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Piaci hangulat
A bogárdi piacon jártam a hétvégén megkukkantani az új közösségi teret fölavató
kofákat. Egyikük virágot árult, a másik
zöldségféléket. Beszédbe elegyedtünk, s
csevejünkhöz csatlakozott aztán más is.
„Valaha ilyen lehetett a hangulat a régi
piactéren” (ma Hõsök tere) – gondoltam
–, s átengedtem magam a langyos, napsütéses, levélhullós õszben a közösségi lét
eme élményének. Ez is egy megõrzendõ
érték…

56 élõ emlékei
A mobilom csörgése szakított ki ebbõl a
lelkiállapotból. Türelmetlenül várt a család, sietnem kellett haza.
A minap libagágogásra figyeltem fel a
Hõsök terén. „Csak nem a piacra viszik
õket?” – fogant meg bennem a kérdés.
Mint kiderült, az egyik politikai párt támogatói így fogadták a másik oldalon állókat.
Kár, hogy a libák szavára nem figyeltek
oda ezek a nagy gyerekek: „Már most harcoltok a legelõért? Gá-gá! Hizlaljátok
csak a májatokat! Amíg mi a réten vígan
csipegetünk, ti már rég ropogósra sütve
fekszetek egy tálon, nem jobb, vagy bal oldalon, hanem káposzta meg krumpli között! Gá-gá-gá-gá-gá!”
Hargitai–Kiss Virág

Tök jó
nap
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56 élõ emlékei
Ritkán adatik olyan történelmi idõszak az
ország életében, amikor egy testté és lélekké kovácsolódik össze a nemzet. Ilyen sorsfordító esemény volt 1956, aminek emlékeit élõ forrásként egyre kevesebben hordozzák és osztják meg az utánuk jövõkkel.
Ilyen élõ emlékhordozó Ujságh Tibor, aki
Sárbogárd nemzetõrparancsnokaként tevékeny részese volt az eseményeknek,
majd elszenvedõje a kommunista rezsim
bosszúhadjáratának.
Az Osztopánban lakó nyugalmazott pedagógus hosszú idõ után most másodszor, s
ahogy mondta: kora, egészségi állapota
miatt lehet, hogy utoljára vett részt szónokként a sárbogárdi ünnepségen, ahol
felidézte a forradalom napjait letartóztatásáig.
Az ünnepségen közremûködött a Sárbogárdi Fúvószenekar és a Huszics Vendel
Kórus. Dr. Sükösd Tamás polgármester
foglalta szavakba az 56-os forradalom ihlette gondolatait, és nagyszerû szavalatot
hallhattunk Boda Donát, a Petõfi Sándor
Gimnázium tanulója elõadásában.
Miután a helyi intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek elhelyezték az emlékezés gyertyáit, koszorúit, fejet hajtottunk
a régi városháza falán lévõ emléktábla,
majd a POFOSZ fekete emlékoszlopa
elõtt is. Ujságh Tibor a Hõsök terén és az
utolsó állomásnál arra kérte a jelenlévõket, hogy közösen énekeljük el a Boldogasszony Anyánkat és az Isten, hazánkért
térdelünk elõdbe katolikus szenténeket.
Csütörtökön a város jeles vendége látogatást tett a gimnáziumban is, ahol élvezetes
rendkívüli történelemórát tartott a diákoknak.
Hargitai–Kiss Virág
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Kérdezték

„Csak” 15 ember!

Hogy lesz az ügyelet?

Mi lesz veled, ügyelet?

Dr. Sükösd Tamás polgármester tájékoztatta lapunkat a kérdésre válaszolva:
egyetlen érvényes ajánlattevõ volt a közbeszerzési eljárás során, a debreceni illetõségû Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. Velük
kötött megállapodást a sárbogárdi, nagylóki, hantosi önkormányzat a sárbogárdi
központi orvosi ügyelet ellátására. Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. az országban
110 önkormányzattal áll kapcsolatban, s az
Országos Mentõszolgálattal fennálló szerzõdésük alapján a hozzájuk érkezõ hívásokat a 06 (22) 311 104-es telefonszámon egy
mentõs diszpécser szûri, s ha kell, azonnal
mentõt küld.
Az új ügyelethez szükséges mûködési engedéllyel, OEP-finanszírozási szerzõdéssel és ÁNTSZ-engedéllyel rendelkeznek, a
gépkocsi kéklámpa-engedélyeztetése folyik, addig csereautó van szolgálatban ideiglenesen. Az átadás–átvételi procedúra
november 1-jén zajlik le. Várhatóan egy
sárbogárdi orvos vesz részt az ügyeletben,
és a három bogárdi sofõr is marad.
Amennyiben panaszuk van az orvosi ügyelettel kapcsolatba, a sárbogárdi önkormányzathoz fordulhatnak.

Fejlemény a halálos
baleset ügyében
Olvasói érdeklõdésre utánakérdeztem a
székesfehérvári törvényszéken, hogyan áll
a Ny. Milán által elkövetett halálos gázolás
ügye. Mint megtudtam, az elsõfokú ítélet
ellen (amirõl már beszámoltunk korábban) Ny. Milán fellebbezett, így másodfokra kerül az ügy, ami elhúzódhat jó ideig,
mire ítélet születik.
Hargitai–Kiss Virág

Úgy érzem, az egészségügyi dolgozók nevében tollat kell ragadnom. Mint azt már
nagyon sokan tudják, 2013. november 1-jétõl a sárbogárdi központi ügyelet ellátását
már nem helyben dolgozók, hanem – pályázati kiírás útján, sikeres elbírálást követõen – egy debreceni nonprofit kft. fogja
ellátni. A pályázati kiírásra azért került
sor, mert az ügyeletet ellátó orvosok száma
különbözõ okokból drasztikusan lecsökkent. A részt vevõ nõvérek, gépkocsivezetõk száma megfelelõ.
Nem a vállalkozó, nem a változás, hanem a
váltás módja miatt érzem, hogy pár gondolatot megosszak azokkal, akik megtisztelnek figyelmükkel és elolvassák írásomat.
„Csak” 15 ember – orvosok, nõvérek, gépkocsivezetõk – a közel 14.000 fõt számláló
városban, akik jelenleg is ellátják a feladatot, s akikkel „mostohagyermekként” bánik a város.
Mindannyian tudjuk, hogy a vállalkozások
korát éljük – ezzel nincs is semmi baj!
Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a tizenöt ember megérdemelte volna, hogy a
munkáltató, a vállalkozó, a dolgozók
összehívásával tájékoztatást kapjon a változásról? Mi az, ami várható, mik azok az
elképzelések, amiket a továbbiakban szeretnének megvalósítani? Szerintem ez így
lett volna korrekt! Meghallgatni és meghallgattatni! Bemutatni a több tíz éve itt
dolgozókat, esélyt adva a további munkalehetõségre is.
A jelenleg dolgozók – mivel maguk is helybeliek – nagyon jól ismerik betegeiket. A
hosszú évek során megszerzett tapasztalat
és a betegekkel kialakult kölcsönös bizalom vajon egy teljesen idegen kollektíva
felé is töretlen lesz?
A jelenlegi munkáltatótól nem tûzijátékot,
nem tánclépéses levonulást vártunk, de
egy köszönöm mindenkinek jól esett volna.

gyenek vágott krizantémot, karfiolt, káposztát, tököt s mi szem-szájnak ingere!
Érdemes kimenni már csak azért is, mert a
piac jó lehetõséget kínál új ismeretségek
kötésére, egy kis tereferére.
Kívánom, hogy a piaci gombák alatt szaporodjanak az árusok és a vevõk is!
Az elsõ piaci „fecskékkel” készült interjút
a Bogárdi TV-ben tekinthetik meg.

Engedtessék meg nekem (kissé részrehajlóan), hogy határozottan kijelentsem: az
egészségügyi dolgozó is ember, a szó nemes értelmében, mégpedig az az ember,
aki éjjel-nappal, hóban, napsütésben, hétvégén, ünnepnapokon a legjobb tudása
szerint ellátja a feladatát. Mindenféle sorrendiség nélkül szeretném megkérdezni: a
tûzoltónak, a rendõrnek, a pedagógusnak
köszönetet mondunk? Igen! Van tûzoltónap? Van rendõrnap? Van pedagógusnap? Igen, van, és ez így van rendjén, hiszen óvnak, védenek, tanítanak. Egy kis
rendezvényen megköszönjünk munkájukat elismerõ kézszorítással.
Semmelweis Ignác 1818. július 1-jén született. Július 1-jén Semmelweis-nap lenne az
egészségügyben dolgozónak is, akik gyógyítanak, de a városunkban ez a nap köztisztviselõi nap. Az egészségügyi dolgozó
megint kimaradt. Nemcsak az ügyeleti dolgozók, az alapellátásban dolgozó orvosok,
nõvérek, a szociális ágazatban dolgozók,
takarítók, gépkocsivezetõk is kimaradtak!
Senkinek nem jut eszébe megköszönni
munkájukat?
Senki nem érez egy kis lelkiismeret furdalást, hogy ennek a váltásnak a minõsége
nem volt megfelelõ?
Senkinek nem jut eszébe megkérdezni az
dolgozókat: „Mi lesz veletek?”
Sajnos a debreceni nonprofit kft. sem viseli
szívén a jelenleg még itt dolgozók sorsát.
2013. november 1-jétõl nem veszünk részt
az ügyeleti ellátásban!
Miért? Mert jelen helyzetben az ügyeleti
ellátásban nem tartanak igényt a munkánkra. Csak ismételni tudom önmagam,
mert senki nem vette a fáradságot, hogy kiálljon az ügyeleten dolgozók – jól dolgozók! – „maroknyi” csapatáért.
Senki nem ajánlotta, senki nem kereste,
senki nem mondott köszönetet.
A város lakóinak az új helyzet elfogadásához türelmet, megértést, jó egészséget kívánok!
A vállalkozónak eseménymentes ügyeleti
szolgálatot kívánunk!
Mind a magam, mind a kollégáim nevében
is határozottan kijelentem, hogy az eddig
tõlünk megszokott és elvárt módon, a legjobb tudásunk szerint a továbbiakban is végezzük az alapellátásban a munkánkat szeretettel, emberséggel, hivatástudattal!
Ha szabad a legvégére még egy kérdés! Mi
lesz, ha a vállalkozó nm tudja mûködtetni
az ügyeletet – már volt Sárbogárdon vállalkozó, aki elment, mert nem a várt módon
alakultak a dolgok –, és az önkormányzatnak vissza kellett venni a feladatok ellátását? Akkor majd megint jók leszünk, akkor
majd kötelezõ lesz?

Hargitai–Kiss Virág

Baráth Edit

Elsõ piaci fecskék
Megjelentek az elsõ árusok Sárbogárd
központjában, a polgármesteri hivatal
északi fertályán megépült, hangulatos piacon! Úgymond õk vezetik be az új piacot,
mint „márkanevet”, úgyhogy tessék csak,
tessék válogatni a kosárba és szatyorba a
friss házi terményekbõl, termékekbõl! Ve-
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Együtt Juhász Jánossal Egresi idõsek tisztelete
Az Együtt 2014 és a Párbeszéd
Magyarországért Szövetség
társelnöke, Szigetvári Viktor
tartott sajtótájékoztatót a sárbogárdi mûvelõdési központban kedden délután, egyúttal
bemutatva a Fejér megyei 5.
választókerületben induló országgyûlési képviselõjelöltjüket, Juhász Jánost, Sárbogárd volt
polgármesterét, jelenlegi önkormányzati képviselõt.
Mivel Bajnai Gordon személye fémjelzi az Együtt–PM Szövetséget, s a politikus nevét gyakran egy libaüggyel összefüggésben emlegetik fel, egy csapatnyi Fidesz-tag illetve Fidesz-szimpatizáns,
köztük Varga Gábor és dr. Sükösd Tamás, gágogó libákkal, táblákkal fogadta a sajtótájékoztatóra érkezõket.

Szigetvári Viktor a rendezvényen elmondta: úgy állapodtak meg,
hogy 31 kerületben õk állítanak jelöltet, 75-ben pedig az MSZP,
és a kampányokban kölcsönösen támogatják egymást. Nagy megtiszteltetés számukra, hogy Juhász János elfogadta a felkérésüket
a jelöltségre. Alkalmas jelöltnek tartják õt arra, hogy többséget
szerezzen 2014 tavaszán. A volt polgármester tekintélyére, elismertségére építenek, aki elveiben és tisztességében igazodik ahhoz, amit õk politikának gondolnak. Munkássága, személye alkalmassá tette õt arra, hogy egy ciklusban a szocialista párt, egy ciklusban pedig a Fidesz támogatásával vezesse a várost nagy sikerrel. Mögé erõs kampányszervezetet építenek, hogy listán és egyéniben is ott lehessen a parlamentben. Hozzátette: Enying környékének mindig volt nyitottsága a baloldal felé, Dunaújváros környéke e választókerülethez csapódott részén is jó hagyományai
voltak a balközépnek. Sárbogárdon sok a kihívás. Sok félelemmel
találkoznak a választópolgárok körében, mert félnek, hogy kinyilvánítsák a szimpátiájukat, mert megfenyegetik õket különféle
dolgokkal. Demokratikus eszközökkel szereznek szavazatokat, a
más pártokban csalódott embereket szólítják meg; meglátásuk
szerint így lehet többséget csinálni. Dolgozni kell, amiben nincs
hiány Juhász János életében, biztosak benne, hogy a választókerületben esélyes. Szempont volt a kiválasztásánál, hogy a pártpolitikában nem volt benne annyira, mint mások.
Szigetvári Viktor szólt a Gyurcsány Ferenc-féle (Demokratikus
Koalíció) mozgalommal való tárgyalásokról, aminek a végén nem
született megállapodás. Nem miattuk és az MSZP miatt nem jött
ez létre. Ha nem az ellenzék ellenzékeként politizál Gyurcsány –
hangsúlyozta –, akkor még bármi lehet.
A libákkal, táblákkal megjelenõ tüntetõkkel kapcsolatban kifejtette: Orbán Viktornak nincs annyi szavazója az országban, akikkel biztonsággal újra meg tudná magát választatni. Akik a buszmegállóban álltak, azok kevesebbet keresnek, kevesebbüknek
van munkája, többüket fenyegették meg, és még a cigit is olyan
helyen kell megvenniük, amit valaki Isten tudja, milyen módon
szerzett meg mint jogosultságot. A kérdés, hogy õk otthon maradnak-e, vagy eljönnek szavazni. Az Együtt–PM nem fog mások
nadrágjában turkálni, más magánéletérõl szórólapot beszórni,
hazug rágalmakkal elönteni a postaládákat, hanem azzal foglalkoznak, hogy dolgozott-e valaki, vagy se. A tüntetés a megfélemlítésrõl szól, és azt jelenti, hogy a tüntetõk félnek.
Hargitai–Kiss Virág

Érezhetõen nagy szeretettel készültek az idõsek köszöntésére
Sáregresen szombaton délután. Minden korosztály kivette részét
a szervezésbõl.

Tiringer Mária az ünnepség nyitányaként méltatta a szépkorúak létének, tapasztalatainak
fontosságát, majd az óvodások
léptek színpadra szívderítõ mûsorral. Hangosan, szépen énekeltek és mondtak mondókákat,
üdeségük áthatotta a hallgatóságot – talán eszükbe juttatta saját gyermekkoruk önfeledt éveit.

A sáregresi népdalkörtõl a Quimby együttes Most múlik pontosan címû számát hallhattuk, a simontornyai citerások megénekeltették a közönséget, a pálfai Vándorok és az alapi kis néptáncosok
pedig fiatalos lendülettel töltötték meg a teret.

A mûsort követõen harapnivalóval, frissítõvel kínálták a vendégeket, ünnepelteket, és terített asztal mellett folyt a falatozás, eszmecsere.
Hargitai–Kiss Virág
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OSZTÁLYTALÁLKOZÓ CECÉN
„A mûveltség jósorsban ékesség,
balsorsban menedék.” (Arisztotelész)
Ez az idézet ballagási szalagfeliratom volt
30 évvel ezelõtt, amikor elballagtattam ezt
a lelkes csapatot. Csodálatos osztály, remek
közösség. Találkozóinkat rendre megtartottuk. Az utolsó 10 évvel ezelõtt volt.
Újabb szalagot kaptam:
„Régi harcok, régi kopott könyvek
Derû, mosoly, néha fájó könnyek
Múlik minden, suhannak az évek
Búcsút intünk múló diák évek.”

És természetesen a résztvevõk névsora.
2013. október 19-én nemcsak az idõjárás volt kellemesen õszi, verõfényes, hanem kis csapatunk lelkivilága is sugárzott az örömtõl,
vágyakozástól. Este 6-kor találkozni fogunk ismét. Vajon ki jön
el? Ki lesz ott? Megismerjük egymást? Hiszen az utolsó találkozás óta eltelt 10 év.
Nagy volt az izgalom. A és B osztály együtt volt az Energyben, és
megbeszéltük, hogy ezentúl egy csapatot alkotunk. Kb. 60-70 lelkes ember érkezett, az ország több részébõl, ahova az élet szele
szétfújta õket. Elmondták egymásnak az elmúlt 10 év történetét.
De mindenki csak a jóra és szépre emlékezett. A csoportképen
mindenki mosolyog. A beszélgetés után finom vacsora következett, és a csevegés már kötetlenebb formára váltott.
Dzsaja Hédike csodálatos tortával lepte meg a társaságot. A többiek süteménykölteményeiket kínálgatták kedvesen. Somogy megyébõl finom vörös- és fehérbor érkezett. Ezek után nem csoda,
hogy magasra csapott a jókedv.
Vidáman emlékeztek csínytevéseikre is. Volt, aki kerékpárgumit
engedett le szerelmi bánatból. Elõfordult olyan eset, hogy a kisdiák Pesten rossz vonatra szállt és folytathatnám.

BÚCSÚBÁL
Az Alap Községi Sportegyesület
BÚCSÚBÁLT rendez

2013. november 9-én 20 órától
az alapi mûvelõdési házban!
Szeretettel várunk minden
kedves érdeklõdõt és mulatni
vágyót!
Tombola, büfé!
Hangulatfelelõs:
a cecei Boros zenekar

Készakarva nem említek neveket, nehogy valakit kifelejtsek. Itt
mindnyájan egyformák voltunk A-s vagy B-s, diák és osztályfõnök. Boldogan és önfeledten töltöttük az estét. Az ajtó mögé
csuktuk a bajt és bánatot, és a terem melegében ismét gyerekek,
tanulók voltak.
Egy kicsit én is aktívnak éreztem magamat. Büszke vagyok rátok,
drága diákjaim, a sok elismerõ szóért pedig, amit interneten és
élõszóban kaptunk, nagyon hálás.
Kívánom minden kedves embertársamnak: keresse az emberi
kapcsolatokat a szeretet, a békesség és az egyetértés szellemében.
Egyöntetûen úgy döntöttünk, hogy ezentúl minden évben találkozunk. „Jól tettem, hogy elmentem…”
„Egy homokszemben lásd meg a világot,
Egy vadvirágban a fénylõ eget,
Egy órában az örökkévalóságot,
S tartsd tenyeredben a végtelent.”
(William Blake)
Szõnyegi Jánosné osztályfõnök

A Huszics Vendel Kórus
Sárkeresztúron
A sárkeresztúri református templom falai között adott egyórás koncertet a sárbogárdi
Huszics Vendel Kórus vasárnap délután.
Egy kedves meghívásnak tettek eleget fellépésükkel. Repertoárjukat fõképp külföldi és
magyar szerzõk egyházi mûveibõl – miserészletekbõl, Máriát és az Ég Urát magasztaló
darabokból – állították össze, de felcsendült az Esti dal és Erkel Szózata is többek között.
Vezényelt: Huszics Vendelné és Gábeli Klára, zongorán kísért: Huszics Ibolya, szólót
énekelt: Huszics Anikó.
A 30-40 fõnyi közönség a lélekemelõ koncert végén hosszan, felállva tapsolta meg az
énekkart.
Hargitai–Kiss Virág
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BIZTONSÁGBAN
AZ EMLÉKEZÉS IDEJÉN IS

KÉK HÍREK
Motoros balesete
Alsószentivánnál
A 61-es számú fõúton a 16+700-as kilométerszelvényben 2013. október 27-én 13 óra 45 perckor halálos közúti közlekedési baleset történt.

A helyszínre érkezõ járõrök elfogták és a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra elõállították K. Tamás 51 éves,
K. Tamásné 50 éves és ifjabb K. Tamásné 28 éves helyi
lakosokat, akiket a nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki csoportos garázdaság bûntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt.

Közeledik mindenszentek és halottak napja. A hagyományoknak, szokásoknak megfelelõen gyertyát, mécsest gyújtunk a temetõben és otthon is.
A tûzvédelmi szabályok betartásával megelõzhetjük a tragédiát, a tûzkárt.
Az égõ gyertya komoly veszélyt hordoz magában. A lángja, magas hõmérsékletébõl adódóan, képes meggyújtani a környezetében lévõ éghetõ
anyagokat. Szomorú statisztika, hogy az ünnepek idõszakában megemelkedik az otthonokat pusztító tûzesetek száma. A következõ egyszerû elõírások alkalmazásával valóban csak a megbékélésre kell koncentrálnunk
az emlékezés óráiban.
A gyertyát a temetõben a szél, otthon pedig a huzat eldöntheti. Fontos,
hogy ilyen esetben a láng ne érjen el semmilyen éghetõ anyagot, pl. koszorút, asztalterítõt.
Minden esetben legyen hõálló alátét a gyertya alatt. A legjobb megoldás,
ha feldõlés esetén a láng nem éri el az alátét szélét, ebben az esetben megfelelõ a vízszintes irányban szükséges biztonsági távolság.
A gyertya felett szintén nem lehet éghetõ anyag, pl. függöny. Gondoljunk
arra is, hogy nyitott ablak esetén a huzat a láng fölé fújhatja a textíliát.
A kanóc ne legyen hosszabb egy centiméternél, ebben az esetben kisebb
lesz a láng magassága.
Soha ne hagyjuk teljesen leégni a gyertyát, ne várjuk meg, amíg az összes
viasz elfogy, mivel az átforrósodott mécsestartó is tüzet okozhat.
A gyertyaláng eloltásához ne használjunk vizet, mivel a szétfröccsenõ viasz sérülés forrása lehet.
Nagyon fontos szabály, hogy az égõ gyertyát, mécsest soha ne hagyjuk õrizetlenül otthonunkban.
A korábban említett magasabb tûzesetszám szerencsére csökkenõ tendenciát mutat, köszönhetõen a katasztrófavédelem következetes tájékoztatásainka, megelõzési munkájának.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A rendelkezésre álló adatok alapján egy motoros
Cece felé haladva Alsószentiván külterületén egy bal
kanyarban lehajtott az útról és az árokba csapódott. A
39 éves székesfehérvári férfi a baleset során olyan súlyosan megsérült, hogy a mentõk már nem tudták
megmenteni az életét, a helyszínen meghalt.
A baleset körülményeit a Sárbogárdi Rendõrkapitányság szakértõk bevonásával vizsgálja.
Németh-Kész Mónika

Verekedõket fogtak el
Fejér megyében
Sárkeresztúron bántalmazás miatt intézkedtek a
rendõrök. A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra 2013.
október 27-én 13 órakor érkezett bejelentés, mely szerint Sárkeresztúron az Alkotmány utcában egy család
három tagja megjelent egy másik család házánál. Ott
fenyegetõztek, kiabáltak, és egyikük egy bottal beverte a bejárati ajtó üvegét.

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
A katasztrófavédelem Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnoksága látta vendégül a mezõszilasi óvodásokat október 25-én,
pénteken.
Fontos, hogy minél elõbb, már gyerekkorban megismerhetõ legyen a tûzoltók élete, hivatása. A korai élményekbõl táplálkozva a
késõbbiekben lehet, hogy ezen a pályán fognak elindulni a mai
óvodások, iskolások.
A Mezõszilasról érkezett tizennyolc gyerek és három óvónõ külön csoportokban, egymást váltva ismerhette meg a laktanyát, a
tûzoltók autóit és felszereléseit. A látvány mellett aktív programokkal is színesítették a kicsik napját. A legbátrabbak felpróbálhatták a légzõkészülékeket, de nagy sikere volt a védõsisakoknak
is. A vízsugárral történõ „locsolást” természetesen mindenki kipróbálta. A sûrített levegõvel mûködõ emelõpárnával még egy
tûzoltóautót is megemeltek a kollégák.
Az óvodások a sok élmény mellett szinte észrevétlenül tanultak is,
hiszen megismerték, hogy mit kell elmondani a telefonba egy tûzeset észlelésekor, valamint elsajátították azokat a viselkedési szabályokat, amelyek életmentõek lehetnek egy veszélyhelyzetben.
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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„LAVINA” A KÖZUTAKON

FELHÍVÁS

A rendõrség a sebességtúllépések megelõzése, valamint a
gyorshajtók kiszûrése érdekében 2013. október végétõl elindítja a „Laviná”-t.
A sebesség nem megfelelõ megválasztása és az ezzel összefüggõ sebességtúllépés hazánkban és Európa más országaiban továbbra is az elsõ helyen szerepel a közúti közlekedési balesetek
okai között. Az ilyen jellegû szabályszegésekre visszavezethetõ
balesetek megelõzése, valamint a szabályszegõk hatékony kiszûrésének érdekében számos gyakorlat létezik. A rendõrség
preventív tevékenysége mellett nem maradhat el a hatósági ellenõrzés, amelynek keretében a rendõrök a közutakon gyakran és visszatérõen végeznek – elsõsorban a leginkább balesetveszélyes cselekmények és más jogsértések visszaszorításának
érdekében – sebességellenõrzést. Gyakran elõforduló magatartás, hogy a sebességellenõrzést észlelõ gépjármûvezetõ az
adott helyszínen lassít, de azt elhagyva – bízva a további rendõri ellenõrzés hiányában – ismét a megengedett legnagyobb
sebességet túllépve folytatja útját.
A rendõrség egy régi gyakorlatát követve ismételten végrehajtja „Lavina” elnevezésû ellenõrzését, amely a sebességmérések
láncszerû, gördülõ jelleggel történõ végrehajtását jelenti. A sebességellenõrzési helyek egymáshoz viszonylag sûrûn, egy
adott út teljes hosszára, vagy annak éppen egy meghatározott
szakaszára összpontosulnak. Az ellenõrzéseket a rendõri szervek 2013. október végétõl 2013. december közepéig hajtják
végre. Az országos „Lavina” sebességellenõrzés érinti a legforgalmasabb utakat, beleértve a gyorsforgalmi úthálózatot is. A
fokozott rendõrségi kontrollra már ezen a héten számítani
kell. A rendõrök nemcsak a sebességtúllépések ellen lépnek
fel, hanem ellenõrzik többek között a gépjármûvezetõk ittasságát és a biztonsági öv használatát is.
A szabályszegések visszaszorítása sokszor csak a jármûvek
megállításával és a helyszínen történõ intézkedéssel lehet igazán hatékony, ezért a rendõrség a meghirdetett ellenõrzéssorozatának keretében leállításos, kitereléses ellenõrzéseket
egyaránt alkalmaz mind az autópályákon, mind a fõutakon. A
láncszerû ellenõrzéseken túl más rendõri kontrollal is találkozhatnak a közlekedõk, a „Lavina” ellenõrzésekre minden megyében több alkalommal sor kerül 2013 végéig.
Kérjük a jármûvezetõket, hogy fokozott óvatossággal és minden esetben a közlekedési szabályokat betartva közlekedjenek!

Felhívjuk a gépjármûvel közlekedõk figyelmét, hogy 2013. október 31-én 15 óra és 2013. november 2-án 20 óra között a Huszár-temetõhöz vezetõ Temetõ utca egyirányúsításra kerül a
Kossuth utca felõli behajtással. A 63-as útról a Huszár-temetõ
a Petõfi és a Kossuth utca felõl közelíthetõ meg.
Kérjük szíves megértésüket.

ORFK Kommunikációs Szolgálat

HALOTTAK NAPJA KÖZELEG
A mindenszentek ünnepe és a halottak napja miatt nagyobb
forgalomra kell számítani az utakon és a temetõk környékén.
A tapasztalat azonban az, hogy ebben az idõszakban nemcsak
az autók száma, hanem sajnos a temetõbe látogatók sérelmére
elkövetett lopások száma is megnövekszik. A rendõrség ezért
az alábbi tanácsokat adja a temetõbe látogatóknak:
– A gépjármûvezetõk körültekintõbben vezessenek, a szabályokat betartva, fokozott óvatossággal közlekedjenek!
– A temetõk környékén az aktuális forgalmi rendet és az ott
forgalmat irányító rendõrök, polgárõrök utasításait maradéktalanul tartsák be!
– A gyalogosan közlekedõk is tartsák be a rájuk vonatkozó szabályokat és az autósok haladását ne akadályozzák!
– Lehetõség szerint használják a tömegközlekedési eszközöket, de amennyiben mégis gépkocsival érkeznek a temetõkhöz,
akkor a parkolásnál legyenek körültekintõek!
– Az autóban, látható helyen értéket ne hagyjanak, az autó ablakait húzzák fel, az ajtókat zárják be!
– A temetõben közlekedve is legyenek körültekintõek és óvatosak, értékeiket, táskáikat ne hagyják õrizetlenül!
Meghitt és békés emlékezést kívánunk!
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
A DÉSZOLG Dunamenti Építõ és Szolgáltató Kft. (a KÖZÉV Kft. jogutódja) értesítése alapján tájékoztatom a tisztelt
Lakosságot, hogy a Sárbogárd város közigazgatási területén
2013. év november 1-jén (pénteken) – mindenszentek napján –
esedékes hulladékszállítást a közszolgáltatást ellátó társaság
változatlanul, a megszokott munkarendben végzi.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
SZIRÉNAPRÓBÁRÓL
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a
lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. 30 km-es körzetébe
esõ településeken a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer
mûködõképességének ellenõrzése érdekében Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta
településeken csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba
végrehajtására kerül sor 2013. november 4-én, hétfõn, 13 órakor.
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

FILMAJÁNLÓ
Dermesztõ
mélység
Színes, feliratos,
izlandi thriller
A fagyos Izlandon halászattal
foglalkozik a férfiak zöme. Egy jeges téli napon egy halászhajó a szokásos
fogás reményében fut ki a kikötõbõl. A hajó azonban egy baleset következtében elsüllyed, a legénység pedig a fagyos hullámok között találja magát.
A mínuszokban az emberek számára reménytelen a túlélés, egyiküknek
mégis sikerül órákon keresztül életben maradnia, és kijutnia a szárazföldre.
A valószínûtlen túlélést elõbb ünneplik a helyiek, majd mind többen furcsállják a csodát. Az egyszerû halásznak pedig egyszerre kell szembenéznie a média figyelmével, az áldozatok családjaival, valamint a tudósok érdeklõdésével.

Eltitkolt életek
Színes, feliratos, svéd thriller
A sikeres írónõ, Erica Falcks
szülei váratlanul meghalnak
egy autóbalesetben, majd a tragédia után bekopogtat hozzá egy férfi, aki
azt állítja, hogy õ Erica féltestvére. A meglepett nõ nem hisz az ismeretlennek, de mire megbarátkozna a gondolattal, néhány nappal késõbb holtan
találják a férfit. Erica – nyomozó férje tudtán kívül – saját szakállára kutatni
kezd, és hamarosan rájön, hogy édesanyjának a múltban több sötét titka
volt családja és ismerõsei elõtt. Az igazság kiderítése során Erica élete is
veszélybe kerül: vannak, akiknek érdekében áll a titkok megõrzése.
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lyeknek múltját, értékét az elmúlt hetek készülõdésében fedezhették fel.
Gratulálunk mindenkinek! S további jó készülést a 7-8. osztályosoknak!
Alpekné Barna Nóra, Szent István Tagiskola

Mészölyös siker a „Sárbogárd, ismered?”
honismereti versenyen
Október 18-án a Sárbogárdi Múzeum Egyesület szervezésében a
helyi gimnázium épületében „Sárbogárd, ismered?” honismereti
versenyen vettünk részt. Tanulóink közül az 5-6. évfolyamon 3
csapatot indítottunk. A verseny feladatai lakóhelyünk múltjával,
jelenével, értékeivel voltak kapcsolatosak. Csapataink nagyon jól
szerepeltek, hiszen 11 csapatból az elsõ 3 helyezést a Mészöly Géza Általános Iskola diákjai érték el.

A 6. a fiúcsapata: Léki Dominik, Pákolicz Márton, Révész Péter
és Horváth Tamás 1 pont különbséggel az 1. helyen végzett, a 6. a
lánycsapata: Horváth Szabina, Király Nikolett, Révész Fruzsina
és Marosi Dzsenifer a 2. helyen jeleskedett. Felkészítõ tanáruk,
osztályfõnökük: Szénási Csaba.
Az 5. a osztály tanulói: Pákolicz Ádám, Deák Máté, Demeter Dániel és Killer Balázs a képzeletbeli dobogó 3. helyén zárták a vetélkedõt. Felkészítõ tanáruk, osztályfõnökük: Kecskés Andrea.
Színvonalas versenyen vehettünk részt. Akik jelen voltak, mindnyájan jól érezték magukat.
Köszönjük a felkészülésben nyújtott segítséget Kovácsné Komáromi Edit könyvtárosnak!
Kecskés Andrea, Szénási Csaba, MGÁI

Sárbogárd? Ismerem!
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület szervezésében rendezték meg
idén a Sárbogárd, ismered? helytörténeti vetélkedõt. A felhívásra
iskolánkból 6 csapat is jelentkezett, közülük az 5-6. osztályosok
mérettették meg magukat most pénteken a Petõfi Sándor Gimnázium aulájában.

Artisták Sárbogárdon a Mészölyben
Nyáron egy kulturális fesztiválon figyeltünk fel a Kabolo Artista
Iskola egyik gyermekeknek tartott látványos bemutatójára, melynek során lehetõséget adtak a gyakorlatok kipróbálására is. Az elképesztõ és csodaszép mozdulatok azonnal ámultba ejtettek bennünket. Összeismerkedtünk velük, és megbeszéltünk egy lehetséges bemutatót, aminek létrehozásában nagy segítséget jelentett a
Mészöly Géza Általános Iskola vezetõsége.
Murai Szakáts Ildikó – aki nem kevesebb, mint 18 évig volt igazgatója az Állami Artista Képzõ Intézetnek, és jelenleg a Kabolo Artista Iskola vezetõje – nagyon örült a meghívásnak, így október
17-én 14 órakor a Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnokában megrendezésre került az elõadás.
A 15–17 éves diákok igen színvonalas, látványos és izgalmas bemutatót tartottak. Többek között görgõt, klasszikus zsonglõreszközöket: karikát, buzogányt, egykerekût és gúlaakrobatikát mutattak be. A legnagyobb sikert a francia szóból eredõ tissue-n
(szövet) függeszkedõ lány aratta. Gyerekek, felnõttek egyaránt
élvezték, óriási tapssal és ovációval fejezték ki tetszésüket.

Lehetõség lenne, hogy Sárbogárdon is elindulhasson egy olyan
tanfolyam, ahol gyermekeink is megtanulhatják ezeket a csodás
mutatványokat, fejlõdjön egyensúlyérzékük, tartásuk, izomzatuk.
Bepillantást nyerhetnek egy olyan világba, ahol a fegyelem és a
precizitás elengedhetetlen követelmény. Ezáltal gazdagodhat városunk egy új, kulturális képzéssel.
6 éves kortól várjuk sok szeretettel azokat a gyerekeket, akik szeretnének egy ilyen társulathoz tartozni, és tanulni tõlük. Érdeklõdni minden hétköznap 10 és 11 óra között a 06 (20) 316 3963-as
telefonszámon lehet.
Domjánné Dodonka Zita

Gyümölcsre fel!
A 2013/2014-es tanévtõl európai uniós szinten is újraindul az iskolagyümölcs-program, amelyhez a 27 EU-tagállam közül 24 csatlakozott, köztük hazánk, Magyarország is.

Az elõre összeállított feladatok igen sokoldalúak voltak: térképek
mellett a csapatoknak lehetõségük nyílt a helyi épületek, hírességek múltjának feltárására, kis városunk történelmének részletes
megismerésére. Öröm volt nézni a 11 lelkes csapatot, s még nagyobb volt az örömöm (Minden szentnek maga felé hajlik a keze!), hiszen a 11-bõl 5 a Szent István Általános Iskola kék pólóját
viselte. S bár a dobogó lépcsõfokait nem nekünk tartogatta a délután, de lelkes és vidám fiatalok indultak haza a verseny után, egymásnak mutogatva Sárbogárd utcáin azokat az épületeket, ame-

Bogárd és Vidéke 2013. október 31.
Az idei tanévben iskolánk is részese e nagyszabású akciónak. A program megalkotóinak
reményei szerint ugyanis a rendszer segíthet
többek között a diákok egészségesebb étrendre nevelésében, és abban is, hogy minél
kevesebb gyerek legyen túlsúlyos. Hiszen jelenleg 22 millióra becsülik a túlsúlyos iskolások számát az EU-ban, közülük pedig több
mint 5 millióan minõsülnek elhízottnak, és ez
a létszám várhatóan minden évben négyszázezerrel fog emelkedni. Az egészségesebb táplálkozás tehát nagymértékben segíthet a
probléma megoldásában.
A heti rendszerességgel érkezõ különbözõ
gyümölcs elfogyasztása mellett azonban figyelmet kell szentelni annak is, hogy a diákok
információt kapjanak a helyes étkezési szokásokról, s tudatos oktatómunka segítségével
kialakítsunk egy képet a helyes táplálkozási
szokásokról. Reméljük, a program eléri célját, s lassan a gyorséttermek és mesterséges
ízfokozókkal dúsított ételek helyét átveszi a
gyümölcs. De addig is egy biztos: nálunk minden nap a tízórais szünet végére eltûnik minden gyümölcs. S a leggyakrabban ezt a kérdést halljuk hétfõn reggel: Mikor jön a következõ?
Szent István Tagiskola

Bûntárgyalás
1956-ra emlékezni sosem volt egyszerû dolog,
fõleg nem egy általános iskolában. Hiszen hogyan lehet megértetni egy kisgyermekkel,
hogy az igazság most nem gyõzött? Hogy a hitéért, saját hazája szabadságáért harcolónak
sokszor halál volt a büntetése? És ez nem is
olyan régen történt!
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Miklósi hírcsokor
Bolyai Csapatverseny
iskolánkban

Kirándulás Dégre
Hétfõ délután kellemes õszi idõben kirándulást tett a három 2. osztály a dégi
parkerdõbe. Már útközben, a buszból
gyönyörködhettünk az õszi fák és bokrok
színpompás lombkoronájában.
Rövid utazást követõen nagyot sétáltunk
a jó levegõn, megcsodáltuk az erdõ növényvilágát. Begyûjtöttük a lehullott levelek legszebbjeit, a lepotyogott terméseket, fakéregmintát készítettünk. Munkánk végeztével jót szaladgáltunk, játszottunk a fák övezte tisztáson, majd jóízûen elfogyasztottuk uzsonnánkat.

Az elmúlt pénteken iskolánk adott otthont a Bolyai Csapatverseny területi fordulójának matematikából. Téglás Anita
tanárnõ szervezésében 19 csapat 75 diákja mérte össze tudását. Logikai készségre, számolási és problémamegoldó képességre és az együttmûködni tudás képességére is szükségük volt a diákoknak a
feladatok megoldása során. Megyei 10.
helyezett az 5. évfolyamon az „Édesnégyes” (Ellenbruck Krisztina, Szloboda
József, Tatai Boglárka, Zádori Levente),
megyei 8. helyezett a 7. évfolyamon a
„Zeni girls” (Csecsetka Nikolett, Kelemen Dézi, Vámosi Renáta, Zobák Vanessza).
„MiSulink” újságíró szakkör

Élményekkel és új ismeretekkel gazdagodva tértünk haza. Kellemes és hasznos
délutánt töltöttünk együtt a természetben.
2. évfolyam

KÖZLEMÉNY
A Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány
tisztelettel megköszöni támogatóinak az
adójukból felajánlott 1 %-ot. A beérkezett 709.714 Ft-ot a Sárszentmiklósi Általános Iskolában és a Kippkopp Óvodában játékok, az eredményesen szereplõ,
versenyzõ tanulók jutalmazásához könyvek vásárlására, tanulmányi kirándulások támogatására fordítottuk.
Az alapítvány kuratóriuma

Tökök a sötétben
Ezt a nehéz feladatot most iskolánk nyolcadik osztályosai vállalták magukra, akik a megemlékezés idejére tárgyalóteremmé változtatták a saját tantermüket. A diáktársak pedig idézést kaptak, hogy élõben nézhessék
meg az 56-os „bûnösök” perét. A bírói pulpitussal és a két ügyésszel szemben foglaltak
helyet a vádlottak: egy költõ, egy nyomdász,
egy hajógyári munkás, egy mezõgazdasági alkalmazott, egy író és egy egyetemista. Bûneik
ma már semmitmondóak, de akkor, ott – ha
koholtnak tûntek is a számunkra – mindezek
fõbenjáró bûnnek számítottak. S igazságot
hiába is kerestünk, nézõként bármennyire is
háborgott a lelkünk, a döntés tõlünk függetlenül született: halál.
Szomorú, s egyben tanulságos volt számunkra idén az ünnep minden pillanata. A mûsor
elején felhangzó dal szövege sokakban mély
nyomott hagyott: „Bánatvirág lelkemen, /
Névtelen sírra teszem. / Nincs más virág sírodon, / Csupán bánatvirágom.”

Sötétedéskor indult útnak a Mulen pékségtõl a cecei óvoda gyermekserege, az óvónõk, szülõk, testvérek, rokonok, világító lámpásokkal a kezükben. Ki gyertyával, ki a
21. század kevésbé tûzveszélyes találmányaival ballagott végig a járdán.
Hangulatosan imbolyogtak a lámpások, hosszú, tekergõzõ kígyóként haladva az óvoda felé, ahol tökfejek fogadták a kapun betérõket vigyorogva.
„Láthatatlan kiállítást” is felfedeztem az udvaron, aminek remekmûveit kamerám fényében csodálhattam meg: volt ott tökbõl nyuszi, süni, õz, pingvin és elefánt meg még
ki tudja, hányféle szerzet. Ámulatomból a meggyújtott tábortûz zökkentett ki, ami körül összegyûlt a felvonulók csapata, és énekelve járták körbe azt.

Szent István Tagiskola

Hargitai–Kiss Virág
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Cecei sulibörze
Rendhagyó osztályfõnöki óra
A Snétberger Zenei Tehetség Központ képviselõi nagy sikerrel
mutatkoztak be a hatodik évfolyamos diákjainknak 2013. október
25-én, pénteken. A foglalkozás során bemutatták a diákoknak az
intézmény rövid történetét, céljait, valamint zenei élményt is
nyújtottak hegedû és gitár segítségével.

2013. október 31. Bogárd és Vidéke

Nemzeti ünnepünk
„1956. október 23. Forradalom és szabadságharc. Újkori történelmünk legnagyobb tisztítóvihara. Köztársaságunk létének
megteremtõje.
1989 óta emlékezünk meg 1956 októberérõl és novemberérõl
mint forradalomról és szabadságharcról. Azóta ünnepnap 1956.
október 23-a, jelezvén tiszteletünket az elhunytaknak és meghurcoltaknak. Jelentõsége azonban több volt ennél. Hitet és erõt
adott az embereknek, példaként szolgált egy késõbbi békés rendszerváltáshoz.”
Cecén a 7. évfolyam diákjai emlékeztek tematikus mûsorukkal
hazánk egyik legnagyobb jelentõségû forradalmára. Hitelesen
mutatták be a kordokumentumokból, Kajdi Béla és Simonffy
András írásaiból, Kiss Dénes, Kunszery Gyula, Benjámin László,
Jobbágy Károly verseibõl az akkor történteket. Dalbetétekkel és
vetítésekkel erõsítették meg érzelmileg a drámai vonulatot,
miközben kiemelték népünk szabadságszeretetét is.
Mûsorukat áthatotta a hazaszeretet.
„Tanuljuk meg, hogy a kis népek életében is vannak nagy pillanatok, hogy a kis népek nem alakítják ugyan, de azért gazdagítják a
világot. Igenis vannak a történelemben pillanatok, amikor vigyázó szemeit ránk vetette a világ, mert a szabadság szerelme, a nyughatatlan, kardos angyal hozzánk költözött. Október 23-a ilyen
nap volt és március 15-e is ilyen nap volt és 1456 óta minden délben ezért szól értünk a harang. Arról, hogy szegényebb lenne
nélkülünk a világ.”
Az ünnepi mûsort összeállították és a megvalósítást segítették:
Kiss Tiborné és Nagy Ferencné tanárnõk.

TÖK JÓ NAP a 4. b-ben

A központ alapítója és egyben mûvészeti igazgatója is a Liszt-díjas gitármûvész, Snétberger Ferenc. Missziójuk egy modellértékû
iskola mûködtetése, amely a fiatal, hátrányos helyzetû, elsõsorban roma zenei tehetségek világszínvonalú képzésén és mentorálásán keresztül hozzásegíti õket zenei karrierjük elindításához.
Az intézmény 2011-tõl évente kb. 60 tehetséges, 12–20 éves roma
fiatalnak nyújt lehetõséget zenei tehetségük kibontakoztatására,
és a felsõörsi Malomvölgy Oktatási és Szabadidõ Központ területén mûködik. A kurzusok 12 hétig tartanak, amelybõl 3-3 az õszi
illetve a tavaszi, és 6 hét a nyári idõszakban van. Az oktatók olyan
elismert zenészek, mint Snétberger Ferenc, László Attila, Lukács
Miklós, Farkas Rózsa, Oláh Tzumó Árpád, Lamm Dávid, Rozsnyói Péter, Barcza Horváth József, Mohay András, ifj. Balázs
János, Lakatos György, és olyan kiváló nemzetközi vendégelõadók, mint Paolo Vinaccia, Tony Lakatos vagy Roby Lakatos.
Várják a dzsesszre, világzenére és klasszikus zenére is nyitott,
hangszeren már játszó fiatalok jelentkezését!
Köszönetünket fejezzük ki a központnak, hogy megkeresték iskolánkat, és bemutatták diákjaink számára ezt a nagyszerû intézményt!

ALAPÍTVÁNYI
BÁL
2013. november 9-én
(szombaton) 19 órától
rendezzük meg a Cecei Általános
Iskola alapítványi bálját, melyre
mindenkit szeretettel várunk!
Belépõdíj: 500 Ft, az iskola diákjainak ingyenes.

Második alkalommal készítettünk tantárgyi projekt keretében
tökfigurákat osztályunkban. Elõzetes feladatokat végeztünk: csoportalkotás-feladatok kiosztása, vállalása; alapanyaggyûjtés; eszközök beszerzése; kutatás könyvekben, interneten; személyes tapasztalatok, élmények mesélése.Néhány tanuló kedves boszorkányokkal, aranyos tökfigurák rajzával tette hangulatossá ezt a két
órát.

Hatalmas lelkesedéssel kezdtünk a munkához! Mindegyik csapat
követte a munkafolyamat lépéseit: tervezés (figyelembe véve a
rendelkezésre álló anyagokat) elõrajzolás, a veszélyes faragás,
díszítés.
Sikeres csoportmunka után kiállítást is rendeztünk az iskola bejáratához. Örömmel nézegettük a kedves figurákat, idéztük fel a
humoros helyzeteket, a veszélyes munka pillanatait, amely – mivel sokat fejlõdtünk – egy ujj faragását sem vonta maga után.
A jól végzett munka jutalma a többi diák, felnõtt elismerése mellett a szintén rendhagyó tökös muffin, amit Lehota Angéla néni
sütött nekünk.
Több ilyen tök jó napot kívánunk magunknak és az olvasóknak is!
Griezer Gabriella osztályfõnök

Bogárd és Vidéke 2013. október 31.
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Baráth Julianna elõadása „Az én régi oskolám…”
A reformáció hetén kedden este a miklósi református imateremben Baráth Julianna, a Baksay Sándor Református Gimnázium
igazgatójának elõadását hallhattuk Pedagógusként az egyházban
– lelkészként az iskolában címmel. Az egyházi iskola direktora elmondta, milyen szerepe van
az iskolának, és milyen az egyháznak a gyermekek lelki nevelésében.
Természetesen
fontos az iskolai közeg is,
mégis, a legfõbb tanításokat a
családban, otthon tanulják
meg az emberpalánták.
Sajnos keddi alkalomra kevesen látogattak el, de így családiasabb, meghittebb volt a
beszélgetés.

Együtt ünneplik a reformáció hetét a sárszentmiklósi reformátusok és evangélikusok, mely egy közös vasárnapi istentisztelettel
vette kezdetét, hétfõn egy felolvasóesttel, kedden és szerdán
Baráth Julianna illetve Pálhegyi Ferenc elõadásaival folytatódott.
Evangélikus felolvasóesten harmadízben vehettünk részt. Elõször 2010 õszén rendeztek felolvasást a Madarász József Városi
Könyvtárban – a miklósi evangélikus templom építésének évfordulóján –, majd 2011 tavaszán a miklósi klubban, s most két év
után ismét ez utóbbi helyszín adott otthont ennek az alkalomnak.
Bõjtös Attila bevezetõ gondolataival, közös énekkel és válogatott
zenedarabok révén vettük fel az elhangzó írások ritmusát, ittuk be
a régi evangélikus iskola hangulatát.

Mágocsi Adrienn

Betlehemi csillagunk
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ÉS INFORMÁCIÓK
Nevezési határidõ: 2013. november 22.
Anyaggyûjtés idõpontja: 2013. november 27., 9–12 óráig.
Az anyaggyûjtés helyszíne azonos a leendõ kiállítás helyszínével: József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd, Hõsök tere 3.
Az alkotásokat kiállításra alkalmas állapotban kérjük benyújtani.
Beazonosítás céljából az alkotások mindegyikén fel kell tüntetni (a látványt
nem zavaró módon) az alkotás címét és az alkotó nevét.
A pályázatra beadott pályázatok nem automatikusan kerülnek kiállításra.
A kiállítás megnyitója: 2013. november 29. 15 órakor.
Megnyitja: Herczog Edit EP-képviselõ.
A leadott pályázatok visszaadási határideje: 2013. december 23.
Információ, jelentkezés (telefonon is): Szabóné Czuczai Katalin 06 (30)
298 6107.

Még mindig van kedvünk
horgolni!

Grünvald István 12 évig tanított
a közös iskolában. Az õ önéletírásából Dizseri Péter idézett.
Jakus Imre az 1930-as évektõl
1944-ig itt volt lelkész. Két kiváló irodalmi írását – Azok az ostoba tanárok, „Ma ballagott volna” – Huszárné Lukács Mária és
jómagam olvastuk fel. Dancs
Ferencné Mariska néni Miklóson született és nõtt fel. Az õ élményekben gazdag visszaemlékezéseit két részletben hallhattuk Kristófné Juhász Ildikó és
Horváth Réka elõadásában.
Mátis István, a közeli pálfai tanító fia „Bolond vagy te…!” címû
sorait Leszkovszki Albin tolmácsolta.

Szeretettel meghívunk mindenkit a 2013. november 8-án 15
órai kezdettel tartandó õszi kiállításunk megnyitójára.
Megnyitja: dr. Sükösd Tamás polgármester.
Csodacsipke Klub

Vitéz Mariann, Szummer Ádám, Strasszer Virág, Papp Petra,
Gazsó Anna, Huszár Anna és Hegedûs Judit közremûködésével
Corelli, Göte Strandsõ, Kodály Zoltán, Gastoldi, Händel és
Green darabjai kínáltak zenei élményt az írásmûvek között.
Egy nagyon szép skandináv dallammal ért véget az est: „Ó, terjeszd ki, Jézusom, oltalmazó szárnyad…”
Hargitai–Kiss Virág
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Mazsolás-diós saláta
Hozzávalók: 1 fej saláta, 10 dkg mazsola, 1 sárgarépa, 1 paradicsom, 1 alma, 10 dkg tisztított dióbél, 2 evõkanál szójaszósz.
A salátát megmossuk, leveleire szedjük. Néhány darabot félreteszünk, a többit apró darabokra tépkedjük. A mazsolát leöblítjük.
A sárgarépát megmossuk, meghámozzuk, lereszeljük. A paradicsomot és az almát megmossuk, felszeleteljük. Egy salátástál aljára helyezzük az egészben hagyott salátaleveleket. A mazsolát, a
répát, a paradicsomot, az almát és a diót egy másik tálban óvatosan összekeverjük, majd a salátástálba öntjük. Meglocsoljuk a
szójaszósszal, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, és azonnal tálaljuk.

Pulykamell Sztroganoff módra
Hozzávalók: 60 dkg pulykamell, 25 dkg gomba, 1 fej hagyma, 10
dkg csemegeuborka, 1,5 dl fehérbor, 1 evõkanál liszt, 2 dl fõzõ tejszín, mustár, só, bors, vaj.
A meghámozott hagymát kevés vajon megpirítjuk, majd hozzáadjuk a ceruzavastagra vágott pulykahúst, és erõs tûzön állandó keverés mellett a húst fehéredésig pirítjuk. Közben sóval, borssal fûszerezzük. Hozzáadjuk a felszeletelt gombát, uborkát, és addig
pároljuk, míg a leve elfõ. Liszttel megszórjuk, hozzáadjuk a fehérbort, és amikor felforrt, a tejszínt is belekeverjük, ízlés szerint
mustárral ízesítjük. Egyet forralunk rajta, és petrezselyemmel
megszórva, fõtt rizzsel tálaljuk

2013. október 31. Bogárd és Vidéke

A NADRÁGÉLRÕL JUT
AZ ESZEMBE
Attól tartok, hogy ma sokan nem tudják, mi az élre vasalt nadrág.
Pedig 1950 körül nem volt „szalonképes” férfi, aki az utcán, munkahelyen, iskolában olyan nadrágban jelent meg, amelynek nem
volt éle. Viszont ma körülröhögnék azt a gimista fiút, aki élre vasalt
nadrágban toppanna be reggel nyolc elõtt az iskolába. A ruházkodás divatja mindig is az õrület tartománya volt. Lehet, hogy már a
kõkorszakban is csak az a vadember számított menõnek, aki olyan
ágyékkötõben ropta a varázstáncot a tûz körül, amely megfelelt az
épp esedékes trendnek. A divatdiktátorok abból építtetnek maguknak palotát, hogy változik a divat. Elintézik, hogy jövõre el kelljen dobni, ami ma az osztály csodálatának tárgya. És kötelezõ új remekmûvet beszerezni jó borsos áron. Egyesek szerint ez voltaképpen adó a hülyeség oltárán. És csak az tekinthetõ adómentesnek,
aki nem törõdik az egésszel, vagy akinek nincs pénze. (Bár vannak,
akik inkább nem esznek, de a divatot engedelmesen követik.)

Ananászos csoda
Hozzávalók: 2 bögre tejföl, 1 bögre cukor, 2 bögre liszt, 1/2 bögre
olaj, 1 sütõpor, 3 tojás, 1 doboz konzervananász.
A tejfölt, tojássárgáját, cukrot, olajat összekeverjük, óvatosan
hozzákeverjük a tojásfehérje keményre vert habját. Majd hozzákeverjük a sütõporos lisztet. Tepsibe sütõpapírt teszünk, és beleöntjük a tésztát. A gyümölcsöt egyenletesen elszórjuk a süti tetején. 170 fokon sütjük 25 percig. Tûpróbával nézzük meg, hogy biztos megsült-e.

HARGITAI NAGYMAMA
SZAKÁCSKÖNYVEI
kaphatók a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban!
Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft

IDÕJÁRÁS

A következõ napokban eleinte marad a csendes, nyugodt
õszi idõjárás, majd a hétvégétõl már mozgalmasabbá válik idõjárásunk. Csütörtökön és pénteken a változó felhõzet mellett több-kevesebb napsütésre szinte
mindenütt számíthatunk. Hajnalonként azonban ismét megjelenhetnek több helyen a ködfoltok. Szombaton és vasárnap egy nyugat felõl érkezõ ciklon elõoldalán dél, délnyugat felõl viszonylag
enyhe, váltakozó nedvességtartalmú levegõ érkezik fölénk, így a
napsütés mellett már szórványos záporok kialakulására is számítani lehet. Többfelé megélénkülhet, helyenként meg is erõsödhet
a déli, délnyugati szél. Vasárnapról hétfõre virradó éjjel sokfelé számíthatunk kiadós csapadékra, mely az ország egyes részein még hétfõn napközben is kitarthat.
Ekkor már a nyugati, északnyugati szelet
kísérhetik erõs, néhol viharos széllökések.
www.metnet.hu

Egy mai kollégiumban külön vasalószoba szolgálja a diákság elegáns megjelenését. 1950 táján a gimnazistának nem volt ilyen lehetõsége, viszont a nadrágél gondja súlyos teherként nehezedett a lelkére. Nagyon kellemetlen toprongyosnak lenni, lenézõ pillantásokkal találkozni az osztályban. Valaki kitalált egy ravasz megoldást. Este lefekvés elõtt célirányosan elrendezve a lepedõnk alá helyeztük a nacit. Mikor aztán reggel magunkra húztuk az illetõ ruhadarabot, elégedetten tapasztaltuk, hogy élt kapott. Az él nem volt
ugyan olyan éles, mintha vasalóval készítették volna, de kétségtelenül él volt.
Mire nem képes az ember, ha fiatal, és úgy akar kinézni, ahogy a bolond társadalom elvárja?
Manapság a divat képtelen bukfenceket produkál. Némelyik divatosan kikészített és felöltözött hölgy kifejezetten csúnyává válik,
holott természetes állapotában talán szép is lehetne. Összefirkáltatja azt a szép, bársony bõrét, összefestékezi az ábrázatát, olyan
ruhákat vesz magára, amelyek a fiatal, egészséges, sudár termetet
torzalakká rútítják. A nézõben felmerül a kérdés: vajon tudja õ,
hogy eltorzította magát? Vagy lehet, hogy elégedett, sõt büszke a
divatdiktátumhoz való eltökélt alkalmazkodására? Ilyen a divat: a
szép nõ büszke arra, hogy rondát csinált magából. Ha ezt felrójuk
neki, azt dobja vissza, hogy neki éppenséggel az a szép, ami nekem
csúnya, mert hiszen a szépség relatív dolog. „Nekem ez szép, neked
meg amaz” – mondja. És a világ tapsol neki.
Elképzelek egy gyönyörû virágszálat. Lehet, hogy akad egy bolond,
aki nincs megelégedve ezzel a szépséggel, fokozni akarja. Összekeni valami festékkel, arany csüngõket rak rá, ollóval átszabja a szirmokat. Aztán büszkén mutogatja az embereknek, hogy milyen remekmûvet alkotott. Nem az õrültek házában van a helye?
Akárcsak némelyik divatkreátornak.
L. A.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
KEOP-4.9.0/11-2011-0106

Az Aba Sámuel Általános Iskola és Kultúrház
épületenergetikai felújítása
2013 / 06 / 17
Aba Város Önkormányzata a megyei, kistérségi településfejlesztési koncepciókkal harmonikusan készít programot,
stratégiát. Ennek a stratégiának az egyik központi eleme a
város értékeinek õrzése és gazdagítása, annak a célnak a
megvalósítása, hogy Aba nyugodt, egészséges, korszerû otthona legyen polgárainak és vonzó célpontja vendégeinek.
Jelen projekt is ennek a stratégiának fontos láncszeme, a
közoktatási intézmények építészeti–gépészeti, energetikai
állapotának, mûködési hatékonyságának javítása kiemelt
szerepet kap az önkormányzat célrendszerében.
Jelen projekt is ennek a stratégiának fontos láncszeme, a közoktatási intézmények építészeti–gépészeti, energetikai állapotának, mûködési hatékonyságának javítása kiemelt szerepet kap az önkormányzat célrendszerében. A projekt keretében két, a település központjában található épület energetikai
felújítása történt meg. Mindkét projekt által érintett épület a
nyolcvanas években épült, mára elavult, szigeteletlen határoló-szerkezetekkel, rossz hatásfokkal mûködõ hõellátórendszerrel rendelkezett. Éves szinten mintegy 100.000 m3 földgáz
felhasználásával voltak üzemeltethetõek.
Legfontosabb a projekt által kijelölt cél, a két intézményi épület energiatakarékos üzemeltetése. Ha ez megvalósul, akkor
a fajlagos költségek nagyságrendekkel csökkennek. Az épületek csak magas üzemeltetési költség mellett voltak mûködtethetõek, ami komoly anyagi megterhelést jelentett az önkormányzat számára. A csökkentéshez szükséges a korszerû
hõszigetelés kiépítése a határoló-szerkezeteken, a hõszigetelt üvegezésû nyílászárók beépítése, födémszigetelés. Az
épületek a felújítással megfelelnek a 7/2006-os TNM-rendeletben megszabottaknak. Fontos a szabályozhatóság maximális, a kor színvonalához igazított, elektronikus beavatkozási lehetõségek kiépítése. Mindemellett nagyon fontos szempont a fosszilis energiahordozó kiváltása megújuló energiával, a folyamatos áremelésekbõl fakadó bizonytalansági faktorok kiszûrése, az intézmények takarékos és biztonságos
mûködésének kialakítása. A felújítás hatására megszûnik a
fosszilis földgáz alapú fûtés és HMV-termelés, ezt agripelletkazánokban biztosítják a jövõben. Az üzemeltetési költségek 44 %-al csökkennek, a CO2 kibocsátás 197,6 t-val kevesebb lesz éves szinten. A tervezett napkollektorok – kihasználva a napban rejlõ energiát – a felhasznált HMV több mint 75
%-át állítják elõ. A felújított, szigetelt épület jobb komfortérzetet biztosít a munkavállalóknak, így kisebb az esélye a meghûlésbõl fakadó megbetegedéseknek, és javítja a településképet is.
A fejlesztést 85,00 %-ban pályázati forrásból, a maradék részt
saját forrásból biztosítjuk.
A projekt teljes összege: 221.918.201 Ft. A mûködési költségben a beruházás hatására 9.178.669 Ft megtakarítást keletkezik éves szinten. A szükséges önrész: 33.287.730 Ft.
A projekt megvalósításának–kivitelezésének idõtartama:
2012. 11. 05–2013. 10. 30.
Aba Város Önkormányzata
Cím: 8127 Aba, Rákóczi út 12.
Telefon: +36 (22) 430 002,
E-mail: info@aba.hu
Honlap: www.aba.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu
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Megállíthatatlan Sárszentmiklós!
A mérkõzés kezdõrúgását Tóth László végezte el.

Tóth László sportpályafutását 1969-ben
kezdte Bruzsa Miklós kezei alatt a serdülõben. Megyei döntõt játszottak Dunaújvárosban, ahol 2. helyezettek lettek. A grundon sok neves játékossal – köztük Májer
Lajos válogatott labdarúgóval – küzdöt-

tek, játszottak a gyõztes gólokért. Nyolcadikos korában már az ifjúsági csapat erõssége volt, és 2 éven keresztül bajnokságot
nyertek. 1973-tól a megyei I. osztályú felnõttkerethez került 17 évesen. Középcsatárként ontotta a gólokat, melynek eredményeképp 54 góllal megyei gólkirály lett.
Itt kell megemlíteni, hogy több gólt fejelt,
mint rúgott. Sok Sárbogárd–Miklós rangadót játszott, amelyek felértek egy Fradi–
Dózsa meccsel 600-800 nézõ elõtt. Egyik
legszebb élménye egy ilyen derbi után volt,
amikor is a sárbogárdiak kapusa, Hernádi
József gratulált neki két szép góljáért. Az
aktív labdarúgás után az öregfiúknál folytatta 2005-ig, ahol szintén meghatározó
volt játéka. A mai napig segíti a csapat
munkáját, mert minden hétvégén lelkesen
és hangosan biztatja a játékosokat.
Sajnos azonban az idõ múlik, mi pedig korosodunk, de a szívünk együtt dobog a gyõzelemért.
***
A 11. fordulóban Sárai György csapata a 2.
helyen álló Baracsot fogadta. A hazaiak és
a vendégek is remekül küzdöttek, de a lel-

Az Agárdi Termál csoport
állása és eredményei

A Horfer Serleg csoport
állása és eredményei

Mezõszilas–Szabadegyháza II.
Kulcs–Pusztaszabolcs
Kõszárhegy–Káloz
Lajoskomárom–Nagylók
Seregélyes–Aba-Sárvíz
Dég–Sárbogárd
Sárszentmiklós–Baracs
LMSK–Adony
1. Sárszentmiklós
11
2. Nagylók
11
3. Baracs
11
4. Seregélyes
11
5. Pusztaszabolcs
11
6. Aba–Sárvíz
11
7. Káloz
11
8. Kõszárhegy
11
9. LMSK
11
10. Adony
11
11. Lajoskomárom 11
12. Szabadegyháza II. 11
13. Sárbogárd
11
14. Dég
11
15. Kulcs
11
16. Mezõszilas
11

10
9
9
8
7
7
6
4
4
4
3
2
1
1
0
0

1
1
0
1
2
0
1
2
1
1
3
0
3
2
5
3

0
1
2
2
2
4
4
5
6
6
5
9
7
8
6
8

45
34
37
32
28
36
27
24
18
19
20
17
11
8
14
13

3-4
2-2
0-2
0-2
0-1
3-2
3-0
0-2
10
19
11
15
13
20
20
22
15
21
23
33
35
41
35
50

35
15
26
17
15
16
7
2
3
-2
-3
-16
-24
-33
-21
-37

31
28
27
25
23
21
19
14
13
13
12
6
6
5
5
3

DASE–Vajta

0-2

Mezõfalva II.–Kisapostag

3-2

Nagyvenyim–Elõszállás

2-1

Zichyújfalu–Alap

1-1

Perkáta–Nagykarácsony

0-3

Enying–Rácalmás

3-3

Sárszentágota–Cece

4-2

1. Nagykarácsony
11 10 1
2. Vajta
11 8 1
3. Kisapostag
11 8 1
4. Enying
11 7 1
5. Alap
11 7 1
6. Mezõfalva II.
11 5 1
7. Zichyújfalu
11 4 3
8. DASE
11 3 2
9. Elõszállás
11 3 2
10. Rácalmás
11 2 3
11. Sárszentágota
11 2 3
12. Nagyvenyim
11 3 3
13. Cece
11 1 3
14. Perkáta
11 1 1
Nagyvenyimtõl -6 pont levonva.

0
2
2
3
3
5
4
6
6
6
6
5
7
9

37
43
33
50
26
22
24
20
13
20
21
17
20
11

12
12
12
22
18
30
17
32
31
24
34
27
41
45

25
31
21
28
8
-8
7
-12
-18
-4
-13
-10
-21
-34

31
25
25
22
22
16
15
11
11
9
9
6
6
4

kesedés és a bizonyítási vágy meghozta a 3
pontot. Az elsõ gólt Szabó Sz. szerezte egy
begyakorolt bedobásfigura után. A második gólt a padról beálló Krajcsovics szerezte, egy 16 méteres lövést fogott meg a háló.
A harmadik, egyben az utolsó gólt is
Krajcsovics lõtte. Nagy Á. kapott labdát
félpályán, amivel megvárta a felérõ Huszárt, aki a balszélen elérte a labdát, és egy
csel után gurította be a labdát a támadást
kísérõ Krajcsovicsnak, akinek csak be kellett 15-rõl gurítani az alsó sarokba.
A szurkolók is remek hangulatot teremtettek, és biztatták a bajnokesélyest.
Az ifi továbbra is veretlen, ezúttal 2-1 re
nyert Szakács duplájával.
Szombaton az öregfiúk szintén Baracsot
verték 2-1-re.
A következõ mérkõzést ismét hazai pályán
játsszuk Dég ellen.
Minden szurkolni vágyót szeretettel várunk!
Sárszentmiklós SE

A BOGÁRD és VIDÉKE–
FLD ÁSZOK ÁSZA városi
teremlabdarúgó-bajnokság
2013/2014
JAVÍTOTT õszi sorsolása
V. forduló: 2013. 12. 1.
8.30–9.10 Toledó 2005–Spuri
9.15–9.55 Cece Old Boys–Twister Galaxy
10.00–10.40 Légió 2000–Sárkeresztúr Kike
10.45–11.25 FLD Ászok Ásza–Extrém
VI. forduló: 2013. 12. 8.
8.30–9.10 FLD Ászok Ásza–Cece Old Boys
9.15–9.55 Sárkeresztúr Kike–Twister Galaxy
10.00–10.40 Spuri–Légió 2000
10.45–11.25 Extrém–Toledó 2005
VII. forduló: 2013. 12. 15.
8.30–9.10 Légió 2000–FLD Ászok Ásza
9.15–9.55 Twister Galaxy–Spuri
10.00–10.40 Toledó 2005–Sárkeresztúr Kike
10.45–11.25 Cece Old Boys–Extrém

DVD rendelhetõ a 2013. október 6-ai sárbogárdi

SZIMFONIKUS KONCERTRÕL
a Bogárd és Vidéke Hírházban.
Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900.

Minden nap
8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
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Bogárd és Vidéke–Arany Ászok városi teremlabdarúgó-bajnokság
I. forduló
A mérkõzéseket Tóth I. vezette.

Cece Old Boys–
Légió 2000, Pentagri 1:5 (0:3)
Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Pintér, Fülöp
T., Németh.
Csere: Szeip, Lakos, Szikszai, Horog, Tóth.
Légió 2000, Pentagri: Szilágyi – Csuti Z., Pálinkás, Dombi Z., Örkényi.
Csere: Németh, Vereczkei, Dombi V., Huszár Z.,
Kelemen.
A mérkõzés megkezdése elõtt Bereczki
Tamás üdvözölte a csapatokat. Jó és sportszerû mérkõzéseket kívánva kezdetét vette a
2013/14 évi teremlabdarúgó-bajnokság.
1. perc: az elsõ helyzetet Fülöp T. hagyta ki. 3.
perc: Pálinkás nagy helyzetben rosszul találta el
a labdát. 4. perc: Csuti tiszta helyzetben nem találta el a kaput. 6. perc: Dombi Z. tálalt Örkényi
elé, aki kilõtte a bal felsõ sarkot. 7. perc: Csuti
lõtt kapu mellé. 8. perc: Fülöp Gy. Vereczkeire
lõtte a labdát, mely az üres kapuba pattant. 10.
perc: szabadrúgáshoz jutott a Cece, Fülöp T. legurítását Tóth a kapu mellé lõtte. Egyenlítési
helyzet maradt ki! 14. perc: Németh váratlan lövését Fülöp Gy. szögletre tenyerelte. Szöglet
után Dombi Z. lõtt kapu mellé. 17. perc: Dombi
megint nem találta el a kaput. 18. perc: Kelemen
nagy erejû lövését Fülöp Gy. a mezõnybe ütötte.
20. perc: Pálinkás hatalmas gólt lõtt. 21. perc:
Németh lövése Szilágyin túl jutott, de a pörgõ
labda a kapufáról a mezõnybe vágódott. 23.
perc: Szikszai lövése kerülte el a kaput. 24. perc:
Örkényi lövése Mikuli lábán változtatott irányt.
26. perc: szépített a cecei csapat. Mikuli lövése
a lábak között Szilágyi kapujába került. 28. perc:
megint Mikuli próbálkozott eredménytelenül. A
másik oldalon az egyedül hagyott Dombi V. nem
hibázott. 33. perc: Fülöp T. lövését Szilágyi másodszorra tudta megszelídíteni. 36. perc: Vereczkei növelte az elõnyt.
Az elsõ félidõben Szilágyi kapujára egy cecei lövés sem ment.
Góllövõk: Mikuli ill. Örkényi, Vereczkei 2, Pálinkás, Dombi V.

Spuri–Sárkeresztúr Kike
3:5 (1:2)
Spuri: Kiszl – Szabó, Imre, Huszár L., Bereczki.
Csere: Banda, Bozsoki, Fésû.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Vörös, Hajdinger, Geiger, Sütõ.
Csere: Kiss, Szakács, Szauervein.
2. perc: Fésût buktatták a 6-oson belül. A büntetõt Szabó értékesítette. 4. perc: elõbb Hajdinger,
majd Geiger lövését védte Kiszl. Sütõ lövésével
szemben tehetetlen volt. 6. perc: Geiger hagyott
ki helyzetet. 7. perc: Szabó lövését Visi a kapu
fölé tornázta. 8. perc: Imre lövése Visirõl kipattant, azonban másodszorra megkaparintotta.
12. perc: Hajdinger elé került a labda, nem hibázott. 13. perc: Hajdinger lövése Kiszlrõl szögletre
pattant. 15. perc: Imre fordulásból alig lõtt a kapu mellé. 18. perc: Vörös lõtt kapu mellé – ííííííííííí
–, Kiss meg kapu fölé. 21. perc: Geiger kapura

emelése vezette be a második félidõt. Az ellenfélbõl meg Szabó lõtt kapu mellé. 22. perc: Vörös
lövését Kiszl lábbal hárította. 23. perc: Huszár L.
lövését Visi biztos kézzel fogta. 27. perc: Sütõ
tiszta helyzetben magasan a kapu fölé bombázott. 29. perc: szöglet után Fésû fejérõl vágódott
hálóba a labda. 31. perc: Bozsoki lõtt kapu fölé.
32. perc: szabadrúgáshoz jutott a Spuri. Szabó
legurításából Imre lõtt gólt. Levegõben lógott a
meglepetés!!! 33. perc: futott az eredmény után
a Kike: Sütõ lövése kapu mellett kötött ki. 35.
perc: Imre szerelte Hajdingert a büntetõterület
elõtt. A megítélt szabadrúgásból Sütõ egyenlített. 38. perc: Hajdinger szerezte meg a vezetést. 39. perc: Sütõ beállította a végeredményt.
40. perc: Szabó váratlan lövését Visi szögletre
ütötte. A szöglet elvégzésére már nem jutott idõ.
Az utolsó 8 percre elfáradt a Spuri csapata, így
nem véletlen a meglepetés elmaradása. Ha nehezen is, de megérdemelten szerezte meg a három pontot a Kike.
Sárga lap: Kiszl ill. Hajdinger.
Góllövõk: Szabó, Fésû, Imre ill. Sütõ 3, Hajdinger
2.

Twister Galaxy–Extrém
0:8 (0:4)
Twister Galaxy: Szántó – Balogh, Fekete, Killer
G., Kristóf.
Csere: Killer I., Simon, Palásti.
Extrém: Németh – Dévényi, Flõgl, Szabó A.,
Horváth D.
Csere: Horváth T., Huszár Cs.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Horváth D.
Góllövõk: Horváth D., Horváth T. 2, Dévényi,
Huszár, Flõgl, Szabó 2.

Toledó 2005–Arany Ászok
1:7 (0:1)
Toledó 2005: Csuti J. – Soós, Rozgonyi J., Csuti
T., Kiss.
Csere: Barabás B., Barabás R., Rozgonyi G.
Arany Ászok: Farkas – Szmilek, Bíró, Vinklmann, Bor.
Csere: –
3. perc: Szmilek lövését védte Csuti J. 4. perc:
Soós ígéretes helyzetben kapu mellé durrantott.
5. perc: Soós átadásánál Rozgonyi J. lyukat rúgott. 6. perc: Bor három jó csel után Soósba rúg-

ta a labdát. Még ugyanebben a percben Vinklmann lõtt kapu mellé. A kidobás után Csuti T.
tisztázott Bor elöl. 7. perc: Vinklmann lövését
Csuti J. kapu fölé tornázta. Szögletbõl Bor lövése
a felsõ lécrõl jutott az alapvonalon kívülre. 10.
perc: Rozgonyi J. lövése Vinklmann fejérõl vágódott szögletre. 12. perc: Barabás R. fejelt a kapu
mellé. 13. perc: Soós lövését Farkas szögletre
ütötte. 14. perc: Bor találatával megszületett a
tavalyi bajnok elsõ gólja. 16. perc: Soós a gólvonalról mentett. 17. perc: nagy helyzetben Barabás R. a kapu mellé gurított. 19. perc: Vinklmann
nem találta el a kaput. 21. perc: Barabás R. törte
el a labdát. 22. perc: Szmilek lövését Csuti J.
szögletre tenyerelte. 23. perc: Rozgonyi J. lövését meg Farkas kapus. 25. perc: Bíró lõtt kapu
fölé. Igaz, hogy Csuti J. hozzáért. 26. perc: Szmilek átadását, Bor értékesítette. 28. perc: Bor ballábas lövése után a labda a kapuban táncolt.
Még ugyanebben a percben Rozgonyi J. lõtt kapu fölé. 29. perc: Bíró nem találta el a kaput. 31.
perc: Szmilek kapáslövése a kapu fölött landolt.
A lelkesen játszó Rozgonyi J. szépített. 33. perc:
Vinklmann Kiss kíséretében hálóba pöccintette
a labdát. 36. perc: Bor kétszer is a kapu mellé
lõtt. 37. perc: Szmilek növelte az elõnyt. 38.
perc: szöglet után Bor eredményes. 40. perc:
Szmilek is megmutatta, hogy szöglet után tud
gólt lõni.
Nehezen született meg a vezetés. A második félidõben már megmutatkozott a rutin.
Góllövõk: Rozgonyi J. ill. Bor 4, Vinklmann, Szmilek 2.
Tabella

1. Extrém

1 1

-

- 8:0

3

2. Arany Ászok

1 1

-

- 7:1

3

3. Légió 2000,
Pentagri

1 1

-

- 5:1

3

4. Sárkeresztúr Kike 1 1

-

- 5:3

3

5. Spuri

1 -

-

1 3:5

0

6. Cece Old Boys

1 -

-

1 1:5

0

7. Toledó 2005

1 -

-

1 1:7

0

8. Twister Galaxy

1 -

-

1 0:8

0

Góllövõlista:

1. Bor József, Arany Ászok, 4 gól.
A MÉRKÕZÉSEK MEGTEKINTÉSE INGYENES!

Twister Galaxy–Extrém

Gróf Ferenc
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TV-RÁDIÓMÛSOR

November 2., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Történetek a nagyvilágból 5.55 Magyar gazda
6.25 A mi erdõnk 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.00
Vágtass velem! 11.30 Aranymetszés 11.30 KorTárs 12.00 Hírek 12.05 Az élõ örökség 12.25 Mária út 13.15 Verssor az utcazajban 13.25 A világörökség kincsei 13.45
Forma-1 15.20 A nagy versmondás 15.50 Erkel, mert kell! 16.20 Újrakezdõk Ócsán
16.50 Egyszer volt, hol nem volt 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Holt költõk társasága 22.30 Dvorak: Requiem
0.15 Szeretni jobb
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.30 Míg a halál el nem választ 10.55
XXI. század – A legendák velünk élnek 11.25 Házon kívül 12.00 A la Car 12.25 4ütem
13.00 Gossip Girl – A pletykafészek 14.05 A hõs legendája 16.00 Jóbarátok 16.55
Nagypályás kiskutyák 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 22.00 Szerelem és más drogok 0.10 Hajlakk
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.00 Monster High 10.30 Astro-világ
11.35 Kalandjárat 12.05 Babavilág 12.35 Fogyótúra 13.05 Tûsarok 13.35 Stílusvadász 14.05 Xena 15.05 A férjem védelmében 16.05 Lassie 18.00 Tények 19.00 Aktív
Extra 19.30 Lovagregény 22.05 Az árnyékember 0.00 Machete 1.50 Astro-világ
2.55 A férjem védelmében 3.50 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Horizont 9.30 „Díszsírhelyek a miskolci Avas oldalában” 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 A fény 14.05 Világóra
14.35 A tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután
17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Népzene 19.07 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Aranyalap 20.50
Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 A fény 0.10 Éjszaka

November 3., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Nemzeti nagyvizit
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 A sokszínû vallás 9.20 Metodista magazin 9.45 Református ifjúsági mûsor 9.50 Az evangélikus Sopron 10.10 Úton-útfélen 10.20 Katolikus krónika 11.00 Görög katolikus liturgia 12.15 Hírek 12.20 Hétköznapi kifutó
12.45 100 kép a XX. századról 13.00 TS – Sport7 13.30 Forma-1 16.20 Újpest
FC–DVSC-TEVA labdarúgó-mérkõzés 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 Várandósok – Az a bizonyos 9 hónap
23.30 Semmit magamról 0.55 MüpArt-koncertek
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.30 Teleshop
11.25 Gasztrotúra 11.55 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek 12.30 Tuti
gimi 13.30 X-Faktor 15.25 Jóbarátok 16.05 Nyomás utána! 18.30 Híradó 18.55 A
szállító 20.00 X-Faktor 21.05 Vundersön és Zuperszexi 22.45 Showder Klub 23.55
Portré 0.30 X-Faktor 1.40 Tengerparti fenegyerek
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 10.20 Astro-világ 11.25 Egészségmánia 11.55 Stahl konyhája 12.25 Több mint testõr 12.55 Kalandjárat 13.25 Falforgatók 13.55 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.55 Békétlen békítõ 15.55 Top
Gun 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Godzilla 22.35 Halálfutam 0.40 Bob Dylan életei 2.55 Astro-világ 4.00 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi
újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Ortodox liturgia közv. 11.05
Gondolat-Jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül
13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.30 Oxigén
15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07
Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.59 Zene 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

November 4., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A Lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma
magazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.50 Család csak
egy van 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.35 Híradó+ 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Szökés 22.00 Az Este 22.35 Aranymetszés 23.30 Híradó 23.45
KorTárs 0.15 Család csak egy van 1.00 Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 Portré 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 A végsõ akarat 16.20 A bosszú angyala
17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt 21.35 Dr. Csont 22.35 CSI: A helyszínelõk 23.40 A tudorok 0.50
Reflektor 1.10 Tengerparti fenegyerek
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider
14.00 Tények 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és
Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív 21.00
Jóban-Rosszban 21.40 NCIS 23.45 Fogyj Rékával és Norbival! 23.50 Én is menyasszony vagyok 0.20 Elit egység 1.20 Tények 1.55 Astro-világ 3.00 NCIS 4.40 Magyarország, jövünk! 4.45 Aktív Extra
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KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.22 Zene 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers
napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.56 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 5., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.25 Vágtass velem! 14.00 Három hazában hontalan 14.55 Család csak
egy van 15.40 A múlt fogságában 16.30 Híradó+ 16.45 A szenvedélyek lángjai
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20
Párizsi helyszínelõk 21.15 King 22.00 Az Este 22.35 Gyilkosság 23.20 Híradó 23.35
Szomszédjaink a magyarok: Szerbia 0.30 Család csak egy van 1.15 Rocca
parancsnok
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 Brandmánia 13.35
Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 A végsõ akarat 16.20 A bosszú angyala
17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt 21.35 A mentalista 22.35 Döglött akták 23.40 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.15 Reflektor 0.30 Hazudj, ha tudsz!
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider 14.00
Tények 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív 21.00
Jóban-Rosszban 21.40 Egy szoknya, egy nadrág 23.55 Fogyj Rékával és Norbival!
0.00 Zsaruvér 1.00 Tények 1.35 Astro-világ 2.40 A Szent Lõrinc folyó lazacai 4.40
Magyarország, jövünk! 4.45 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.28 Zene 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 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 6., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55
Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.45 Gasztroangyal 14.45 Család csak egy van
15.30 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.30 Híradó+ 16.45 A szenvedélyek
lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Retró kabaré 21.20 On The Spot 22.20 Az Este 22.50 Summa 23.20 Angi
jelenti 23.50 Híradó 0.05 Történetek a nagyvilágból 0.35 Újrakezdõk Ócsán 1.05
Család csak egy van 1.50 Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 A
végsõ akarat 16.20 A bosszú angyala 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó
19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Szulejmán
22.55 Házon kívül 23.25 Reflektor 23.45 Vundersön és Zuperszexi 1.25 Tengerparti
fenegyerek
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider 14.00
Tények 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.40 A búra alatt 22.45 Frizbi Hajdú Péterrel
23.50 Fogyj Rékával és Norbival! 23.55 Ringer – A vér kötelez 0.55 Tények 1.30
Astro-világ 2.35 A búra alatt 3.35 Zsaruvér 4.25 Magyarország, jövünk! 4.30
Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 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 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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November 7., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.05 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 Virágzó Magyarország: Szécsény 13.50 Életmûvész 14.45
Család csak egy van 15.30 A múlt fogságában 16.20 Híradó+ 16.35 A szenvedélyek lángjai 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ!
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Fábry 21.45 Munkaügyek – Irreality show
22.15 Az Este 22.50 Nemzeti nagyvizit 23.20 Barangolások öt kontinensen 23.50
Híradó 0.05 A keresett személy él 1.00 Család csak egy van 1.40 Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 EgészségKalauz
13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 A bosszú angyala 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Kardhal 23.35 Brandmánia 0.10 Reflektor 0.30 A la
Car 1.05 Tengerparti fenegyerek
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight
Rider 14.00 Tények 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív
21.00 Jóban-Rosszban 21.40 Halálos iram 23.55 Fogyj Rékával és Norbival! 0.00
Propaganda 1.05 Tények 1.40 Astro-világ 2.45 Halálos iram 4.30 Magyarország, jövünk! 4.35 Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 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 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 8., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.15 Roma kultúra 12.55 Esély
13.25 Virágzó Magyarország: Nagykálló 13.50 Angi jelenti 14.20 Történetek a nagyvilágból 14.50 Család csak egy van 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben
16.30 Híradó+ 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Legenda 21.30 Életmûvész 22.25 Az
Este 23.00 Híradó 23.15 Szeretettel Hollywoodból 23.45 A törvény gyilkosa 1.25
Család csak egy van 2.10 Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 Gasztrotúra 13.35
Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 A bosszú angyala
17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt 21.35 CSI: Miami helyszínelõk 22.35 Gyilkos elmék 23.40 Kemény motorosok 0.45 Reflektor 1.05 Gasztrotúra 1.35 4ütem
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight
Rider 14.00 Tények 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív
21.00 Jóban-Rosszban 21.35 Sztárban sztár 23.55 Fogyj Rékával és Norbival! 0.00
Briliáns elmék 1.00 Tények 1.35 Astro-világ 2.40 Briliáns elmék 3.40 Magyarország,
jövünk! 3.45 Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.28 Zene 13.30 A zsidó vallási
felekezet félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika
15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32
Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes történelem 0.10
Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
November 1., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Nyugdíjas-találkozó Alapon (88p), 10 éves a cecei Harmónia Kórus
(90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 2., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 Nyugdíjas-találkozó Alapon (88p), 10 éves a cecei
Harmónia Kórus (90p) 18.00 Lapszemle 19.00 Idõsek napja Sárbogárdon
(ism. 106p), Pataki Éva elõadása (ism. 58p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 3., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Nyugdíjas-találkozó Alapon (88p),
10 éves a cecei Harmónia Kórus (90p) 13.00 Heti híradó 14.00 Idõsek napja Sárbogárdon (ism. 106p), Pataki Éva elõadása (ism. 58p) 18.00 Heti híradó 19.00 A Huszics Vendel Kórus koncertje a sárhatvani templomban
(ism. 62p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 4., H: 7.00 Heti híradó 8.00 A Huszics Vendel Kórus koncertje a
sárhatvani templomban (ism. 62p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Idõsek napja Sáregresen (84p), Reformációs hét: Zenés felolvasóest (78p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
November 5., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Októberi 23-ai megemlékezés (~40p),
Történetek Ujságh Tibortól (~60p), Reformációs hét: Baráth Julianna elõadása (62p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 6., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Idõsek napja Sáregresen (84p),
Reformációs hét: Zenés felolvasóest (78p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 7., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 A Huszics Vendel Kórus koncertje a
sárhatvani templomban (ism. 62p) 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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KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:

APRÓHIRDETÉSEK
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

a Bogárdi TV-ben is látható!

Földlabdás luc- és ezüstfenyõk áron alul eladók.
06 (30) 548 4424

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

IKEA Beddinge kanapé, ami egy mozdulattal
ággyá alakítható, kisebb hibákkal eladó. Mérete
140 x 200. 06 30 951 3367

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790
MATEMATIKÁBÓL, FIZIKÁBÓL
érettségire FELKÉSZÍTÉST,
KORREPETÁLÁST (fõiskolásoknak is)
vállal Faragó Zoltán középiskolai tanár
SÁRBOGÁRDON. 06 30 9718 038
ÓRIÁS VIRÁGÚ KRIZANTÉM KAPHATÓ!
Zádori Ferenc Sárbogárd, Fenyõ utca 18.
06 25 461 158
Sárbogárd, Tompa Mihály utcában
2 szoba, konyha, fürdõszoba, nappalis
CSALÁDI HÁZ gáz- és vegyes tüzelésû
kazánnal, garázzsal, pincével ELADÓ.
IRÁNYÁR: 4.950.000 FT.
Érdeklõdni: 06 20 566 1777
Sárbogárd központjában a FLÖRT DIVAT
(LOTTÓZÓ) ÜZLETBEN 20 % KEDVEZMÉNY
várja november 15-ig!
ÁDVENTI KÉZMÛVES VÁSÁRT
RENDEZÜNK a sárbogárdi mûvelõdési
házban 2013. november 30-án, 8-12-ig.
Saját készítésû termékek, ajándékok,
játékok készítõit várjuk.
Részvételi szándékát kérjük, jelezze
a 06 20 462 1682-es telefonszámon.
SIÓFOK KÖZPONTJÁBAN
2
154 m -es ÉPÍTÉSI TELEK áron alul
ELADÓ. 06 30 204 4277
Sárbogárdi Járási Hivatal

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet
2013. november
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
november 1-2-3.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság út 30/a, 06-30-355-7213;
november 9-10.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 6., 06-30-939-8629;
november 16-17.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06-30-993-9404;
november 23-24.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06-30-639-3977;
november 30-december 1.: dr. Szénási Károly,
Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-816-1376.
Az élelmiszerlánc-elügyeleti ügyelet
a 06-30-956-3168-as számú
telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437
4869
Vágott krizantém árusítása Nagyhörcsökön,
Tósokiéknál és a sárbogárdi új piacon 29-tõl. Telefon: 06 (30) 464 0345
Tollpaplan-készítés, kész paplanok kaphatók.
Sárszentágota, Pákolicz Árpádné, Széchenyi u.
5/b. 06 (25) 476 051
Akáccsemete kapható Vajtán. 06 (30) 957
9711
Albérlet kiadó. Telefon: 06 (30) 225 2067 (7953590)
Tûzifa-vásár! Cser hasított: 1950 Ft, akác kugli:
2280 Ft, hasított: 2380 Ft. Vegyes tûzifa hasított: 2250 Ft. Ingyenes házhozszállítás! 06 (20)
406 9267
Sárszentmiklóson családi ház eladó. Irányár: 4
millió Ft. 06 (20) 2569 325
M6-os autópályán, Dunaújvárosnál OMV töltõállomás nõi-férfi munkaerõt keres. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal a sárbogárdi OMV-n.
Kulcscsomó találtak a Radnóti utcába az autószerelõ elõtt. Érdeklõdni a szerkesztõségben.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy Sárbogárdon a

KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELETET
2013. november 1-jétõl
a 06 (22) 311 104-es
telefonszámon lehet elérni.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2013. október 11-ei ülésén elfogadta:
– a 34/2013. (X. 24.) önkormányzati rendeletet
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
1/2002. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 35/2013. (X. 24.) önkormányzati rendeletet
a talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 36/2013. (X. 24.) önkormányzati rendeletet
az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésérõl
szóló 22/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási
idõben a polgármesteri hivatal szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

2013. október 31. Bogárd és Vidéke

Pályázati felhívás
A sárbogárdi polgármesteri hivatal egyfordulós
elõminõsítés nélküli pályázati felhívást tesz közzé a Sárbogárd Város Önkormányzata tulajdonát képezõ felépítményes ingatlanra, mely
Sárbogárd, Ady E. út 162. fsz. 2. szám alatti,
690/28/A/2 hrsz.-ú – társasház földszintjén található – összesen 162 m2 nagyságú, több helyiségbõl álló, szociális blokkal ellátott iroda.
Az ingatlan frekventált helyen, a város központjában helyezkedik el, szomszédos a Kereskedelmi Bank egységével. Közvetlen környezetében
szolgáltató, kereskedelmi egységek, a központi
autóbuszállomás található. A Szabályozási Terv
az ingatlant a Vt/K-Int építési övezetbe sorolja,
ami településközponti vegyes, kialakult intézményterületet jelent.
A kikiáltási ár: bruttó 12.500.000 Ft.
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
– A fizetendõ kikiáltási ár 3 %-ának megfelelõ
pályázati biztosíték befizetése a sárbogárdi polgármesteri hivatalnál, vagy átutalással a
11500092-11100001 Városi Önkormányzat KT.
pénzforgalmi bankszámla Sárbogárd nevére
2013. december 3-án 8–9.30 óráig, melynek
megtörténtét a helyszínen igazolni kell.
– A pályázati ajánlat benyújtása, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos címét, a
helyiség tervezett használati célját, jogi személy esetében adószámát, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja.
– A pályázatot Sárbogárd város jegyzõjéhez zárt
borítékban kell benyújtani, 2013. december
3-án 8–10 óráig. A borítékon szerepeltetni
kell: „Pályázat felépítményes ingatlanra.”
– A pályázónak az ajánlatára írásban 30 napos
ajánlati kötöttséget kell vállalnia.
– Amennyiben a pályázó helyett a versenytárgyaláson annak képviselõje vesz részt, úgy csatolni kell a közjegyzõvel ellenjegyzett megbízói
okiratot.
– A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet
részt, aki a pályázati ajánlatát a jegyzõhöz az
elõírt tartalommal és határidõben benyújtja, és
a pályázati biztosíték befizetését igazoló szelvényt bemutatta.
Több pályázó esetében a nyertes pályázó kiválasztása licittel történik. A versenytárgyaláson a licitlépcsõ 10.000.000 Ft felett 100.000
Ft. Az ingatlan kiinduló minimum vételára áfával
együtt értendõ. A pályázat nyertese az a pályázó, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és a
tárgyalás során a legmagasabb összegû vételár
fizetésére tett ajánlatot. A pályázati biztosítékot
a vesztes pályázónak visszafizetjük, az átutalással teljesítõnek a vételárba beszámítjuk. Új pályázat kiírására csak érvénytelen pályázat esetén kerül sor. Amennyiben a pályázat nyertese
az ajánlati kötöttség ideje alatt az ajánlatát
visszavonja, úgy a biztosítékként befizetett öszszeg a pályázat kiíróját illeti. Adásvételi szerzõdés érvényes pályázat esetén köthetõ. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetes idõpontegyeztetés után megtekinthetõ. Érdeklõdni
a polgármesteri hivatalban, vagy telefonon a 06
(25) 520 260-as számon lehet.
Konzultációs idõpont: 2013. december 2-án,
8–10 óráig. A konzultáció helye: sárbogárdi
polgármesteri hivatal, I. emelet 6. sz. iroda.
A versenytárgyalás ideje: 2013. december
3., 10 óra. A versenytárgyalás helye: sárbogárdi polgármesteri hivatal, díszterem, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Bogárd és Vidéke 2013. október 31.
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HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

Közérdekû telefonszámok

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

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

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

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

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

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS

Ha a lakásban áramkimaradás van:

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

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

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig,
P: 12-15.

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

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30,
tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától
Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (22) 311 104.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

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

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

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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ZENGÕSZÓ
Állatok világnapja
Október 4-e, az állatok világnapja, az állatszeretetérõl ismert Assisi Szent Ferenc halálának a napja. Assisi Szent Ferenc a legenda
szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is
velük. E nap alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítõtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat,
az állatvédõk pedig felhívják az emberek figyelmét a házi- és a
vadon élõ állatok helyzetére.
Az állatok világnapján játékos formában gazdagítottuk ismereteinket az állatok életérõl, védelmérõl. Az óvodában egy egész hét
az állatokról szólt. Állatos mesékkel, versekkel, dalokkal ismerkedtek a gyerekek minden csoportban, állatos képeket gyûjtöttek, ismeretterjesztõ könyveket nézegettek, az otthonról hozott
kedvenc plüss állatnak állatkertet építettek.
Otthoni barkácsolásra hívtuk fel a szülõk figyelmét gyermekeikkel. Az így elkészült ötletes, kreatív termésállatokból kiállítást
rendeztünk az óvoda aulájában, melyet megtekinthettek a hozzánk betérõk.
A Süni csoport egy kis közös játékra invitálta a többi csoportot.
Nyolc állat eldugott puzzle-darabkáit kellett megkeresni az udvaron. Az óvoda apraja-nagyja egymásnak is segítve keresgélt az udvaron. Végül a gyerekek örömére összeálltak az állatképek.

Tökfaragás is volt
az óvodában
október 18-án

Székely mesemondó
A népmese napja alkalmából október 1-jén a Madarász József
Városi Könyvtár szervezésében Sebestyén István bukovinai székely ének- és mesemondó népmûvész volt vendége óvodánknak.
A népmesék lehetõséget teremtenek a régi, veszendõbe menõ hagyományok újjáélesztéséhez, a gyökerek megõrzéséhez.
Népi öltözékben köszöntöttük a mesemondót óvodánk aulájában, ahol nagy izgalommal és szeretettel várták a gyerekek és óvó
nénik egyaránt. Sebestyén István mesemondó humora elvarázsolta a gyermekeket. Dalra is fakadt mesélés közben. A népi gyökerektõl eredõ elõadásmód, a székely humor, tanulságos mesék, a
szívet-lelket melengetõ, megható történetek derûssé tették délelõttünket. Ízes, humoros mesemondásával sikerült elrepítenie
bennünket az „Óperenciás tengeren túlra” is. Tréfás szóhasználatával gyakran megnevettette a gyerekeket, felejthetetlen élményt
nyújtva ezzel mindannyiunknak.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a könyvtár dolgozóinak,
hogy ezt a felejthetetlen élményt számunkra lehetõvé tették.
Tálai Zoltánné

„Kertész leszek, fát nevelek…”

A Dog Plusz Egyesület munkatársait és öt kutyáját is üdvözölhettük óvodánkban, akik egy élménydús bemutatóval készültek számunkra. A gyerekek kitörõ lelkesedéssel fogadták a kutyusokat,
akiket a bemutatkozást követõen hosszasan simogathattak ismerkedés gyanánt. Az oktatók az óvodásokat is bevonták a programokba, amikben végül még azok a gyerekek is örömmel vettek
részt, akik az elején még tartottak a kutyáktól. Bátran vezetgették
õket az akadályokon keresztül, Brandy kutyusnak botot dobáltak,
amit õ lelkesen vitt vissza, Durmi kutya pedig mindig kiszimatolta
a jutalomfalatot, bárhová is dugták el a gyerekek. Vidám, mozgalmas, örömteli délelõttöt töltöttünk el a kutyusokkal, máskor is
visszavárjuk õket.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a programok létrejöttében segítségünkre voltak, és ezzel örömet szereztek a gyerekeknek: a szülõknek a kiállítás megvalósulásáért, Paczona Istvánnak,
a helyi állateledelbolt tulajdonosának a kutyusoknak felajánlott
nagy zsák elemózsiáért, és a DOG Plusz Kutyaiskola oktatóinak a
közremûködésért.
Reméljük, ezek az óvodai projektek hozzájárulnak ahhoz, hogy
majd állatokat szeretõ, környezetüket óvó felnõttekké váljanak
felnövekvõ óvodásaink.
Toldy Miklósné óvodapedagógus

Október 24-én délelõtt a
Szivárvány csoportos gyerekekkel nyolc juharfát
ültettünk. Igazán kedvezett az idõjárás, hiszen
gyönyörû környezetben,
napsütésben serénykedtek az ovisok. Az elõre elkészített gödröket szélesítették kis lapátjaikkal, és a
kis ásókkal szedték ki a felesleges földet. A belocsolt gyökereket aztán gereblyével temették be és
hordtak rá friss földet.
Mindenki kivette a részét
a szorgos munkából, és
nagy reménnyel várjuk,
hogy tavasszal megeredve
megerõsödött lombkoronát növesszen az „erdõnk”.
A fákért köszönet Egyed Istvánnak, aki önzetlenül és nagy szeretettel járult hozzá óvodánk parkosításához.
Szabó Zoltánné és Mészáros Márta

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki a Sárbogárdi Rendõrkapitányságnak,
hogy a Zengõ Óvoda gyermekei számára láthatósági mellényeket
ajándékoztak, ezzel is segítve gyermekeink biztonságos közlekedését.
A Zengõ Óvoda gyermekei és dolgozói

