TÁNCOKTATÁSRA,
hétfõnként 17 órától

a Sárszentmiklósi Klubba. Sütõ Edit

HÍZÓK decemberi VÁGÁSRA
ELÕJEGYEZHETÕK! 06 70 940 9031

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)

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

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

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)

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

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

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

Anyakoca és 1 db 140-150kg-os süldõhízó vá-
gásra eladó. Telefon: 06 (30) 862 8672 (1372432)

130 kilogrammos hízók eladók 500 Ft/kg. Tele-
fon: 06 (30) 581 6402

Árpád-lakótelepen harmadik emeleti, erkélyes
lakás eladó. 06 (20) 524 7455 (1372394)

Fagyasztóláda 400 literes, ülõgarnitúra
3+2+1 részes, nagyképernyõs Orion tévé el-
adó. 06 (30) 361 1176

King és Mondein galambok eladók. Sárbogárd,
Sávoly köz 16.

MEGNYITOTTUNK!
BARBARA RUHÁZATI BOLT
Sárszentmiklóson a posta soron!
Márkás és egyéb ruhák kedvezményes áron!

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLTATÁS

ALAP, HONVÉD ÚT 14. (VIRÁGBOLT),
Zsigmond Györgyné (Matild)

Állandó ügyelet: 06 (30) 709 2231, 06 (20) 460 7151

CSALÁDI KOSZORÚ ÁRÁBÓL 50 %-os kedvezmény!

F É R F I R U H Á K

férfiingek: 9.990 Ft helyett 8.990 Ft
farmernadrágok: 12.990 Ft helyett 11.600 Ft
férfizakó: 19.990 Ft helyett 17.990 Ft
környakú férfipulóver: 7.990 Ft helyett 6.290 Ft
férfinadrág: 10.990 Ft helyett 9.890 Ft
kockás ing: 8.990 Ft helyett 8.090 Ft
rövid ujjú póló: 4.990 Ft helyett 4.490 Ft

N Õ I R U H Á K

nõi kardigán: 5.500 Ft helyett 3.300 Ft
nõi köves pulóver: 3.990 Ft helyett 2.640 Ft
háromnegyedes pulóver: 3.990 Ft helyett 2.640 Ft
nyakgombos pulóver: 2.800 Ft helyett 2.000 Ft
rózsaszíves-gyöngydíszes pulóver: 4.150 Ft helyett 3.300 Ft
kosztümök: 6.990 Ft helyett 3.700 Ft
nõi kabát, szõrmés: 11.600 Ft helyett 9.000 Ft
nõi felsõ, tigrismintás: 2.800 Ft helyett 1.600 Ft
nõi fehér blúz: 5.000 Ft helyett 3.300 Ft

2013-as ASZTALI NAPTÁRAK kaphatók
szerkesztõségünkben többféle méretben.
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Miklósi hírcsokor
TÁMOP 3.2.3 projektnyitó
a sárszentmiklósi klubban

Október 26-án pénteken ünnepélyes megnyitóra gyûltek össze a
Sárszentmiklósi Általános Iskola több évfolyamának tanulói, a
Foltvarró Kör tagjai, a Borbarátok köre, iskolavezetésünk tagjai,
volt iskolaigazgatónk és néhány régi, illetve jelenlegi tanárunk.
Ezen a napon került sor a felújított nagyterem átadására, egyben
a TÁMOP 3.2.3./A-11/1-2012-00-30-as pályázat projektnyitó ün-
nepségére.
Ez a pályázat, melyen az ÁMK 29.798.387 Ft-ot nyert, építõ kö-
zösségek létrehozását tette lehetõvé. A támogatásnak köszönhe-
tõen 5 kreatív kör mûködhet intézményünkben két tanéven ke-
resztül. A mûködtethetõ szakkörök a következõk: „Csalogató”
néptáncszakkör, „Mezõföld kapui” festészetszakkör, „Gyön-
gyöm” szakkör, „Tûzbogár” tûzzománcszakkör és „MiSulink”
elektronikus sajtószakkör. A pályázat projektmenedzsere Hor-
váth Ferencné igazgató nénink, szakmai vezetõje pedig Zámbó
Zsuzsanna tanárnõ. A kreatív köröket iskolánk nyolc, illetve a
Mészöly Géza Általános Iskola egy pedagógusa vezeti, és külsõs
szakértõk, mûvészek is segítik a munkát.
A megnyitó délutánjának ünnepi beszédét igazgató nénink tar-
totta a megszépült nagyteremben. Ezt követõen a Szedtevette ze-
nekar húzta a talpalávalót a néptáncszakkörösöknek és a táncolni
vágyóknak. Az érdeklõdõk megtekinthették a tûzzománcszak-
körösök eddig elkészült mûveit, leülhettek a gyöngyfûzõk mun-
kálkodását nézni.
Az elõtérben szépen lefestett ajtók fogadtak minket, melyeket a
festészetszakkör vezetõje, Novák Edith készített. Az egész dél-
utánt nyomon követték a sajtószakkörösök: filmezték az esemé-
nyeket, fényképezték a látnivalókat, és interjúkat készítettek a
szakkörök vezetõivel.
A délután nagyon jó hangulatban telt el, mindenki jól érezte ma-
gát, mindannyiunkat arra ösztönzött: bátran mutassuk meg krea-
tív ötleteinket, melyek érdekesebbé tehetik hétköznapjainkat.

Misulink szakkör: Csernyánszki Nikolett,
Tanhauser Ernõ, Molnár Ivett

Tök jó nap
Iskolánk az idén elsõ alkalommal Tök jó napot tartott október
26-án. Nagyon sokat készültünk erre a napra tökös díszekkel, me-
dálokkal, tökfaragással október második felében.
Az elsõ héten tökszépségverseny volt, majd a második héten na-
rancssárgába öltöztünk. Az egész osztályt lefényképezték, miköz-
ben mi tanultunk. A kispályán játékos versenyeket tartottak ne-
künk. Az iskolában az emeleten egy vicces színdarabot adtak elõ a
4. a osztályosok A rátóti csikótojás címmel. A nap végén táncház-
zal köszöntött minket a Szedtevette zenekar. Ez a nap nagyon
szórakoztató volt, remélem, hagyomány válik belõle.

Reiter Csenge 4. b

Találkozópont Program
Az együttélés nem könnyû, ismerjük meg egymást, akkor megold-
ható. Ez az alapgondolata annak a pályázatnak, mely az Emberi
Erõforrások Minisztériuma „PROGRESS – Határtalan egyenlõ-

ség” program keretében és a Salva Vita Alapítvány, a Boldog
Ceferino Alapítvány és a Katolikus Szeretetszolgálat szervezésé-
ben valósul meg. November 9-én rendhagyó osztályfõnöki óra ke-
retében a 6. a osztály kapcsolódhatott be a rendezvénysorozatba.

Sárbogárd a Vujicsics együttes honlapján
(www.vujicsics.hu)

A Filharmónia ifjúsági hangversenybérlet elsõ elõadásán, no-
vember 20-án a hazánkban élõ szerbek és horvátok népzenéjét
játszó, országosan és határainkon túl is ismert együttes koncerte-
zett nagy sikerrel iskolánkban. Már ismerõsként hallgathatták ta-
nulóink a kiváló zenész és tanár Borbély Mihály tárogató- és ket-
tõsfurulya-játékát. Vele a tavalyi elõadásokon többször is talál-
kozhattak. Mûsorukat Eredics Gábor, az együttes alapító vezetõ-
je ismertette.

Karácsonyi és szilveszteri torna
Az LSC Sárbogárd vezetõsége értesíti a kispályás csapatokat, hogy a ha-
gyományossá vált karácsonyi és szilveszteri tornát ismét megrendezi.
Helye: a Mészöly Géza Ált. Iskola tornacsarnoka.
Ideje: 2012. december 23., 2012. december 30.
Nevezési díj: 10.000 Ft/csapat, melyen igazolt játékosok is szerepelhet-
nek.
A nevezés leadás határideje – a nevezési díj befizetése mellett – a karácso-
nyi tornára 2012. december 15., a szilveszteri tornára 2012. december 23.
Befizetés: Szöllõsi Istvánnénál a tornacsarnokban.

Az LSC vezetõsége
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