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BAKANCSLISTA
A képen látható bakancsot egy parkolóban álló autón örökítettem meg. Azonkívül, hogy jót mosolyogtam a látványon, a következõ lehetséges feliratok jutottak eszembe, amiket el tudnék
képzelni fölötte.
Egy életét a világvége okán önként
eldobó ember emlékfelirataként:
„Veszem bakancsom,
Vonóhorogra akasztom,
A földi aszfaltról
Égi útra távozom.”
A mögöttünk közlekedõknek figyelmeztetésként: „Ha az arcodban van a bakancsom, túl közel
jöttél.” vagy „Ha érzed a bakancsom szagát, túl közel vagy.”
Megszállott túrázók autóján: „Fél lábon is megmászom a hegyet!”

Advent és betlehem

Hiteles gépkocsin: „A bakancsom is rámegy.”
Horgász autóján: „Ez akadt a horgomra.”
Mûvész kocsiján: „Vándorkiállítás”.
A Boka és a Klikk furgonján: „Bokancs, boogie, rock’n’roll!”
Egy blues-rajongó autóján: „Pocsolyába léptem, sáros lett az új cipõm…”
A Mikulás szánján: „Ho-ho-ho hótaposóó!”
Ha kedvük tartja, folytassák a sort, akár a lap heti témáiból ihletet
merítve!
Hargitai–Kiss Virág

„Nemdohányzó óvoda”

Angyalvárás Alapon
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Rendezõdik az önkormányzatok adóssága
Az önkormányzatok felgyûlt adósságállományának egyszeri rendezésérõl tartott
sajtótájékoztatót Sárbogárdon a díszteremben Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, Varga
Gábor országgyûlési képviselõ és dr. Sükösd Tamás polgármester kedden délben.
Az államtitkár elmondta: 1758 település
hitelállományát 100 %-ban megszünteti a
kormány (ezek az 5000 fõ alatti települések) már az idén, a többi település esetében változó mértékben vállalják át az
adósságokat. Sárbogárd várhatóan 70
%-ban mentesülhet a vállalt pénzintézeti
kötelezettségeitõl. Tállai András hozzátette: az 5000 fõ fölötti települések adósságrendezése legkésõbb 2013. június 30áig zajlik majd le. A jövõ év elsõ felében a
tárgyalásokat, szerzõdés-elõkészítést bonyolítják, március után pedig aláírják a
szerzõdéseket. A szándék egyértelmû a

kormány részérõl: ez a konszolidáció megtörténik. Szabályozási kérdések vannak
még folyamatban. Természetesen a képviselõ-testületek döntenek arról, hogy kérik-e a kormánytól az adósságrendezést.
Dr. Sükösd Tamás kifejtette: köszönet az
országgyûlésnek és a kormánynak ezért a
lehetõségért, hiszen 2002 és 2010 között
folyamatosan nõtt az ellátandó önkormányzati feladatok száma, viszont a nor-

Hirdetmény lakossági fórumokról
Tisztelettel tájékoztatom Sárbogárd lakosságát, hogy a képviselõ-testület
és szervei szervezeti és mûködési szabályzatról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet 75. § (1) bekezdése értelmében Sárbogárd város polgármestere és alpolgármestere lakossági fórumot tart.
2012. december 17. (hétfõ), 16.00 óra,
2012. december 17. (hétfõ), 17.30 óra,
2012. december 19. (szerda), 16.30 óra,
2012. december 19. (szerda), 18.00 óra,
2012. december 20. (csütörtök), 16.30 óra,
2012. december 20. (csütörtök), 18.00 óra,
2012. december 21. (péntek), 17.00 óra.
Tisztelettel meghívom és szeretettel várom a település lakosságát!
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Felfelé az íven II.
Boldog vagyok! Nem vagyok ezzel egyedül. Közeledünk a sárbogárdi görpálya építésének végéhez, ugyanis most szerelik, rögzítik
helyükre az elemeket az Ifjúsági parkban.

matív támogatás mértéke meredeken esett
vissza. Sárbogárdnak az adósságrendezés
nagy segítség, mivel azok közé az önkormányzatok közé tartoznak, ahol a nem túl
sikeres devizakötvény kibocsátásra került,
és az iparûzési adó a hasonló nagyságú városok iparûzési adóbevételének a tizedét
sem éri el.
Az államtitkár újságírói kérdésre válaszolva elmondta: az önkormányzatok által
pénzintézettel megkötött szerzõdések tartoznak az adósságeljárás alá. Óvadéki betétekre, vállalkozási célú beruházásokra
nem vonatkozik ez a lehetõség, ahogy a víziközmû-társulásoktól átvállalt hitelekre
sem. A kormány persze egyedileg mérlegel. Ha kiemelkedõen magas az egy lakosra jutó adósságállomány, akkor megvizsgálja, hogy annak mi az oka. Ez az érintett
önkormányzatok 3 %-át érinti körülbelül.
Hargitai–Kiss Virág

A családtámogatási kérelmek
elõterjeszthetõek
a kormányablakokban is
A családtámogatási ellátások (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) iránti kérelmeket, a
folyósítással kapcsolatos bejelentéseket (pl. név-, lakcím-, bankszámlaszám-változás), valamint a tanulói jogviszonyról szóló igazolást és a gyermek betegségét igazoló orvosi dokumentumot a kormányablakban is be lehet nyújtani.
A családtámogatási ellátások folyósításáról kiállított igazolásokat személyesen továbbra is a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán lehet igényelni.
A kormányablakokban játszósarok várja a gyermekeket, ezzel megkönnyítve a szülõk hatékony és gyors ügyintézését.
Fejér megyében Székesfehérváron a Piac tér 10. szám alatt (a munkaügyi
kirendeltség épületében), Dunaújvárosban pedig a Vasmû út 39-ben (a körzeti földhivatal mellett) található kormányablak, ahol hétfõtõl péntekig 8-tól
20 óráig várják az ügyfeleket.
Fejér Megyei Kormányhivatal

Május óta várjuk a beteljesülést. Hatalmas dolog ez, kérem, hiszen nem kevesebb, mint 5 millió forintba került elkészíteni a pályát. Fontosabb az összegnél, hogy ez sok fiatal bringás és gördeszkás fejlõdését fogja szolgálni.
Többeknek talán fejtörést okoz, hogy ezek a fura idomok, ívek és
egyenesek miben mások attól, amit az utcán csinálunk, és mit fogunk ezeken kezdeni. Bátran ajánlom, hogy mindenki lesse meg!
Persze, semmi nem megy elsõre, még a profiknak sem, de gyakorlás, izzadtság és sérülések nélkül szinte semmit nem lehet csinálni,
legalábbis jól nem.
A havas, esõs idõben a pálya használata nemhogy nem ajánlott,
hanem veszélyes is. Õszintén szólva, jobban örültünk volna neki,
ha elõbb épül meg a park. Nyáron már szívesen használatba vettük volna, de sajnos a gyártó, kivitelezõ cég több görpályát is épít,
nem csak az ország területén.
Végsõ soron az a lényeg, hogy elkészül a pálya, és decemberben
már használhatjuk, ha az idõjárás kegyes lesz hozzánk.
A pálya megnyitójáról is hírt adunk majd.
Hargitai Gergely
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Adventi és betlehemi kiállítás
December 4-én volt a hivatalos megnyitója
az Adventtõl vízkeresztig és a Betlehemi
csillagunk címû kiállításnak. Ezekre a pályázatokra az elmúlt hetekben lehetett jelentkezni.

A résztvevõket figyelve biztos voltam benne, hogy amint meglátták a pályázati kiírást, rögtön nekiveselkedtek otthon fúrni,
faragni, horgolni, varrni, sütni, festeni,
rajzolni.

Helyi és környékbeli, különbözõ életkorú,
amatõr alkotók munkáit csodálhattuk
meg. Sokan gyûltünk össze a József Attila
Mûvelõdési Központ kamaratermében.
Azért nem a régi tanácsházán nyílt meg e
kiállítás, mert ott állandó tárlatot rendeztek be.
A kiállítás megnyitotta dr. Makkos Norbert, aki reményrõl és szeretetrõl szólt.
Majd Szabóné Czuczai Katalin és Novák
Kovács Zsolt a helyezetteknek tárgyjutalmat adott át, több felajánlás révén.
A megnyitón felléptek a Zengõ Óvoda angyalkái kis mûsorral, énekkel, majd a Mészöly Géza Általános Iskola énekkara is.
Végül mindenki belefeledkezhetett a kiállított mûvekbe.
Mágocsi Adrienn

Fogyatékkal élõk
világnapja
November 30-án, pénteken a mûvelõdési házban rendeztek a Sárbogárd és környéki fogyatékkal élõknek és speciális nevelést
igénylõ gyermekeknek egy kis ünnepséget. A város önkormányzata szervezésében vártak minden meghívottat. Az idei év különlegessége egy háromemeletes, sárbogárdi címerrel díszített torta
volt.
Nagy izgalommal érkeztek a vendégek az eseményre. Finom pogácsával, friss gyümölccsel, meleg teával és ízletes süteményekkel
várták a felnõtteket és a kis lurkókat.
A délutáni ünnepségen köszöntõt mondott dr. Sükösd Tamás polgármester. Majd
megtekinthettük a Kocsi Színház vidám
elõadását, melyet Illés Györgyi rendezett.
Ezután Erlichné Németh Márta, Tinódy
Mónika és Varga Kornél zenés mûsora következett. Szabó Zsuzsika Ady Endre „Kis
karácsonyi ének” címû versét énekelte el.

A mûsort követõen a jó hangulatról – immár sokadszor – Bella
Péter tekerõlantos gondoskodott. A muzsikához egy kis tánc,
körjáték is dukált.
Egyszer csak váratlan vendég toppant be az ajtón. Õsz szakálla,
nagy, piros puttonya elárulta Õt – megérkezett a Mikulás! Minden kisgyerek szép ajándékokat kapott tõle. Mindenki örült, hogy
idén sem feledte el õket a jó öreg Télapó.
Mágocsi Adrienn

Angyalvárás Alapon
A Bibliában az angyalok Isten küldöttei. A
jó angyalok Isten akaratát adják hírül az
embereknek és segítenek rajtuk.
Eljött advent elsõ vasárnapja. Meggyújthattuk az elsõ gyertyát a koszorún, megkezdõdött a lelki felkészülés a karácsonyra
– Alapon is.
Szárnyas angyalokkal ugyan nem találkoztam december elsõ vasárnapján délután,
de az bizonyos, hogy az alapi mûvelõdési
házban rendezett karácsonyváró mûsor
legelején Méhesné Julika köszöntött pár
pici angyalkát. Õk 2012 alapi szülöttei voltak. A büszke anyukák és apukák az elsõ
sorban ülve fogadták a szeretetteljes köszöntést. Minden kisbabás család gyarapodott egy kis jelképes csomaggal, virággal és
oklevéllel is.

A mûsort a Huszics Vendel Kórus nyitotta,
akik lágy karácsonyi dallamokkal hangoltak rá minket a karácsonyi ünnepekre. A
Mennybõl az angyalt már közösen énekelte a közönség és a kórus.
Majd egy vidám elõadást láthattunk a Mezõföld Népi Együttestõl, akik népi játékokat, énekeket és egy kis színdarabot adtak
elõ: A kis gömböc címû mesét játszották el.
Utolsó fellépõként az alapi Ten Dance
pördült a színpadra latin ritmusokkal. A
kis csoport már teljes rutinnal töltötte be a
teret, s csak úgy kopogtak ritmusra a cipõk.
Az adventi ünnep zárásaként mindenkit
megvendégeltek egy kis forró teával, forralt borral és süteménnyel. Emellett lehetõség nyílt adakozásra és kézmûves-ajándékok megvásárlására is.
Mágocsi Adrienn

„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.”

Angyalvárás
Alapon
ORGONAKONCERT
a Barátok együttessel
2012. december 8. (szombat) 17 óra
Helyszín: katolikus templom
(A templom felújítására szívesen
fogadjuk adományaikat!)

Szeretettel várunk mindenkit!
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Rázd meg baby
A Sárga Taxi zenekarból már jól ismert,
sárbogárdi Bokányi Zsolt új formációval
jelentkezik a Boka és a Klikk most megjelent, Rázd meg baby címû nagylemezén.
– Miben más a Boka és a Klikk, mint a korábbi formációk, amikben láthattunk és
hallhattunk?
– 15 éven keresztül mûködött a Sárga Taxi
zenekar rock and roll formáció, nagy sikerrel. Aztán egy kicsit elfáradt a dolog, parkolóba gurítottuk a Sárga Taxit. Február
25-én volt az elsõ koncertünk az új formációval, a Boka és a Klikk-kel. A klikk szó
esetünkben egy nagyon is barátságos, befogadó társaságot takar. Továbbvittük a
Sárga Taxi lüktetését, ugyanúgy táncolha-

ós, és néha kávét is hoz nekünk, ha szépen
megkérjük. Nagyjából egy korosztályban
mozgunk mindannyian, talán ez is az oka
annak, hogy nagyon együtt lélegzik a társaság. Egyéves a formáció, s ezalatt fénysebességgel elkészült egy új CD, videoklip,
weboldal, összeraktunk egy koncertmûsort és egy lemezanyagot.
– A lemezetek a Rázd meg baby címet viseli,
ami felrázó hangulatról árulkodik. Hány dal
szerepel ezen a lemezen?
– Reméljük, tényleg mindenkit föl fog rázni a 11 dal, amit ráraktunk. A 11. dal egy
meglepetés blues; ez lett a leghosszabb dal
a lemezen (5 perces). Három vendéget is
hívtunk hozzá: Rechner Balázs kiváló száj-

lünk élõben, az a december 8-án induló
koncertturnén találkozhat a csapattal.
Móron kezdünk, 22-én leszünk Székesfehérváron, és 23-án – nagy örömünkre –
Sárbogárdon a mûvelõdési házban játszunk. A sárbogárdi koncert karácsonyi
hangulatban zajlik majd, amire nagyon készülünk. Januártól aztán Budapesten, Miskolcon, Gyõrben, Mosonmagyaróváron,
Nyíregyházán folytatjuk. A weboldalunkon a koncertnaptárunkban minden dátum fent van.
– A Rázd meg baby-bõl nemcsak videoklip
készült, hanem egy különlegesség is.
– A videoklip a lemez címadó dalához készült, melynek 90 százalékát Sárbogárdon
forgattuk. Nekem ez azért is fontos, mert
sárbogárdinak mondhatom magam. A kuriózum pedig egy bakelitlemez. Azért készíttettük el, mert a bakelitlejátszó és a bakelitlemez valahogy másképp szól. Olyan
meleg hangzása, emberközeli, barátságos
megszólalása van, aminek egy CD a nyomába se ér. Aki szeret nosztalgiázni, az
bizonyára szívesen hallgat majd egy bakelitkorongot.

tó rock and roll zenét játszunk, csak egy picit autentikusabban. Jobban odafigyelünk
a régi hangzásra, hangképre, jobban törekedtünk arra, hogy aki eljön a koncertjeinkre, meghallgatja a lemezünket, az egy
igazi idõutazáson vegyen részt. Szigorúan
az 50-es évek hangulatát próbáljuk visszaadni.
– Kik a tagjaitok?
– Régi kedves barátom, Csorba Péter dobos, Tóth László István (gitár) és Menyhárt Mihály (basszusgitár), és van egy ötödik tag, aki szerves része a zenekarnak:
Migend Viktor hangtechnikus, fotós, vide-

harmonikás fúj benne egy karikát, Horváth János billentyûzik benne, aki zseniális
jazz-zongorista, és Tóth Gabi énekel velem egy duettet. A számok lendületesek,
sodró hangulatúak, táncra csábítók. Két lírai dalunk is van, amolyan igazán szerelmes, összebújós. Ezek a szakításokról szólnak – de mirõl is szóljon egy szerelmes dal?
– Hol lehet ízelítõt kapni a nagylemez anyagából?
– Javaslom, hogy mindenki vásárolja meg a
CD-t, de a www.bokaesaklikk.hu weboldalunkon is bele lehet hallgatni. Aki szeretne
látni bennünket és összekapcsolódna ve-

– Ez jól kapcsolódik ahhoz az autentikus vonalhoz, amit képviseltek a Klikk-kel.
– Mindenképpen. Én bakelitlemezen nõttem fel. Amikor megérkezett az elsõ nyers
lemez és föltettük, az fantasztikus idõutazás volt. Nagyon jó érzés volt hallani,
ahogy bakeliten megszólal a mi dalunk.
A Rázd meg baby videoklipjét és az interjút megtekinthetik a Bogárdi TV adásában. S ne feledjék: december 23-án karácsonyi rock and roll a Boka és a Klikk zenekarral a sárbogárdi mûvházban!
Hargitai–Kiss Virág

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
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Vándorlásaim 17.
Reménytelenül szürke még a hajnal elõtti táj. Fázom. Az egyre
erõsebb magányérzés már-már elviselhetetlen. Odabújok Marika
mellé. Õ vette pártfogásba a pokrócomat, így hát jogosan kérek
belõle részt magamnak. Félálomban betakargat, s magához ölel.
Jó ez a puha asszonyi ölelés. A mellére bújok, mint egy kisgyerek.
Könnyû hajnali álomba merülök.
Szülõföldem homokvidékére repítenek az álomtündérek. A falu
alatt domboldal, rajta fenyõerdõ. Virágos réten illatos szénát kaszálok békésen legelészõ lovamnak. Mélyen beszívom a kakukkfû
illatát. A mezõn túl – bár nem látom – ott a Duna. A fenyves hirtelen, minden ok nélkül kigyullad. Füst nélkül, a napnál fényesebb
lánggal ég, mint a bibliai csipkebokor. A tûz már a falut fenyegeti.
Kaszával a kezemben izgatottan futok végig a fõutcán, ahol egymás után kapnak lángra a házak is. Ég az erdõ, égnek a házak, de
nincs forróság. Egy nõ megy elõttem. Kívánatos, izgalmas, mégis
félelmet ébresztõ. Ismerõs ház elõtt áll meg. Hátratekint, rám
néz, mintha csalogatna, s belép a kapun. Utánaeredek. Ismerõs az
udvar. A házunk, a tanítóház udvara ez. Ott a kút, az ismerõs fák,
a szép régi tornác. Minden lángol már körülöttünk. Egészen bizonyos vagyok benne, hogy õ a gyújtogató. Elönt a félelem, s nyomában a nõ iránti heves indulat. Odalépek hozzá, és hátulról teljes
erõvel belevágom a kaszámat. Borzalmas, ahogy a penge a húsba
reccsen, aztán megakad egy kemény csontban. Az ütközés erejétõl a vas a nyélnél tõben eltörik. A nõ lassan szembefordul velem.
Fénylik az arca, mint egy angyalé. Mosolyog rám. A kasza pengéje
kihull a testébõl. Ott hever elõttem a földön fényesen ragyogva,
mint az Excalibur. A nõ testén nyoma sincs sérülésnek. Óriási
amazonerõ árad belõle. Elfog a rémület, hogy megöl. Eldobom a
törött kasza nyelét, s megfordulok, hogy elfussak. Hirtelen belém
hasít a fölismerés: nincs értelme elfutni elõle, úgyis utolér. Megfordulok, s bátran a szemébe nézek, lesz, ami lesz. Mintha ezer
arca lenne. Asszonyoké, lányoké, akiket eddig szerettem, s ezután
szeretni fogok. Odalép hozzám, átölel, s belém olvad.
A nap melege ébreszt kábult álmomból. Szorosan ölelem Marikát, s õ is engem. Beszívom testének gyöngyvirágillatát. Rám mosolyog. Mély hálát érzek iránta. Megsimogatom a haját, homlokához szorítom a homlokomat. Váratlanul hajókürt hangja töri meg
a csendet. Megérkezett a Hunyadi. A zajra felriad az alvó lánycsapat. Felülve álmosan figyeljük, ahogy méltóságteljesen beúszik a
nagy fehér hajó a visegrádi kikötõbe.
– Lányok, jó lesz, ha összekapjuk magunkat, hogy reggelire beérjünk az üdülõbe, aztán csomagolás, s indulunk haza! – riasztja
Marika józan hangja a reggeli Duna csodálásába belefeledkezett
társaságot. – Hogy mit kapunk mi ezért az éjszakai kimaradásért a
gondnoktól! – teszi hozzá nevetve. – De hát köd elõttünk, köd utánunk. Lajos! Igazán csodálatos volt ez a nap, amit itt töltöttünk.
No, és ez az éjszaka! Ugye, lányok?
Már mindenki talpon van, nyújtózunk, szedelõdzködünk. Kriszta
odalép hozzám, átölel.
– Jó lenne még maradni, de hát mennünk kell. Köszönök mindent! Talán egyszer még találkozunk – súgja a fülembe. Szégyenlõs csókkal búcsúzik, s egy papírdarabot csúsztat a kezembe. – Itt
a címem, ha egyszer eszedbe jutok, írj!
– Lányok, lányok, indulás. Az érzelmes búcsúra lesz idõ a túlparton is! – szól sürgetõen Marika. – Ugye, Lajos, te is szeretnél mielõbb indulni tovább?
– Ha átviszlek benneteket, én is indulok – válaszolom. – A csónakot máris teszem a vízre.
Ahogy hoztam, visszafelé újra két fordulóban átviszem a lányokat, aztán sok-sok búcsúcsók után indulok én is utamra. Amíg látnak, integetnek, kiabálnak: „Jó utat! Jó utat!”
Evezek már lefelé az árral. Rábízom csónakomat a sodrásra, s így
gyorsan haladok. Másnap Budapesten alig néhány óra alatt suhanok át. A magányom szigetére háromnapos evezéssel, rövid éjszakai pihenõkkel érkezem meg. A sziget a régi. Elvadult dzsungel
veszi körül. Az alföldi parton a legközelebbi lakott település tíz kilométerre van. Onnan út nem vezet ide. Embermagasságú csalánerdõ, az ártéren váratlan csapdaként leselkedõ iszapgödrök, har-

cias szúnyograjok riasztják el a hívatlan látogatót a sziget környékérõl. A téli áradás a belsõ morotvákban uszadék fákból rakott
embermagas gátakat. A vízbõl kiemelkedõ halott fatörzsek a rajtuk lógó indákkal, moszattal rémalakokként emelkednek a víz
fölé. Csak az itt honos vadak, õzek, vaddisznók járnak le inni
hajnalonként.
A szigeten a vízre hajló évszázados fák emlékeznek azokra az
idõkre, amikor a Duna még nem itt folyt, s a nagy víz még nem választotta el ezt a tájat a túloldaltól. Itt kötök ki, s a víz által ide sodort fákból, lombos ágakból ebben a dzsungelben építem meg három fa természetes öblében remetekunyhómat. Természetes
anyag bõven áll rendelkezésre a biztonságos hajlék megépítéséhez. Sietnem kell, mert a természet apró jelei nagy éjszakai vihart
jósolnak. Munkám végeztével kiülök szemlélõdni egy víz fölé hajló fára. Délután észrevettem már, hogy megváltozott a víz színe,
csípnek a legyek, a sirályok csapatokban, idegesen repkednek, s a
vizet szántó, alacsonyan cikázó fecskék is az idõváltozást jósolják.
Az esti csendben elsimul lassan a víztükör. Elhúzott már a dohogó
motorral kavicsterhét cipelõ uszály is. Erre, lefelé alig van hajóforgalom. Fülledt, forró levegõt sodor a szél a messzi, nyugati part
felõl. A folyó fölé nyúló száraz ágon üldögélõ szürke gém nyugalmát hangos lármával a vízre csapódó vadkacsák zavarják meg. A
gém a tolakodó népségrõl látszólag tudomást se véve még mozdulatlanul ül egy darabig, mint egy szobor, aztán lusta szárnycsapásokkal mégis tovaszáll. A nap a feketén tornyosuló felhõkbe hanyatlik. Villámlik, s egyre közelebbrõl hallatszik az égzengés. Elõször egy kósza kis szél rebbenti a szinte mozdulatlan faleveleket,
aztán hirtelen hatalmas erõvel csap le az ítéletidõ.
Aki nem élt még át a nyílt víz felõl lecsapó dunai vihart, el se tudja
képzelni annak félelmetes erejét. A folyó vizét a szél óriási hullámokban görgetve maga elõtt kinyomja a partra. A fák szinte földig hajolnak az orkánerejû tombolásban. Az állandósuló mennydörgés, a cikázó villámok közepette végtelenül kiszolgáltatottnak
érzi magát a társadalomból önkéntes számûzetésbe kivonuló emberfia. Sisteregve csap egy fába a közelben a mennykõ. A fa recsegve hasad ketté, ahogy az Isten tüzes pallosa beléhatol. Egyik
percrõl a másikra teljes sötétség lesz. A kánikulai forróságot jeges
hideg váltja fel. Felébred bennem az állatok õsi rémülete, bemenekülök remetekunyhómba, s pokrócba burkolózva húzom össze
magam szalmaágyamon, úgy lesek ki az ítéletidõbe. Abban reménykedem, hogy ebbe a három fába, ami hajlékomat védi, nem
csap a villám. A váratlan szélrohamok beverik az esõt a vackomra.
Beljebb húzódok. Az elmúlt napok mozgalmas, derûs emlékeit
végképp elmossa a viharos éjszaka magányának rettegése.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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EGY ÉV EM A K ISGIM IB EN
Milyen a kisgimis élet?
„Nagyon jó, kicsit nehéz, de meg lehet birkózni vele.
Kellemes hangulatban telnek az órák. Jók
az osztálykirándulások és a nyári tábor.
Mikulás-napkor csomagcsere van (annak
készítünk titokban csomagot az osztályban, akinek a nevét novemberben kihúztuk). Ezen a napon van a tanárparódia is.
Az iskolai karácsony nagyon meghitten
zajlik. Márciusban vannak a Petõfi-napok,
ahol különbözõ versenyeken és programokon próbálhatjuk ki magunkat.”
(Csibrik Annamária)

***
„Nagyon jó az osztályközösség, és sok barátom van. Emellett sok mindent megtanulunk. A tanárok kedvesek és törõdnek
velünk. A könyvtár és a büfé is nagyon tetszik. Sok szakkör van, és szerintem ez nagyon jó, mert hasznosan töltjük el az idõnket. Sokat viccelõdünk, és sokat nevetünk
is.”
(Lukács Kata)

***
„Ez a második év, amit a gimiben töltök.
Nemcsak arra kaptam lehetõséget, hogy a
tanulásban fejlõdhessek, hanem arra is,
hogy új egyéniségekkel ismerkedjek meg,
valamint megtanuljam, milyen egy új közösségbe beilleszkedni.”
(Aydin Lejla)

Ebédelõs órában a játszótéren
„Az iskolában nagyon sok érdekes és új
dolgot ismertem meg. Az osztálytársaim és
a többi diák közül sok barátra tettem szert.
A tanáraink gondoskodó figyelemmel, de
szigorral tanítanak bennünket. Az eddig
eltelt idõszakban a könyvtárban éreztem
magam a legjobban. Sok új könyvvel megismerkedtem, és az olvasást is nagyon
megszerettem ezáltal.”
(Szecsõdi Beatrix)

***
„Sok szabadidõs programunk van, szinte
mindennap van szakkör. Szoktunk más iskolákba versenyekre menni. Év elején van
a gólyaavató, ami egy vicces kis beavatás
mókás játékokkal. Minden évben sok kirándulás van. Az ötödikeseknek elõször a
Petõfi-túra, amin sok mindent megtudunk
iskolánk névadójáról.”
(Halasi Réka)

***
„Sok emlékem van már, pedig még csak
hatodikos vagyok. A gimnázium szótól sokan megijednek, pedig az elsõ két évben
csak általános iskolai tantárgyaink vannak.
Új nyelvet is tanulunk. Az énekkarral volt
már egy-két sikeres fellépésünk is.”
(Horváth Vivien)

Mi jól érezzük magunkat. Várjuk új iskolatársainkat!
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 óra.
A leendõ kisgimnazistáknak központi felvételi vizsgát kell tenniük, ami
kétszer 45 perc. Egy anyanyelvi és egy matematikai feladatlapot kell
megoldani. A gimnázium honlapján elérhetõek a korábbi évek feladatsorai. Március elején szóbeli meghallgatásra is sor kerül, amelyen szövegértési feladatot kapnak a vizsgázók.

Látogasson el honlapunkra is: www.psg.hu

Tudásod a jövõd
Magyarországon még nem volt korábban példa olyan horderejû és kedvezményes felnõttképzési programra, ami
most indul.
Egészen minimális önerõ befizetésével
bárki, aki betöltötte a 18. évét (és jelenleg nem tanul fõiskolán, egyetemen)
nyelvet tanulhat, vagy informatikai
képzésen vehet részt.
A program 100.000 embernek ad komoly esélyt a fejlõdésre. Lényege: a kormány bruttó 90 ezer forintos keretösszeggel támogatja a magánszemélyek
nyelvi és informatikai képzését. Tehát
nyelv- vagy informatikai tanfolyamra
lehet jelentkezni úgy, hogy az állam a
költségek 95-98%-át fedezi. A hátrányos helyzetû kistérségekbõl jelentkezõknek csak 2 % önrészt kell befizetniük, a többieknek 5 %-ot.
Különösen számítanak és figyelnek
azokra, akiknek erre a legnagyobb szüksége van minden tekintetben, és a foglalkoztatásuk egyébként is nehéz:
– a munkanélküliekre,
– a kismamákra,
– a hátrányos térségekben élõkre,
– a 45 év felettiekre.
A program decemberben indul, az
egész országban, 300 képzõhelyre lehet
jelentkezni.
12,5 milliárd forintos „befektetés ez a
jövõbe”, amelyet uniós forrásokból valósítunk meg. A programot a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal koordinálja.
Részletek, jelentkezés:
www.tudasodajovod.hu.
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CECEI SULIBÖRZE
Az Õszirózsa Nyugdíjasklubban

Ünnepi díszben

December 3-án, hétfõn látogattak el a cecei iskolások és óvodások Mikulás-napi mûsorukkal a cecei nyugdíjasklubba. Az iskolások furulyaszóval, énekekkel és egy kedves Mikulás-jelenettel
kedveskedtek az idõseknek, akik énekszóval és ajándékkal hálálták meg a kis mûsort. Felkészítõ tanáruk Tornócziné Bondor Csilla tanárnõ volt, aki nemcsak az iskolai ünnepekre készíti fel a diákokat, hanem aktív részese lakóhelye, Sáregres civil életének is.
Ezután a cecei Kincskeresõ Óvoda mûsora következett. Az óvodások versekkel és énekekkel köszöntötték a mamákat az óvónõkkel együtt a hangulatos klubteremben, ahol a nagymamák,
szülõk, pedagógusok és a vendégek együtt ünnepelték ezt a szép
hagyományt.

A kapcsolat a klub és az iskolások, óvodások között igen aktív, hiszen a nyugdíjasok sok segítséget nyújtanak a helyi programokhoz, a gyerekek pedig szívesen mennek az idõsekhez mûsoraikkal. A vendéglátók mindig nagy szeretettel várják a kicsiket, akiket idõrõl idõre be is mutatnak nekik, hiszen nem mindenki ismeri már az ifjabb korosztály képviselõit.

Ünnepvárás

Az alsó tagozatos tanulók nagy izgalommal várták, hogy meggyulladjon az iskola adventi koszorújának elsõ gyertyája. Hagyomány,
hogy minden évben iskolánk aulájában egy szépen feldíszített asztalra kihelyezzük az ünnepvárást jelképezõ koszorút, amelyet
Sohárné Bali Mária tanárnõ, az alsó tagozatos munkaközösség
vezetõje készített el. Advent elsõ vasárnapja után, december
3-án, hétfõn került sor az ünnepélyes alkalomra, amelyre minden
alsós osztály bevonásával került sor. Diákjaink énekszóval hangolódtak ez elõttünk álló ünnepekre. A programsorozat keretében
karácsonyig minden hétfõn sor kerül a gyertyák meggyújtására, és
csoportjaink minden alkalommal új énekek megtanulásával készülnek erre az alkalomra.

Iskolánk igyekszik nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy gyermekeink közvetlen tanulási környezete mindig rendezett, ápolt és az
adott évszaknak, ünnepkörnek megfelelõ legyen. Pedagógusaink
e munkájában sok energia és kreativitás rejlik. Míg a tantermek
díszítése a tanárok munkáját, addig iskolánk fogadóhelyiségeinek
csinosítása technikai dolgozóink keze nyomát dicsérik.
Ezúton köszönjük Mérei Lajosné új, téli dekorációját iskolánk
bejáratánál.
Törekvésünket, legnagyobb örömünkre, lelkes szülõk is támogatják. November 30-án tettre kész vajtai anyukák kis csapata érkezett iskolánkba. A maguk és gyermekeik által az elõzõ hétvégeken
közösen elkészített karácsonyi díszekkel leptek meg bennünket.
Az advent elsõ vasárnapja utáni hétfõn a gyerekek szemében ott
csillogott a karácsonyi csoda, amikor beléptek az ünnepi díszbe
öltöztetett tantermekbe. Ezeket a szép pillanatokat és a sok munkát szeretnénk ezúton is megköszönni Jákobné Szász Erikának,
Markóné Horváth Veronikának, Török Tamásnénak, Pajorné
Szász Ibolyának, Johácziné Szász Szilviának és gyermekeiknek.
Horváth Ágnes
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Miklósi hírcsokor
Pályaválasztási börze
November 19-én megrendezésre került iskolánkban a már hagyományosnak mondható pályaválasztási börze, melyen a 7. és 8. évfolyam diákjai és szülei vettek részt. Az este folyamán öt iskola
mutatkozott be: székesfehérvári, dunaújvárosi szakközépiskolák
és gimnáziumok, illetve a helyi gimnázium tartott ismertetõt.
Megismertették velünk az iskoláikban választható szakirányokat,
a felvételi feltételeket, a pontszámítás módját, és a kollégiumi
életrõl is hallhattunk néhány szót. Meséltek az iskola falain belül
zajló programokról, kirándulási és ösztöndíj-lehetõségekrõl. Közülünk sokan ezen a bemutatón találtuk meg a számunkra leginkább megfelelõ iskolát. A börze szülõi értekezlettel ért véget,
ahol a fõ téma szintén a továbbtanulás volt.

2012. december 6. Bogárd és Vidéke

Kossuth-morzsák
Novemberi elsõ ünnepünkrõl, a halottak napjáról osztálykereteken belül emlékeztünk meg. A rajzpályázat az aktuális ünnepkörhöz kapcsolódott, amiben sok szép és igényes mû született. Az alkotásokat a diákönkormányzat értékelte, és a folyósokon lettek
kiállítva, ahol bárki megtekintheti õket. A legjobb alkotások készítõi: Kovács Anita, Tóth Roland és Bartók Dávid.
Iskolánkban november közepén elsõ alkalommal, hagyományteremtõ szándékkal Tökvigadalmi nap került megrendezésre. A
változatos feladatok megmozgatták a diákok fantáziáját, alkotókedvét és nevetõizmaikat.

Csernyánszki Nikolett, Molnár Ivett, Bátai Nóra

A magyar foci napja
A magyar labdarúgó „Aranycsapat” 1953. november 25-én a londoni Wembley stadionban 6:3 arányban legyõzte a hazai pályán
akkor már 90 éve veretlen angol válogatottat. A sporttörténeti
gyõzelem emlékére a Magyar Labdarúgó Szövetség 1993-ban november 25-ét a magyar labdarúgás napjává nyilvánította. Ezért
rendeztük meg iskolánkban a foci napját november 26-án, hétfõn,
ahol fiúk és lányok mérhették össze tudásukat. Az ünnepség tiszteletére az iskola tanulói és tanárai ezen a napon mezben érkeztek. A délelõtt és a délután folyamán több meccs zajlott a tanulók
között, melyet végezetül egy izgalmas tanár-diák meccs koronázott meg.
Ács Andrea, Lajtos Réka

A Vujicsics együttes koncertje
November 19-én iskolánk vendége volt az Európa-szerte is ismert
Vujicsics együttes. Magyarországi, szerb, horvát és makedón népzenét adtak elõ. Az együttes tagjai folyamatosan váltogatták
hangszereiket, játszottak szaxofonon, klarinéton, tárogatón,
prímtamburán, bassztamburán, harmonikán, sõt a gyerekek számára eddig még nem hallott tarabukán, tapanon és dvojnicén is.
A koncert után interjút adott nekünk Eredics Gábor, az együttes
mûvészeti vezetõje, melynek során elmesélte, hogy a zenekar neve emléket állít egy nagyon kedves barátjuknak, zenésztársuknak:
Vujicsics Tihamérnak, aki repülõbalesetben vesztette életét. A
zeneszerzõ családja engedélyezte, sõt örömmel fogadta, hogy a
zenekar viselje e nagyszerû ember és zenész nevét. 38 évvel ezelõtt a szombathelyi tanárképzõ fõiskola klubjában konferálták
be elõször ezen a néven az együttest. Eredics Gábor elmesélte azt
is, hogy a zenekar tagjai már régrõl ismerik egymást, hiszen gyerekkori barátok, óvodástársak, testvérek, vagy zeneiskolai társak
voltak, hiszen például ketten ugyanabba az épületbe jártak együtt
óvodába Pomázon, ahol az ismeretek szerint Kodály a Háry János
bizonyos részeit komponálta. Az iskola kis újságírói megtudhatták azt is, hogy Európán kívül kerek egy évig koncertezett a zenekar Kuvaitban, de jártak Ausztráliában, sõt az USA-ban is. Európán belül Franciaországban koncerteznek legtöbbször. A zenekar jelenét tekintve elmesélték, hogy a legközelebbi jelentõsebb
koncertjük Pécsett lesz, ahol Szörényi Levente lesz a vendégük,
de a decemberi, Budapesten elhangzó Bartók-koncertjükre is nagyon készülnek. Utolsó gondolatként a mûvészeti vezetõ szájából
az a mondat hangzott el, ami talán mottójukul is szolgál, miszerint: „A népzene és a klasszikus zene egymást gazdagítják, ezért
nagy öröm mindannyiuk számára, hogy életük minden perce ezek
körül forog.”

A délelõtt folyamán az osztályok tököket faragtak, mécset gyújtottak, ragasztottak, tökfigurákat vágtak papírból. Minden osztály elkészítette a maga boszorkányûzõ, rémítgetõ fényképét. A
kép elkészítése közben és az eredményeket látva jókat nevettünk.

Készítették: az iskola újságíró-szakkörösei

Bodokiné Szakács Beáta, dr. Pátzay Józsefné, Wolf Judit

A nevezetes napon a tornateremben gyûltünk össze, itt megnéztük a Rátóti csikótojás címû magyar népmesét. Kedves kollégánknak Németh Pálnak köszönhetõen láthattunk egy mulattató történetet a Halloween ünnep eredetérõl és hagyományairól. Meghallgattunk diákjaink elõadásában tökkel kapcsolatos vidám verseket, meséket is.
A vigadalom a konyhában ért véget, ahova az illat és az ízléses terítés még a kényes orrúakat is becsábította.
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Látogatás az iskolában
Hagyományainkhoz híven november 28-án, szerdán a nagycsoportosokkal ellátogattunk a Mészöly Géza Általános Iskolába.
Az igazgató néni, az elsõ osztályosok és a tanító nénik szeretettel
fogadtak bennünket. Egy olyan komplex órán vehettünk részt,
ahol az óvodásokat bevonta a tanító néni a feladatokba. Az interaktív óra lekötötte az óvodás gyermekeket is, akik kitartóan
vettek benne részt 45 percig.

A szünetben az elsõsök megosztották velünk a tapasztalataikat és
érzéseiket. Jó volt látni, hogy a gyerekek, akik még pár hónapja az
óvodásaink voltak, mennyire ügyesen megállják a helyüket az iskolai tanóra keretei között. Odafigyeltek a tanórán, és nem zavarta meg õket az ovisok jelenléte. Büszkén mutatták meg a volt óvó
nénijüknek, hogy õk már milyen sokat tanultak, le tudják írni a
számokat, tudnak olvasni.
A tõlük kapott kedves ajándékokkal tértünk vissza az óvodába. A
gyerekek az oviban elmesélték társaiknak frissen szerzett élményeiket. Õk most nagy lelkesedéssel készülnek az iskolába.
Köszönjük a lehetõséget az igazgató néninek, a tanító néniknek,
hogy betekintést nyerhettünk az iskola mindennapjaiba!
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Bemutatóórák
az alapi iskolában
Egyhetes programsorozattal készültek az alapi pedagógusok a
szülõk és tanártársaik számára. A rendezvény november 20-án a
szülõk számára tartott fogadóesttel kezdõdött, majd 4 napon át
nyílt napokkal, bemutatóórákkal folytatódott, ahol a szülõk és érdeklõdõk meglátogathatták az órákat. Így nemcsak a tanárok által elmondottak alapján, hanem a gyakorlatban is megismerkedhettek a gyermekek mindennapi munkájával és betekintést nyerhettek az iskolában folyó tevékenységekbe.

Nemcsak a szülõket vártuk ezeken a napokon, hanem kollégáinkat is, sõt a környékbeli iskolák pedagógusait is meghívtuk egy kis
szakmai tapasztalatcserére. A szülõk lelkesen és aktívan vettek
részt a nyílt órákon. Örömmel tapasztaltuk azt is, hogy kollégák is
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
Köszönjük mindenkinek a részvételt és a támogatást, reméljük, a
jövõben is számíthatunk ilyen fokú aktivitásra.

Gabi óvó néni

Tudósítók

A Kossuth Szövetség díjátadásán
Ködös novemberi idõ volt 23-án, mégis boldogan utaztunk a Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola két diákjával Budapestre. Úti
célunk a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára volt.

Utazásunk apropója egy megnyert pályázat volt, melyet „Kossuth
Lajos Sárbogárdon” címmel írt Bolvári Gábor 8. és Oláh István 9.
osztályos tanulónk. Erre kaptak meghívást a sikeres pályázatírók
és felkészítõ tanáraik, Bodokiné Szakács Beáta és Petõ Aranka.
A pályamunkákat a Kossuth Szövetség jutalmazta. A felkészülésben a „segédanyagot” Vámosi János kollégánktól kaptuk, akinek
ezúton is szeretnénk megköszönni a segítséget!
Büszkeségünket erõsítette, hogy a beérkezet 97 pályázatból a két
gyermek ezüst okleveles minõsítést kapott. Az elismerõ oklevél
mellett könyvjutalomban is részesültünk. Nagyon barátságos,
szép környezetben, finom vendéglátásban volt részünk.
A rendezvényre meghívottak hazafias érzéseikrõl tettek tanúságot. Ez a szellemiség minket is áthatott, amikor a reformkor nagyjainak leszármazottaival találkozhattunk. Láthattuk Deák Ferenc, Görgey Artúr és Bajza József idõs utódait, Pilvax Károly
dédunokáját. Megismerkedhettünk Vörösmarty Mihály ma is élõ
rokonával, Vörösmarty Ildikóval, aki a sárbogárdi tanulókat egy
Vörösmarty-idézettel köszöntötte. Ezzel szeretnénk mi is mindenkit kitartó, szép munkára biztatni:
„Mi dolgunk a világon? Küzdeni erõnk szerint a legnemesbekért!”
Rövid sétánk során a Parlamentet és a Dunát is megcsodáltuk, és
Budapestet az esti fényében láthattuk ragyogni.
Elégedettséggel és felemelõ érzéssel zártuk ezt a nem mindennapi, csodaszép délutánt.
Bodokiné Szakács Beáta, Petõ Aranka
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2012. december 6. Bogárd és Vidéke

BOGÁRD és VIDÉKE LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság
VII. forduló
Sárbogarak–Sászentmiklós öfi
2:5 (1:2)
Vezette: Tóth Z.
Sárbogarak: Csuti J. – Dizseri P., Rigó,
Kasza, Horváth.
Csere: Mondovics.
Sárszentmiklós öfi: Plézer – Tóth, Pintér,
Deák, Kiss.
Csere: Derecskei, Palotás.
1. perc: Kasza nyitotta meg a kapura lövéseket, igaz, a labda kapu fölött hagyta el a
játékteret. 2. perc: Deák erõs lövését Csuti
csak kiütni tudta. 3. perc: Tóth elõl Csuti
merész vetõdéssel hárított. 4. perc: Deák
lõtt kapu mellé. 10. perc: egy elõre dobott
labdát Deák csúsztatott a kapuba, megszerezve csapatának a vezetést. 11. perc: Kasza lövését Plézer védte. 12. perc: Deák lövése Csutiról elé pattant, másodszorra a
kapufát találta el. 14. perc: Kiss fejese Horváth fejérõl a mezõnybe pattant. 15. perc:
Dizseri P. egyenlített. 17. perc: újra Dizseri
veszélyeztetett, de fejese kapu mellé szállt.
18. perc: Deák elfektette Csutit, nem volt
nehéz dolga az üres kapuba gurítani. 21.
perc: Tóth hagyott ki nagy helyzetet. 22.
perc: Tóth most nem hibázott. 23. perc:
Tóth nagy erõvel kilõtte a bal felsõ sarkot.
25. perc: Tóth ziccerhelyzetet hagyott ki.
26. perc: Pintér lövését Csuti magabiztosan hárította. 27. perc: Horváth lõtt kapu
mellé. 30. perc: Rigó szerencsés körülmények között szépített. 31. perc: Deák megint elfektette Csutit, azonban a megismételt lövésbe bele kapott. 34. perc: Kiss lövése kerülte el a kaput. 35. perc: Palotás lövése szintén mellé ment. 36. perc: a tarthatatlan Tóth növelte az elõnyt. 38. perc: Plézer
nagyot védett. 39. perc: Kiss, majd Deák
lõtt kapufát.
Góllövõk: Dizseri, Rigó ill. Deák 2, Tóth 3.

Toledó 2005–Cece Old Boys
4:3 (0:1)
Vezette: Tóth Z.
Toledó: Fûrész – Soós, Dombi, Csuti T.,
Barabás R.
Csere: Fésü, Kiss, Rozgonyi G., Rozgonyi J.
Cece: Fülöp Gy. – Tóth S., Szikszai, Németh, Fülöp T.
Csere: Király, Kovács, Szeip, Tar.
1. perc: Tóth lövését Fûrész a kapu fölé tolta. 2. perc: Fülöp T. lövését Fûrész védte. 7.
perc: Németh egy csel után kilõtte a bal felsõ sarkot. 8. perc: Szikszai lõtt kapu mellé.
9. perc: Dombi átadásáról Barabás lemaradt. 10. perc: Rozgonyi J. lövése szintén
kapu fölé ment. 11. perc: Király a kapu
elõtt keresztbe elrúgta a labdát, Németh
lemaradt róla. 12. perc: Szikszai nagy helyzetet hagyott ki. 18. perc: Király nem talált

a kapuba. 19. perc: Rozgonyi J. lövését Fülöp Gy. csak kiütni tudta. Nagy védés volt!
21. perc: Németh hatalmas gólt lõtt. 23.
perc: Németh kapufát lõtt, a kipattanót
Szikszai lõtte rá, azonban Fûrész a helyén
volt. 23. perc: Fülöp T. kilõtte a bal felsõt.
30. perc: Dombi az üres kapuba passzolta a
labdát. 31. perc: Németh lövését Fûrész
szögletre ütötte, Király fejesét nagy reflexszel védte. 33. perc: Fésû hagyott ki nagy
helyzetet. 34. perc: Németh lövésébe Kiss
beletette a lábát, mely a saját kapujára
ment, de Fûrész a helyén volt. 36. perc:
Szikszai egymás után kétszer is tesztelte
Fûrészt. 37. perc: Dombi egyenlített. Még
ugyanebben a percben Csuti megszerezte
a vezetést. Három nulla után senki sem
gondolta, hogy feláll a Toledó.
Góllövõk: Dombi 3, Csuti ill. Németh 2,
Fülöp T.

Extrém–FLD Ászok Ásza
0:4 (0:2)
Vezette: Böröndi G.
Extrém: Németh – Dévényi, Flõgl, Horváth D., Szabó.
Csere: Horváth T., Juhász, Stix.
FLD Ászok Ásza: Farkas – Magyar, Lakatos, Kuti, Bor.
Csere: ifj. Bor, Mihalkó, Roszkopf, Vinklmann.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Flõgl ill. Kuti.
Piros lap: ifj. Bor végleg. A következõ fordulóban nem léphet pályára.
Góllövõk: Kuti, Lakatos 2, Mihalkó.

Sárkersztúr Kike–
Twister Galaxy 10:3 (3:2)
Vezette: Tóth Z.
Kike: Visi – Kiss, Hajdinger, Geiger, Sütõ.
Csere: Szauervein.
Twister: Boros – Balogh, Szabó, Salga, Simon.
Csere: Bognár I., Bognár T., Kaló.
Álmosan kezdõdött a mérkõzés, tartottak
egymástól a csapatok. 8. perc: Geiger
gyenge lövését vetõdve hárította Boros. 9.
perc: Szabó lõtt kapu mellé. 10. perc:
Geiger átadását Kiss értékesítette. 11.
perc: Geiger átadását most Sütõ értékesítette. Beindult a gõzhenger. 12. perc: Salga
lövését Visi védte. 13. perc: Geiger hagyott
ki ziccerhelyzetet. 14. perc: Kiss futtából
lõtt a kapuba. 15. perc: Hajdinger emelése
Boros mellén halt el. 18. perc: szöglet után
Kaló szépített. 19. perc: Kaló harcossága
eredményezte Bognár T. szépítõ gólját. 20.
perc: Simon lábában volt az egyenlítés lehetõsége. 21. perc: Salga lövését védte
Visi. 23. perc: Sütõ hagyott ki egy helyzetet. 24. perc: Salga addig csetlett-botlott,

míg gólt szerzett. 25. perc: Szauervein lövését Boros nagy bravúrral hárította. 26.
perc: Sütõ újból megszerezte a vezetést. Itt
összeesett a Twister, és egymás után potyogtak a gólok. Sütõ kétszer, Kiss kétszer,
majd Geiger is meglõtte a maga gólját. A
mutatott játék képe alapján az eredmény
nem túlzott.
Sárga lap: Balogh.
Góllövõk: Kiss 4, Sütõ 4, Geiger, Szauervein
ill. Kaló, Bognár T., Salga.

Spuri–Légió 2000, Pentagri
0:3 (0:1)
Vezette: Tóth Z.
Spuri: Lajtos – Banda, Gál, Huszár, Bereczki.
Csere: Bor, Czeiner, Kiszl.
Légió: Szilágyi – Örkényi, Németh, Imre,
Vereczkei.
Csere: Baki, Csuti Z., Huszár Z., Szilágyi B.,
Pálinkás.
1. perc: Imre lövésébe Lajtos csak belekapni tudott, megsérült a keze. 4. perc:
Vereczkei lövése Lajtos fején csattant. A
kapus szemszögébõl nem túl fényesen indult a mérkõzés! 7. perc: Németh lábáról
leperdült a labda, oda a helyzet. 9. perc:
Gál unta meg a Spuri teljesítményét, azonban lövése kapu mellé ment. 10. perc:
Bereczki lõtt váratlanul kapu fölé. 11.
perc: Huszár Z. hagyott ki egy helyzetet.
12. perc: Czeiner lõtt kapu mellé kétszer is.
14. perc: Pálinkás lövését Lajtos lábbal hárította. 16. perc: Huszár Z. ahogy átlépte a
félpályát, lövésre szánta el magát, a labda a
kapuban kötött ki. 18. perc: Pálinkás lövését védte Lajtos. 20. perc: Csuti Z. lövése a
kapufáról jött ki. 21. perc: Czeiner lövését
védte Szilágyi. 22. perc: Lajtos hibáját Imre használta ki. 24. perc: Czeiner lövését
Szilágyi lábbal tudta hárítani. 34. perc: Pálinkás talált a kapuba. 36. perc: Huszár
ígéretes helyzetben kapu mellé lõtt. 38.
perc: Imre fordulásból kapásból a kapu
fölé lõtt. Szép mozdulat volt!
Sárga lap: Németh.
Góllövõk: Huszár Z., Imre, Pálinkás.
Tabella
1. FLD Ászok Ásza
2. Extrém
3. Sárkeresztúr Kike
4. Légió 2000, Pentagri
5. Toledó 2005
6. Sárszentmiklós öfi
7. Twister Galaxy
8. Spuri
9. Sárbogarak
10. Cece Old Boys

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
5
4
3
3
2
1
1
1

2
1
1
-

1
2
3
2
4
4
5
6
6

36:3
40:19
26:16
18:16
21:22
23:26
28:29
12:28
13:34
13:37

21
18
15
12
9
9
7
4
3
3

Góllövõlista
1. Lakatos Károly – FLD Ászok Ásza, Deák Géza – Sárszentmiklós öfi 12-12 gól.
Gróf Ferenc

Bogárd és Vidéke 2012. december 6.

SPORT

JÓL INDULT
A SZEZON
Beszámoló az LSC Sárbogárd 2012/13. évi
labdarúgó-mérkõzéseinek õszi fordulóiról
Jól indult a szezon, mert a játékosok megértették, hogy edzés nélkül
nincs eredmény. Tehát jónak volt mondható a felkészülés, ami a késõbbi idõszakban alább hagyott, munkahelyi elfoglaltság, betegség
miatt.
A félidõhöz érkeztük. A 15 bajnoki mérkõzésbõl 4 gyõzelmet, 6 döntetlent és 5 vereséget könyvelhetünk el. Pillanatnyilag a 10. helyrõl
várjuk a tavaszi folytatást, 21:30 gólaránnyal és 18 ponttal, ami 40
%-os teljesítmény.
A bajnokság során 8 alkalommal játszottunk hazai pályán, 3 gyõzelem, 3 döntetlen és 2 vereség mellett. 11:18 gólarányt és 12 pontot
szerzett meg a csapat. Aba ellen 1:1, Seregélyes 1:4, Lajoskomárom
2:1, Baracska 2:1, Ercsi 1:1, Dunaújváros PASE 0:8, Pusztaszabolcs
2:2, Adony 2:1. Hazai pályán Bognár Zsolt 6, Hegedüs Norbert 2, K.
Szabó János 3 gólt szerzett.
Idegenben 7 alkalommal léptünk pályára, és a következõ eredményeket értük el: 1 gyõzelem, 3 döntetlen, 3 vereség a mérlegünk. Dég
1:3, Káloz 2:2, Sárszentmihály 1:0, Vajta 2:1, Kulcs 2:2, Nagylók 2:2,
Mezõszilas 1:0. Idegen pályán: Hegedüs Norbert 2, K. Szabó János 3,
Csendes István, Böröndi Géza, Szabó József Zsolt (alias TOTÓ),
Bognár Zsolt, Lakatos György 1-1 gólt szerzett.
Az ifjúsági csapatból játéklehetõséget kapott alkalmanként Barabás
Máté, valamint Varga Balázs. Ebben nagymértékben közrejátszott
betegség, sérülés és az eltiltások.
Év közben leigazoltuk Csendes Istvánt és Somogyvári Lajost.
Vajtán két játékosunkat állították ki reklamálásért, Hegedüs Norbert 1, Gilicze Ferenc 5 mérkõzésre szóló eltiltást kapott. Az Ercsi elleni mérkõzésen Lakatos György a kiállítás sorsára jutott ügye még
folyamatban van. Csendes Istvánt ugyanezen a mérkõzésen szándékosan lefejelte Pál, az Ercsi játékosa. Az elõbbit a mentõk a sürgõsségi osztályra szállították.
Böhm Imre sérülés miatt 8 mérkõzést volt kénytelen kihagyni. Géczi
Gergõ a Dunaújváros elleni, Somogyvári pedig a Kulcs ellen sérült
meg. Nehézséget okozott a pótlásuk. A kiállítások, sérülések ellenére álltuk a sarat.
A mérkõzésekbõl volt olyan, hogy jól jöttünk ki, de volt olyan, amit
elpuskáztunk. Kálozon 2:0-ra vezettünk, de a vége 2:2 lett. Nagylókon szintén 2:2 lett az eredmény. Vezetés tudatában háromszor
kaptunk ki. Hazai pályán kettõ vereségünk van, Seregélyestõl és a
dunaújvárosi csapattól kaptunk ki, amely vereség nélkül magabiztosan vezeti a tabellát. Pusztaszabolcs a félidõben 2:0-ra vezetett, de
huszáros hajrával sikerült egyenlítenünk. Abától, Ercsitõl pontot
vettünk el, pedig az élcsoportba tartoznak.
A mérkõzéseken több felállásban játszottunk. A mérkõzések elején
5-4-1-et, a második félidõben 4-4-2-õt, az utolsó 10-15 percben
4-3-3-at. De ez függött az ellenféltõl, a játék rendszerétõl is. A csapatban van 4-5 olyan játékos, akiket több poszton is bevethetek. A
közvetlen védelem, kapussal az élen, úgy érzem, helytállt. A középpályások mind védelemben, mind támadásban kivették a részüket.
Elöl, ha nehezen is, megtartották a labdát, amíg a középpályások felértek a támadóharmadba.
Természetes, hogy követtünk el hibákat, melyek kijavítására kell törekedni nekem és a játékosoknak egyaránt. Összességében a játékosokban még benne volt 6-7 pont, gondolok a sok döntetlenre és az
idegenben elszenvedett 1 gólos vereségekre.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik segítettek: szponzoroknak,
tévének, sajtónak, a szurkolóinknak, az Ultráknak, a játékosoknak a
biztatást. Jó pihenést az ünnepekre! Boldog új évet kívánok!
Hajrá, Sárbogárd!
Jakab Ferenc mb. edzõ
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KARÁCSONYI
ÉS SZILVESZTERI TORNA
Az LSC Sárbogárd vezetõsége értesíti a kispályás csapatokat, hogy a hagyományossá vált karácsonyi és szilveszteri
tornát ismét megrendezi.

Helye: a Mészöly Géza Általános Iskola
tornacsarnoka.
Ideje: 2012. december 23.,
2012. december 30.
Nevezési díj: 10.000 Ft/csapat, melyen igazolt játékosok is
szerepelhetnek.
A nevezés leadás határideje – a nevezési díj befizetése mellett – a karácsonyi tornára 2012. december 15., a szilveszteri
tornára 2012. december 23.
Befizetés: Szöllõsi Istvánnénál a tornacsarnokban.
Az LSC vezetõsége

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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HITÉLET / KÖZÖSSÉG

Advent elsõ gyertyája
Vasárnap délután egy kellemes hangulatú alkalomnak lehettünk
részesei a sárszentmiklósi református gyülekezeti házban. Az advent elsõ vasárnapjára szervezett programot Jákob Zoltán állította össze a karácsonyi hangulatot idézõ zenékkel, felolvasásokkal.
Szó esett az advent mivoltáról s arról, mennyire fontos, hogy mindenki várja a Megváltó születését, karácsony estéjét.
Advent Jézus eljövetelét hirdeti. Ez az ünnep nemcsak a keresztyéneké, hanem több vallásé, köztük a zsidóké, akik mind várják a
Messiás Földre jövetelét.
A karácsony és az azt megelõzõ hetek nem az ajándékvásárlásról,
ajándékozásról szólnak eredetileg. Ám az emberiség áthelyezte a
szeretetét a minél drágább ajándékokba, és eközben elfelejtette,
mirõl is szól valójában ez a szép ünnep. Most már inkább szól a
cégek éves bevételének megduplázásáról.
De térjünk vissza arra a remek vasárnap délutáni alkalomra, mely
eltávolított minket a mai világ kapzsiságától, és újra fényre gyújtotta a bennünk égõ adventi gyertya lángját. A gyülekezet vezetõjének köszöntõje után közös éneklés nyitotta meg az alkalmat,
majd egy részlet került felolvasásra a Bibliából. Ifjú hangszeresek
mutattak be közösen egy darabot, furulya valamint gitár segítségével. Jákob Zoltán édesapja Szabó Imre egyik könyvébõl olvasott fel egy részletet az adventi reménységrõl. Majd újabb közös
éneklés következett: Hadd zengjen énekszó.
Újabb felolvasások tarkították az eseményt – Lukáts Vilma,
Molnárné Kovács Eszter, majd Tatai István írásai követték egymást. A felolvasások közt hangszeresek zenei kísérete színesítette
az eseményt. Strasszer Virág (altfurulya), Födelevics Dominika
(furulya), Horváth Zsombor és Lajtos Laura kísérték hangszerükkel a gyülekezetet.
Zárásként áldás hangzott el. Az esemény után szeretetvendégségre várták a megjelenteket.
Hargitai Gergely

Dohányzás-megelõzési
program a Zengõ Óvodában
A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve és a Mikulásfalva Nonprofit Kft. által kiírt pályázatban vett
részt a Zengõ Óvoda Süni csoportja november 19-e és 30-a között.
A pályázat kiírásának célja, hogy a csatlakozott óvodákban felhívja a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, és elutasító attitûdöt
alakítson ki a gyermekekben.
„A szakemberek véleménye szerint attól az életkortól lehet és kell
szervezett és hatásos dohányzás-megelõzési tevékenységet végezni, amikor a dohányzásra ösztönzõ, negatív hatások már érik a
gyermeket, befolyásolják akkori és késõbbi egészségmagatartását.”
A pályázattal minden óvodás nyer: tiszta levegõt, élhetõ környezetet és természetesen különbözõ díjakat is: kirakós játékokat és egy
fát kaptunk az óvoda udvarára. Emellett a „Nemdohányzó óvoda”
címet megszerzõ intézményeket egy táblával tüntetik majd ki.
A csoportban elõször feltérképeztük a dohányzással kapcsolatos
ismereteket, igyekeztünk elérni a gyerekeknél és a gyerekeken keresztül a családoknál az egészséges életmód választását a dohányzással szemben, és kialakítani a szülõkben is, hogy aktívabban lépjenek fel a passzív dohányzás ellen is, hisz ennek legnagyobb elszenvedõi gyermekeink.
A program feldolgozását egy mese (Csukás István: Csiszta mókus
négy élete) és a hozzá tartozó programdoboz segítette, mely különbözõ feladatsorokat, játékokat, tevékenység-gyûjteményeket
és sok színes képet tartalmazott. A gyermekeknek sok negatív tapasztalatuk van a dohányzással kapcsolatban, de örömmel vettük,
hogy a szülõk partnerek voltak a program feldolgozásában, így a
családokkal együttmûködve sikerült a kitûzött feladatokat és célokat megvalósítani.
Toldy Miklósné óvodapedagógus
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Mire készüljünk (fel)
karácsonykor?
Elgondolkoztató, mit várhatunk az ádventi idõszakban a karácsony ünnepétõl. A mögöttünk lévõ karácsonyok tapasztalatából
merítve mire készülhetünk?
1) Rohanásra az elcsendesedés helyett. Bosszúságra, mert például nem áll egyenesen a fa, leértékelték azt az árut, amiért mi a
múlt héten olyan sokat fizettünk, nem sült egyenletesen a kalács
stb. Takarításra és sütés-fõzésre köszönet és megelégedettség
nélkül. Békesség helyett a hosszú együtt töltött órák alatt a családi
nézeteltérések kiélezõdésére, sértõ szavakra. Hála és köszönet
helyett az ajándékok csalódottságot és irigységet okoznak. Vagy
végtelen magányt hoz az ünnep, mert többé már nem lesz olyan a
karácsonyunk, „mint régen volt”.
Mindez nem tûnik túl boldogítónak, és sajnos a lelki gondozók
terheltsége, a depresszió és az öngyilkosságok számának növekedése is ezt mutatja az év ezen idõszakába.
Talán azért válik ez szomorú valósággá sokak életében, mert a békességet, a csendet, az örömet csak fájdalmas hiányában éljük
meg, és karácsonykor sokkal érzékenyebbek vagyunk.
Ha a karácsony ünneplése és várása a mi emberi békességre való
törekvésünkrõl, a mi emberi szeretetünk bizonygatásáról szól, keserû marad az ünnepi asztal mellett a szív.
A karácsony számomra azt is jelenti, hogy Jézus Krisztus születésével, az angyalok szavával az Isten maga hoz és ad békességet,
örömet, szeretetet. Nem emberit ad ajándékba az Isten, hanem
valami egészen mást, olyat, amit én képtelen vagyok önmagam
erejébõl elérni.
2) A másik buktatója a karácsony igazi megélésének az, ha az én
erõs önuralmamnak, fáradságomnak, anyagi kereteimnek és jó
szervezõkészségemnek köszönhetõen az ünnepek letelte után azt
mondjuk: „jó karácsonyunk volt”. Ezzel csak magunkat dicsérjük
és ünnepeljük meg. Olyan ez, mintha az éppen ünnepelt Jézus
Krisztus, Isten Fia születése helyett a saját születésnapomat tartanám meg. Nem gondolnám, hogy a karácsony lényegéhez bármi
köze is lenne a saját magam megünneplésének. De a hétköznapok sorában, a feldíszített üzletekben már-már kihívás nem
elvéteni a karácsonyra való készülõdés célját.
3) Végül a gyermekeinket mire készítsük fel? – nehezedik rám a
feladat, mert még a keresztyének számára is néha zavaros, hogy a
fa és az ajándékok hogyan kerülnek elõ. Angyalkák, Jézuska, Télapó, és „mert szeretlek, azért adom az ajándékot”, vagy csak
azért, mert ez szokás – hangozhatnak a válaszok. Kisgyerekeimnek én azt szoktam mondani: az Úr Jézus születésnapja alkalmából mi megajándékozzuk egymást. Nagyon örülünk annak, hogy
Jézus megszületett a földre, ezért megünnepeljük ezt a napot, és
ezért adunk ajándékokat egymásnak és vagyunk boldogok karácsonykor. Még akkor is, ha nem lesz minden tökéletes.
Ellenbruckné Kiss Aranka

Szeretettel szívünkben emlékezünk

NOVÁK ANDRÁS
(1977–2006)
névnapján és születésnapján
Ilyen az ember.
Egyedüli példány.
Nem élt belõle több, és most sem él, s mint fán se nõ
egyforma két levél, a nagy idõn se lesz hozzá hasonló.
Szeretõ családod
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ÉVFORDULÓ / KÖZÖSSÉG

Lapszemle 1912. december 1.
Az 1912-ben újraindult Sárbogárd és Vidéke számait lapozva lehetõségünk nyílik
arra, hogy egyfajta leporellóként hétrõl
hétre nyomon kövessük a száz évvel ezelõtti nagyközség életét. A cikkeket, kis híreket, hirdetéseket olvasva egy érdekes világ elevenedik meg elõttünk, régi arcok,
utcák, közügyek villannak fel.
A lap szerkesztõi, dr. Székely Hugó és Tiringer Lajos az elsõ számban Irányelveink
címû vezércikkükben jelölték meg célkitûzéseiket. A kezdõsorokban ezt olvashatjuk: „Mikor hetilapunk megindítását határoztuk el, az a czél lebegett elõttünk, hogy
járásunk társadalmának közjavát minden
önzõ érdek és kicsinyeskedõ melléktekintet nélkül odaadással szolgáljuk. E törekvésünkben világosan áll elõttünk a feladat,
hogy e czélnak igazán csak úgy felelhetünk
meg, ha minden üres frázis és hangzatos
jelszavak helyett figyelmünket fõleg a gyakorlati élet kívánalmainak kielégítésére
fordítjuk…” A címoldalból az is kiderül,
hogy a lap ára 20 fillér volt, és Freireich
Adolf kereskedésében vásárolhatták meg
az érdeklõdõk. A Tárcza rovatban a fõmunkatárs, Forgács Endre református lelkész adventi verse és pati Nagy Sándor
Hónap elején címû írása kapott helyet.
A nemrégiben megtartott bíróválasztáson
Felker Lajos, „a népszerû iparos” került e
megtisztelõ állásba. „A község birája” címû cikk az ezen állás betöltõivel kapcsolatos elvárásokat gyûjti csokorba. Egyszerre
kell lennie – írják – a község fejének, szemének és szívének.
A korabeli napló, azaz a községi képviselõ-testületi közgyûlés pedig a következõkrõl számol be: „Sárbogárd község képviselõtestülete f. évi november 23-án rendkívüli közgyûlést tartott. Összesen 17 képviselõtestületi tag volt jelen. Az intelligentia
ezuttal is távollétével tüntetett.
A tárgysorozat legtöbb pontján egyszerû
tudomásvétellel siklott át a közgyûlés. Nagyobb vitát csak a tárgysorozat 5-ik pontja
„a községi utkaparó fizetésjavítási kérelme” idézett elõ. Miklós Aladár gyógyszerész kiemelte, hogy az utkaparó fizetésemelését elvben nem ellenzi, de megköveteli tõle, hogy valóban utkaparói munkát is
végezzen vele. Élénk színekkel ecsetelte
utaink, járdáink járhatatlan voltát és indítványozta, hogy a jelenlegi öreg utkaparó
mellé egy másik fiatalabb munkabíró utkaparót alkalmazzon a község. Zeles Imre
községi pénztárnok magyarázta, hogy az
utkaparónak nem az utkaparás, nem a vízlevezetés és az átjárók tisztántartása a feladata, hanem a közmunkaszolgáltatás feletti felügyelet. Miklós Aladár indítványát
takarákossági szempontból elvetni kérte
és azt javasolta, hogy az utkaparó fizetése
helyett inkább követ vásároljon a község.
Vogel Ferencz általános helyeslés mellett
fejtette ki, hogy a Zeles által javasolt kõvásárlással a község nemhogy megtakarítana
valamit, hanem fösvény módjára kétszer

költene, mert minden kõvásárlás kárba
vész akkor, ha nincs, a ki a köveket az utakon elterítse, gondozza…” A kerekedõ vitát Salamon György fõjegyzõ felszólalása
zárta le „kinek megokolt indítványára a
közgyûlés a jelenlegi öreg utkaparó fizetését havi 18 kornáról 20 koronára felemelte, egyben elvben elhatározta egy második
fiatalabb utkaparót is fog alkalmazni…”
Ezenkívül elhatározták, hogy feliratot intéznek az alispánhoz. Kérésüket szintén a
lap hasábjain fogalmazták meg a rövid híreknél: „Tudomásunk van arról, hogy a
sárbogárdi járás fõszolgabírája még múlt
év november havában arról tett felterjesztést, hogy mivel Sárbogárd utczáin nagyobb esõzések alkalmával oly nagy sár
van, hogy egyik utczarészrõl a másikra gyalogszerrel átjutni lehetetlen, az alispán úr
sürgõs intézkedését kérte arra nézve, hogy
4 helyen éspedig a csendõrlaktanyával
szemben, a dr. Goldner-féle épület elõtt, a
községházával szemben és végül a Huszár
Ágoston utcza és Andrássy-ut keresztezésénél az úttesten keresztül mintegy 2,50-3
méter széles gyalogjáró kiépítését rendelje
el. Ezen felterjesztés elintézése még máig
is késik. Ez uton hívjuk tehát fel az alispán
úr szives figyelmét az említett fõszolgabírói felterjesztésre és Sárbogárd közönsége
nevében kérjük a kérdéses aszfalt gyalogjárók kiépítésének sürgõs elrendelését.”
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Ünnepekre
készülve
Készül az ünnepekre a város is: felrakták a
karácsonyi égõket a polgármesteri hivatalra és a kultúrházra, valamint felállítottak
egy hatalmas fenyõt a hivatal elõtt a tûzoltók segítségével, amire aztán felkerültek a
díszek is.

A sár problémája sajnos még jó idõre, évtizedekre megoldandó probléma maradt.
A rövid tudósítások még néhány érdekességrõl számolnak be. A vörhenyjárványról,
amely õsszel újra felütötte a fejét a járásban és 4 halottat követelt. Aztán megtudhatjuk, hogy dr. Székely Hugó, a lap felelõs
szerkesztõje az elfoglaltságai miatt lemondott ügyészi munkájáról és helyét Mészöly
Áron tb. fõszolgabíró foglalta el. Az utolsó
beszámoló a Schaller Flóris királyi tanfelügyelõ elnöklete alatt végbement járási tanítógyûlésrõl szól, melyen többek között
Katz Vilmos, Dékány András, Haraszthy
Károly, Keék Géza, Kozma János és Nagy
Etelka bogárdi tanítók tartottak elõadást.
„A gazdag tárgysorozat is fényesen dokumentálja, hogy a járási kör múltjához méltóan ma is vezetõ szerepet visz. A közgyûlés valamennyi elõadónak élvezetet nyújtó
és tanulságos felolvasásaikért és buzgó
fáradozásukért jegyzõkönyvi köszönetet
szavazott” – nyugtázza elismerõen a kis
írás.
A lapot a helyi iparosok és kereskedõk hirdetései zárják.

Jó lenne feleleveníteni azt a jó kezdeményezést – amit annak idején még a Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület indított el, de aztán nem lett folytatása –, hogy
a város valamelyik kivágásra ítélt fáját állítsák fel a központban, és a település lakói
azt egy közös esti ünnep keretében együtt
díszíthessék fel, énekelve, gyertyát gyújtva.
Akkor lenne igazán a városé a Hõsök terei
karácsonyfa.

(-b, -n)

Hargitai–Kiss Virág
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Hamis libamáj
Hozzávalók: fél kg sertés-, vagy csirkemáj (csirkemájjal finomabb), 4 egész tojás, 15 dkg disznó-, kacsa-, vagy libazsír (kacsa-,
vagy libazsírral isteni), 1 doboz tejszín (2 dl), kb. fél teáskanál só,
kb. fél teáskanál õrölt bors, kb. fél teáskanál Vegeta, vagy más
ételízesítõ (kihagyható), 2 gerezd fokhagyma (kihagyható).
A májat alaposan megtisztítjuk. Ezt követõen ledaráljuk, vagy késsel szétkapargatjuk (vagy alaposan összemixeljük, ez a gyorsabb).
A tojásokat villával kissé felverjük és a többi hozzávalóval alaposan
összekeverjük. Ezt a pépet kizsírozott, zsemlemorzsával megszórt
õzgerincformába öntjük. Elõmelegített sütõben, középlángon (villanysütõnél 200 fok), alufóliával letakarva 40 percig sütjük. Utána
levesszük a fóliát, és még kb. 10 percig sütjük. Tûpróbát végzünk
(ha nem ragad rá, kész). Kivesszük a sütõbõl, hagyjuk kihûlni, majd
kiborítjuk a formából. Ez az étel lehet egy jó kis reggeli, de akár hidegtálakhoz is finom.

„Ezer tó” oldalas
Hozzávalók: 1,5 kg oldalas, 10 dkg fõtt-füstölt császárszalonna,
1-2 fej vöröshagyma, 2 db közepes sárgarépa, 1 kis fehérrépa, 25
dkg gomba, 30 dkg zöldbab, 1 dl tejföl, 10 dkg füstölt krémsajt, 6-8
gerezd fokhagyma, 20 dkg sertészsír, só, vagy ételízesítõ, durvára
tört színes bors.
Az oldalast feldaraboljuk úgy, hogy 1-2 csont legyen benne a darabokban. Bedörzsöljük ételízesítõvel, vagy sóval, durvára tört színes
borssal, és állni hagyjuk. A császárszalonnát szeleteljük, vagy kockákra vágjuk.
A vöröshagymát vastag szeletekre, a répákat négybe, majd félbe
vágjuk. A zöldbabot 2-3 centis darabokra vágjuk, a gombákat –
amennyiben nem túl nagyok – hagyjuk egyben (esetleg félbe lehet
vágni). A fokhagymát vékonyan felszeleteljük. Egy tepsibe, vagy
agyagtálba rakjuk a felolvasztott zsírt. Helyezzük el benne az oldalasokat, tegyük mellé a vöröshagymát, a császárszalonnát és a fokhagymát egyenletesen elosztva. Alufóliával, vagy fedõvel lefedve
sütõben pároljuk félig puhára. Keverjük el a krémsajtot a tejföllel.
Amikor a hús félig kész, vegyük ki a sütõbõl, tegyük a szaftjába a
sajtos tejfölt és a zöldségeket. Öntsük fel annyi vízzel, hogy félig ellepje, de mindenképpen úgy, hogy egy hosszú, tartalmas szaftot
kapjunk, ez a további párolás és sütés folyamán be fog sûrûsödni.
Fedetlenül tegyük vissza a sütõbe, elõször kis lángon pároljuk tovább, majd – felemelve a lángot közepesre – süssük meg pirosra.
Közben locsolgassuk a húst a szafttal, amennyiben szükséges, pótoljuk a folyadékot. Petrezselymes krumplival, vagy krumplipürével tálaljuk.

Raffaello tepsiben
Hozzávalók a tésztához: 6 tojásfehérje, 25 dkg porcukor, 15 dkg
kókuszreszelék, 10 dkg liszt, 1 csomag sütõpor; a krémhez: 1 csomag vaníliapuding, 4 dl tej, 6 tojássárgája, 25 dkg porcukor, 25 dkg
margarin; a tetejére: 5 dkg kókuszreszelék.
A tojásfehérjéket kemény habbá verjük, hozzáadjuk a kókuszreszeléket, a lisztet, sütõport. Kikent, de nem lisztezett, közepes, ún.
piskótás tepsiben sütjük-szárítjuk halványsárgára. Kihûtjük és
megkenjük a következõ krémmel: a tejet a pudinggal és a tojások
sárgájával sûrûre fõzzük, kihûtjük. A margarint a porcukorral habosra keverjük, és hozzáadjuk a kihûlt pudingos masszát. A süti tetejét megszórjuk kókuszreszelékkel. Ha van, mandulaforgácsot is
szórhatunk rá. Jól lehûtve igazán finom.

HARGITAI NAGYMAMA
SZAKÁCSKÖNYVEI
kaphatók a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban és
az újságot árusító boltokban!
Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft
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A DÉDI MESÉL
Amióta él a ti dédmamátok, gyerekek, már sokszor jövendöltek
világvégét, higgyétek el! Kislánykoromban el is hittem, reszketve
néztem az égboltot. Azonban mindig egészben maradt ez a fránya
világ, sosem lett világvége. Egy idõ múlva aztán unni kezdtem a
jóslatokat, nem törõdtem velük. Most megint emlegetnek valami
maja katasztrófajóslatot, én képtelen vagyok komolyan venni.
Hanem közben egyre biztosabb vagyok abban, hogy az a bizonyos
utolsó óra nem a jövõben lesz, hanem már el is ért bennünket. A
világvége már folyamatban van. Csodálkoztok? Bizony, mondom
nektek, hogy ti, ahogy itt ültök körülöttem, a világvég gyerekei
vagytok. Mindjárt elmondom, miért. Számotokra hihetetlen dolgot említek. Szegény dédapátokkal gimistakorunkban jöttünk
össze, õ két osztállyal feljebb járt, már érettségire készült. Egyszer
a lépcsõfordulóban észrevettem, hogy nagyon megnézett. Persze
úgy tettem, mintha nem láttam volna. Akkoriban egy rendes lány
tartózkodó volt, ti talán nem is tudjátok, mit jelent ez. Ne higgye
az a srác, hogy én egy könnyû kis nõcske vagyok, vegye tudomásul,
hogy hozzám nehéz közel férkõzni.
Abban az idõben a fiúk szalagavatóra egy lánytól kértek szalagot.
Õ odajött hozzám, és szépen megkért, hogy készítsek neki. Nagyon örültem, mégis kelletlenkedtem. Ne gondolja, hogy én
mindjárt leborulok neki. Ábrándoztam róla, tetszett a szeme,
ahogy nézett rám, a haja, esténként alig tudtam elaludni, de nem
mutattam. Megcsináltam a szalagot, virágot hímeztem rá, de alig
mosolyogtam, mikor átadtam neki. Hívott, hogy sétáljak vele.
Gyerekek! Két hétig még a kezemet sem fogta meg. Elhiszitek?
Volt ott egy szép patak, körülötte nyírfák. Boldogok voltunk, tele
volt a lelkünk, a szép napsütésben felmentünk a zúgóig. Ez egy kis
vízesés volt, messzirõl hallani lehetett a dörgését. Néztük, ahogy
gyöngyözött a víz. Ott picit összesimult a kacsónk. Életem egyik
legemlékezetesebb pillanata volt. Szépen rámosolyogtam a fiúra,
és lassan elvontam a kezem. Nem hagyta, nagyon finoman megint
megfogta. Tudom, hogy közületek sokan fél óra után összefekszenek egy fiúval akár az utcán is. Sajnálom õket. Fogalmuk sincs az
egyik legnagyobb boldogságról. A szerelemben megnemesedik az
ember, és a párját is megnemesíti. Egy kis külön világ jön létre körülöttük, amelybe más nem teheti be a lábát. Nincs nagyobb
élmény az életben, mint mikor két lélek találkozik. A séták,
kergetõzések, éjjel ábrándozások egymásról, a csillag bûvölése,
amelyet választottunk.
Egyszer észreveszed, hogy a fiú simogatja a tekintetével az arcodat, testedet. És bizony a keze is elindul. A lány dolga volt régen,
hogy észnél legyen. Tanítsa meg a fiút a tisztaságra. A test
könnyen mocskossá válik. Van állati szerelem, és van emberi. Az
állat párzik és egy perc múlva elfelejti. Az embernek egész személyisége benne van egy ilyen találkozásban, gyerekek. Nem kapod
ingyen, a legnagyobb ajándék, amelyben részesülhetsz. Vigyázni
kell! Haragszomrádok, sírások, bánatok vannak. És gyönyörû
békülések.
Lehet, hogy ennek örökre vége? Világvége ez, nagyon szomorú a
ti déditek, gyerekek.
(L. A.)

IDÕJÁRÁS
A következõ napokban is folytatódik a
változékony, téli idõjárás. Pénteken
változóan, idõnként erõsen felhõs lesz az ég, csapadék csak elvétve fordulhat elõ. A hétvégére egy mediterrán ciklon érkezésével lehet számolni, ami újabb csapadékot hozhat a Kárpát-medence felé, ám a csapadék mennyisége jelenlegi számítások alapján még rendkívül bizonytalan. A jövõ hét elején újra
szárazabbra fordulhat idõjárásunk. Az éjszakák fagyosak lesznek, a derült, havas tájakon -10 fok alatti értékek is várhatóak
és napközben is fagypont körüli értékek lesznek túlsúlyban.
www.metnet.hu
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IZZIK A GALAGONYA
Soha ennyi termést nem hoztak az õszi erdei gyümölcsöt termõ fák, bokrok, mint az idén. A népi megfigyelés szerint ez azt jelenti, hogy hosszú, kemény tél lesz. A galagonyabokrok tavasszal hófehér ruhás menyasszonyokként köszöntik a mellettük elhaladókat. A fehér virágokból õszre izzó vörös bogyók fejlõdtek ki.
A galagonya legfontosabb szervünk, a szívünk tápláléka, és cseppet sem patetikus, ha azt
mondjuk, hogy az öregedõ szív elixírje. Ugyanis szívelégtelenség, szívritmuszavarok, artériás
görcsök elleni természetes gyógyszer. Kiváló értágító, vérnyomás- és koleszterincsökkentõ,
hatóanyagai serkentik a szív mûködését, a keringést. Nyugtató hatása miatt krónikus álmatlanság kezelésére is alkalmazható. Kínában gyomor- és petefészektumor ellenszereként használják. Németországban, ha lehet, ezt javasolják az orvosok, mert nincs semmi mellékhatása,
emellett csodálatos a gyógyereje.

A galagonyatea készítése

A kökény gyógyhatása

1 evõkanál virágot, vagy levelet 2 dl forrásban
lévõ vízzel leforrázzuk, majd 10 percig állni hagyjuk. Ezután leszûrjük.
Az érett termésbõl 2 evõkanálnyi bogyót 2 dl vízzel 5 percig kis lángon forralunk, majd langyosan
leszûrjük.
Kísérletek igazolják, hogy napi 2-3 adag galagonyatea rendszeres fogyasztása jelentõsen javítja a szívbetegek állapotát, és csökkenti a légszomjat is. Mellékhatása nem ismeretes még
hosszú távú fogyasztás után sem. Ellenjavallata
sincs. Jól társítható – a nyugtató hatás fokozására – a szúrós gyöngyajakkal, macskagyökérrel és citromfûvel.
Lehet készíteni a galagonya bogyójából
gyógytinktúrát is. Az érett termést mozsárban
össze kell törni, öntsenek rá pálinkát, vagy tiszta
szeszt, amit elõtte 45 %-ra hígítottak. Egy hónapig üvegben rázogatni kell minden nap, aztán leszûrni. Naponta háromszor a teába egy-két kiskanálnyit tegyenek.

Drogját áprilisban szedhetõ virágai, októberben
gyûjtött termései adják. A szárított virágokból
készített forrázat vízhajtó, enyhe hashajtó, húgyúti betegségek ellen használható. C-vitaminban
gazdag terméseit október végén szedjük, ha már
kissé megcsípte a dér. A termésekbõl készített
lekvár, bor, pálinka vagy likõr betegségek után
kiváló roboráló szer, immunrendszer- és idegerõsítõ. Zsírcsökkentõ hatású, fogyókúra esetén
nélkülözhetetlen. Méregtelenítõ és vértisztító
hatása miatt bõrkiütések megszüntetésére is alkalmazhatjuk. Fájából sétapálcát és golfütõt készítenek.

Fekete a kökény,
fehér a virága
Minden évben õsszel, az elsõ fagyok után kimegyünk a határba kökénytúrára. Korábban csak
bogyóként fogyasztottuk ezt a fanyar, a szilvához hasonló, dércsípte állapotában nagyon ízletes gyümölcsöt. Tavaly öcsém a karácsonyi vacsorához kökényszószt készített. Minden képzeletet felülmúló volt az íze.
Az idén az eddigi legnagyobb és legszebb termés hívogatott bennünket egy kis vadgyümölcsszedésre. Az utak mentén szinte mindenfelé sok terméssel megrakott kökénybokor van.
Az elsõ szedést megettük. A másodikból Enikõ
lányom fõzött lekvárt. A harmadik szedést
összetörtem mozsárban magostul, öntöttem rá
házi pálinkát. Három hét múlva leszûrtem napi
rázogatás után, tettem bele néhány kanál bodzás akácmézet. Ez lett a legjobb likõr, amivel
eddig találkoztam. Osztatlan elismerést szereztem vele a családban. Ha valaki kíváncsi rá, egy
kupicával megkóstolhatja nálam. De még lehet
szedni kökényt, és próbálkozhatnak elkészítésével saját maguk is.
Vasárnap édesanyámmal kimentünk a határba,
és szedtünk egy-két órás munkával kb. 6 kiló kökényt. Ebbõl készítettünk lekvárt. Nem kellett
beletenni cukrot sem, így cukorbetegek is fogyaszthatják. Aki édesszájú, az ízlés szerint cukrozhatja is. Úgy fõzzük, mint a szilvalekvárt. A
magtól nagyobb lyukú passzírozóval szabadulunk meg. Nem kell rá tartósítószer se. Kis üvegekbe tegyék.

Teakészítés
1 evõkanálnyi szárított virágot 2 dl forrásban lévõ vízzel leforrázunk, 20 percig állni hagyjuk,
majd leszûrjük. Naponta 3x2 dl tea fogyasztása
ajánlott. Hólyag- és vesebántalomnál társíthatjuk cickafarkfûvel, orbáncfûvel és aranyvesszõvel.

Kökénylikõr cukrosan
A kökényterméseket megmossuk és megszárítjuk. Kb. 1,5 kg érett kökényt befõttesüvegbe teszünk, 1,5 kg cukrot teszünk hozzá, jól összekeverjük. 4-5 rúd fahéjjal, 2 rúd félbevágott vaníliával ízesítjük, 40 %-ra hígított gyógyszertári alkohollal, vagy igazi gyümölcspálinkával felöntjük.
5-6 hétig érleljük, majd leszûrjük. A hideg téli napokon 1 kis pohárnyi kökénylikõr felmelegít, sült
húsok mellé készített szószokba is tehetjük,
vagy vendégeknek desszert mellé kínálhatjuk.
(Híres a spanyolországi Navarra környékén elõállított patxaran kökénylikõr.)
A kökény kérge idegnyugtató tonikként hat. Tegyünk a szûrõbe 1 kiskanál reszelt kérget, majd
öntsük bele egy csésze forrásban lévõ vízbe. Fogyaszthatjuk melegen, vagy hidegen egyaránt,
nyugtató hatással bír. A kökénybõl készült lekvár, vagy dzsem csökkenti az emésztési zavarokat. A kökény termésébõl készült italt az anyatejtermelés serkentésére is sikerrel alkalmazzák. Az orvos véleményét is érdemes kikérni. 6
óránként 1 kanállal vegyünk be. A csonthéjas
gyümölcs emellett olyan flavonoidokban bõvelkedik, melyek csökkenthetik a rákos megbetegedések kockázatát.

A csipkebogyó,
más néven gyepûrózsa
Bogyója a C-vitaminon kívül számos olyan anyagot tartalmaz, amelyet az emberi szervezet kiválóan tud hasznosítani: pektin, flavonoidok, cukor, alma- és citromsav, cseranyag, A-vitamin.
Már az ókori népek is felismerték gyógyító hatását, fõként a sorvadásos betegségek ellen. A
C-vitamin fokozza a szervezet ellenálló-képességét, a flavonoidok gyulladásgátló és antibiotikus
immunerõsítõ hatást fejtenek ki, a pektinek pedig segítik az emésztést. A bogyóból készített
gyógytea influenzás idõszakban, meghûléses
megbetegedések idején rendszeresen fogyasztandó. Ismeretes gyógyhatása vese- és hólyagbántalmakra, bélhurut és hörghurut esetén.
Emésztést javító hatása közismert, gyenge vizelethajtó tulajdonságú.
A csipkebogyó-készítmények jól használhatók
erõsítõ, üdítõ és élvezeti célokra is. Ízjavító hatása miatt gyógynövény-keverékekben, gyümölcsteákban széles körben alkalmazzák.
Az influenza, nátha elsõrangú ellenszere. Tízszer
több C-vitamint tartalmaz, mint a citrom. A C-vitamin növeli a betegségekkel szembeni ellenálló
képességünket, ezért kiváló meghûléses betegségek ellen. Ám ezen kívül szép számban találhatunk benne cukrot, pektint, gyümölcssavakat,
magnéziumot, vasat, kalciumot, illóolajat, cseranyagot, nyomokban karotint, B1-, B2-, K- és Pvitaminokat.
Magas magnéziumtartalmának köszönhetõen
fontos szerepe van a szív- és érrendszeri betegségek, keringési zavarok gyógyításában, ugyanakkor serkenti a gyomornedvek mûködését,
csökkenti a vérnyomást és idegnyugtató is.

Meghûlés ellen
A csipkebogyót sokféleképpen fogyaszthatjuk;
teát, lekvárt, szörpöt, mártást, levest, likõrt,
bort, pálinkát is készíthetünk belõle. Keverhetjük
az áttört csipkehúst joghurtba, kefirbe illetve ásványvízbe.
A leggyakrabban teaként használják. A bogyóból készített gyógytea influenzás idõszakban,
meghûléses megbetegedések idején rendszeresen fogyasztandó.

Csipkebogyótea
A szárított termést áztassuk be szobahõmérsékletû vízbe egy éjszakára. Majd szûrjük le és ízlés
szerint édesítsük mézzel, vagy nádcukorral. Forrázni TILOS!
Hargitai Lajos
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TV-RÁDIÓMÛSOR

December 8., SZOMBAT
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Pecatúra 6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 Történetek a nagyvilágból 9.30 Pecatúra 10.00 Noé barátai 10.30
Aranymetszés 11.25 Kortárs 12.00 Hírek 12.05 Summa 12.35 Zöld Tea 13.05 Tetõtõl talpig 13.35 Séf 13.45 Valóságos kincsesbánya 14.15 Zenés advent Michael
Bubléval 15.05 Az igazi Télapó 16.40 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Férfit látok álmaidban 21.55
Szeretettel Hollywoodból 22.25 MR2 Akusztik A Müpából 23.40 Brooklyn törvényei
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.30 Asztroshow
11.25 XX. század – A legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül 12.25 Autómánia
13.05 Szeszélyes 14.20 Sziklaöklû szerzetes 15.25 Cobra 11 16.30 Ki a Télapó?
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor 22.10 Azték Rex – Az õslény legendája 0.00 Született gyilkosok
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Beyblade 10.30 Ezo.tv 11.00
Ezo.tv 2 12.00 Babavilág 12.30 9 hónap 13.00 Tûsarok 13.30 Doki 14.30 Autóguru
15.00 Sheena, a dzsungel királynõje 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 Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt 21.45 Keleti harc 23.30 Fedõneve: Donnie Brasco 1.50 Ezo.tv 2.50 Kalandjárat 3.15 Teleshop 3.45 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 – Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.05 Az én muzsikám 18.30 Regényes történelem 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Esti séta
20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.58 Zene 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 9., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 A sokszínû vallás 10.00 Református magazin
10.25 Református ifjúsági mûsor 10.30 Mai hitvallások 11.00 Adventi református
istentisztelet közv. 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35 TS – Sport 7 13.00 Mezei
futó Eb 15.05 Angi jelenti 15.35 Zegzugos történetek 16.05 Múlt-kor 16.35 Olimpia
2012 – London ism. 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Egyszer volt, hol nem volt 22.15 Az ártatlanság ára 0.15
MüpArt Classic
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.40 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.15 Havazin 12.50 Szeszélyes 14.05 Kutyakomédia 16.05 Bûnvadászok 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Harry Potter és a félvér herceg 23.05
Szellemtanya 0.55 Portré 1.25 Tudorok
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.35 Nagy
vagy! 10.30 Ezo.tv 11.00 Ezo.tv 2 12.00 Egészségmánia 12.30 Borkultusz 13.00
Stahl konyhája 13.30 Én is szép vagyok 14.00 Több mint testõr 14.30 A kiválasztott
– Az amerikai látnok 15.25 Monk – Flúgos nyomozó 16.20 Hogyan veszítsünk el
egy pasit 10 nap alatt 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Dick és Jane trükkjei 21.45
Frizbi Hajdú Péterrel 22.55 Hõsök 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 Római katolikus szentmise közv.
11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 Népzene 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30
A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.05 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07 Sportvilág 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A kultúráról 20.30 Esti
séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Válogatás a Vasárnapi újság
reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

December 10., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján 9.00 Magyarország, szeretlek! 10.15 Család-barát 11.30 Napirend elõtt 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.30 Magyar lakta
vidékek krónikája 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 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 árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Dr.
Csont 22.35 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
9.25 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Könyvelõ
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pácban 14.00 Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok
hálójában 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Családi titkok 20.30 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 Lángoló Chicago 22.30 Esküdt ellenségek 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 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rocktörténet
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30
Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30
Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

December 11., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján
9.00 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 Hanuka
14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kincse 15.50 A férfi a legjobb orvosság
16.40 MM 17.35 Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 22.05 Az Este 22.40 II. Károly szenvedélyes
élete 23.40 Híradó 23.45 A rejtélyes XX. század 0.25 Maradj talpon! 1.20 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 Törzsutas 13.25 Fókusz 14.00 Pasik 14.40 Gálvölgyi-show 15.10 Bûnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Castle
22.30 Döglött akták 23.35 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.10 Reflektor
0.25 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája
9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Királyi zûr 14.00 Tények 14.55
Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában 17.25 Update
konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Családi titkok 20.30 Aktív 21.00
Jóban-Rosszban 21.30 Az idegen 2. – Sötét hajnal 23.20 Aktív 23.50 Tények 0.25
Ezo.tv 1.25 Tiszta lap 2.50 Egy tini naplója 3.15 TotalCar 3.40 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52 Idõfutár
12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30
Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30
Rádiószínház 21.55 Zene 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 12., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján
9.00 Párizsi helyszínelõk 9.55 Zöld Tea 10.25 Család-barát 11.30 Átjáró 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.30 Párizsi
helyszínelõk 14.20 Sophie szerint a világ 14.50 Déltenger kincse 15.45 A férfi a legjobb orvosság 16.35 MM 17.25 Jövõ-idõben 17.35 Híradó 17.40 Heartland 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Bábel 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 árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Házasodna a gazda 22.45 Házon kívül 23.20 Reflektor 23.35 Otthon, biztonságban
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája
9.45 Babapercek 10.05 Teleshop 11.10 Ezo.tv 12.15 Milly, maradj velem! 14.00
Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában
17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Családi titkok 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 20.30 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 Kettõs 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 Sport 20.15 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05 Kultúrkör 21.30
Rádiószínház 21.55 Zene 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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December 13., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján
9.05 Gasztroangyal 10.00 A mi erdõnk 10.30 Család-barát 11.40 Útravaló 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Kvartett 13.30 Mindenbõl egy van
14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kincse 15.50 A férfi a legjobb orvosság
16.40 MM 17.20 Szerencsehíradó 17.35 Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 DTK 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 árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30
Wasabi – Mar mint a mustár 23.25 Brandmánia 0.00 Reflektor 0.15 Ments meg!
1.15 Infómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Rex felügyelõ 14.00
Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában
17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Családi titkok 20.30
Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 Az iskoláját! 23.15 Aktív 23.45 Tények 0.20
Ezo.tv 1.20 Az iskoláját! 2.50 Egy tini naplója 3.15 Segíts magadon! 3.40 Magyar
versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52 Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Sport 20.15 Aranyalap 20.51 Vers napról napra
21.05 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 14., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján
9.05 DTK 10.25 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 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 Poén
péntek 21.10 Mindenbõl egy van 22.10 Az Este 22.45 Vártam rád 0.30 Híradó 0.45
Maradj talpon! 1.40 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 árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 CSI: A
helyszínelõk 22.35 Gyilkos elmék 23.30 Odaát 0.35 Reflektor 0.50 Törzsutas 1.25
Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Rex felügyelõ 14.00
Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában
17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Aktív 19.50
Jóban-Rosszban 20.30 The Voice – Magyarország hangja 22.00 Haláli zsaruk
23.00 Grimm 0.00 Tények 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 Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A Hetednapi Adventista 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 Sport 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.06 Sport 20.15 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör
21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
December 7., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Pál Ferenc elõadása 1. rész (70p),
Találkozás és búcsú Cecén (ism. 76p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Beszélgetés Rogán Antallal és Varga Gáborral (30p), 7 éves a Cecei Búzavirág Népdalkör (80p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 8., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés (2x40p) 13.00 Lapszemle 14.00 Beszélgetés Rogán Antallal és Varga
Gáborral (30p), 7 éves a Cecei Búzavirág Népdalkör (80p) 18.00 Lapszemle 19.00 III. Tánckavalkád Sárbogárdon (140p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 9., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Beszélgetés Rogán Antallal és Varga Gáborral (30p), 7 éves a Cecei Búzavirág Népdalkör (80p) 13.00 Heti
híradó 14.00 III. Tánckavalkád Sárbogárdon (140p) 18.00 Heti híradó
19.00 Pál Ferenc elõadása 2. rész (80p), Lelkészavatás Sáregresen 1. rész
(~65p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 10., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Pál Ferenc elõadása 2. rész (80p),
Lelkészavatás Sáregresen 1. rész (~65p) 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Betlehemi kiállítás-megnyitó (30p), Angyalvárás Alapon (85p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
December 11., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Az államtitkár látogatása Sárbogárdon (25p), Kossuth iskolások Mikulás-váró ünnepe (50p), „Adventi hírnök” zenés áhítat Sárszentmiklóson (52p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 12., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Betlehemi kiállítás-megnyitó
(30p), Angyalvárás Alapon (85p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés (2x40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 13., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés (2x40p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Pál Ferenc elõadása 2. rész
(80p), Lelkészavatás Sáregresen 1. rész (~65p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

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

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

Kiemelt apróhirdetés:

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

a Bogárdi TV-ben is látható!

Lambéria 998 Ft/m -tõl, hajópadló 1499 Ft/m 2
tõl, tetõcserép 1299 Ft/m -tõl 06 (74) 675 530

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
FENYÕFA-ÁRUSÍTÁS
darabáron a termelõnél!
Sárszentmiklós, Deák F. u. 6.
Telefon: 06 30 406 3214
HOZZA, VEGYE, VIGYE!
Árulja bolhapiacon saját dolgait.
BOLHAPIAC ÉS BIZOMÁNYI
az esküvõi ruhabolt melletti udvaron.
Nyitás: december 15-én 8 órakor.
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790

2

2

Kozmetikust vagy masszõrt keresünk. Szivárvány Stúdió 06 (30) 3808 330 (1372447)

(4507712)

Kiadó Árpád-lakótelepen kétszobás lakás garázzsal, alacsony áron. Érdeklõdni: 06 (20) 961
9829 (1372509)

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

Peugeot 307 HDI megkímélten eladó. 06 (30)
369 7069 (137721)

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

Minõségi fûszerpaprika eladó. 3000 Ft/kg, 10
kg felett árengedmény. 06 (30) 911 7094 (1372722)

Gyökeres fenyõk ültetésre és karácsonyra olcsón eladók. 06 (30) 548 4424 (1372150)
2

50 m -es üzlethelyiség központi helyen, kedvezõ
feltételekkel eladó. 06 (30) 363 7533 (1372285)
Építõipari cég B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ munkatársat keres, csoportvezetõi
munkakörbe. 06 (30) 316 7427 (1372513)
Figyelem! A sárbogárdi szõnyegüzlet kedvezõ
árú szõnyegei mellett, függönytartókkal bõvítette áruválasztékát. Tompa M. utca 25. Nyitva
8-12, 13-17. Szombaton 8-12-ig. 06 (25) 463
587

Városközponti, háromszobás elsõ emeleti lakás, áron alul sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 994 1332, 06 (20) 419 4940 (4507369)
1 db hízó eladó. 06 (70) 601 8080 (1372769)
Hízók eladók, 100-140 kg között, nem tápos. Érdeklõdni: 06 (30) 895 1640-es telefonszámon az
esti órákban.
Sárbogárd, Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás eladó. 06 (30) 620 7924 (1372726)

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

Fenyõfa eladó: luc vágott: 1500 Ft/m, luc földlabdás: 1800 Ft/m. Sárbogárd, Abai u. 18. 06
(30) 456 6221 (1372725)

Kazánok gyártótól, papírokkal garanciával olcsón eladó. 06 (30) 424 9840 (1372505)

2 db héthónapos kancacsikó eladó. 06 (20) 278
8208 (1372723)

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

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság
illetékességi területén 2012. december hónapban
tervezett sebességellenõrzések
10-e 13.00–16.00 63-as fõút, Sárkeresztúr területe (50 km/h);
13-a 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h);
15-e 9.00–12.00 63-as fõút, Cece, Deák F. u. (50 km/h);
16-a 9.00–12.00 64-es fõút, Mezõszilas és Igar területe (50 km/h);
17-e 9.00–12.00 61-es fõút, Alap külterülete (90 km/h);
19-e 9.00–12.00 64-es fõút, Mezõszilas, Fõ út (50 km/h);
20-a 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (90 km/h);
21-e 9.00–12.00 64-es fõút, Mezõszilas és Igar területe (50 km/h);
23-a 9.00–12.00 63-as fõút, Cece területe (50 km/h).
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

1950 ELÕTTI FÉNYKÉPEKET KERESÜNK
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület gyûjtõmunkát végez. Ehhez Sárbogárd 1950 elõtti életét, eseményeit, épületeit, utcáit ábrázoló fényképeket keresünk. Akinek ilyen képek vannak a birtokában, kérjük, lemásolás céljából bocsássa rendelkezésünkre! A másolást azonnal elvégezzük a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében, a Hõsök tere 12. szám alatt, és a képeket visszaadjuk a tulajdonosának.
Különösen biztatjuk a fiatalokat, hogy kérdezzék meg szüleiket, nagyszüleiket, nézzenek szét a családi fotóalbumokban, érdeklõdjenek a képek történetérõl,
meséltessék el, írják le, hogy kik szerepelnek a képeken. Segítsenek ezzel megõrizni, megmenteni Sárbogárd múltját! A történetekkel mindenkit szeretett várunk az egyesület összejövetelein, amelyeket minden hónap elsõ keddjén 18 órakor a József Attila Mûvelõdési Központban tartunk.
Sárbogárdi Múzeum Egyesület

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben
40 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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Karácsonyi kézmûvesszombat

Könyvtári esték 2012

Szeretettel várunk mindenkit kézmûves-foglalkozásunkra

A Madarász József Városi Könyvtár

2012. december 8-án 9 órától.

szeretettel meghívja Önt és családját

Karácsonyi ajtó- és asztaldíszeket,
karácsonyfadíszeket készítünk.
Mindenféle maradék papírt, ragasztót, gyöngyöt, terméseket,
különösen dióhéjat, szalagot, gombostût
szeretettel fogadunk.
Az ötleteiteket se hagyjátok otthon!
Találkozzunk a városi könyvtárban!

MEGHÍVÓ

2012. december 17-én (hétfõn) 17 órára

KULKA JÁNOS
„Akarod vagy nem…”
címû pódiumestjére
a polgármesteri hivatal
dísztermébe.
A belépés ingyenes.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a

2012. december 8-án 20 órától tartandó

MIKULÁS-bálunkra.
Helyszín: Sáregres, mûvelõdési ház.
A jó hangulatról Vörös József gondoskodik.
Belépõdíj: 500 Ft.
Kérjük, támogassa egy kellemes est keretében egyesületünket!
Támogathatnak a bálon való megjelenéssel, belépõjegy illetve
támogatói jegy vásárlásával, tombolatárgyak adományozásával, tombolajegy-vásárlással. Lehetõség van számlánkra való
befizetéssel, illetve a személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával is támogatni tevékenységünket.
Bármilyen segítséget köszönettel fogadunk!
Számlaszámunk: OTP Bank, Sárbogárd 11736051-20014232.
Adószámunk: 18497939-1-07.
A bevételt a gyermekek részére rendezendõ kulturális és szabadidõs programok költségeinek biztosítására fordítjuk. Az
eddig felajánlott 1 %-ok összegét is hasonló célra fordítottuk.
Minden eddigi támogatást köszönünk!

Meghívó

ÉNEKKARI
KARÁCSONY
„Újra itt van szent karácsony”
Szeretettel meghívjuk hagyományos
karácsonyi hangversenyünkre!

Helye: József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd.

Ideje: 2012. december 16. (vasárnap) 17 óra.
Fellépnek: Petõfi Sándor Gimnázium énekkara,
Schola Catholica kamarakórus, Huszics Vendel Kórus.
Ünnepeljünk együtt, várjuk Önöket!
Bogárd-Dal Egyesület

Sáregresért Közhasznú Egyesület

5 hónap egy dán népfõiskolán,
ez a te lehetõséged!
Jelentkezhetsz a Mezõföld Népfõiskolai Társaságnál a dán
partner népfõiskola, a VESTJYLLANDS HOJSKOLE tavaszi kurzusára, mely 2013. január 6-ától május 25-éig tart.
A Mezõföld Népfõiskolai Társaság programjában angolul jól
tudó magyar fiúk jelentkezhetnek a dán Vestjyllands Hojskolera. Az iskola a januári kurzusra csak két fiúnak tud lehetõséget biztosítani ösztöndíjjal, de a költségtérítéses képzésre (kb.
300 EUR/hó) minden angolul jól tudó magyar fiatal jelentkezhet.
Választható tárgyak: ökológia, színház, zene, festészet, kerámia, tánc, filozófia, dán nyelv, sport stb.
Kapcsolat: Ács Sándorné 06 (30) 3850 379, Virág Zsuzsa 06
(30) 514 5274
Mezõföld Népfõiskolai Társaság, 2434 Hantos, Rákóczi út 18.
E-mail: kishantos@enternet.hu
Fax: 06 (25) 506 021
Jelentkezési határidõ: 2012. december 9.
A jelentkezés módja: kitöltött és aláírt jelentkezési lap, kézzel
írt bemutatkozás magyarul és ugyanez gépelve e-mailen angolul.

A tinódi Mikulás

A tinódi Mikulás vasárnap látogatta végig azokat a gyerekeket,
akiknek meglepetést hozott a zsákjában. Hûséges segédjével, a
krampusszal együtt egy lovas kocsi fuvarozta a Nagyszakállút
Sárbogárd utcáin a zord idõben.
HKV
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