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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

VÁLASZÚTVÁLASZÚT
Ugyan most van folyamatban a választói re-
gisztráció ügye, ám nem ez lesz vezércik-
kem fonala. Az elmúlt héten szerkesztõsé-
günkbe látogató Rogán Antallal folytatott
beszélgetésben is más kérdések kerültek
szóba.
Inkább az foglalkoztat, milyen sokszor kell
választania az embernek. Amikor válaszút
elé kerülök, rögtön azzal a kérdéssel kell
megbirkózni: „A szívemre, vagy az eszemre
hallgassak? A külsõ, vagy a belsõ elvárások-
nak feleljek meg?” Aztán ott a lehetõségek
végtelen tárháza, amik elõtt tanácstalanul,
olykor kétségbeesetten tipródik az ember.

E lap is tele van csupa választásokkal. Dé-
gen el kellett dönteni, hogy a park, vagy a
kastély újuljon-e meg. A sárhatvani „disz-
nólkodáson” a sertésnek sok beleszólása
nem volt az eldöntendõ kérdésbe: „Tort,
vagy életet?” A sáregresi lelkész gyülekeze-
tet választott, s most õt is hivatalosan meg-
választották. No, és tizenkét, a maga terüle-
tén príma szakemberbõl kellett hármat ki-
választani a megyei 1-1 milliós fõdíjra.
Rájöttem: nem érdemes görcsölni azon, mi
lesz a választásom következménye. A jövõ-
be nem látok, utólag meg úgyis kiderül, mi-
ért volt fontos megjárni egy bizonyos utat.
Megbánni utólag a saját döntésemet pláne
nincs értelme.
Élvezzük az ismeretlen út felfedezésének
gyönyörûségét!

Hargitai–Kiss Virág

Mûfüves focipálya MiklósonMûfüves focipálya Miklóson

Régi fényt kap a dégi kastélyparkRégi fényt kap a dégi kastélypark

Sok szerencsét!
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NAPLÓ
Folytatás.

Kirakodóvásár új helyszínen
Dr. Sükösd Tamás: Az árusítást végzõknél
is felmerült, hogy ha nincs állatvásár, ak-
kor miért nem hozzuk vissza a régi vásár-
térre a vásárt, a nagyobb közönség remé-
nyében. Az elõterjesztés szerint a kirako-
dóvásár az Ifjúsági park keleti oldalán kap-
na helyet. A parkolást az Árpád utca felõli
oldalon, a volt kijevi ház helyén lehetne
megoldani.
Nagy Tibor: A piacnak és a vásárnak lehet-
ne ugyanazt a helyet biztosítani.
Dr. Sükösd: Szóba került ez is, a kirakodó-
vásár azonban nem fér el ott, ahol a piacot
tervezzük.
Etelvári Zoltán: Legyen parkolási díj és
rend. Ha a házirendet a vásározók nem
tartják be, fölemelem a helypénzt, és azon
az áron a Közév emberei föl tudják takarí-
tani utánuk a területet.
Erõs Ferenc: Régen is itt volt a vásár.
Nedoba Károly: Van egy helyi rendelet,
hogy ha vége van a piacnak, a Közév rendet
tesz.
A testület megszavazta a kirakodóvásár új
helyét.

Aljegyzõ kerestetik
Szenci György aljegyzõi kinevezése meg-
szûnik, mivel 2013. január 1-jétõl végleges
áthelyezéssel a sárbogárdi járási kormány-
hivatal egységéhez kerül. Az aljegyzõi ál-
lásra pályázatot írt ki a sárbogárdi önkor-
mányzat.
Nagy és Etelvári megköszönték Szenci
munkáját.

Turisztikai pályázat
Pályázatot nyújt be a város Sárbogárd tu-
risztikai fejlesztésére.
Egy korábbi pályázaton már nyert kerék-
párút-tervezésre Cece–Vajta illetve Sár-
bogárd. Ez utóbbi település esetében a Vá-
góhíd utcától Cece külterületi szakaszá-
nak kezdetéig, 6.590 m hosszan a kerék-

párút tervezése megtörtént megvan az en-
gedélyes terv. Most egy másik pályázat ré-
vén a megtervezett út egy részének meg-
építésére nyílna lehetõség.
Mint dr. Sükösd elmondta: A 63-as út
rendkívül keskeny, ezen kerékpárutat nem
könnyû csinálni, a tervezõk komoly mun-
kát végeztek. Ezzel nem terheljük a jövõ
évi költségvetésünket, mert 100 %-os tá-
mogatást ad a pályázat.

Bejelentések
Juhász János: A költségvetés elõkészíté-
séhez szükséges feladatok között szerepel
az orvosi ügyeleti ellátás finanszírozása.
Jelenleg a kistérség bonyolítja ezt. Fontos,
hogy 2013. január 1-jétõl az orvosi ügyelet
legalább ugyanolyan színvonalon álljon az
emberek rendelkezésére, mint elõtte.
Dr. Sükösd: Sajnos 10 településbõl 7 húzza
magával a Háló szociális beruházást. Ott
125 milliós fenntartási kötelezettségük
van, emiatt még mindig nincs döntés a kér-
désben. Nem tudni, hogy marad-e a kistér-
ség, és ha marad, mit fog csinálni. Arra föl-
hívnám az összes környezõ település fi-
gyelmét, hogy Sárbogárd nem engedheti
meg magának, hogy ne legyen az orvosi
ügyelete legalább olyan színvonalú, mint
amilyen volt, és azt sem engedhetjük meg
magunknak, hogy egy település a kistér-
ségnek ne fizessen orvosi ügyeleti hozzájá-
rulást. A szociális potyautasok önkor-
mányzati szinten megszûnnek. Inkább ke-
vesebb emberre lesz ellátási kötelezettsé-
günk, de mindenképpen megoldjuk, hogy
a színvonal ne essen vissza.
Nedoba: Mindenszentekkor a kislóki fel-
hagyott temetõbe a hozzátartozók nem
tudtak bejutni. El van kerítve, ott szarvas-
marhák vannak.
Dr. Sükösd: A hozzátartozók keressenek
meg bennünket, mert a családi sírjukat kü-
lön engedély alapján rendben tudják tarta-
ni ilyen esetben is.
Etelvári gratulált Streng Ferenc kitünteté-
séhez.

Dr. Sükösd: Mi is valamennyien gratulá-
lunk neki, és örülünk, hogy egy sárbogárdi
ilyen elismerésben részesült.
Etelvári: Köszönet polgárõröknek a min-
denszentekkor végzett közterületi munká-
jukért. A vandálok éjjel föltépnek pado-
kat, lerugdalnak gázóradobozokat, fölbo-
rítanak virágtartókat. Ennek valahogy vé-
get kellene vetni. Munkagépek parkolnak
a városban az útszélen, ami balesetveszé-
lyes. Mindegyiknek van telephelye, álljon
be oda. A Tanti házhoz tégla kellene, mert
kidõl a fala. A Szélsõ utca kátyúzását kö-
szönöm.
Dr. Sükösd: A diszkók vonatkozásában
azon a vasárnapon, amikor neked is szól-
tak, én már egy órája beszélgettem velük
telefonon a különbözõ esetekbõl adódóan.
A megbízott kapitánnyal is beszéltem. Va-
lószínûleg a mûszakváltása másképpen
lesz a rendõröknek. Volt egy akció is a
rendõrség, a jegyzõ és egyéb hatóságok be-
vonásával.
Nedoba: Diszkó több helyen van. A rende-
zõ mit tehet azért, hogy a közterületen ne
randalírozzon egy társaság? A rendõrség-
nek ott kell lenni a törvény erejével, vagy a
személyes megjelenésével, és visszatartani
a randalírozókat.
Dr. Sükösd: Próbáljuk a rendõri jelenlétet
erõsíteni.
Demeterné dr. Venicz Anita: Jegyzõi ha-
táskörbe tartozik a mûködési engedély ki-
adása. A vállalkozó mûködési engedéllyel
rendelkezik. A jogkörömre tekintettel a
megfelelõ mûködés ellenõrzését tudom
megtenni. Erre sor is került. A kolléganõ
és a mûszaki osztály ügyintézõje a rendõr-
ség bevonásával kint volt a helyszínen,
jegyzõkönyvet vettek fel az ellenõrzés
megállapításairól, eredményeirõl. Ez még
folyamatban levõ közigazgatási eljárás,
ezért ennek eredményérõl tájékoztatást
adni nem tudok.
Macsim András: A miklósi asszonyok pa-
naszkodnak, hogy nincs hol parkolni a bi-
ciklikkel.
Erõs: Meg szeretném köszönni a mûszaki
osztálynak, hogy a Köztársaság úton a jár-
dát gyorsan és szakszerûen helyreállítot-
ták.
Novák Kovács Zsolt: Zajlik a vízrendezési
pályázat megvalósítása. A keret nem ele-
gendõ arra, hogy Sárbogárd valamennyi
belvizes problémáját megoldja. Bármeny-
nyire szomorú, de valahol kellett egy ha-
tárt húzni, hogy mely területek legyenek
érintettek ebben a pályázatban. Elhiszem,
hogy a szomszéd utcában azt gondolják,
hogy nem tartana sokból azt az utcát is még
bekapcsolni, de akkor nyilván utána jönne
a következõ utca is az igényével, és a végé-
re ott tartanánk, hogy Soprontól Nyíregy-
házáig ebbõl a pályázatból kell megoldani
a belvízrendezést. Mindenkit arra kérek,
legyenek türelemmel! Ezzel a pályázattal
nem fejeztük be a város vízrendezését,
folytatni fogjuk, ha lesz rá lehetõségünk és
módunk. Most a legégetõbb problémákat
igyekeztünk megoldani ezzel a pályázattal.

Szerkesztette: Hargitai Lajos és
Hargitai–Kiss Virág

Füstmentes óvodák
A nemzetközi „Ne gyújts, rá!” mozgalom világnapjának célja: a társadalom figyelmét felhívni a dohányzás
és a passzív dohányzás veszélyeire. A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve központi rendezvényét ebben az évben Nagykarácsonyban tartotta, melynek során kihirdette az
„Óvd magad, védd a környezetet!” pályázat eredményét. A megye 160 óvodájából 23 sikeresen pályázott,
és kiérdemelte a „Füstmentes Óvoda” címet, köztük az alapi, a cecei és a sárbogárdi Zengõ Óvoda. A
pályázat célja, hogy a környezet védelmére nevelje a gyerekeket. A legszigorúbb feltétel azonban az volt,
hogy az óvodákban senki nem dohányozhat. A pályázattal az óvodák dolgozóit: az óvónõket, dadákat, sza-
kácsnõket, takarítókat, udvarosokat próbálták rávenni arra: mutassanak jó példát a gyerekeknek!
A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv egészségfejlesztési osztály célja,
hogy a megyében minél kevesebb ember dohányozzon, mert a dohányzás a ma ismert legjelentõsebb
egészségkockázat. Ezért kezdeményezték az „Óvd magad, védd a környezetet!” pályázatot, melynek ré-
vén a lehetõ legtöbb óvodában elindulhat egy dohányzás-megelõzési program, mely felhívja a figyelmet a
dohányzás káros hatásaira, elutasító attitûdöt formál a gyermekekben. A pályázattal minden óvodás
nyert: tiszta levegõt, élhetõ környezetet, megalapozott tudást, mellyel felvértezve könnyebb lesz ellenállni
a dohányzás csáberejének. De nyertek kirakós játékot és egy õshonos fát az óvoda udvarára.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
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Átadták a mûfüves focipályát
2012. november utolsó vasárnapján, 25-én adták át Sárszentmik-
lóson a mûfüves futballpályát. Az ünnepségen az akkor mérkõzõ
Sárszentmiklós SE és a Mezõfalva csapata mellett Varga Gábor
országgyûlési képviselõ, dr. Sükösd Tamás polgármester, ifjabb
és idõsebb Nagy László, Bencsik István, a Fejér Megyei Labdarú-
gó Szövetség elnöke, valamint Schneider Béla az FMLSZ titkára
is részt vett.
Beszédet mondott dr. Sükösd Tamás, aki beszámolt a Sárszent-
miklós SE pályázatának részleteirõl s gratulált a megvalósításhoz.
Schneider Béla méltatta az egyesület munkáját, s további sikere-
ket kívánt az egyesület vezetõinek, játékosainak egyaránt.
A 2011 nyarán meghirdetett pályázatra gyors tervezést és engedé-
lyeztetést követõen került benyújtásra a mûfüves pálya építésé-
nek terve. Erre több mint 10 millió forint támogatást nyert az
egyesület, továbbá eszközbeszerzésre közel 3 millió forintot sike-
rült pályázati pénzbõl kapniuk, melybõl kapukat, hálót, új fûnyíró
traktort, gyepszellõztetõt vásároltak.
23.550.000 Ft összköltséggel, 16.485.000 Ft támogatással valósul-
hatott meg a mûfüves pálya. A kivitelezést 2012 márciusában
kezdték meg, majd az utolsó fázisban, júniusban a mûfû terítését
végezték el. A TAO-program keretében megépített mûfüves pá-
lya új lehetõséget biztosított arra, hogy a 130 igazolt játékossal le-
terhelt egyetlen élõfüves futballpálya kihasználtsága és leterhelt-
sége csökkenjen.
A Sárszentmiklós SE nem csak ezeken a pályázatokon vett részt.
A tavalyi évben szintén a TAO-program keretében másik 5 egye-
sülettel együttmûködve A Sikeres Csapatjátékokért Közhasznú

Alapítvánnyal pályázott utánpótlás-nevelés fejlesztésére. Ebbõl a
pályázati forrásból felszerelés-vásárlásra s a maradékból edzõtá-
borozásra is jutott pénz.
A megnyitóban köszönetet mondtak mindazoknak a vállalkozá-
soknak, akik segítettek abban, hogy megépülhessen a mûfüves
futballpálya Sárszentmiklóson. Az átadás végén Varga Gábor, dr.
Sükösd Tamás, id. Nagy László és Schneider Béla elvágták a sza-
lagot, ezzel megnyitva a pályát a további használatra.

Hargitai Gergely

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Referencia-intézményi minõsítésre és szolgáltatásokra készül
fel az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda–Bölcsõde

2012. november 28.
Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda–Bölcsõde 2011 augusztusában pályázatot nyújtott
be az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program elnevezésû
támogatási rendszeréhez a ,,referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása
és felkészítése” címmel megjelentetett TÁMOP 3.1.7-11/2 jelû pályázati felhívásra. A
projektet támogatásra alkalmasnak ítélte az Európai Szociális Alap.
A támogatás összege: 3.000.000 Ft, a támogatás aránya: 100 %.
A projekt megvalósításának idõszaka: 2012. 04. 01–2012. 11. 30.
A ,,Referencia-intézményi minõsítésre és az országos hálózatban való szolgáltatásra felké-
szülés az Alapi Óvodában” címû, TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0174 azonosító számú projektünk
célja a referencia-intézményi mûködéshez szükséges feltételrendszer megteremtése, felké-
szülés a ,,jó gyakorlatok” továbbadására, belsõ szakmai fejlesztés.
Jó gyakorlataink:
– ,,Fussunk, szaladjunk” – mozgásfejlesztés óvodáskorban
– ,,Az õszidõ is szép lehet, kívánunk hosszú életet…” – ünnepi és hétköznapi

lehetõségek az érzelmi nevelésre, különös tekintettel az idõskorúak tiszteletére
– ,,Kicsi vagyok én…” – kétéves kortól az óvodában
Pályázatunkban a referenciahelyi minõsítéshez, mûködéshez szükséges fejlesztési tevékeny-
ségekre nyertük el a 3.000.000 Ft összegû támogatást.
Ebbõl képzésekre, szaktanácsadásra 39 %-ot, egyéb költségekre, szolgáltatásokra 11 %-ot,
eszközbeszerzésre 26,66 %-ot, belsõ szakmai megvalósításra 23,34 %-ot fordítottunk.
Referencia-területünk, mely felkészülésünk és kínálatunk szerves részét képezi: a kompeten-
cia alapú nevelési és oktatási programot átfogóan és mintaadóan alkalmazó intézmény, refe-
renciahely.

Alapi Óvoda és Egységes Óvoda–Bölcsõde
Cím: 7011 Alap, Vörösmarty út 7.
E-mail: bobiovi@tolna.net
Honlap: www.alap.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Megyei
Prima-díjkiosztó

Mint arról korábbi lapszámunkban hírt adtunk,
a VOSZ Fejér megyei szervezete 12 jelöltet vá-
lasztott ki közel kétszázból az idei megyei
Prima-díjra, köztük két sárbogárdit: Filep Sán-
dor festõmûvészt és Hargitai Lajost, lapunk fõ-
szerkesztõjét.

A díjátadó gálára november 24-én, szombaton
este került sor a székesfehérvári Szent István
teremben.

A 12 jelölt elismerõ oklevélben részesült, s
egyúttal egy ajándékcsomagot, egy üveg külön-
leges pálinkát, egy vásárlási utalványt és egy ku-
pát is átvehettek. Közülük az internetes és kü-
lönbözõ lapokhoz leadott szavazatok alapján a
Teleki Blanka Gimnázium, a gála résztvevõi-
nek szavazatai alapján pedig dr. Mezõszent-
györgyi László testnevelõ kapott közönségdí-
jat. Három jelöltet: Brakszátor Istvánné (szü-
letett Gede Teréz) óvónõt, dr. Orosz András
szülész–nõgyógyászt és a Quimby zenekart 1-1
millió Ft-os csekkel jutalmazták.

Díjaztak több közalkalmazottat, a közbizton-
ság, az ipar, a kereskedelem, a mezõgazdaság és
a szolgáltatás területén kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtó szakembereket is.

Ezúton is köszönetet mondunk mindenkinek,
aki szavazatával támogatta a két sárbogárdi je-
löltet!

Szerkesztõség
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Rogán Antal Sárbogárdon
Országjáró körútján múlt pénteken Sárbo-
gárdra látogatott Rogán Antal, a Fidesz
országgyûlési képviselõcsoportjának elnö-
ke. A politikus egyben a parlament gazda-
sági kabinetvezetõje és az V. kerület pol-
gármestere. E sokrétû tevékenységével
meghatározó szerepet tölt be Magyaror-
szág politikai arculatának formálásában.
Sárbogárdi látogatásán találkozott a tér-
ség polgármestereivel, a Fidesz szimpati-
zánsaival, helyi közéleti személyiségekkel.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ ven-
dégeként felkereste lapunk szerkesztõsé-
gét is.
– Nagy változások zajlanak most az ország-
ban, különösképpen a gazdaságban, köz-
igazgatásban, politikai közéletben. Gondo-
lom, országjáró útjának e változásokhoz van
köze. Milyen feladattal járja elnök úr az or-
szágot?
Rogán Antal: – Valóban ezekrõl a változá-
sokról cserélünk eszmét az itt élõ embe-
rekkel. Az elmúlt két esztendõben az egyik
legfontosabb küzdelem az adósság ellen
folytatott harc volt. Magyarországon 2002-
höz képest hihetetlenül megnõtt az állam-
adósság. Amikor az elsõ polgári kormány
átadta a kormányrudat 2002-ben a szocia-
listáknak, akkor Magyarországon 8.600
milliárd Ft volt az államadósság, 2010-ben
ez 20.800 milliárdra, két és félszeresére
nõtt. A kérdés az, hogyan fizetjük ezt most
vissza. Azért adóztattuk meg a bankokat, a
távközlési cégeket, az energiaszolgáltató-
kat és a multinacionális vállalatokat, mert
azt gondoltuk, hogy nem az embereknek
kell visszafizetni az államadósságot. De
adóssággal küzdenek a családok is. Ezért a
kormány több intézkedést hozott a deviza-
hitelesek megsegítése érdekében. A kö-
vetkezõ lépés az önkormányzatok adóssá-
gának a rendezése, melyek azért alakultak
ki, mert 2002 és 2010 között a szocialista
kormányok nem tartották be azt a régi
megállapodást, ami a rendszerváltozáskor
született a kormányok és az önkormány-
zatok között. Ennek az volt az egyik olda-
lán, hogy a települések tartják fenn az isko-
lákat, a rendelõintézeteket, a kórházak je-
lentõs részét. Ezért cserébe a kormányzat
vállalja azt, hogy mindezeket finanszírozni
fogja.
– A terhek egyre nõttek, a finanszírozás meg
nem nõtt.
Rogán: – Erre példa, hogy 2002-ben egy
óvodai gyerek támogatására évi 84.000 Ft
volt, 2010-re ez 47.000 Ft-ra csökkent. Te-
hát pénzt vontak el az önkormányzatoktól.
Nem adták oda a tanárok bérének, a fûtés-
költségek fedezetét, nem adtak oda na-
gyon sok mindent. És ezt helyi adókból
nem lehetett fedezni, ezért az önkormány-
zatok eladósodtak. A támogatásokhoz az
önrészt hitelbõl kellett fölvenniük, ezért
van az, hogy az önkormányzatok adóssága
mostanra jelentõsen megnõtt a
2004-2005-ös 250-300 milliárd Ft-ról 1.200
milliárd Ft-ra. Ezért a kormány most úgy

döntött, hogy átvesszük az intézményfenn-
tartói feladatokat az önkormányzatoktól,
részben az egészségügyi feladatokat és
közigazgatási feladatokat is, s egyúttal kifi-
zetjük a települések adósságait is. Az 5.000
fõ alatti települések adósságát már 2013.
január 1-jétõl teljes egészében magára vál-
lalja a kormány, az 5.000 fõnél nagyobb te-
lepülések esetében a következõ év elsõ ne-
gyedében a kormány és a települések veze-
tõi tárgyalásokat folytatnak errõl, és az
adósság nagy részét tõlük is átvállaljuk at-
tól függõen, hogy mekkora a település
adóerõ-képessége. A települések ezzel ki-
szabadulnak az adósrabszolgaságból, és
arra tudnak koncentrálni, hogy a helyben
élõk számára tudjanak jó szolgáltatásokat
nyújtani, a településfejlesztéssel tudjanak
törõdni.

– Hátrányos helyzetû a mi térségünk, itt van-
nak az ország legjobb földjei, ennek ellenére
óriási a szegénység.

Rogán: – Ennek egyik oka, hogy Magyar-
ország sok szempontból helytelen politikát
követett. Nem arra koncentráltunk, hogy
termeljünk, feldolgozó üzemek, gyárak
épüljenek, a földbõl sok termék legyen,
amit Magyarországon meg külföldön is el
tudunk adni. Sorra épültek ugyanakkor a
nagyáruházak, a szolgáltató központok.
Ennek nem az lett az eredménye, hogy itt
magyar árukat adjanak el, hogy a helyi ke-
reskedelembõl az ország legyen gazda-
gabb. S ezek a cégek kiviszik a profitot Ma-
gyarországról. Mi azt gondoljuk, hogy
ezen változtatni kell. Ezért támogatjuk a
gyárak létesítését, ezért tartjuk fontosnak,
hogy a magyar kis- és középvállalkozások
erõsödjenek, és a föld haszna az országban
maradjon, hogy megvédjük a magyar mun-
kahelyeket. A munkahelyvédelmi akció-
tervben a képesítés nélküli fizikai dolgo-
zók, az 55 év felettiek foglalkoztatását is
ezért támogatjuk jelentõs kedvezménnyel.
Azt mondjuk, hogy ne a bért csökkentsék a
vállalkozók, hanem mi adunk nekik adó-
kedvezményt, hogy olcsóbb legyen foglal-
koztatni az embereket. A képesítés nélküli
dolgozóknál és az 55 év felettieknél elen-
gedjük az emberek után fizetendõ adó fe-
lét, a 25 év alattiaknál, a szülésrõl visszaté-
rõ nõknél pedig elengedjük az egészet két
éven keresztül. Az önfoglalkoztató kisvál-
lalkozások (cipész, fodrász stb.), melyek 6
millió Ft-nál kisebb éves árbevétellel ren-
delkeznek, kapnak egy nagy adókedvez-
ményt. Nekik nagyon egyszerû adórend-
szerben havi 50.000 Ft adót kell csak fizet-
niük. Ezért cserébe az összes többi jövede-
lem az övék. A 25 fõnél kevesebbet foglal-
koztató kis- és középvállalkozások szintén
komoly adókedvezményt fognak kapni
azért, hogy több embert tudjanak foglal-
koztatni. A vállalkozók régi vágyálma volt,
hogy akinek 125 millió Ft-nál kisebb az ár-
bevétele, annak nem kell addig kifizetnie
az adót, az áfát, amíg egyébként a számla
ellenértékét nem kapta meg. Az új földtör-

vénynek kifejezetten az a célja, hogy Ma-
gyarországon azok tudjanak földet birto-
kolni, akik a földbõl élnek. Ez egy nagybir-
tokellenes földtörvény, ami most az or-
szággyûlés elõtt van. Eddig is volt Magyar-
országon 2.500 hektáros földszerzési kor-
lát, de ebbe nem kellett beleszámítani az
államtól bérelt földeket. Ott annyi földet
lehetett bérelni, amennyit akartak.
– Valamikor Sárbogárd volt az ország „disz-
nófõvárosa”. Ma üresek az ólak.
Rogán: – Magyarország oda jutott, hogy a
komoly húsipari üzemek is külföldrõl hoz-
zák be a sertést.
– Sokkal rosszabb minõségben.
Rogán: – A következõ évtõl e téren is lesz
komoly változás, mert bevezetjük az ún.
fordított áfát a sertéstartásnál. Ezzel el
tudjuk érni, hogy hazai sertés kerüljön a
hazai áruházláncok pultjaira a hazai fel-
dolgozóktól. Ennek a kulcsa az, hogy a
kormánynak kell tulajdonolni az agrár-
bankot és finanszírozni a hazai kisvállalko-
zásokat, akik pl. kis vágóhidakat akarnak
fenntartani, mert a kis vágóhíd hazai alap-
anyagból fog dolgozni.
– Varga Gábort kérdezem: ezzel az új lehe-
tõséggel mit kapnak a cecei emberek?
Varga Gábor: – Egy példaértékû minta-
program indult Cecén a nyúltenyésztés fel-
futtatására az önfoglalkoztatás keretén
belül. Az önkormányzat az önfoglalkozta-
tásban integrátori szerepkört tölt be. Meg
kell változtatnunk azt a szemléletet, hogy
mindenki azt várja, hogy az állam, az ön-
kormányzat oldja meg az õ problémáját.
Mi megteremtjük azokat a keretfeltétele-
ket, amikkel el lehet indulni.
– Az emberek pedig élhetnek a lehe-
tõségekkel.
Varga: – Cecén szorgalmasak az emberek,
és a nehéz körülmények közt is próbálnak
magukon segíteni. Erre az állami, önkor-
mányzati keretek adnak szélesebb lehetõ-
séget. Az egyszerûsített adózás, a vállalko-
zások mûködési feltételeinek javulása so-
kat jelent majd. Rogán úr, mint tõsgyöke-
res vidéki, nagyon jól tudja, mirõl beszélek.
Rogán: – Egy 300 lelkes kisfaluban,
Szakonyfalun születtem, ahol mindenki is-
meri a másikat. Ott nevelkedtem 18 éves
koromig, amíg egyetemistaként Pestre
nem kerültem. Nagyapám gazdálkodó volt
világéletében. A kétkezi paraszti munká-
ból én is kivettem a részemet. Lovakat, te-
heneket, disznót tartottunk, baromfiudvar
volt. Szénát gyûjtöttünk egész nyáron. Ak-
kor még a gyerekeknek is dolgozni kellett.
És ez nem vált káromra.
– Ugye, akkor még tele volt állattal az udvar?
Rogán: – Így van. Jobban örülnék neki, ha
ez visszatérne. Gyerekkoromban én még
minden reggel azzal indítottam és zártam a
napot, hogy a helyi tejcsarnokba vittem a
tejet. Ma már ezek a helyi tejcsarnokok

Folytatás a következõ oldalon.
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Ugyan jelenlegi állapotában is varázslatos
a dégi Festetics-kastély és a parkja, és órá-
kig el tudna idõzni, merengeni az ember az
egykori nemesi család lábnyomain, a fel-
újítás mind az épület, mind a park eseté-
ben sürgetõ. Most ez utóbbi helyreállításá-
ra kerül sor három KEOP-pályázat révén,
három ütemben, a Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központ, valamint konzorciumi partnerei:
a VADEX és Dég önkormányzata össze-
fogásával. Eredeti, XIX. századi képét sze-
retnék visszaadni a parknak, a tórendszer
és környezete rekonstrukciója révén. A
részleteket a helyszínen tartott kedd dél-
elõtti sajtótájékoztatón ismerhettük meg,
melyet ragyogó napsütés, forró gesztenye,
tea és bor fûszerezett.
Az eredetileg 300 hektáros parkot három
patak találkozásánál hozták létre 1813 és
1820 között Festetics Antal megbízásából.
A kert tervezõje feltételezhetõen Pollack
Mihály volt, aki a klasszicista kastélyt is al-
kotta.
Az építéskor az országutat kiegyenesítet-
ték, fasorral szegélyezték, így a kastély im-
pozáns udvari homlokzata 14 km-rõl lát-
ható volt. A tágas tisztások és hosszú nyila-
dékok a park és település nevezetes épüle-
teit, pontjait (a két templomot, a holland
házat, a nagy konyhakertet, benne a na-
rancsházzal és dézsmapincékkel stb.) tet-
ték láthatóvá a kastély lakói számára. Szá-
mos különleges növény is helyet kapott a
parkban.
Az 1950-es években készült légi felvétele-
ken még szépen látszik az angolkert régi
formája, a kastélyból látható nyiladékok
rendszere, ami azonban a szocialista park-
gazdálkodás következtében megváltozott.
A 11,3 ha területû tó eliszaposodott, elmo-
csarasodott, hídjai átalakításra szorulnak
(11 gyalogoshíd épül meg eredeti formájá-
ban); a park egyes részei összeomoltak,

másutt katonás rendbe ültetett facseme-
ték torzítják a képét.
Az elsõ ütemben a kastélyban mûködõ
egykori gyermekotthon lakóinak épült be-
tonmedencéket, sportpályákat számolják
fel, illetve a tórendszert kotorják, tisztítják
ki, és rendbe teszik annak vízrendszerét.
Ezzel nemcsak a vízi ökoszisztéma egyen-
súlya áll helyre, hanem megszûnik az árvíz-
veszély is, mely a szélsõséges idõjárás és a
felelõtlen beavatkozások miatt felerõsö-
dött és jelentõs károkat okozott az elmúlt
évtizedekben.

Összesen 785 millió Ft-ból valósulhat meg
a három ütem. Ebbõl az elsõ már a megva-
lósítás fázisába lépett, a másik kettõ kivite-
lezésére beadott pályázatok még elbírálás
alatt vannak.
Többek reménye, kívánsága szerint ezután
a kastélynak kell következnie…

Hargitai–Kiss Virág

nincsenek, s bizony hiányoznak. Ezért is
szükséges, hogy az állam megteremtse egy
agrárbankon keresztül a mezõgazdasági
vállalkozások finanszírozási feltételeit.
– Föláshatjuk akkor újra a befüvesített kert-
jeinket, mert el lehet adni ismét a saját ter-
ményt, és építhetünk újra kalákában házat,
mert a munka helyett inkább a fogyasztást
adóztatják?
Rogán: – Így van. A szüleim a családi há-
zunkat még kalákában építették. Én is ott
voltam az építkezésen gyerekként, s tu-
dom, hogy mindenki jött a faluból és segí-
tettek a házunk építésében, mi meg segí-
tettünk mások házának az építésében.
Ezeket a házakat meg akarták adóztatni
2009-ben, és csak az utolsó pillanatban, a
2010-es kormányváltással sikerült ezt
megakadályozni. Hagyni kell, hogy az em-
berek megpróbálhassanak többet keresni.
Nem a bérekre jutó adót kell növelni, ha-
nem a fogyasztásra jutót, a kis- és közép-
vállalkozások terheit csökkenteni kell, he-
lyette a multinacionális vállalatokat és a
bankokat kell adóztatni, hogy a munkanél-
küliség csökkenjen, a foglalkoztatottak
száma pedig nõjön. Ezért kellenek a köz-
munkaprogramok és a 2013-ban beveze-
tésre kerülõ adókedvezmények a vállalko-
zásoknál, hogy több munkahelyet tudja-
nak teremteni.

Hargitai Lajos

Régi fényt kapRégi fényt kap
a dégi kastélyparka dégi kastélypark

Szeretettel meghívjuk az alapi
református gyülekezetben tartandó

HITMÉLYÍTÕ/
EVANGELIZÁCIÓS

ALKALOMRA

ezen a héten pénteken
(november 30.) délutánra.

Egy négyfõs „csapat” érkezik hozzánk a
PARAKLÉTOSZ Alapítványtól:

dr. Tatai István (PhD) református lel-
kész, alapítványi elnök (Hatvan);

Bagi László nyugalmazott református
lelkész, az alapítvány tiszteletbeli elnö-
ke;

Tatai Zoltán presbiter (Hatvan);

Rózsahegyi Barnabás, a Vigasztaló ki-
advány munkatársa.

Az összejövetel délután 3-kor kezdõdik
és kb. 6-ig tart. Ha valakinek lehetõsége
van, kérjük, hozzon magával pogácsát,
süteményt vagy üdítõt.

Mindenkit szeretettel várunk!

A gyülekezet presbiterei és lelkésze

Alap–Alsószentiván Református
Missziói Egyházközség

7011 Alap, Béke utca 8-10.,
tel.: 06 (25) 220-061
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Cecei sulibörze
Székesfehérvári verseny

A Cecei Általános Iskola 4. évfolyamos diákjaival nagy örömmel
és izgalommal vártuk a november 22-én a székesfehérvári Hétve-
zér Általános Iskolában megszervezett szövegértési versenyt, me-
lyet ebben az évben is a Móra Könyvkiadó támogatott.
A diákok már a tanév eleje
óta készültek a versenyre,
amelynek témát Siri Kolu
„Mi, Banditáék” címû regé-
nye adott. A versenyzõk nagy
izgalommal olvasták el a
gyermekregényt és készültek
fel tanáraik, Géringerné
Horváth Hajnalka és Hor-
váthné Sohár Eszter segítõ
közremûködésével a vetélke-

désre. A több éves tapaszta-
latok alapján, amelyeket az
elmúlt évek versenyei során
szereztünk, tudtuk, hogy na-
gyon aprólékos kérdésekre
számíthatunk.
A vetélkedõt 19. alkalommal
rendezték meg Székesfehér-
váron, 23 csapat részvételé-
vel. A feladatokat 8 helyszí-
nen, 10 perces idõkerettel va-
lósították meg a szervezõk.

Akadályverseny, ügyességi játékok, fejtörõk szerepeltek a
versenyfeladatok között.

A megmérettetés nagy élmény volt, kellemesen elfáradtunk ezen
a szép délutánon, mely nagy lépést jelentett a diákjaink olvasóvá
nevelésében.
A verseny eredménye nagyon szorosan alakult, csapataink jó
eredménnyel zárva a középmezõnyben végeztek. Az iskolánkat
Horváth Lilla, Szadai Bettina, Redzsepi Erzana, Veres Dávid,
Horváth Zoltán és Klazer Balázs képviselte.
A megmérettetésnek közösségi hozadéka is van, ugyanis élmé-
nyeinket itthon elmesélve a többi negyedikes diák is kérte, hogy
rendezzük meg a helyi vetélkedést is a regénybõl, amit tavaszra
tervezünk.

Környezetismereti
verseny

A Cecei Általános Iskola csapa-
ta az idei évben is jelentkezett a
sárkeresztúri iskola által meg-
hirdetett környezetismereti ve-
télkedõre. A november 19-én
megrendezett versenyen egy
háromfõs csapattal vettünk
részt. A cecei csapat tagjai: Alt-
hammer László 2., Csorján Ad-
rián Attila 3. és Pozmann Roland 4. osztályos tanulók voltak. A
verseny feladatai játékosak voltak, a gyermekekhez közel álltak,
és az iskolai tananyagra épültek. Emellett nagy elõnyt jelentett a
mindennapi életben megszerzett tapasztalat, a jó problémameg-
oldó képesség és a logikai gondolkodás megléte.
A vendéglátás és a szervezés magas színvonalú volt, melyet köszö-
nünk a szervezõknek! Diákjaink jó versenyzéssel a 2. helyet sze-
rezték meg, melyhez gratulálunk nekik! Külön köszönet a gyer-
mekek versenyre való felkészítésében nyújtott munkájáért Földi
Józsefné tanítónõnek.

Nyílt napok
Az iskola hagyományainak megfelelõen az idei évben is meghir-
dette a nyílt napokat. Ennek keretében november 20-a és 23-a kö-
zött 8.00 és 10.00 óra között minden tanulócsoportban lehetõség
nyílt a megszervezett tanórák meglátogatására, megtekintésére
az osztályokba járó diákok szüleinek, illetve iskolánk többi peda-
gógusának.

A rendezvények jó alkalmat biztosítottak az érdeklõdõ szülõknek
arra, hogy betekintést nyerjenek iskolánk életébe, megismerjék a
pedagógusaink által alkalmazott módszereket és nem utolsó sor-
ban arra is, hogy megfigyelhessék gyermekük viselkedését, tan-
órai aktivitását, munkáját egy iskolai szituációban. A programok
során volt alkalom arra, hogy a szülõk információt kérjenek gyer-
mekük iskolai elõmenetelérõl, lehetõség volt az osztályfõnökök-
kel és a szaktanárokkal való közvetlen kommunikációra is.
Reméljük, ezen rendezvénnyel is hozzájárultunk az intézmény és
szülõi ház közötti szoros együttmûködés kialakítására. A nyílt na-
pok nemcsak a szülõknek szóltak, hiszen lehetõséget biztosítot-
tak az intézményen belüli hospitációra, amelynek keretében kol-
légáink meglátogathatták egymás óráit, így megvalósítva a hori-
zontális tanulás elvét.

Hétéves a Búzavirág
Születésnapi mûsorra és bálra invitálta a barátokat, rajongókat, érdeklõdõket a
Cecei Búzavirág Népdalkör szombaton este a helyi mûvelõdési ház nagytermé-
be, a csapat fennállásának hétéves évfordulóját ünnepelni. Meg is töltötték a
termet mindazok, akik eleget tettek a szívélyes meghívásnak.
Elsõként Varga Gábor polgármester köszöntötte az ünnepelteket, majd megis-
merhettük a népdalkör történetét. Kiemelt méltatásban részesült Varró János,
az együttes mûvészeti vezetõje, akinek magas színvonalú munkája nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy a Búzavirág számos szép sikerrel büszkélkedhet.
Az igari vendégek, a cecei óvoda Ficánka csoportjának kedves kis zenés–tán-
cos mûsora és egy mesemondó tették még emelkedettebbé az eseményt,
amiben természetesen felléptek a házigazdák is, megmutatva sokrétû tehetsé-
gük más oldalát is egy színdarab révén.
A mûsort bál követte, Szabó László zenei közremûködésével, melynek bevéte-
le a Búzavirág Népdalkör javát szolgálja.
Az eseményrõl készült felvétel megtekinthetõ a Bogárdi TV mûsorában.

Tudósítónktól
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Nyelvoktatás a kisgimiben
Az immár 20 éves múltra visszatekintõ
nyolcosztályos gimnáziumi képzés egyik
központi célkitûzése, hogy biztos nyelvtu-
dás birtokában hagyják el a diákok a gim-
náziumot. A nyelvi alapozásként tanult la-
tin nyelv mellé angol, francia, német, olasz
és orosz nyelv választható.
Már az elsõ nyelv kiválasztása is az osztály-
ba jelentkezõ diákok igényeitõl függ. Az
elmúlt években az angol nyelv iránt Euró-
pa-szerte megnövekedett érdeklõdés ki-
szorította a kisebb nyelveket a képzés alsó
évfolyamairól, és azokat a diákok a 9. osz-
tályban választották a latin helyett.
A második idegen nyelvet emelt óraszám-
ban oktatjuk. A képzés jellegébõl adódóan
rendszerezettebb, elmélyültebb tudás bir-
tokába juthatnak a tanulók, melyhez a
szükséges kompetenciák fejlesztése is tár-
sul.
A nyelvi képzést segíti iskolánk több mint
20 éves francia és a több mint 10 éves né-
met cserekapcsolata. Emellett az angol
szakos kollégák rendszeresen szerveznek
utazást Angliába is.
Hosszú évekre visszamenõen szép ered-
ményeket tudunk felmutatni nemcsak a
megyei, de az országos nyelvi versenyeken
is.

Említést érdemel, hogy a legutóbbi érett-
ségi vizsgákon (június, november) a bizott-
ságok külsõs elnökei kiemelték, hogy rit-
kán hallhattak olyan magas színvonalú
szóbeli feleleteket, mint itt. Évtizedet
meghaladó érettségi elnöki pályafutásuk
alatt egy alkalommal sem adhattak át
annyi dicséretet, mint az itteni érettségi
vizsgán. Hangsúlyozták azt is, hogy „a di-
cséretes ötös feleletek magas számára
büszke lehet az iskola, ezen belül diákjaik-
ra a szaktanárok és tanáraira az igazgató.”
A nyolcosztályos képzésben a nyelvválasz-
tás a szülõk és gyermekeik kezében van.
Természetesen 5. osztályban két nyelvi
csoportnál több nem indulhat. Szabadon
választható már 5. osztályban is vala-
mennyi, az iskolánkban oktatott idegen
nyelv. 9. osztályban újabb két nyelvet vá-
laszthat az osztály. Ez lesz a magasabb óra-
számban tanított második idegen nyelv.
A nyelvoktatásban jártas szakemberek
sokszor azt tanácsolják, hogy egy nyelvta-
nilag összetettebb nyelvvel érdemes kez-
deni a nyelvtanulást, mivel utána az angol
elsajátítása már sokkal könnyebb lesz, így
négy év alatt is eljuthatnak a diákok a kö-
zépfokú nyelvvizsga szintjére.
Iskolánk minden lehetõséget igyekszik
megteremteni a sikeres nyelvoktatáshoz

(utazások, nyelvi szakkörök, interaktív
tanórák, változatos pedagógiai módsze-
rek), hiszen a következõ tanévtõl hozzánk
járó kisdiákok számára a nyelvvizsga való-
színûleg feltétele lesz a felsõoktatásba való
bejutásnak.

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. 14.00 óra.

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

A Temze torkolatánál ...

... és Párizsban

Bonjour!

Buongiorno!Salut!

Good morning!

TSCHÜSS!

Ciao!

GUTEN TAG! Hello!

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.

MIKULÁS-DISZKÓ
Idõpont: 2012. december 8.

Helyszín: Mészöly Géza Általános Iskola.

Belépõ: 800 Ft. Mikulás-ruhában ingyenes!
Mikulás-sapkában: 100 Ft kedvezmény!

Zene: Kiss Gábor.

A diszkó alatt büfé üzemel.

Az est bevétele a Zengõ Óvoda Alapítványát támogatja.
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Vándorlásaim 16.
Sikeres év végi egyetemi vizsgáim után
gondtalan nyaram volt. Szüleim végtelenül
boldogok voltak, hogy a fiukból matemati-
kus lesz. Apám a helyi általános iskolában
tanított. A szeptember 3-ai évnyitójára szí-
vesen elmentem. Azért is, mert beszívhat-
tam régi iskolám jól ismert illatát, s talál-
kozhattam volt tanáraimmal, sok régi is-
merõssel, akiknek büszkén beszélhettem
az egyetemi életrõl. Aztán megnéztem jól
magamnak az új, fiatal pedagógus lányo-
kat, akik most kerültek ide tanítani. Külö-
nösen az egyikük keltette föl az érdeklõdé-
semet, aki hetyke pillantásomra nem jött
zavarba, hanem bátran a szemem közé né-
zett, és beszólt nekem:
– Mit bámulsz? Nem én vagyok a temp-
lomban az oltárkép!
– Azt én se gondolnám. A szentek nem így
tekintenek az emberfiára, ahogy te rám
néztél – feleltem neki hasonló stílusban.
Aztán szó szót követett, beszédbe elegyed-
tünk. Vágott az esze, mint a borotva, nem
kertelt. Egyenesen beszélt, és ez igencsak
imponált nekem. Kiderült, hogy szereti a
verseket. Elkezdtem mondani egyet, õ
folytatta, s aztán jött a másik, majd a har-
madik, negyedik.
– Milyen könyveket olvasol?
– És te mit olvasol?
És ki tudja, hogy még mi mindenrõl esett
szó, de végigbeszélgettük az egész dél-
utánt, majd az estét. Meleg szeptemberi
nap után kellemes volt az este. Kivittünk
egy pokrócot a csatorna partjára, leheve-
redtünk, beszélgettünk, aztán az egész éj-
szakát végigszerelmeskedtük. Így történt
ez a következõ nap, majd azután is, míg ne-
kem is vissza kellett menni Szegedre, kez-
dõdött az egyetemi oktatás. De attól kezd-
ve az eszem már nem a tanuláson járt.
Amikor tehettem, mentem haza, aztán õ
jött hozzám. Egyszer aztán mondja: babát
vár – mit csináljunk? Föl se merült ben-
nünk, hogy elvetessük, én kijelentettem: a
gyereknek apa kell, elveszem feleségül.
Amikor otthon bejelentettem, hogy mi a
szándékunk, kitört a családi balhé. Oda a
karrierem, nem tudom befejezni az egye-
temet stb., stb. De minél inkább tiltakoz-
tak, én annál dacosabb lettem. Megvettük
a karikagyûrût és összeházasodtunk.
A nászéjszakánkon arra ébredtem, hogy
rázza a vállam:
– Ébredj, elment a baba, elment a baba!
Most mi lesz?
Ott ült vérben úszva és sírt.
Mintha egy hatalmas szakadék nyílt volna
meg elõttem; zuhanok bele a mély sötét-
ségbe, s nincs kapaszkodó sehol. Elkezd-
tem megállíthatatlanul sírni. A sírás lázas,
remegõ sírógörcsbe torkollott. Aztán már
õ próbált vigasztalni teljesen eredményte-
lenül. Gyászoltam a semmibe hullt, várat-
lan–kényszerû apaságomat, s ekkor döb-
bentem rá: örökre megváltozott az életem.
Letértem arról az útról, amit a szüleim
megálmodtak nekem. Már nem leszek ma-

tematikus kutató tudós, itt ülök a megsem-
misült egzisztenciám romjain.
Otthagytam az egyetemet, hazajöttem a
szülõfalumba. Feleségemmel albérletben
laktunk. Nem volt munkám. Elmentem a
téeszirodára, ahol téli idénymunkában trá-
gyahordáson dolgoztam két hónapig. A te-
metõben régi sírkövek újrafestését vállal-
tam. Újrafestettem az emlékmûre fölvé-
sett hõsi halottak neveit. Aztán nagyapám-
nak segítettem a szõlõmunkáknál.
Igazából nem éreztem kétségbeesést ek-
kor már. Éltem egyik napról a másikra.
Fájt egy kicsit, hogy otthagytam az egyete-
met, s még sokáig csodálkozva tekintettem
férji mivoltomra, arra, hogy nekem felesé-
gem van. Ez sokáig nem jutott el a tudato-
mig. Ebbe a házasságba egyszerûen bele-
szédültünk mindketten. A szerelem lángo-
ló tüze tartotta egyben a kapcsolatunkat.
Aztán újra babát vártunk. Állást is kaptam,
népmûvelõ lettem ott, a faluban. Nagy
öröm volt mindkettõnknek az elsõ kislá-
nyunk születése, s rövidesen megszületett
a másik kislányunk is. Büszkén sétáltunk
velük a faluban. Toltuk a babakocsit, a né-
nik megálltak, megcsodálták a két gyönyö-
rû, szõke gyermekecskét. Kaptunk egy
szolgálati lakást, s mindketten levelezõn
végeztük a fõiskolát. Úgy tûnt, hogy lassan
sínre kerül az életünk. De a forró szerelem
mellett egyre többet veszekedtünk. A nagy
veszekedések után gyönyörûek voltak a ki-
békülések. Nem igazán illettünk össze, de
ez akkor még nem jutott el a tudatunkig.
Csak lassan derült ki, hogy mindegyikünk-
nek más az elképzelése az életrõl, s ez az
együttélés során egyre inkább felszínre ke-
rült. Közben persze boldogok is voltunk,
aztán meg nem. Olyan volt az életünk,
mint a libikóka. Hol fönt, hol lent.
Máig az a meggyõzõdésem, hogy egyenes-
be lehetett volna hozni ezt a kapcsolatot,
ha meg tudjuk erõsíteni magunkban az
egymás iránti tiszteletet, a kölcsönös elfo-
gadást, de nem ez történt. Nem fogadtuk el
a másikat olyannak, amilyen. Egyre inkább
eltûnt a küzdelmek homályában, hogy mi-
lyen izgalmas, szép nõnek láttam õt elein-
te. A harag, a megbántottság tükrében õ is
csúnya lett számomra. Egyre erõsödött a
régi kisebbségi érzésem, hogy nekem csak
csúnya nõ lehet a párom, mert nem érdem-
lek mást. Mert hát én is csúnya vagyok, egy
faragatlan tuskó paraszt.
Amikor a harmadik babát vártuk, azt érez-
tem, nincs értelme harmadik gyereket vál-
lalnunk, s megegyeztünk, hogy elvetetjük.
Ebbe õ egy nekem hozott áldozatként
egyezett bele, hogy ezzel megmentsük a
házasságunkat. Ez a döntés közös életünk-
re végzetes hatással volt. Ma is elõttem az
arca, ahogy az abortusz után hazajött. Ki-
égett reménytelenség volt a szemében. El-
veszett belõle az a kamaszosan kihívó fény,
amitõl olyan kedvesen szemtelenné tette
hajdan a mosolyát. Gyilkosnak éreztem
magam. Ez a közös bûn fekete ködként
ránk telepedett, s ha egymásra néztünk, je-
gessé vált a tekintetünk. Ettõl kezdve meg-

változott. Órákon át csak ült a heverõn és
nézett maga elé. A veszekedéseink egyre
borzalmasabbak lettek. Mindketten ver-
gõdtünk ebben a csapdában. Nyugodtabb
idõkben próbáltunk egymásba kapaszkod-
ni, de mindegyre erõsebben közénk tele-
pedett a boldogtalanság. Éjszakába nyúló-
an beszélgettünk, mit tehetnénk, hogy ez a
házasság rendbe jöjjön, de csak jártunk
körbe-körbe, s nem jutottunk egyrõl a ket-
tõre.

Utolsó reményként azt kérte, költözzünk a
Dunántúlra. Mindig oda vágyott. Talán ott
rendbe jön minden.

Szép lakást kaptunk Dunaföldváron a Fe-
kete-hegyen. Kilátással a Kálvária-domb-
ra. Az ölembe vettem, úgy vittem át a kü-
szöbön a szépen berendezett új lakásba.
Betelepítettem a kertet otthonról hozott
szõlõvel, gyümölcsfával. Minden reggel
úgy indultunk biciklivel, hogy a vázon ült a
feleségem, hátul a csomagtartón a két gye-
rek. Õket vittük az óvodába, mi pedig dol-
gozni mentünk az iskolába, illetve a mûve-
lõdési házba. Ideális mintacsaládnak tûn-
tünk. De a veszekedéseink néhány hónap
szünet után ismét kiújultak. Egyre kilátás-
talanabbá vált az együttélésünk. Végül be-
láttuk, semmi nem segít már a házasságun-
kon. De mi legyen a gyerekeinkkel? A vá-
lást leginkább õk sínylik meg. Láttunk elég
családot, ahol a válás után a gyerekeken
veszekedtek. Megfogadtuk, hogy ezt mi
nem tesszük meg. Otthagyok nekik lakást,
mindent, csak a szükséges holmival költö-
zöm el más településre. Eltûnök az életük-
bõl, mintha meghaltam volna.

Ebbe beletörõdni szinte lehetetlennek
tûnt. Ahogy viszem õket nap mint nap az
óvodába, s délután megyek értük, erre
gondolva elszorul a szívem. Mi lesz a nagy
közös sétákkal? Mi lesz, ha nem altatom
õket esténként a babakori altatódalocská-
val? Ki meséli majd nekik helyettem már ki
tudja hányadszor a tányértalpú medvét
meg a világszép nádszálkisasszonyt? Hogy
alszom majd én, ha nem hallom éjszaka a
szuszogásukat? Hát, ezekkel a gondola-
tokkal mentem én világgá.

Mire a történetem végéhez érek, lassan el-
hamvad már a tûz. Az éjszaka hûvöse és a
szomorúság ránk telepszik. Senki nem
szól, csak Tündi sóhajt egy mélyet, s átfog-
va a nyakam megcsókolja az arcom, miköz-
ben könnyeivel összemaszatol. Énekelni
kezdek, s velem õk is:
„Megrakják a tûzet, mégis elaluszik,

Nincs az a szerelem, ami el nem múlik.

Rakd meg, babám, rakd meg szerelemtüzedet,

Hadd melegítsem meg gyönge kezeimet.”

Fát teszek a tûzre, kis lángocskák éledez-
nek a száraz hasábokon. Hûvös fuvallat
jön a vízrõl. Lassan közeledik a hajnal. Vi-
lágosodik a keleti égbolt. Álomba merülve
békésen szuszog már körülöttem a hat
lány.
„Szól a kakukk madár, talán megvirrad már,

Isten veled, rózsám, magad maradsz immár.”

Folytatom.
Hargitai Lajos
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Sárbogárdi kerület

JOGOSULT ÁLLATORVOSI ÉS
BETEGELLÁTÁSI ÜGYELET

2012. december
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhör-
csök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószent-
iván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók,
Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Szabadegyháza
December 2.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr,
Szent I. út 3., 06-20-9749-065;
december 8-9.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákó-
czi út 6., 06-30-9398-629;
december 15-16.: dr. Földi József, Cece, Köztársa-
ság út 30/a, 06-20-3557-213;
december 22-23.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd,
Tüzér u.24., 06-30-8161-376;
december 24-26.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30., 06-30-9939-404;
december 30-31.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30., 06-30-9939-404.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a
06-30-9563-168-as számú telefonon érhetõ el.

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõ állatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

AIDS-világnap és vetélkedõ
1988 óta december 1-jén világszerte milliók emlé-
keznek meg azokról az emberekrõl, akiknek halálát
HIV-fertõzés okozta. Az AIDS-világnap lehetõséget
nyújt arra, hogy tudatosítsuk mindenkiben a
HIV-fertõzések, AIDS-betegség, szexuális úton ter-
jedõ betegségek és a nem kívánt terhességek
összefüggését a felelõs szexuális viselkedéssel.
Magyarországon 865, Fejér megyében pedig 21 új
HIV pozitív személy került nyilvántartásba 2007. ja-
nuár 1. és 2012. június 30. között. A nemi úton ter-
jedõ megbetegedések közül a nyilvántartásba 55
beteg került szifiliszdiagnózissal Fejér megyében
ugyanebben az idõszakban és 95 beteg gonor-
reával. Az országos számok: szifilisz 2877, gonor-
rea 5972.
A nem kívánt terhesség minden életkorban tragé-
dia, de különösen az 19 éves kor alatt. Fejér megyé-
ben 2011-ben 170 tizenkilenc év alatti fiatal hölgy
jelentkezett a Családvédelmi Szolgálat tanácsadá-
sán terhesség-megszakítási kérelemmel.

Mindezek az adatok arra mutatnak, hogy a felelõs
szexuális viselkedés oktatásának területén van
még teendõnk.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve a rendelkezésére álló esz-
köztárból középiskolások számára HIV/AIDS-pre-
venciós versenyt rendezett a székesfehérvári Hu-
mán Szolgáltató Intézet és a Fejér Megyei Vöröske-
reszt közremûködésével. A versenyen a városi kö-
zépiskolák közül tizenegy indított csapatot, össze-
sen huszonkettõt.

A szervezõk nem titkolt elvárása, hogy a verseny
résztvevõi szerzett tudásuk alapján a felelõs szexu-
ális magatartás követei legyenek iskolájukban.

Dr. Pásztor László osztályvezetõ fõorvos,
Fejér Megyei Kormányhivatal

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

2012. DECEMBERI VÉRADÁSOK
December 12-én (szerdán) Sárbogárdon a mûvelõdési házban 11–17.30-ig.
December 19-én (szerdán) Nagylókon a mûvelõdési házban 14–17 óráig.
December 20-án (csütörtökön) Abán az általános iskolában 14–17 óráig.
December 28-án (pénteken) Kislángon az általános iskolában 12–17 óráig.
A véradásra, kérjük, hozzanak magukkal személyi igazolványt, lakcímkártyát és TAJ-kártyát.
Vért adni 18 év felett lehet.
Minden új és állandó véradónkat szeretettel várjuk véradásainkra!
Véradóink ajándékban részesülnek!

Sárbogárdi Vöröskereszt

ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

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

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

Cece Old Boys–Spuri 4:3 (1:1)

Vezette: Tóth I.
Cece: Fülöp Gy. – Szikszai, Tóth S., Király,
Fülöp T.
Csere: Szeip.
Spuri: Lajtos – Palásti, Gál, Huszár, Bodó.
Csere: Banda, Bereczki, Kiszl, Kovács.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adá-
sában tekinthetik meg.
Góllövõk: Fülöp T., Szikszai 3 ill. Bodó 2,
Gál.

FLD Ászok Ásza–
Sárkeresztúr Kike 4:1 (1:0)

Vezette: Böröndi G.
FLD Ászok Ásza: Farkas – Magyar, Laka-
tos, Kuti, Bor.
Csere: ifj. Bor, Mihalkó, Roszkopf.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Vörös, Hajdin-
ger, Geiger, Sütõ.
Csere: Kiss, Szauervein.
2. perc: Lakatos lövését Visi hárította. 3.
perc: Hajdinger–Sütõ átadását Farkas a
kapu fölé tolta. 4. perc: Vörös lövését Far-
kas kiütötte. 6. perc: Szauervein emelt ka-
pu fölé. 8. perc: Bor lövése célt tévesztett.
9. perc: Hajdinger nagy lövése kapu fölé
ment. 10. perc: Lakatos szerezte meg a ve-
zetést. 11. perc: Kiss lövése kapu mellé
szállt. Majd Geiger lövését Farkas remek
vetõdéssel hárította. 13. perc: Sütõ lövése
kerülte el a kaput. 14. perc: Mihalkó lövése
Visirõl kipattant a mezõnybe. 16. perc:
Kiss lõtt kapu mellé, majd a kidobás után
Geiger lövése kapu fölé ment. 17. perc:
Geiger lövését Farkas lábbal hárította. 20.
perc: Mihalkó lövésébe Visi belevetõdött.
21. perc: Vörös lövését Farkas szép vetõ-
déssel biztosan hárította. 22. perc: szép
Kike-támadás végén Geiger átadásából
Sütõ lõtt gólt. 25. perc: Vörös lövése Far-
kas kezébõl kiperdült, a védõk felszabadí-
tottak. Támadott a Kike, de Farkas a he-
lyén volt! 28. perc: Lakatos szép teljesít-
mény után lõtt gólt. 29. perc: Hajdinger
erõs lövését Farkas szögletre ütötte. 31.
perc: Kuti is feliratkozott a góllövõk közé.
33. perc: Sütõ lövését védte Farkas. Nagy
nyomás nehezedett az FLD kapujára, de a
helyzetek kimaradtak. 37. perc: Lakatos
kiszolgálta Bor Józsefet és újabb góljával
eldõlt a mérkõzés. 39. perc: Bor hagyott ki
nagy helyzetet. 40. perc: Geiger kapu fölé
rúgta a labdát.
Piros lap: Hajdinger.
Góllövõk: Lakatos 2, Kuti, Bor ill. Sütõ.

Sárszentmiklós Öfi–
Toledó 2005 5:6 (2:4)

Vezette: Böröndi G.
Sárszentmiklós: Plézer – Tóth I., Palotás,
Killer G., Deák.
Csere: Derecskei, Kiss, Szepesi.
Toledó: Fûrész – Dombi Z., Soós, Dombi
V., Barabás R.
Csere: Barabás B., Csuti T., Kiss, Rozgonyi J.
1. perc: Tóth I. mellett Dombi V. szerezte
meg a vezetést. 3. perc: Barabás R. kétszer
is a kapu mellé lõtt. 4. perc: Soós lövését
Plézer kiütötte. Az ellentámadásból Killer
lövését Fûrész védte. 5. perc: Palotás lövé-
se Soósról szögletre vágódott. 7. perc: De-
ák lövését Fûrész lábbal hárította. 9. perc:
Dombi Z. lövését Plézer vetõdve hárította.
10. perc: Rozgonyi lövésénél Plézer nagyot
védett. 11. perc: Csuti lövése alig gurult be
a kapuba. 12. perc: Szepesi nagy helyzet-
ben hosszan vette át a labdát. 14. perc:
Dombi Z. félpályáról leadott lövése akadt
meg a kapuban. Plézer nem láthatta a lab-
dát. 17. perc: Palotás magasan a kapu fölé
lõtt. 18. perc: Derecskei átadásából Kiss J.
szépített. A 19. perc bõvelkedett esemé-
nyekben, mert elõbb Soós, majd Deák lö-
vése kötött ki a kapuban. 21. perc: Kiss lö-
vését Plézer hárította. 23. perc: Tóth lövé-
sét Fûrész csak kiütni tudta. 24. perc: Csuti
távoli lövését Plézer kiütötte a mezõnybe,
az ellentámadás után Csuti kezére pattant
a labda. 7 méteres. Palotás a kapu fölé
bombázott. 25. perc: Fûrész kezébõl Soós
rúgta ki a labdát. 27. perc: Deák lövését
Fûrész lábbal hárította. 28. perc: Killer lö-
vésével szemben Fûrész tehetetlen. 29.
perc: Deák egyenlít. 30. perc: nagy helyzet-
ben Deák a kapu mellé gurított. Majd De-
ák erõs lövését Fûrész csak kiöklözni tud-
ta. 31. perc: nagyot fordult a kocka, mert
Deák megszerezte a vezetést. 31. perc:
Plézer védett ziccerhelyzetben. 38. perc:
Dombi Z. egyenlít. 39. perc: Deák lövését
Fûrész szögletre ütötte. 40. perc: szabad-
rúgáshoz jutott a kapuja elõtt a Toledó.
Fûrész gyorsan elvégzett szabadrúgása
nagy meglepetésre Plézer kapujában kö-
tött ki.
Góllövõk: Kiss J., Deák 3, Killer ill. Dombi
V., Csuti, Dombi Z. 2, Soós, Fûrész.

Légió 2000, Pentagri–Extrém
3:5 (1:3)

Vezette: Böröndi G.
Légió: Szilágyi – Pálinkás, Németh, Imre,
Kelemen.
Csere: Csuti Z., Szilágyi B., Tóth, Vereczkei.
Extrém: Németh – Dévényi, Flõgl, Szabó,
Horváth.
Csere: Horváth T., Huszár.

1. perc: Pálinkás lõtt kapu mellé szoronga-
tott helyzetben. 3. perc: Szabó az üres kapu
mellé gurított. 6. perc: Kelemen lõtt kapu
fölé. 8. perc: Góllá érett az Extrém fölénye
Szabó révén. 9. perc: nem sokáig tartott az
öröm, mert Németh A. lövésével egyenlõ
az állás. 11. perc: Huszár lõtt kapu fölé. 14.
perc: Huszár átadása Horváth T.-t találta
tiszta helyzetben, megszerezve csapatának
a vezetést. 16. perc: Dévényi harcossága
meghozta az újabb gólt. 18. perc: szöglet
után Horváth T. a kapufát találta el. 21.
perc: Pálinkás lõtt kapu mellé. 22. perc:
Imre sem talált a kapuba. 22. perc: Hor-
váth D. hatalmas gólt lõtt. 23. perc: Kele-
men sem találta el a kaput. 27. perc: Imre
került helyzetbe, azonban lövése elkerülte
a kaput. 28. perc: a Szilágyi kapusról kipat-
tanó labdát Szabó értékesítette. 31. perc:
Pálinkás elõbb érte el a labdát, mint Né-
meth kapus, mely lábáról a kapuba gurult.
37. perc: Horváth D. lõtt kapu fölé. 38.
perc: Németh kapus otthagyta a lábát,
buktatott, 7 m-es. Pálinkás nem kegyelme-
zett. 39. perc: Szilágyi B. lövése a kapu mel-
lé szállt.
Góllövõk: Németh A., Pálinkás 2 ill. Szabó
2, Horváth T., Dévényi. Horváth D.

Twister Galaxy–Sárbogarak
6:1 (4:0)

Vezette: Tóth I.
Twister: Boros – Balogh, Szabó Gy., Kaló,
Simon.
Csere: Bognár I., Bognár T., Killer I.
Sárbogarak: Csuti J. – Dizseri P., Rigó,
Németh Cs., Horváth.
Csere: Gábris, Mondovics.
A jobb játékerõt képviselõ Twister gyõzel-
me nem meglepetés. Nehezen találja meg
önmagát a Sárbogarak csapata annak elle-
nére, hogy sok a hiányzójuk. Nem ezt a já-
tékot várja el a publikum!
Góllövõk: Németh Cs. öngól, Balogh, Bog-
nár T., Szabó Gy., Kaló, Simon ill. Németh
Cs.

Tabella

1. Extrém 6 6 - -40:15 18
2. FLD Ászok Ásza 6 6 - - 32:3 18
3. Sárkeresztúr Kike 6 4 - 216:13 12
4. Légió 2000, Pentagri 6 3 - 315:16 9
5. Toledó 2005 6 2 2 217:19 8
6. Twister Galaxy 6 2 1 320:16 7
7. Sárszentmiklós Öfi 6 2 - 423:27 6
8. Spuri 6 1 1 412:25 4
9. Sárbogarak 6 1 - 511:29 3
10. Cece Old Boys 6 1 - 510:33 3

Góllövõlista

1. Lakatos Károly – FLD Ászok Ásza, De-
ák Géza – Sárszentmiklós Öfi, 10-10 gól.

Gróf Ferenc
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Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Aba-Sárvíz–Pusztaszabolcs 1-0
Kulcs–Káloz 1-2
Dég–Nagylók 1-3
Mezõszilas–Sárbogárd 1-0
Seregélyes–Dunaújváros Pase II. 2-3
Lajoskomárom–Ercsi 2-2
Adony–Baracska 4-1
Sárszentmihály–Vajta 3-0

A csoport állása
1. D.újváros Pase II. 15 15 0 0 84 15 69 45
2. Ercsi 15 10 3 2 65 16 49 33
3. Aba–Sárvíz 15 8 5 2 37 21 16 29
4. Seregélyes 15 8 4 3 42 24 18 28
5. Mezõszilas 15 8 1 6 25 26 -1 25
6. Sárszentmihály 15 8 1 6 30 37 -7 25
7. Pusztaszabolcs 15 7 4 4 40 16 24 25
8. Nagylók 15 7 3 5 32 32 0 24
9. Adony 15 6 4 5 27 24 3 22
10. Sárbogárd 15 4 6 5 21 30 -9 18
11. Vajta 15 4 5 6 16 39 -23 17
12. Káloz 15 3 3 9 27 41 -14 12
13. Lajoskomárom 15 2 4 9 18 29 -11 10
14. Kulcs 15 2 310 21 59 -38 9
15. Baracska 15 1 410 19 47 -28 7
16. Dég 15 1 212 18 66 -48 5

A Road Masters csoport
eredményei

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

A csoport állása
1. Velence 15 12 2 1 36 14 22 38
2. Sárosd 15 11 1 3 42 19 23 34
3. Iváncsa 15 9 4 2 37 16 21 31
4. Bicske 15 9 0 6 40 29 11 27
5. Gárdony–

Agárdi Gyógyfürdõ15 8 2 5 32 26 6 26
6. Szár 15 7 5 3 32 11 21 26
7. Martonvásár 15 8 1 6 20 17 3 25
8. Kisláng 14 6 2 6 25 27 -2 20
9. Mezõfalva 15 6 1 8 21 23 -2 19
10. Dunafém–

Maroshegy 14 5 3 6 20 20 0 18
11. Sárszentmiklós 15 5 3 7 24 33 -9 18
12. Bakonycsernye 15 4 4 7 22 33 -11 16
13. Szabadegyháza 15 4 2 9 22 30 -8 14
14. Kápolnásnyék 15 4 110 28 45 -17 13
15. Polgárdi Vertikál 15 2 4 9 11 37 -26 10
16. Baracs 15 1 113 14 46 -32 4

Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság

V E R E S É G H A Z A I P Á L Y Á N
VAX KE Sárbogárd–Dunaújvárosi AC

22:34 (6:18)
Vezette: Köllõ–Tombor.
Sárbogárd: kezdõ: Németh I. – Németh II., Bodoki 8, Szabó J. Zs. 1, Rehák
4, Balogh 1, Nacsa 2.
Cserék: Borostyán, Sohár – Botka, Vorsléger 4, Suplicz, Szabó J. 2, Gold-
berger, Kaló 1, Baki.
Edzõ: Bodoki György.
A tavaly még NB II-ben szereplõ DAC magabiztosan gyõzött csapatunk el-
len. Az elsõ félidõben szinte lerohantak bennünket. Játékosaink indiszpo-
náltan, tudásuk alatt teljesítettek. Persze ehhez az is kellett, hogy az ellen-
félnek minden bejött, mi viszont szétlõttük a kapufát. Hazai pályán bíztunk
benne, hogy megfoghatjuk a mezõny legerõsebb csapatát. A DAC sokkal
szebb, fantáziadúsabb játékot mutatott. A játékrész végére már eldõlt a
mérkõzés, hiszen 12 gólos elõnnyel vonulhattak pihenõre. A szünetben
Bodoki Gyuri és Takács Lajos próbált lelket önteni a csapatba, ami sikerült
is. A második félidõre egy egész más játékfelfogásban játszó csapatot lát-
hattunk a pályán. Tudtuk, hogy ezt az elõnyt már nem lehet ledolgozni, de
mindenki dicséretet érdemel, hogy a második félidõt döntetlenre tudtuk
menteni. Összefoglalva: egy jobb játékerõt képviselõ csapat megvert ben-
nünket.
A továbbiakban is az a célunk, hogy a dobogón végezzünk.
Az idei év utolsó mérkõzése november 30-án, pénteken, 19.00-kor Seregé-
lyesen lesz, onnan viszont kötelezõ elhozni a két pontot.
A tavaszi fordulókról, azok kezdési idõpontjairól az új-
ságban informáljuk tisztelt szurkolóinkat.

HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

Rehák Sándor

A J Á T É K V E Z E T Õ K É Z B E N
T A R T O T T A A M É R K Õ Z É S T

Mezõszilas–Sárbogárd 1:0 (0:0)
Vezette: Tóth III. László, Tóth Bence, Schweighardt Dániel.
Mezõszilas: 75 nézõ.
Mezõszilas: Kotsits–Nagy, Fekete, Szegedi I., Kiss, Kovács, Sülyi, Horváth,
Paulovics, Kónya (Pethes), Szegedi T. (Virág).
Csere: Farkas.
Sárbogárd: Plézer–Szabó L., K. Szabó, Gilicze, Sebestyén, Hegedüs, Bognár, Sza-
bó „Totó”, Böröndi, Csendes, Márkovics.
Csere: Marszovszki.
2. perc: Sülyi gyengén lõtt kapura. 3. perc: Bognár kapott szabadrúgást. 6. perc:
Plézer nem tudta megfogni a labdát, kipattant róla. 8. perc: Szabó „Totó” beadása
mélyre sikerült. 9. perc: Böröndi került gólhelyzetbe: a kapust találta telibe, akirõl
szögletre pattant a labda. Szögletrúgás után újabb gólhelyzetet sikerült kihagyni.
15. perc: Bognár lövése kapu fölé szállt. 19. perc: Horváth emelt kapu fölé ígéretes
helyzetben. Plézer bent ragadt a kapuban. 25. perc: Böröndi gólhelyzetben a kapu
fölé lõtt. 28. perc: Márkovics fejese gyengére sikerült. Ez is gólhelyzet volt! 36.
perc: Horváth lövése nem okozott gondot Plézernek. 39. perc: Szabó L. lövése a
kapu fölé ment. 40. perc: Bognár lövése kerülte el a kaput. 41. perc: Paulovics les-
rõl indult. Lövését Plézer nagy bravúrral kiütötte. 42. perc: Márkovics sárga lapot
kap. Miért? 43. perc: Kiss lõtt kapu fölé. 44. perc: ziccerhelyzet a bogárdi kapu
elõtt! Paulovics ezt is ki tudta hagyni. 47. perc: Sebestyén az utolsó pillanatban
rúgta ki a Plézerrõl kipattanó labdát. 50. perc: Plézer ütötte el a labdát a nagy lendü-
lettel érkezõ Fekete elõl. 53. perc: Bognár indítása hosszúra sikerült. 55. perc:
Márkovics ziccerhelyzetben kapu mellé durrantott. 57. perc: Plézer egy hazaadást
kirúgás helyett felvett. Közvetett szabadrúgás a 16-oson belülrõl. A lövést Plézer
védte. 59. perc: Csendes lövését Kotsits kiütötte szögletre. Bognár fejesét viszont
védte. 67. perc: Kónya váratlan lövése Plézer hasa alatt került a kapuba, 1:0. 66.
perc: Hegedüs kapott jogosan sárga lapot. 68. perc: Paulovics nagy helyzetben a
kapu mellé lõtt. 72. perc: Böröndi a harmadik helyzetét hagyta ki. 76. perc: kakas-
kodásért Virág és Gilicze kapott sárga lapot. 78. perc: Csendes szabadrúgása ma-
gasan a kapu fölé szállt. 82. perc: Hegedüs szabadrúgása a kapu közepébe ment,
Kotsitsnak nem okozott gondot. 83. perc: Plézer kiütését Sebestyén Paulovics elõl
az utolsó pillanatban oldalvonalon kívülre vágta.
Sárga lap: Fekete, Virág ill. Gilicze, Hegedüs, Márkovics. Góllövõ: Kónya.
Az elõnyszabályt nem minden esetben alkalmazta jól Tóth játékvezetõ, aki egyéb-
ként az apróbb hibáktól eltekintve kézben tartotta a mérkõzést.
Jók: Fekete, Horváth, Kónya ill. a sárbogárdi csapatból senki.

Tudósítónktól

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.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Adventi hírnök
Mennyi sok szép adventi ének adja tudtul az Úr eljövetelét és érkezését!
Ezek az énekek mindig kettõs tartalmat hordoznak. Egyszerre tekinte-
nek a múltba és a jövõbe. Hálát adnak Isten ígéretének beteljesüléséért,
azért, hogy Szabadítót küldött. Másrészt boldog örömmel várják vissza a
Messiást, aki most már nem szegényen, hanem királyi díszben jön vissza a
földre ítélni élõket és holtakat. „Jövel, jövel ó Immánuel” – szól vágya-
kozva a régi gregorián antifóna. „Jöjj népek Megváltója” – kiáltja az
ambroziánus himnusz. „Várj, ember szíve, készen, mert jõ a Hõs az Úr” –
ez már 17. századi korál Valentin Thilo tollából. Sorba idézhetnénk to-
vább az újabb kor dicséreteit. Szabadjon most kiemelni egyet a közelmúlt
énekkincsébõl, amely a maga egyszerûségében prédikál az advent örö-
mérõl.
„Adventi gyertyák” címmel a Ma-
gyarországi Baptista Egyház által
1987-ben kiadott „Hit hangjai” c.
gyermekénekeskönyvben találkoz-
tam vele elõször, Lisznyay Gábor re-
mek kétszólamú feldolgozásában.
Azóta egyre szélesebb körben terjedt
el. Gyülekezetek karácsonyi mûsora-
iban, vagy épp iskolai koncerteken
egyaránt helyet kapott. Így volt
hallható néhányszor városunkban is.
E kis gyermekének Maria Ferschl
(1895–1982) osztrák tanítónõ mun-
kája. Nevéhez regények, gyermekbib-
liák és énekszövegek fûzõdnek.
Ferschl részt vett a katolikus liturgia-
reform munkájában és ennek szelle-
mében építette fel tanítói célzattal
négyversszakos költeményét. A stró-
fák mindegyike egy újabb gyertya
meggyújtására buzdít, s ezt követi az
adott adventi vasárnap bibliai olvas-
mányának összefoglalása egy-egy mondatban. Az elsõben Máté evangé-
liumából (3:3) az ézsaiási prófécia visszhangját halljuk: „Készítsétek az
Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit”. A másodikban Jézus példáját ál-
lítja elénk: „Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott
bennünket az Isten dicsõségére” (Róma 5:7). A következõ a Filippiekhez
írt levél néhány versével cseng össze: „Zúgolódás és vonakodás nélkül te-
gyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hi-
bátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ra-
gyogtok, mint csillagok a világban” (2:14-15). A legutolsóban újra egy
ézsaiási ige hangzik fel: „Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád
ragyogott az Úr dicsõsége” (60:1).
A versszakok refrénje a jól ismert bibliai szavakon alapul: „Örüljetek az
Úrban! Ismét mondom, örüljetek!” (Fil 4:4). Az eredeti gyakorlat szerint
a strófákat kis schola, míg a refrént az egész gyülekezet énekli. A szöveg-
hez hûen pedig az adventi vasárnapokhoz igazodva növekszik a versszak-
ok száma gyertyagyújtással egybekötve.
Hamar István református lelkész átültetésében még közvetlenebbé, me-
legebbé formálódott az ének nekünk, magyaroknak. Például a köszöntõ,
ünnepet bejelentõ kezdõsor („Wir sagen euch an, den lieben Advent”)
még szebb ízt kapott a magyarban: „Adventi hírnök friss fenyõág…”
A költõnõ 1954-ben írta meg énekét a baden-württembergi Riedhausen-
ben. Még ugyanabban az évben zenésítette meg Heinrich Rohr
(1902–1997) mainzi zeneigazgató. Az év karácsonyán pedig már a helyi
Szent Mihály-templom szentestéjén csendült fel.
A néhány évtized alatt, amióta az ének megszületett, korosztályi, földraj-
zi és felekezeti határokon lép át. A gyermekektõl eljutott a felnõttekig,
néhány helyen a hivatalos énekeskönyvbe is bekerült, sõt egy a német
protestáns katonák számára összeállított gyûjteményben is megtalálha-
tó. Svájcban és Németországban a protestáns énekeskönyveknek tarto-
zéka. A fent említett baptista példa mellett nálunk már református
énektárba is felvették (Dunamelléki Énekesfüzetek).
Mint ahogy az adventi hír sem ismer határokat, és minden embernek
szól: Jézus jön.

(-b -n)

ADVENTI ESTÉK

Lázár Attila igehirdetései
és zenés bizonyságtétele
2012. december 4–6., 17 óra,

sárbogárdi evangélikus
gyülekezeti ház (Baross u. 2.)

„1975-ben, 25 éves koromban
megszólított az Úr Isten. „Csen-
desen és váratlanul”, „sötét éjje-
len” „átölelve” – ahogyan Ady
Endre írta. Hitre jutottam, és új
életet nyertem. Jézus személye,
tette, szava lenyûgözött akkor és
lenyûgöz azóta is. Új viszonyulás
az élethez és az emberekhez, új
értékrend, olyan ajándékok Tõ-

le, amelyekben igazi önmagamra találtam. Meghálálni
képtelenség, hálásnak lenni azonban maga az egészség.
Ha van oka és indítéka a keresztyén szolgálatnak, akkor
az csak ez a hála lehet. Felajánlani mindazt, amim van,
amit amúgy is tõle kaptam, hogy Lelke által tovább „ne-
mesítve” azt az emberek javára fordítsam. Ezt szeret-
ném tenni utolsó szívdobbanásomig prózában és dal-
ban. Szeretném megérteni és átadni azt, amit eleink, az
apostolok olyan tisztán értettek és megalkuvás nélkül
markánsan képviseltek, de amibõl a XXI. század embe-
réhez nagyon kevés jut el. Elbizonytalanodott világunk
sóvárogva nyög és vár valamiféle szabadulást. Vár, tu-
dat alatt talán egy adventet. Miért ne tölthetné be ezt a
várakozást éppen Jézus Krisztus? Miért ne ebben a kül-
detésben élnénk meg napjainkat mi keresztyének? Ün-
nepi készülõdésünk célja lehetne egészen Istennek
tetszõ indíték is: nagy szükségünk van arra, hogy maga
az élõ Isten szegõdjön hozzánk szövetséges társul
személyes életünk ezer kihívása közepette.”

Lázár Attila

Jézus mondja:
„…de aki abból a vízbõl iszik,
amelyet én adok neki,
soha többé meg nem szomjazik,
mert örök életre buzgó
víz forrásává lesz benne.”
János evangéliuma 4:14

A sárszentmiklósi református
gyülekezeti teremben

(Sárbogárd,
Köztársaság út 181.)

december 6–8-áig, csütörtöktõl
szombatig, minden este 17.30 órától

ADVENTI EVANGÉLIZÁCIÓS
ESTÉKET TARTUNK.

Igét hirdet:
dr. Szûcs Ferenc nyugalmazott

teológiaprofesszor.
Mindenkit szeretettel hívunk erre az alkalomra.
Az evangélizáció ideje alatt a gyermekek számára

felügyeletet biztosítunk a parókián.
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ÚJ LELKIPÁSZTORT AVATTAK
SÁREGRESEN

Hivatalos voltam november 24-én, szom-
baton Sáregresre a református templomba
ünnepelni. Isten Igéjét hallgató emberek
gyûltek össze ünneplõbe öltözött szívvel és
lélekkel – Boza Kristóf lelkipásztort Imre
Bálint, a Mezõföldi Református Egyház-
megye esperese iktatta be ugyanis e napon
tisztségébe.
A lelkipásztor, megpályázva a megürült
sáregresi lelkészi hivatalt, szakmabéli hit-
vesével és két gyermekükkel, a 2,5 éves
Emesével és 1 éves Rékával költözött Sár-
egresre szolgálni az Urat.
Egy lelkészbeiktatás mindig mérföldkõ
egy közösség életében. A több mint két-
órás eseményen köszöntötte az új lelkészt:
Köntös László fõjegyzõ a Dunántúli Re-
formátus Egyházkerület nevében, Kovács
János fõgondnok a Mezõföldi Református
Egyházmegye részérõl, Vass Edit Szeréna
a Sáregresen szolgált lelkipásztorok nevé-
ben (azt kívánva, hogy legalább annyira
szeressék Kristófot a községben, mint
amennyire õt szerették), dr. Volker Lu-

binetzki és Beatrix Fischer Sáregres wer-
melskircheni testvérgyülekezete részérõl
(ahonnan többen is ellátogattak erre a
nagy eseményre, s akiktõl Kristóf ajándék-
ba egy Wermelskirchent ábrázoló eser-
nyõt kapott, mert ahányszor meglátogat-
ták a falut, mindig csepergett az esõ). Kár-
pátaljáról is érkeztek vendégek: a badalói
testvérek. Az õ nevükben Sápi Zsolt kö-
szöntötte az új pásztort. Az évfolyamtár-
sak nevében Kovács Zsolt Levente vizsolyi
lelkész üdvözölte Kristófot, az egyházköz-
ség nevében Kondor Lajos gondnok, a
sáregresi önkormányzat részérõl Tiringer
Mária polgármester asszony, s a budapesti
Pozsonyi úti református egyházközség ré-
szérõl – ahol elõtte szolgált – Németh Ta-
más.

A jókívánságok, áldások után az a beikta-
tott szolgálattevõ a Máté 13:52 alapján az
ó és új milyenségérõl szónokolt, azaz hogy
hogyan kell megszólítani a gyülekezet új,
fiatal tagjait az õ nyelvükön, de Isten örök-
kévaló tanításait hirdetve.

Az ünnep után szeretetvendégségre hívo-
gatták a jelenlevõket a mûvelõdési házba.
Bízunk benne, hogy az elkövetkezõ évek
alatt Boza Kristóf lelkipásztor sok sikerrel,
eredménnyel, a közösség iránti kellõ alá-
zattal fogja szolgálni a sáregresi reformá-
tus gyülekezetet. Szolgálatához sok erõt,
türelmet, egészséget kívánok!

Mágocsi Adrienn

Egyházmegyei Kórustalálkozó Székesfehérváron
avagy

„A kitartó munka elõbb-utóbb meghozza gyümölcsét.”
A Schola Catholica Kamarakórus legutób-
bi fellépésérõl szeretnék beszámolni, mint
ahogy azt a lap hasábjain idõnként eddig is
megtettem.
Az õszi idõszak egyik fontos eseménye
volt, hogy a kórus lelkes és kitartó csapata
a múlt héten Székesfehérváron vett részt
az Egyházzenei Kórustalálkozón. A Szent
Imre (Barátok) templomában november
24-én rendezték meg a székesfehérvári
egyházmegyében tevékenykedõ énekkar-
ok találkozóját két részletben. A délelõtti
programot a bemutatók adták, délután
került sor a minõsítésre jelentkezett kóru-
sok szereplésére.
Az énekkarunk szerette volna értékeltetni
az eddig elvégzett munkáját. A minõsítést
az egyházi kórusokért felelõs Varga László
(az Országos Magyar Cecília Egyesület el-

nöke) és a KÓTA (Kórusok Országos Szö-
vetsége) két felelõs tagja látta el. A meg-
méretést kérõ énekkarok között szerepel-
tek pl. a pákozdi kamarakórus, a budaörsi
énekkar, és Vox Mirabilis Kamarakórus is.
A találkozó fõvédnöke Spányi Antal me-
gyéspüspök volt. A rendezvény szervezé-
sét a Vox Mirabilis Kamarakórus vállalta
Zemlényi Katica vezetésével.
És most rátérnék a lényegre.
A sorrendnek megfelelõen a Schola Cat-
holica Kamarakórus is elfoglalta helyét az
oltár elõtt, és elénekeltük a megszabott
idõkeretnek megfelelõ mûveket. Ezután
figyelemmel végighallgattunk a következõ
kórusokat, és megpróbáltuk értékelni,
hogy mi milyen teljesítményt nyújthat-
tunk. Úgy találtuk, hogy elég jó szintet ér-
tünk el, de az utolsó kórus, a Vox Mirabilis
Kamarakórus után kicsit elbizonytalanod-
tunk.
Ezután püspöki mise következett, mely-
ben az atya nagyon megdicsérte mind-
annyiunk tevékenységét. Õ is kiemelte a
mondás igazságát, hogy „aki énekel, az
duplán imádkozik”. A mise alatt a zsûri el-
végezte az értékelést. A misén a minõsülõ
kórusok egy-egy mûvet énekeltek.
Következett a minõsítés. Nagy volt az izga-
lom, hogy kiket mire értékeltek. Már el-
hangzott négy kórus neve, de a Schola
Catholica Kamarakórus nevét nem hallot-
tuk. Azt hittük, hogy kihagytak bennünket,

amikor Varga László közölte, hogy az „if-
júsági” kórus aranyminõsítést kapott di-
csérettel.
Ekkor nagyon megkönnyebbültünk, és
természetesen nagyon örültünk. Úgy érez-
tük, hogy megérte a kitartó munka.
Eddig is szívesen jártunk a próbákra, de ez
az elismerés most még jobban lelkesít ben-
nünket.
Reméljük, hogy még sok évig énekelünk
együtt.

gap

„Készítsétek az Úr útját, tegyétek
egyenessé ösvényeit” (Máté ev. 3:3)

„Adventi hírnök” címmel
zenés felolvasást tartunk

2012. december 2-án, vasárnap,
15 órakor a Sárszentmiklósi
Református Gyülekezetben.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt.

Szervezõk



A következõ idõszakban a kontinensünk feletti
ciklonrendszer fokozatosan kelet felé helyezõ-
dik, a Kárpát-medence környéke átkerül annak hátoldalára. Az áramlás en-
nek megfelelõen tartósabban északira fordul hazánk felett, s azzal a kezdet-
ben itt lévõnél több fokkal hidegebb levegõ érkezik. Ezért a csütörtökön
még szokatlanul magas hõmérséklet a pénteken érkezõ hidegfront nyomán
az átlagos közelébe esik vissza. Ezzel párhuzamosan több alkalommal vár-
ható csapadék: eleinte esõ, majd vasárnaptól elsõsorban a Dunántúlon és
északon havas esõ, hó is lehet.

www.metnet.hu
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Májas babsaláta
Hozzávalók: 25 dkg fõtt vajbab, 25 dkg sült csirkemáj, 1 fej hagy-
ma, kevés liszt, olaj.

A babot lecsorgatjuk, a májat vékony csíkokra szeleteljük. A
hagymát megtisztítjuk, vékony karikákra vágjuk, majd lisztbe for-
gatjuk és forró olajban kisütjük. Konyhai papírtörlõre szedjük,
hogy az olajat leitassuk róla. Egy salátástálban összekeverjük a
babot a májjal, tányérra szedjük, és a hagymakarikákkal gazda-
gon megszórva tálaljuk.

Hagymapörkölt puliszkával
Hozzávalók: 20 dkg kukoricaliszt, 10 dkg füstölt szalonna, 4-5 fej
hagyma, só, bors, pirospaprika.

A szalonnát apró kockára vágjuk, majd zsírjára kisütjük. A pörcöt
kiszedjük, félretesszük, a visszamaradó zsiradékban kissé megpi-
rítjuk az ujjnyi szeletekre vágott hagymát, megszórjuk pirospapri-
kával, elkavarjuk, majd felengedjük annyi vízzel, amennyi éppen
csak ellepi. Sóval és borssal fûszerezzük, idõnként óvatosan meg-
kavarjuk, hogy minél kevésbé törjön szét. Lassú tûzön fõni hagy-
juk. Közben a kukoricalisztet 1 liter enyhén sós vízben megfõzzük
puliszkának. A megpuhult hagymát nem sütjük túlságosan zsírjá-
ra, hogy legyen szaftja. A hagymapörköltet puliszkával kínáljuk, a
tetejére rászórjuk a szalonnapörcöt. Nagyon jól illik hozzá a friss
paradicsomsaláta.

Sajtos tekercs
Hozzávalók: 60 dkg liszt, 20 dkg zsír, 25 dkg reszelt sajt, 2 tojás, 2
dl tej, 5 dkg élesztõ, só, olvasztott zsír; a tetejére: 1 tojássárgája,
10 dkg reszelt sajt.

Az élesztõt felfuttatjuk a langyos tejben, hozzáöntjük a liszthez,
majd hozzáadjuk a tojást, a zsírt és 1 teáskanál sót is. Összedol-
gozzuk, majd öt részre osztjuk. A darabokat egyenként vékonyra
nyújtjuk, megkenjük olvasztott zsírral, megszórjuk sóval és a re-
szelt sajt egyötödével. Hosszanti oldalán feltekerjük, majd a rudat
cikkcakkosan darabolva kis háromszögeket vágunk belõle. A te-
tejét megkenjük tojássárgájával, reszelt sajtot szórunk rá, és
elõmelegített sütõben 180 fokon 20 percig sütjük.

Fahéjas almás
Hozzávalók: 4 tojás, 30 dkg cukor, 2 dl olaj, 20 dkg finomliszt, 10
dkg rétesliszt (lehet sima liszt is), 1 csapott kávéskanál szódabi-
karbóna, 1 kávéskanál õrölt fahéj, 6-8 alma, 1/2 dl rum, 10 dkg
darált dió.

A tojást robotgéppel habosra keverjük, hozzáadagoljuk a cukrot
meg az olajat, és jól elkeverjük. A kétféle lisztet összekeverjük a
szódabikarbónával, és lassan hozzáadjuk a tojásos masszához.
Fakanállal belekeverjük a fahéjat meg az elõzõleg meghámozott
és kockára vágott almát, végül pedig beleöntjük a rumot és hozzá-
adjuk a durvára darált diót. Jól elkeverjük, majd a masszát sütõ-
papírral bélelt tepsibe simítjuk. Elõmelegített sütõben lassú tû-
zön tûpróbáig sütjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI VOLT EGY RÁDIÓNK
Az embertársunk ott fekszik a kórteremben egy kórházban. Te-
gyük fel, hogy mûtét utáni állapotban van, meg sem tud mozdulni,
átvágták a hasizmait, sok vére elfolyt, idegen vért kellett csorgatni
az érrendszerébe. Bizony sokszor gondol a halálra. Ki tudja, sike-
rült-e a mûtét? Ez a terem is baljós. Körös-körül ott fekszenek a
betegtársak saját bajuk ketrecébe zárkózva. Este van, és messze a
család, mindenki idegen.
Az illetõ gyötrõdve a párna mellett kezd kutakodni a kezével. Mit
keres? Hát a rádióját! A fülébe helyezi a gombnyi fülhallgatót, be-
kapcsolja a kis szerkentyût, és beözönlik a lelkébe a világ. Zenék
és beszélgetések, táncok, színházi közvetítések tapsorkánja. És
egyszerre eltûnnek a sivár falak, semmivé válik a betegek nyögdé-
cselése. Az emberünk teljes jogú világpolgár lesz. Hová tûnt a ha-
lálfélelem? Mintha sosem lett volna itt. Varázslat történt, ez a kis,
fekete doboz varázserõt rejt.
Nagyon ismerem a rádiót, hetven éve társam az életben. Hol is
kezdjem közös történetünket? Még a világháború elõtt, nem sok-
kal az után, hogy a házunkba végre bevezették a villanyt, és átél-
tük a világosság csodáját, az apám egyszer egy jókora dobozzal
szuszogott be az otthonunkba. A fõvárosban dolgozott, onnan
hozta. Világvevõ rádió!
Néztem a világító betûkkel kiírt városnevek sorát, ilyenekre em-
lékszem, hogy „Bari” meg „Bruxelles”, ott volt elõttem a nagyvi-
lág. Ha aztán forgatni kezdtem a keresõgombot, a hangok kaval-
kádja vibrált, zenefoszlányok, különbözõ nyelveken kimondott
szódarabkák sorakoztak felfoghatatlan sebességgel: a világ be-
szélt hozzám egy rejtélyes nyelven. Zenéket hallgattunk, tûzoltó-
zenekart, szalonzenét, slágert a kiskacsáról, amelyik „egy este
nem ment haza”, magyar nótát arról, hogy „nótás kedvû volt az
apám”. Ekkor már folyt a világháború, az apám katona volt, a va-
sárnapi húsleves mellett hallgattuk Horthy Miklós beszédét 1944.
október 15-én, amelyben bejelentette, hogy hazánk kilép a hábo-
rúból, felmondja a szövetséget a németekkel. De másnap reggel
már zengett a nyilas induló, hogy „gyõzelemre visz majd a nyilas-
kereszt”, szólt hozzánk Szálasi Ferenc, a „nemzetvezetõ”, és sze-
gény magyar bakák visszaköltöztek a lövészárokba meghalni vagy
fogságba kerülni. Sok mindent hallgattunk.
Na de mi történt a szovjet megszállás után néhány nap múlva? Ki-
hirdették, hogy minden rádiótulajdonos köteles a birtokában levõ
rádiót büntetés terhe mellett leadni a községházán. Ma sem ér-
tem, hogy a megszállók miért rendelték ezt el. Viszont háború
idején, amikor a fegyvereké a szó, nem mer senki ellenkezni a ha-
talommal. Szépen leadtuk a világvevõt. Egy darabig nem is hiány-
zott, úgyis megszûnt az áramszolgáltatás. Aztán lehet, hogy egy év
is eltelt, helyreállították a vezetékhálózatot, újra lett áramunk.
De a rádió égetõen hiányzott.
Aztán „a nép állama” gondoskodott a dolgozókról, kedvezmé-
nyesen lehetett részletre rádiót vásárolni, mégpedig „nép-
szupert”. Ezen hallgathattuk Rákosi Mátyás kásás tenorját, meg
például az „évszázad mérkõzésének” közvetítését. Nekem akkor
már a komolyzene lett a szenvedélyem, sokat ültem a rádió mel-
lett.

(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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Végéhez közelít
a mûvészetis pályázat Abán
A Sárvíz Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0186 pályázata a vé-
géhez közeledik. Ezen a héten befejezõdnek az
utolsó versenyek, projektnapok, az utolsó pályá-
zati programokra is sor kerül.
A szervezõk, a mûvészeti iskolások nagy rutinra,
sok tapasztalatra tettek szert az elmúlt 15 hónap-
ban.
A közel 500 program megszervezése és lebonyolí-
tása még visszatekintve is hatalmas feladat volt,
méltón lehetnek büszkék arra, hogy sikerült zök-
kenõmentesen, a kiírásnak megfelelõen végigvin-
ni ezt a nagyszabású pályázatot.
Pukliné Tündik Tünde projektmenedzser szerint az
volt a legnagyobb kihívás, hogy öt helyszínen kel-
lett a 35 féle programot megvalósítaniuk. Elmon-
dása szerint a sikeres 15 hónapot annak köszön-
hették, hogy nagyon jó csapat állt a háttérben,
akik mindent megtettek azért, hogy a legtöbb él-
ményt hozzák ki a résztvevõ gyerekek, fiatalok
számára a közös tevékenységekbõl.

Kreativitás
és népmûvészet

Az abai Sárvíz Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény 2011. március 31-én elnyert egy TÁMOP-
pályázatot, amiben vállalták, hogy több mint egy
éven keresztül öt intézményben az óvodástól a
gimnazistáig „önteni” fogják a magyar népmûvé-
szetet a résztvevõkre. Tették ezt azért, hogy krea-
tivitásukat fejlesszék, gyökereiket mélyebbre nö-
vesszék, „ágaikat” pedig feljebb emeljék, mert hit-
tek abban, hogy a népmûvészet nem kulcsos táj-
házak díszlete, nem csupán múzeumi raktárakba
és halott archívumba való emlék, hanem élõ, máig
ható, lélegzõ közege annak, aki értõ módon hívja
életre.
Hatalmas a dokumentáció, ami az eltelt 15 hóna-
pot összefoglalja: képek, felvételek, beszámolók.
Ami mérhetõ, számolható, eltehetõ volt ebbõl a
pályázatból, az is óriási anyag. Abból is könyvet
lehetne írni.
Ami viszont a pályázat láthatatlan része: a megélt
pillanatok, az átélt örömök és élmények – arról
már tanulmányt is lehetne írni, amibõl születhetne
újfajta oktatás, lélektõl valóbb iskola.

A mûvészeti iskola vállalta: kreatív fejlesztéssel,
népmûvészeti tevékenységekkel tesz a Sárvíz kis-
térség gyermekeiért.
Ez a céljuk megvalósult, maradéktalanul. A TÁ-
MOP 3.2.11/10-1-2010-0186 pályázat lezárul
2012. november 30-án.
Azonban a folyamat, amit elkezdtek, nem ér véget
egy határidõ eljöttével. Az abai mûvészetisek nem
szoktak félmunkát végezni: a fent említett tanul-
mányok már fogalmazódnak bennük, az oktatás
(Életfa program) már nemcsak álom, hanem hat-
éves valóság. A lélektõl való iskola megteremtése
pedig az új kihívás, ami bizonyára meg fogja találni
a megvalósulásának módját is. Talán egy újabb
pályázat segítségével…

„Disznólkodás” Sárhatvanban
Szombaton reggel kilátogattunk Sárhat-
vanba. A klubház udvarán már szállt a gõz,
jött a sült vér illata, messzirõl láttuk már,
hogyan sürögnek-forognak a szorgos asz-
szonyok, férfiak.
Reggel a ködben és hidegben körbekínál-
tak mindenkit frissen sült kaláccsal, meleg
sült vérrel, bõrkével és egy kis finom for-
ralt borral is; bár gyanítom, hogy a disznó-
vágás kezdetén a régi hagyományokhoz hí-
ven szükség volt egy kis pálinkára is, hogy
könnyebben induljon a munka.

E közös disznóvágás fõ célja a közösségte-
remtés, a régi szokások felelevenítése volt.
A sárhatvani klub tagjai nagy szeretettel
fogadtak bennünket, érkezésünkkor már a
hús feldolgozásánál tartottak.
Mint ahogy megtudtam, ez a klub saját
fenntartású, mindent saját maguk szervez-
nek, szereznek, vesznek meg. Egyik fõ se-
gítõjük Pluhár István, akitõl kölcsönkap-

ták a klubot bálokra, vacsorákra és minden
baráti klubtalálkozóra. Ezért cserébe õk
felújították a helyiséget, és mindent meg-
tesznek azért, hogy ez a közösség igazi csa-
ládi társaság legyen a fiataloktól egészen a
nyugdíjasokig.

Szerencsére a disznóvágás termékei kitar-
tanak egész évben, ebbõl tudnak fõzni, süt-
ni, megvendégelni a klubtagokat, vendé-
geket.

Egy hivatásos böllér önként jelentkezett
segítõnek, hogy ezzel is támogassa a klu-
bot. A disznótort immár másodszor ren-
dezték meg, a tavalyi sikeren felbuzdulva.
Az egész megálmodója Csõgörné Kati
volt, szó szerint, mivel egyszer álmában a
nyugdíjasokkal disznót vágott, és olyan jó-

ízût evett a közösen elkészített kolbászból
és hurkából, hogy szerette volna, hogy ez
valóra váljon. Sajnos mire tavaly meg tud-
ták szervezni a vágást, addigra már nem le-
hetett köztük Kati, de sokak szeretõ szív-
vel gondoltak rá ezen a napon is.

Este egy fantasztikus bálra, disznótoros
vacsorára invitálták a falu apraja–nagyját,
ahol a rengeteg tombolanyeremény között
fõdíjként egy vasárnapi ebédet sorsoltak
ki. Vacsora után hajnalig tartó táncmulat-
ság vette kezdetét.

Örülök neki, hogy van olyan falu és közös-
ségi élet, nem is messze Sárbogárdtól, ahol
a szeretet mindent megold.

Mágocsi Adrienn
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December 1., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 2014 FIFA World Cup 9.30 Vágtass velem! 10.00 Noé barátai 10.30
Aranymetszés 11.25 Kortárs 12.00 Hírek 12.05 Summa 12.35 Zöld Tea 13.05 Tetõ-
tõl talpig 13.35 Úti célok 13.55 Szombathelyi Haladás–Gyõri ETO FC labdarú-
gó-mérkõzés 15.55 Séf 16.10 Valóságos kincsesbánya 16.45 Doc Martin 17.35
Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Csak
tudnám, hogy csinálja 21.45 Szimfonik Live 2.0 22.40 Az utolsó császár
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Híradó 7.25 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.25
Asztroshow 11.20 XX. század – A legendák velünk élnek 11.50 Házon kívül 12.20
Autómánia 12.55 Szeszélyes 14.10 Sziklaöklû szerzetes 16.15 Bazi nagy gringó
lagzi 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor 22.10 Hajsza a kincs után
0.00 Ha ölni kell 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 Doki 13.30 Autóguru 14.00 Sheena, a
dzsungel királynõje 15.00 Bûbájos boszorkák 16.00 Psych – Dilis detektívek 17.00
Best of Stahl konyhája 17.30 Irigy Hónaljmirigy-show 18.30 Tények 19.00 Aktív
Extra 19.35 A mágus 21.35 Csontdaráló 23.35 Ördögûzés Emily Rose kedvéért
1.45 Ezo.tv 2.45 Kalandjárat 3.10 Teleshop 3.40 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika
12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 G7 – Gazda-
sági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.05 130 év, 130 dal 18.30 Regényes történelem 19.07 Sportvi-
lág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Esti séta
20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 2., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát
Hétvége 8.55 Katolikus krónika 9.35 Ez az a nap! 10.25 Úton-útfélen 10.30 A Biblia
a magyar költészetben 10.45 Metodista magazin 11.10 Református ifjúsági mûsor
11.20 Evangélikus templomok 11.30 Útmutató 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35
Angi jelenti 13.05 Múlt-kor 13.35 TS – Sport 7 14.05 Boxutca 14.50 Hatalmas ara-
nyos 16.25 Videoton FC–Újpest FC labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Egyszer volt, hol nem
volt 22.15 Az amerikai 0.00 MüpArt Classic
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.10 Havazin 12.40 112 – Életmentõk 13.15 Szeszélyes 14.35
Bármicvo 16.25 Banános Joe 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Alkonyat – Nap-
fogyatkozás 22.30 A titokzatos akta 0.30 Portré 1.00 Tudorok
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.25 Nagy
vagy! 10.25 Egészségmánia 10.55 Ezo.tv 11.25 Borkultusz 11.55 Stahl konyhája
12.25 Én is szép vagyok 12.55 Több mint testõr 13.25 A kiválasztott – Az amerikai
látnok 14.25 Monk – Flúgos nyomozó 15.25 Bûbájos boszorkák 16.25 A mágus
18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Kung fu Panda 21.45 Frizbi Hajdú Péterrel 22.55
Hõsök 23.55 Összeesküvés 0.55 Ezo.tv 1.55 Napló 2.45 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi
újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Református istentisztelet közv.
11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 Nép-
zene 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Formabontó – Extra 16.05 Szonda 16.35 Oxi-
gén 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Sportvilág 18.30 Irodalmi
újság 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok
nélkül – A kultúráról 20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház
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

December 3., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok út-
ján 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 Kortárs 23.10 Híradó 23.25 Aranymetszés 0.25
Maradj talpon! 1.15 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.40 Híradó 8.10 Reflektor 8.20
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 9.00 Reklámtorta
9.10 Stahl konyhája 9.15 Babapercek 9.20 Teleshop 10.20 Ezo.tv 11.25 Szökés Bu-
dára 14.00 Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok há-
lójában 17.25 Update konyha 17.30 Titkok hálójában 18.30 Tények 19.30 Családi
titkok 20.30 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 Lángoló Chicago 22.30 Esküdt el-

lenségek 23.30 Bostoni halottkémek 0.30 Tények 1.05 Ezo.tv 2.05 Lángoló Chicago
3.00 Esküdt ellenségek 3.55 Egy tini naplója 4.20 Aktív Extra 4.45 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 Az evangélikus 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

December 4., 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 Van ké-
pünk hozzá 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kincse 15.50 A férfi a leg-
jobb orvosság 16.40 MM 17.35 Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.10 Borvacsora 22.05
Az Este 22.40 II. Károly szenvedélyes élete 23.45 Híradó 0.00 Barangolások öt
kontinensen 0.30 Maradj talpon! 1.25 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.40 Híradó 8.10 Reflektor 8.20
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 23.40 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.20 Reflektor
0.40 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája
9.45 Babapercek 10.00 Teleshop 11.10 Ezo.tv 12.20 Utazás a mítoszok földjére
14.00 Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójá-
ban 17.25 Update konyha 17.30 Titkok hálójában 18.30 Tények 19.30 Családi tit-
kok 20.30 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 A kód neve: Merkúr 23.35 Aktív 0.05
Tények 0.40 Ezo.tv 1.40 Felhõ a Gangesz felett 4.05 Egy tini naplója 4.30 TotalCar
4.55 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 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 Rádiószínház 20.51 Vers napról napra 21.04 Közv. A Ma-
gyarország–Horvátország nõi kézilabda Eb-rõl 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

December 5., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján
9.00 Párizsi helyszínelõk 9.55 Zöld Tea 10.25 Család-barát 11.30 Átjáró 12.00 Hír-
adó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.30 Borvacso-
ra 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kincse 15.50 A férfi a legjobb orvos-
ság 16.40 MM 17.25 Jövõ-idõben 17.35 Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj tal-
pon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Becsengetünk és elfutunk
22.00 Az Este 22.35 Summa 23.05 Múlt-kor 23.30 Híradó 23.45 Történetek a
nagyvilágból 0.15 Maradj talpon 1.10 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.40 Híradó 8.10 Reflektor 8.20
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 Sybil
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája
9.45 Babapercek 10.00 Teleshop 11.10 Ezo.tv 12.20 Utazás a mítoszok földjére
14.00 Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójá-
ban 17.25 Update Konyha 17.30 Titkok hálójában 18.30 Tények 19.30 Családi tit-
kok 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.30 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 Ket-
tõs ügynök 22.30 Ügyféllista 23.30 Én is szép vagyok 0.00 Tények 0.35 Ezo.tv 1.35
Kettõs ügynök 2.30 Ügyféllista 3.25 Egy tini naplója 3.50 Babavilág 4.15 Magyar
versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 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 Rádiószínház 20.51 Vers napról napra 21.05 Közv. A Magyaror-
szág–Németország nõi kézilabda Eb-rõl 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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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN,
VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIK-
LÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frek-
vencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián.

November 30., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Varga Diána: Jézus a láthatáron
(ism. 70p), Orgonakoncert Cecén (ism. 100p) 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Alapítványi bál Sárszentmiklóson (20p), Kultúrkommandó: Az ezredik
éjszaka 2. rész (ism. 20p), Dánok Hantoson (ism. 180p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle

December 1., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(40p), Megyei II. oszt. futball (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Alapítványi bál
Sárszentmiklóson (20p), Kultúrkommandó: Az ezredik éjszaka 2. rész (ism.
20p), Dánok Hantoson (ism. 180p) 18.00 Lapszemle 19.00 Zenés áhítat
Rétszilason (60p), A zene világnapja a Huszics Vendel kórussal (ism. 120p),
Kultúrkommandó: Az ezredik éjszaka 1. rész (ism. 25p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle

December 2., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Alapítványi bál Sárszentmiklóson
(20p), Kultúrkommandó: Az ezredik éjszaka 2. rész (ism. 20p), Dánok Hanto-
son (ism. 180p) 13.00 Heti híradó 14.00 Zenés áhítat Rétszilason (60p), A ze-
ne világnapja a Huszics Vendel kórussal (ism. 120p), Kultúrkommandó: Az
ezredik éjszaka 1. rész (ism. 25p) 18.00 Heti híradó 19.00 Pál Ferenc elõadá-
sa 1. rész (70p), találkozás és búcsú Cecén (ism. 76p) 23.00 és 0.00 Heti hír-
adó

December 3., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Pál Ferenc elõadása 1. rész (70p), ta-
lálkozás és búcsú Cecén (ism. 76p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 III.
Tánckavalkád Sárbogárdon (140p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

December 4., 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 Beszél-
getés Rogán Antallal és Varga Gáborral (30p), 7 éves a Cecei Búzavirág Nép-
dalkör (80p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

December 5., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 III. Tánckavalkád Sárbogárdon
(140p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabda-
rúgó-mérkõzés (2x40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

December 6., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Pál Ferenc elõadása 1. rész (70p),
találkozás és búcsú Cecén (ism. 76p)  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.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gond-
juk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416
000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

December 6., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján
9.00 Gasztroangyal 10.00 A mi erdõnk 10.30 Család-barát 11.40 Útravaló 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.30
Kapjuk el a Mikulást! 14.15 Sophie szerint a világ 14.50 Déltenger kincse 15.40 A
férfi a legjobb orvosság 16.30 MM 17.20 Szerencsehíradó 17.35 Híradó 17.40
Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Fábry 21.35
Munkaügyek – Irreality show 22.05 Az este 22.40 Nemzeti nagyvizit 23.10 Négy
szellem 0.05 Híradó 0.20 Angi jelenti 0.50 Maradj talpon! 1.45 MM

RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.40 Híradó 8.10 Reflektor 8.20
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 Szágul-
dó erõd 23.35 Brandmánia 0.05 Reflektor 0.25 Ments meg! 1.20 Infómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 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 Titkok hálójában 18.30 Tények 19.30 Családi titkok
20.30 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 Eladó a családom 23.20 Aktív 23.50 Té-
nyek 0.25 Ezo.tv 1.25 Eladó a családom 3.00 Egy tini naplója 3.25 Segíts magadon!
3.50 Magyar versek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 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 23.00 Hírek, kenó 23.05
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 7., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján
9.05 Fábry 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra
12.55 Esély 13.30 Négy szellem 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kin-
cse 15.50 A férfi a legjobb orvosság 16.35 MM 17.25 Jövõ-Idõben 17.35 Híradó
17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Retro
kabaré 21.00 Prima Primissima 2012 23.45 Bébi a láthatáron 1.15 Híradó 1.25
Maradj talpon! 2.20 MM

RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.40 Híradó 8.10 Reflektor 8.20
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 Titkok hálójában 18.30 Tények 19.40 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 Egy tini naplója 2.00 Alexandra pódium 2.25 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 metodista egyház
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 Közv. A Magyarország–Spanyolország nõi kézilabda Eb-rõl 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

JOGOSÍTVÁNY! Tanfolyam indul
2012. december 7-én, pénteken

18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési
házban. Diákkedvezmény,
részletfizetés! Jelentkezni:

Fûrész József – 06 30 290 3744

SÜTNI VALÓ CSIRKE ELADÓ, 400 FT/KG.
Sárbogárd, Tinódi 107. Bodoki Tamás

06 30 660 9228, 06 30 466 3308

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)

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

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

Építõipari cég B-kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkezõ munkatársat keres, csoportvezetõi
munkakörbe. 06 (30) 316 7427 (1372513)

Eladó Velence kárpitozott garnitúra pácolt, 2db
heverõ, 2 db éjjeliszekrény 06 (70) 339 1576

Figyelem! A sárbogárdi szõnyegüzlet kedvezõ
árú szõnyegei mellett, függönytartókkal bõvítet-
te áruválasztékát. Tompa M. utca 25. Nyitva
8-12, 13-17. Szombaton 8-12-ig. 06 (25) 463
587

Kolbász- és húsfüstölést vállalok Sárbogárdon.
06 (70) 544 8979 (1372511)

Eladó tavaly felújított hatfiókos fagyasztó. 06
(30) 830 7095

Kazánok gyártótól, papírokkal garanciával ol-
csón eladó. 06 (30) 424 9840 (1372505)

Kozmetikust vagy masszõrt keresünk. Szivár-
vány stúdió 06 (30) 3808 330 (1372447)

Építési telek és lakás eladó. 06 (70) 282 1775

Kiadó Árpád-lakótelepen 2 szobás lakás ga-
rázzsal, alacsony áron. Érdeklõdni: 06 (20) 923
0973 (1372509)

Simon Józsefet és nejét,

Gombos Anna Máriát

50.
házassági évfordulójuk

alkalmából szeretettel köszöntik
lányai, fia, vejei, menye,

nyolc unokája, két unokaveje és
két dédunokája, valamint a népes rokonság.

Táncok kavalkádja
November 24-én rendezték meg a III. Tánckavalkádot Sárbogár-
don, ahol tanúi lehettünk a sokszínû táncosok elõadásának. E
rendezvénynek a mûvelõdési ház adott helyet, és ismét telt ház
volt. A több mint kétórányi táncos est élvezetes volt valószínûleg
azért is, mert a különféle táncstílusok képviselõi felváltva táncol-
ták ki a széket a nézõk alól.
Hastáncból idén is kijutott. Az est házigazdája ugyanis az Írisz
Orientális tánccsoport felnõtt csoportja volt. Õk nyitották meg a
rendezvényt dr. Sükösd Tamás polgármester köszöntõje után. A
keleti hangulat után a Kiscsillag Hiphop Tánciskola növendékei

mutatták meg, hogyan kell mozogni a hiphopra. Az Arte de bailar
táncszínház két tagjának elõadása merõben eltért az est többi
produkciójától, rendkívüli, egyedi koreográfiával. Az estrõl nem
hiányozhatott a Ten Dance tánccsoport sem; elõször az alapi cso-
port mutatta meg tudását a közönségnek kecses mozdulatokkal,
majd Radnai Zoltán és Szõke Fanni hozták lázba táncukkal a kö-
zönséget. A Vándorok Dance School elõször fiatal csoportjával
adott elõ táncot a Valami Amerika zenéjére, majd jamaicai rit-
musra rázták csípõjüket olyan testmozgással, mely felrázta az em-
bert. A „farmerzenére” táncoló Black Horse Country Clubra
büszkék lehetünk, mivel Magyarországon ez a zenei és táncstílus
kevésbé közismert. A tánckavalkád sztárvendége volt a Steel City
Crew, akik akrobatikus break-mozdulatokkal robbantak be a
színpadra. Igazán nagy sikere volt a négy srácnak, hiszen ilyen

elõadást már rég, vagy még
nem is láthattunk Sárbogár-
don.
Az esemény zárásaként egy
nagyszerû kongadobmûvész,
Szakáll Béla játékát hallgat-
hattuk, aki ámulatba ejtõ
ügyességgel ütötte a dobokat.
Reméljük, jövõre is megör-
vendeztetnek minket a nagy-
szerû táncosok mûsorukkal!

Hargitai Gergely

Tájékoztató szirénapróbáról
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság tájékoztatja a lakosságot, hogy a Paksi
Atomerõmû Zrt. 30 km-es körzetébe esõ telepü-
léseken a lakossági tájékoztató- és riasztórend-
szer mûködõképességének ellenõrzése érdeké-
ben Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás,
Nagykarácsony, Sáregres, Vajta településeken
csökkentett üzemû (morgató) SZIRÉNAPRÓ-
BA végrehajtására kerül sor

2012. december 3-án, hétfõn, 13 órakor.
Kérem, hogy a szirénapróbáról a lehetõségeik-
hez mérten elõzetesen a lakosságot tájékoztat-
ni szíveskedjenek! Segítségüket köszönjük!

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Fejér Megyei Kosárlabda-bajnokság
5. forduló

Albalabda KK–
Sárbogárd KC 65-69
(14:17, 20:16, 21:16, 10:20)

A legjobb dobók: Németh K. 23/9p, Thurzó R. 12p,
Molnár T. 16/3p, Botka I. 16p, Rehák A. 2p, Takács
V., Tiringer D., Varga T.

Idegenbeli mérkõzésre utaztunk a múlt csütörtökön
Székesfehérvárra. A jelentõsen megerõsödött Alba-
labda KK vendégeként léptünk pályára. Kedvezõtlen
elõjelek árnyékolták be az amúgy sem optimális idõ-
pontot. Sokan a csapatból munkahelyi elfoglaltság
miatt kénytelenek voltak lemondani a részvételt. Pár
napja pedig a csapatunk – és egyben a megye – leg-
eredményesebb játékosa, Tóth Krisztián szenvedett
komoly vállsérülést, játékára hónapokig nem számít-
hatunk.

A feldobást követõen a hazaiak találtak magukra ha-
marabb, mi csak a 3. percben szereztük elsõ kosarun-
kat. Picit zavarta mindegyikõnket a szokatlan össze-
tételünk. Ezzel az ötössel soha nem játszottunk még.
Azonban a negyed további részében már kiegyenlí-
tõdtek a különbségek, átvettük a vezetést, majd kien-
gedtük a kezünkbõl ismét. Az utolsó percben sikerült
két duplával elérnünk, hogy elõnnyel kezdhessük a
második negyedet.

A mérkõzés középsõ 2x10 perces idõszakában a küz-
delem dominált: hol az egyik, hol a másik csapatnál
volt az elõny, ami soha nem haladta meg a 6 pontot.
Mindkét csapatnak voltak olyan periódusai, amiket
jobban tudott hozni. Amíg a fehérváriak velünk küz-
döttek, addig nekünk saját magunkkal is kellett, mert
öt felnõtt játékossal léptünk pályára, és az erõ fogytá-
val még a helyenként vitára okot adható játékvezetõi
ítéletekkel együtt kellett minél nagyobb teljesít-
ményre sarkallnunk egymást. A Sárbogárd KC min-
dig gyõzelemért lép pályára, és bármilyen összeállí-
tásban is játszunk, az a Sárbogárd KC!

Elérkezett a záró negyed, 2 pontos elõnnyel indul-
tunk. Igyekeztük döntésre vinni a dolgot, nagyon be-
kezdtünk. Szinte már biztosan vezettünk, mikor a
sors keze belenyúlt ismét, s nem lett egyszerû a befe-
jezés. Az utolsó perc elején csak egy pont volt a két
csapat között, az Albalabda vezetett! Támadunk, fa-
ult, majd a két büntetõbõl az egyiket értékesítjük.
Egál! Az ellentámadásból nem szerzett pontot az el-
lenfél, a lepattanót Németh K. leszedte, majd a táma-
dótérfélen kiszorított helyzetbõl rádobott a két pont
reményében, de sajnos a gyûrûrõl kifelé egyenesen a
hazaiak védõjének kezébe tartott a játékszer. Mind-
ezt felismerve kiszorított helyzetbõl centerünk meg-
szerezte azt, és ziccert dobott! 2 pont ide, és még min-
dig van 35 mp! Ki kellett védekeznünk. Labdaszer-
zés, majd támadunk ismét. Csak egy lehetõségük
volt, faultolni, és bízni abban, hogy kihagyjuk. Azon-
ban Molnár keze nem remegett meg. Kettõbõl kettõ,
és ekkor következett be a mérkõzés egy igen érdekes
pillanata, amikor a hazaiaknak az idõkérést már nem
lehetett volna kikérni, de ezt eltévesztették, amiért a
játékvezetõk két büntetõdobással sújtották õket.
Ezek a dobások ugyan kimaradtak, de az utolsó perc-
ben szerzett 4 pontos elõnyt sikerült megtartanunk.

Következõ hazai mérkõzés: 2012. december 4. (kedd)
19.15 óra, Sárbogárd KC–Dunaújvárosi FDSE.

Sárbogárd KC szervezõk

Vár a
Mikulás-ház!

2012. december 8-án újra vár minden-
kit a Mikulás-ház Sárszentágotán. Sze-
retettel várunk kicsiket és nagyokat
egyaránt. A gyerekeknek érdekes prog-
ramokkal, ajándékokkal, teával és finom süteményekkel kedveskedünk.
Délelõtt kezdetét veszi a Mikulás-járás, ahol Télapó és Télanyó együtt hívja a
gyerekeket a délutáni programokra. Délután 14 órakor kinyílnak a Mikulás-
ház kapui az IKSZT épületében.
Programok:
* fényképezkedés a Télapóval;
* játssz, színezz, alkoss újra a Csiribiri Varázsmûhelyben a manókkal

és a krampuszokkal;
* mesesarok: játékos, mesés vetélkedõ Télanyóval

(téma: A rénszarvasok igaz története);
* táncolj, játssz, énekelj együtt Télanyóval és a Manókkal;
* játszóház és babasarok;
* Mikulás konyhája – mézeskalács-díszítés a manókkal;
* meleg tea, sütemény is vár minden érdeklõdõt,

és persze a csomag sem marad el!
Szeretettel várunk mindenkit!
Támogassa Ön is a Mikulás-házat!
Immáron 3. alkalommal kerül megrendezésre a Mikulás-ház, Sárszentágotán.
Szeretnénk ismét örömet szerezni a gyerekeknek. Ebben kérjük az Önök se-
gítségét is! Bárminemû támogatást szívesen fogadunk! Legyen az tárgyi, szel-
lemi, anyagi vagy fizikai támogatás!
A felajánlási szándékát, kérjük, jelezze Handa Edinánál, vagy Arany Rékánál
(az IKSZT épületében, annak nyitva tartása szerint)!

Handa Edina, Sárszentágota, Vörösmarty u. 21., 06 (30) 308 4621
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ÖSSZEFOGÁS A KÖRNYÉKBELI
RÁSZORULÓKÉRT

Gondolta volna, hogy világviszonylatban majdnem 1,5 milliárd tonna élelmi-
szer kerül a szemétbe évente, miközben naponta 25 ezer ember hal éhen?
Magyarországon az ENSZ felmérése szerint több százezer ember rendkívül
alultáplált, 10-15 ezer éhezõ gyermek van. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület
egy nonprofit szervezet, melynek célja, hogy kapcsolatot teremtsen az orszá-
gunkban felhalmozódó élelmiszerfeleslegek és az arra rászorulók között, ezzel
elõsegítse a szegénység és az éhezés csökkenését.
November 23-án és 24-én or-
szágos karácsonyi adomány-
gyûjtést szervezett az egyesü-
let, az ország több pontján is.
Így eljutottak Sárbogárdra is,
ahol a helyi Csipike Egyesület
elnökét, Hargitai Enikõt kérték
fel a gyûjtés megszervezésé-
re.
A pénteki és szombati napon a
Tesco áruházban közel 5 be-
vásárlókocsit töltöttek meg
tartós élelmiszerekkel, amiket
a sárbogárdi és környékbeli rászorulóknak ajándékoznak még karácsony elõtt.
Ebben a gyûjtési akcióban önkéntesként részt vettek a Petõfi Sándor Gimnázi-
um tanulói közül közel 30-an, valamint a Csipike Egyesület tagjai és pártolói.
Nagy lelkesedéssel és szeretettel végezték önkéntes munkájukat. Örömmel
láttuk, hogy a mai fiatalok között is akadnak olyanok, akik szívükön viselik a ne-
hezebb helyzetben lévõ családokat.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesületen keresztül pénzbeli adományokkal is le-
het támogatni a rászoruló családokat banki átutalással a CIB Banknál vezetett
10700024-66676548-51100005-ös számlaszámon, illetve mobiltelefonról az
ADHAT vonal hívásával: 13600-01-es kód (a hívás díja 250 Ft).

Mágocsi Adrienn


