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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A nagylókiA nagylóki SzöszölõSzöszölõ
néptánccsoportnéptánccsoport

„Édes” sportolás„Édes” sportolás

Állat vagy ember
A gemenci erdõben jártunk a családdal a hét-
végén. Remek idõnk volt, nyugalom honolt a
kisvasút állomásán, teremtett lélek sem kó-
szált arra rajtunk meg néhány cicán kívül.
„Nem egy sztresszes munkahely” – gondol-
tam, a mozdonyvezetõre nézve.
Nem sokkal a vonat indulása elõtt érkezett
egy négyfõs társaság, két fiatalember és ked-
veseik. A vezérhím otthonosan mozgott a te-
repen, barátságosan szólított meg bennünket,
érdeklõdve a menetrendrõl. Családias hangu-
latban döcögtük végig a nyolc kilométert és
vettük nyakunkba az erdõt.

A vezérbika – becenevén Mazsi – hangosan is-
mertette széles körû tudását a védett terület-
rõl, közvetlenül társainak, közvetetten ne-
künk célozva szavait. Tudálékosnak, harsány-
nak is mondhatnám önkéntes idegenvezetõn-
ket, mégis volt benne egy szimpatikus vonás:
mindezt végtelen rajongással tette. Hálás vol-
tam neki a kéretlenül kapott kalauzolásért.
Egyébként is lovagiasan viselkedett. Szíve
hölgye kevésbé rendelkezett ily nemes tulaj-
donságokkal – a kilátó szûk lépcsõjén úgy tör-
tetett fölfelé, mint egy vadmalac, leszorítva a
gyerekeket. Néhány „rokonát” késõbb a sár-
ban láttuk tocsogni, csámcsogni egy szarvas-
bika felügyelete mellett.
De miért is vagyok ilyen maliciózus? Bennem
is van állat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint
az, hogy tudok az õzek nyelvén: éles hangú
nyekergésemre máris ott termettek a kerítés-
nél, így megörökítettem õket Önöknek.

Hargitai–Kiss Virág



2 PORTRÉ 2013. november 21. Bogárd és Vidéke

PÁROS LÉLEKKEL
Szabó Péter és felesége, Márta 40 éve szolgálnak lelkészként a Cecei Református Egyházközségben. A gyülekezet
november 10-én ünnepelte a kerek évfordulót. Honnan indultak, hol járnak most életük útján? E fonalat követ-
hetjük végig a velük folytatott beszélgetésben.

1. rész

– Szeretném egy kicsit visszapörgetni az idõ kerekét: hol, hogyan zajlott
a gyerekkoruk?
Szabó Péter: – Budapesti születésû, budapesti lakos voltam mind-
végig, amíg egyetemi tanulmányaim végéhez érkeztem. A pasaré-
ti, Torockó téri gyülekezetben nõttünk föl. Ott a lelkipásztor mel-
lett édesapám gondnok volt. Így aztán nagyon áldásos, komoly
munkát végeztünk, és az Úrjézussal kapcsolatba kerültem. Bá-
tyám, aki tizenegy évvel idõsebb volt, nagyon komoly szolgálato-
kat végzett, és segített a hitben való lépésben. A teológiai tanul-
mányokhoz belülrõl és felülrõl való elhívást kaptam az Úristen-
tõl. Amikor ide kerültem Cecére, elõször segédlelkészként 1968-
ban, akkor nagyon jó érzés volt, hogy – bár vidéken nem jártam so-
kat, de – mindjárt lelki otthonra találtam. Ez a szellemiség átha-
totta a mi szolgálatunkat.
– Cecére kihelyezték, vagy választhatott különbözõ helyek közül?
Szabó Péter: – 1968-tól 1971-ig kirendelt segédlelkész voltam.
Elõdöm Radics József esperes úr volt, és mikor õ nyugdíjba ment,
1973 õszétõl választott meg a gyülekezet.
– Édesapja, édesanyja, a család mennyire voltak hitben élõ emberek?
Szabó Péter: – Hála Istennek, hitben élõ emberek voltak az áldott
emlékû szüleink, és biztos, hogy ez is sokat jelentett a lelki igazsá-
gok felismerésében, az életgyakorlatban és abban, hogy hitelesen
végezzünk egy olyan szolgálatot, amire a Jóisten hívott el.
– Mi volt a szülõk hivatása, hányan voltak testvérek?
Szabó Péter: – Édesapám jogtanácsos volt, ügyvéd, jogász. Ketten
voltunk testvérek; Mihály bátyám sajnos három éve meghalt. Õ
mohácsi lelkész volt, és természetesen komoly beszélgetéseket
folytattunk, sok bátor szolgálatot végeztünk. Mindig tudtuk, hogy
lefigyelnek minket, de volt annyi eszünk, hogy sose politizáltunk,
fõleg nem úgy, hogy abból kellemetlenség legyen. Végeredmény-
ben azt mondhatom, hogy amikor a más gondolkodásúak, fõleg a
vezetõk tudomásul vették, hogy ez a képlet, akkor elfogadták.
Emlékszem, 1968-ban egy nagyon kedves ismerõsöm próbált le-
beszélni arról, hogy elmenjek a teológiára, mert ott fölkopik az ál-
lam, kevés lesz a fizetés, nem lesz mibõl megélni. Azt mondtam
neki, hogy az Úr kezében vagyunk. Elmondhatjuk boldog szívvel,
hogy öt gyermeket neveltünk. A legkisebb 28 éves. Hála Istennek,
mindig megvolt, ami kellett, a mindennapi kenyér, a testvéri kö-
zösség, jó barátság. A gyülekezeten belüli belsõ vezetõk is nagy se-
gítséget jelentettek, mindig összhangban tudtuk végezni a mun-
kánkat.
– Mártika, a te gyökereid hova vezetnek vissza, te honnan származol?
Szabó Péterné Mártika: – Míg férjem budapesti, én az ország má-
sik részérõl, Baranyából származom. Pécsi születésû vagyok. Szü-
leim Pécs és Mohács között éltek egy kis faluban, úgyhogy én falu-
ból érkeztem. Evangélikus családban születtem, és amikor 16
éves lettem és döntöttem az Úrjézus követése mellett, akkor az én
terveimben az evangélikus teológia volt, hogy ha leérettségizem,
oda megyek. De érdekes az Úristennek az útja, mert református
hittanra jártam, ugyanis amikor a falunkban lelkészváltás volt, ak-
kor került oda férjemnek a bátyja. Akkor még nem tudtam, hogy a
tiszteletes bácsival rokonságba kerülök. Mivel az evangélikus lel-
kész Mohácsról járt, és az jóval messzebb volt, leendõ sógorom
pedig hat kilométerrõl járt át Szederkénybe, így megegyeztek a
lelkészek, hogy csak református hittan lesz, de oda várják az evan-
gélikus gyerekeket is. Így jártam református hittanra. Természe-
tesen mint evangélikus konfirmáltam. Édesapám az evangélikus
gyülekezet kántora és gondnoka volt. Amikor az új református
lelkész, Szabó Mihály odakerült, elmondta a híveknek, hogy õ saj-
nos nem tud kántorizálni, és kérte, ajánljanak valakit, aki végezné

a szolgálatot. Édesapám elvállalta a református istentiszteleti
kántorizálást, így a család automatikusan elment a református is-
tentiszteletre is. Késõbb, már gimnazistaként, református isten-
tiszteletet is tartottam a református gyerekeknek. Egy ifjúsági ta-
lálkozóra a lelkészünk meghívta az öccsét szolgálni, ott találkoz-
tunk Péterrel. Noha elõtte már ismertük egymást. Néha moso-
lyogva szoktuk elmesélni, hogy amikor én még kislány voltam, és
jött a teológus, akkor én köszöntem csókolomot, aztán amikor
gimnazista lettem, a tiszteletes úr köszönt kezicsókolomot. 18
évesen férjhez mentem, és Etyekre kerültünk 1971 õszén. Ott vol-
tunk 1973-ig, amikor a férjemet a gyülekezet visszahívta Cecére.
Egy kis mózeskosárral érkeztünk ide, hiszen elsõ gyermekünk ak-
kor született.
– Aztán jöttek a gyerekek szépen sorjában.
Szabó Péterné Mártika: – 1973-ban született Péter, 1974-ben Ju-
dit, 1978-ban Ágnes. Aztán elvégeztem a teológiát, úgyhogy az én
cecei szolgálatom hivatalosan 30 év. 1983-ban kaptam a püspöki
kirendelésemet mint beosztott lelkész, elõtte a gyerek-istentiszte-
leteket és egyéb szolgálatokat végezhettem.
– Nem lehetett könnyû, hogy egyrészt jöttek a gyerekek, helyt kellett
állni a gyülekezetben, meg még a teológia is, és talán az elsõ gene-
rációkba tartozol, amikor nõk is kaphattak palástot.
Szabó Péterné Mártika: – Szabó Éva néni tartozott az elsõ gene-
rációhoz. A mi korosztályunkban már több nõ volt. Cecén volt
elõttem egy úttörõ: Baki Ilona segédlelkész. Nem volt könnyû, bi-
zony. Nemcsak a tanulmányok és a gyerekek miatt, hanem ne-
künk van egy beteg nagyfiunk is, akivel az elsõ tíz év alatt elég sok
nehézség volt, úgyhogy ha az ember visszagondol, azt mondom,
hogy az Úristen csodája volt az, hogy így bírtuk és végig tudtuk csi-
nálni. Az én szüleim, annak ellenére, hogy száz kilométerre voltak
tõlünk, nagyon sokat segítettek. Bármilyen nagy alkalom volt
(konfirmáció, esperesi vizitáció), felültem a harkányi buszra és
Petikénket vittem Baranyába, vagy jött édesapám és õ vitte el.
Nyári táborok idején mindig ott volt édesanyáméknál. Volt egy
nagynénink, aki gyermektelen volt, így ha volt kicsi, azt mindig õ
vállalta. A keresztszülõk is vállaltak gyereket. Amikor pedig már
olyanok voltak, hogy õk is jöhettek velünk, akkor õket is vittük a
táborba. Az Úristen nagyon sok csodát adott az életünkben, ami-
kor mindezeket megtapasztalva erõt kapva tudtuk végezni a szol-
gálatot. A gyülekezetben szeretettel fogadtak bennünket. Elsõ él-
ményeim közé tartozott, amikor Cecére kerülve nem ismertem
senkit, és Petikénkkel sokat sétáltam az utcán.
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Látogatni mentünk, sokszor csak egy-egy köszönés erejéig, vagy
pár szót beszélgetve, de ha az utcán mentünk, biciklivel, lovas ko-
csival, gyalogosokkal találkozva „Áldás, békesség!”-et köszöntek
sokan. Innen tudtam, hogy ki a református. Még ma is jólesõ ér-
zés, hogy ha az utcán, üzletben, bárhol, még Fehérváron is „Ál-
dás, békesség!”-et köszönnek. Ez jelzi, hogy ismerjük egymást,
együvé tartozunk.
– Visszatérve a családra: hogyan vannak tovább sorrendben a gyere-
kek?
Szabó Péterné Mártika: – Peti fiunk itthon van velünk, Judit lá-
nyunk némettanárként tanított az iskolában, most a hitoktatás-
ban segít, õ is itthon van velünk. Ágnes lányunk egy siófoki szállo-
da vezetõje, férjnél van, Székesfehérvár mellett laknak. 1983-ban
született Dóri lányunk, õ is férjnél van, Székesfehérváron laknak
és dolgoznak. A legkisebb lányunk Csillukánk, õ Paksra ment
férjhez, az erõmûben dolgozik a látogatási központban. Mind-
egyik fõiskolát végzett. Ágnes gazdasági fõiskolát, Dóri testneve-
lési fõiskolát, Csillukánk a bajai tanítóképzõt. Neki két évig a dip-
loma után nem volt munkája, akkor a hitoktatásban és a gye-
rek-istentiszteleten segített, illetve a nyári táborunkon, a gyerek-
munkában a mai napig segít. A lányaink sokat segítenek ezen a te-
rületen.
– Velük lehet találkozni az istentiszteleteken is. Sõt, egyszer el is csíp-
tem, ahogy Péter bácsiba hol az egyik, hol a másik karolt bele, és akkor
egészen megfiatalodott tõlük.
Szabó Péterné Mártika: – Mindig örülünk, amikor hazajönnek, és
ha néha nincsenek, apuci kicsit méltatlankodik is.
– Ha a szolgálat 40 évét nézzük, Péter bácsi, hogyan ment a beillesz-
kedés, az építkezés? Mivel közlekedett annak idején?
Szabó Péter: – Németkér és Vajta tartozik Cecéhez. Németkérre
a legelsõ idõben biciklivel jártunk segédlelkésztársaimmal együtt
(mert mindig ketten voltunk itt segédlelkészek). Azután egy kis
Simson robogóval. Azután édesapám egyszer pár forinttal többet
kapott év végén, abból egy P10-es Pannóniát kaptam. Így oldottuk
meg a szolgálatokat. Nagy örömet jelent, hogy minõségi testvérek
és egyháztagjaink vannak nagyobb részt. Áldott emlékû gondno-
kunk, Csilléry Lajos bácsi nagyon sokat segített, tanított. Azt
mondta: „Nézze, tiszteletes úr, ha maga nem az Isten igéjét hir-
detné, akkor én nem járnék ide.”
– Akkor ez nagy elismerés volt.
Szabó Péter: – Igen. Cecén negyven presbiter a hetvenes években,
most húszan vagyunk csak, de örülünk, hogy ez a húsz presbite-
rünk helytáll, és talán olyanok is, akik nem presbiterek. Vannak
újak is a gyülekezetben. Lehetnének nagyobb számban is, de min-
dig meg kell becsülni azt, amiben az Úristen áldást adott. Így is,
hogy a gyülekezet létszáma némileg csökkent, még mindig mi va-
gyunk a harmadik legnagyobb gyülekezet (Sárbogárd és Bicske
utána) a vértesaljai egyházmegyében. Tartjuk a jó kapcsolatokat,
sokat járunk sárbogárdi alkalmakra, összejövetelekre. A sárbo-

gárdi énekkar is szolgált már nálunk a templomban istentisztelet
keretében. A testvérek szeretete körülvett minket, családunkat,
növekvõ gyermekeinket, és nagyon otthon éreztük magunkat. A
kirendelés utáni elsõ hazalátogatásomkor mondtam édesapám-
nak, hogy nem fogom megismerni az embereket, mert a pesti is-
merõsökhöz voltam szokva. Mégis, pár hét múlva mindenkit meg-
ismertem, mert olyan nagy szeretettel jöttek, tanácsot adtak. Na-
gyon piciben gazdálkodtunk, azt is csak azért, hogy friss levegõn
legyünk. Segítettek abban is. A végén azt mondtam, nem érdemes
semmit csinálni, mert dinnyeszezonban annyi dinnyét kaptunk,
hogy meg se tudtuk enni. Anyagilag is megvolt a mindennapi ke-
nyér, és hiszem, hogy az Úrjézus meg is adja változó közegekben,
idõben. Az Úr adjon növekedést a gyülekezeteinkben is, hiszen
erre is nagyon nagy szükség van.
– Ennek a hosszú idõszaknak mik voltak a legfõbb építkezési állomá-
sai? A gyülekezetben milyen fontos lelki és konkrét építkezések voltak?
Szabó Péter: – A jó értelemben az akkori hagyományok jöttek to-
vább. Jöttek bibliaórára. Vannak egész hetes adventi, evangé-
lizációs esték. Tartjuk az imahetet, ennek keretében szolgálunk
szomszédos gyülekezetekben, meg õket is meghívjuk. A fiatalok-
kal ifjúsági órát tartunk. Most az ifjúsági közösségünk kicsi, de le-
het rájuk számítani. Tatarozás, renoválás négy alkalommal volt a
negyven év alatt. Az utolsó három évvel ezelõtt, amikor tetõcsere
történt. Öt gyermekünk után kaptunk állami támogatást, úgyhogy
1991-ben elkezdtünk építkezni, és megvan a nyugdíjasházunk.
Most ott lakunk már.
– Mikor lett Péter bácsi esperes?
Szabó Péter: – A rendszerváltás után, mindjárt az új vezérkarvá-
lasztásnál nagy bizalommal fordultak hozzánk. Három ciklusban
voltam megválasztva, a második ciklusban száz százalékos szava-
zattal. A harmadik ciklus vége, közepe táján egy kicsit elfáradtam.
Jöttek a nehezebb ügyek, kevés volt az idõ. Akkor megköszöntem
az esperesi szolgálat lehetõségét. Tizenhárom évig voltam espe-
res. Sok örömmel, gonddal, amiben a feleségem mindig maximá-
lisan segített.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág



4 ÚTI BESZÁMOLÓ 2013. november 21. Bogárd és Vidéke

Tûz és jég: Izland
3. rész

Víz

– Júliusban mennyire kellett felöltöznötök,
hány fok volt?
Novák Kovács Zsolt: – 15-20 fok volt, de ál-
landóan fújt a szél, nem lehetett egy szál
pólóban mászkálni. Viszont a nap erõsen
tûzött. Én erre nem számítottam, úgyhogy
amikor legelõször bóklásztunk, megpiro-
sodott a képem rendesen a nap végére. Éj-
szaka 8-10 fokra ment le a hõmérséklet. Az
egyik szállásunk sátoros volt.
– Hova tudtátok leszúrni a sátrat ilyen kavi-
csos vidéken?
– Küzdeni kellett vele, hogy megtaláljuk
azt a rést, amibe bele tudjuk szúrni a cöve-
ket, és jól ki kellett pányvázni, mert erõs
szél volt.
– A derekatoknak sem volt egyszerû dolga.
– Így van, meg hideg is volt, össze kellett
bújni. Nem egy kellemes éjszaka volt. Vi-
szont annak a szálláshelyünknek volt egy
óriási elõnye: meleg vizû forrás mellett
volt, és voltak ugyan automata zuhanyzók
is kiépítve, de oda csak drága pénzért lehe-
tett bemenni: bedobtunk néhány koronát,
és öt percig jött a víz. Szerencsére ott volt a
meleg vizû forrás, amit gödörré alakítottak
ki, abba nyugodtan bele lehetett ülni, ott
melegedtünk föl.
– Sok helyen az ilyen különleges természeti
értékeket annyira óvják, hogy hozzá sem lehet
férni.
– Itt annyi van belõle, hogy nem számít. A
termálvíz általános dolog Izlandon, mint
nálunk a sima csapvíz. Nem védik különö-
sebben, mert mindenütt elõfordul. Itt egy
külsõ vízfolyás hozta a meleg vizet a gödör-
be, oda lehetett ülni alá, és bugyogott a for-
ró víz. Vigyázni kellett, hova ül az ember,
mert annyira forró volt néhol. Amikor ki-
jöttünk belõle, persze, kapkodni kellett a
lábat, hogy szaladjunk a sátorig. Visszaad-
hatatlan élmény volt. A Tenkes kapitánya
egyik jelenete jutott eszembe róla: az
iszapfürdõzés.
– Turistákból nincs olyan sok?
– Nekem meglepõ volt, hogy mennyi van.
Rengeteg német turista volt meg angolok.
Persze, magyarral is találkoztunk, mert
olyan helyre nem tud elmenni egy magyar,
hogy ne találkozzon egy másik magyarral.
Beszélgetve a helyiekkel kiderült, hogy az
utóbbi másfél évtizedben lendült ennyire
fel a turizmus. Úgy látszik, jól sikerült pro-
pagálniuk a sziget különlegességét. A vul-
kanizmushoz kapcsolódóan a legizgalma-
sabb rész az utóvulkáni mûködés. Ha mû-
ködik egy vulkán, az nemcsak a lávaömlést
jelenti, hanem gõzkitöréseket, meleg vizes
forrásokat, iszapfortyogókat, amikbõl ren-
geteg van. Amikor ilyenekhez mentünk, az
óriási élmény volt, és nagyon látványos. A
termálvíz Izlandon a legkézenfekvõbb
energiaforrás, mindent ezzel oldanak meg,
a házak fûtésétõl kezdve az üvegházak fû-

téséig. Ezért a házaknak nincsenek kémé-
nyeik. A termálvízért nem is kell fizetni ne-
kik, mert mindenütt jelen van. Minden
kertben fúrnak termálkutat, onnan jut a
meleg víz a háztartásokba. Az egyetlen,
amire figyelniük kell, az az óriási ásványi-
anyag-tartalma; sok vízkõ rakódik ki belõ-
le.
– De ezt ivóvíznek nem használják. Vagy
igen?
– De, csak hûtve. Az ivóvíz másik forrása a
gleccserekbõl származó víz a sziget egyes
részein. Fürdõzésre viszont kevésbé hasz-
nálják a termálvizet, tehát nincs sok kiépí-
tett gyógyvizes fürdõ. Szerintem ez a jövõ
még elõttük áll, hogy fölfedezzék ennek a
lehetõségeit. A fõváros közelében van
több fürdõ. Az egyik ilyen helyen voltunk,
amit úgy hívnak: izlandi kék lagúna. Ami-
kor a bejáratnál néztük a feliratot, kaca-
rásztunk rajta, mert a bejárat eléggé zord,
mintha egy sittlerakó mentén mennénk (a
sokféle vulkáni törmelék miatt), de amikor
odaértünk és a vizet megláttuk, megértet-
tük, miért kék lagúna. Nagyon szép kék szí-
nû vize van ennek a természetesnek nem

mondható tónak. Egy geotermikus erõmû-
vet fúrtak a föld alá, annak melléktermé-
keként jött a forró víz a felszínre. De óriási
mennyiségben tartalmaz ásványi anyago-
kat, és ez adja ezt a csodálatos kék színt. A
levegõ hideg volt, 10 fok körül, de a víz kel-
lemesen meleg, 25-30 fokos. Ha sokáig
bent mászkált az ember, akkor rárakódott
a bõrére az ásványi anyag. Amikor men-
tünk a különbözõ utóvulkáni tevékenysé-
gek irányába, néha volt egy sárga tábla,
hogy vigyázzunk, mert valami forró víz
van, de ezen kívül semmi, se egy zárt
kerítés, se az, hogy óvatosan lépj. A felszín
alól felbukkanó hatalmas gõzök, gázok bü-
dösek voltak, de ezek a kénes kilövellések
a felszínt csodálatos színûre festették.
– Az egyik fotón láttam a feliratot angolul il-
letve izlandiul.

– A kiejtést ne kérdezd tõlem, mert követ-
hetetlen.
– Beszélni az izlandit beszélik, vagy inkább az
angolt?
– Az izlandi nyelv a norvég, svéd, dán, észa-
ki germán nyelvek rokona. Hogy Izland
szigete ennyire elzárt volt a külvilágtól, azt
eredményezte, hogy nem keveredett más
nyelvekkel, nincsenek benne idegen jöve-
vényszavak, vagy csak nagyon kevés. A mi
nyelvújító mozgalmunkkal egy idõben Iz-
landon is volt öntudatra ébredés, tiltották
az idegen szavakat. A civilizáció, a techni-
ka fejlõdésével most már nem tudnak el-
zárkózni ennyire, de a nyelvük állítólag
Európában az egyik legõsibb nyelv ma is.
Hogy kommunikálni tudjanak a külvilág-
gal, az oktatási rendszerük egyik fõ pillére,
hogy angolul mindenkit megtanítanak.
Nem volt olyan hely, ahol ne beszéltek vol-
na angolul. A feliratok a turisták által láto-

gatott helyeken angolul meg izlandiul vol-
tak. Érdekes a névadásuk is. Mivel alig
300.000-en vannak, nincs szükségük csa-
ládnevekre. A gyermek a saját keresztneve
mellett az apja keresztnevét viseli még: ha
fiúgyermek, akkor az apja keresztneve
meg egy „son” végzõdés van a végén, ha
lányról van szó, akkor meg egy „dottil”
végzõdés. Családfakutatást mûvészet len-
ne végezni. Az izlandiak nagyon szívesen
szóba elegyednek a külföldiekkel, szinte
bármirõl. Meglepõ, mennyi mindent tud-
nak a világról, aminek jó példája, hogy Iz-
landon az egy fõre jutó új könyvek aránya a
legelsõ a világon. Sokat, sok új könyvet ol-
vasnak. Pedig a technika hozzájuk is be-
tört.

Folytatás a következõ oldalon.
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Nem tudtunk olyan eldugott helyre menni, ahol ne lett volna mo-
biltelefon-hálózat, internet. Hogy hogyan oldják meg, fogalmam
sincs, mert átjátszótornyokat nem nagyon láttunk. A XX. század
elején Magyarország mögött volt jóval Izland az egy fõre jutó mu-
tatókban, ma már sokkal elõrébb van. Pedig természeti erõforrá-
saik a termálvízen, tengervízen kívül nem nagyon vannak. Ennek
ellenére nagyon jól sáfárkodnak vele, és ügyesen fölépítették
magukat. Amikor a világválság 2008-ban elindult, Izland volt az
egyik bázisa Európában. Ma már nem emlékeznek rá, nem foglal-
koznak vele, hogy válság volt. Akkor nagy ijedelemben voltak, be
akartak lépni az unióba. Most már nem akarnak mindenáron be-
lépni az unióba.

– Náluk mi a fõ tevékenység?
– A hagyományos gazdaságnak két alapja volt: a halászat illetve az
állattenyésztés. Mára ez módosult: van növénytermesztés is a ter-
málvíznek köszönhetõen, a melegházak, üvegházak révén. A
fényt mesterségesen adják. Így állandóan van friss zöldség. Egé-
szen kiváló az uborka meg a retek. Exportálnak is kerti zöldsége-
ket. A cementgyártás, alumíniumkohászat is jelentõs. Ezekbõl
annyi jövedelmet termelnek, hogy jómódot tudtak teremteni. A
hagyományos halászat még megvan; az unióba nem lépésüknek
az az egyik fõ oka, hogy féltik a halászvizeiket másoktól.
– Az unióban vannak bizonyos szabályozások, amik nem biztos, hogy
az ilyen fajta halászatnak kedveznek.
– Például bálnavadászat Izlandon még van. Más helyeken ezt tilt-
ják. Gátlástalanul itt sem lehet halászni meg irtani a bálnákat,
tudják úgy szabályozni, hogy a jövõnek is maradjon belõlük. De
ezt nem akarják megosztani másokkal. Ennek következménye az
is, hogy a bevándorlást nem nagyon engedik.
– Így nem nagyon belterjesek?
– De. Volt, aki panaszkodott, hogy a házasságok egyre nehezeb-
bek. Náluk is divat lett, hogy a fiatalok késõn házasodnak, sokáig
együtt élnek a szülõkkel.
– A kivándorlás nem nagy?
– Nem jellemzõ. Annyira ragaszkodnak a szülõföldjükhöz, az ott-
honukhoz, hogy kevesen hagyják el Izlandot. Emiatt viszont na-
gyon egyformák, vörösek, szeplõsek.
– Ezért se tudjuk megmondani, ki kinek a fia, borja.
– Viszont találkoztunk teljesen sötét bõrû, fekete szemû izlandi-
akkal is. Hogy kerültek ide, honnan pottyantak ide?
– Madarak hozták azokat is.
– Bármennyire is hihetetlen, a XVI. században észak-afrikai kaló-
zok vetõdtek Izlandra. Állítólag az õ leszármazottaik a sötét bõrû,
sötét szemû emberek. Mondtam, hogy magyarokkal mindenütt
találkozni lehet. Egy skanzenként mûködõ múzeum Izland törté-
netét mutatja be. Vidáman bementünk, nézelõdtünk, beszélget-
tünk, egyszer csak megszólalt valaki a hátunk mögött magyarul. A
teremõr volt az. Édesapja Budaörsrõl kitelepített sváb volt, aki
Németországon keresztül Izlandra keveredett, ott házasodott
meg, és a fia megtanult magyarul. Annyira örült nekünk, rögtön
kedvesen fogadott bennünket! A harmadik mondata persze az
volt, hogy pálinkát hoztunk-e.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág

Gratulálunk!
A Magyar Tudományos Akadémia és az Akadémiai Kiadó
2013. november 7-én Nívódíjban részesítette a Borhidi Atti-
la–Kevey Balázs–Lendvai Gábor szerzõtriót „Plant communi-
ties of Hungary” (Magyarország növényközösségei) címû, csak
angol nyelven megjelent – küllemben is szép – könyvükért, ez-
zel elismerve a szerzõk tudományos teljesítményét.
Büszkeség számunkra, hogy az elismert szerzõk között egy sár-
bogárdit is köszönthetünk!

Szerkesztõség

Vendégségben
Szilágysámsonban

A Szöszölõ néptánccsoport táncosaiként emlékezetes fellépésen
vettünk részt. Meghívást kaptunk egy romániai településre, Szi-
lágysámsonba. Nagylók testvértelepülésén szüreti felvonulást és
mulatságot tartottak. Ide utazott a csoport, szülõk kíséretében.
Az ajándékba vitt facsemeték elültetése után a Csígeresek nép-
tánccsoporthoz csatlakozva részvettünk a szüreti felvonuláson.
Este mezõföldi és rábaközi táncokat adtunk elõ a Kultúrházban.
Szerencsésnek tartjuk magunkat, mert megtapasztalhattuk a ha-
táron túl élõ magyar emberek kedvességét, vendégszeretetét, az
anyaországban élõk iránti õszinte tiszteletet.

Szöszölõ néptánccsoport

Zeneszó Nagylókon

Különleges és jeles nap köszöntött be Nagylókra múlt hét szom-
baton. Hisz a községben rendezték meg a X. Vass Lajos Népzenei
Versenyt a mûvelõdési házban. A megmérettetésen 23 népdal-
csoport mutathatta meg magát.
Teljesen megtelt a közösségi ház, ülõhely nem is igen volt már a
késõn érkezõknek. Az elõdöntõre az ország messzi tájairól is ide
utaztak, próbára téve magukat.
Elsõként Tóth József polgármester köszöntötte az összegyûlte-
ket. Beszédében bemutatta, hogy miben is különleges a kis község
a többi településhez képest.
Büszkék lehetünk a Nagylóki Népdalkörre és a Bakakórusra, hi-
szen mindkét népdalcsoport arany minõsítést kapott az országos
versenyen, ezzel tovább jutottak a középdöntõbe.
További sok sikert és kitartást kívánok a népdalcsoportoknak!

Mágocsi Adrienn
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Felhívás a leendõ kisgimnazistákhoz
Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõ szülõt és diákot a

2013. november 23-án megrendezésre kerülõ

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

Közben 10 órától tájékoztatót tartunk a képzésrõl.
A részletes órarendet a lenti táblázatban olvashatják.

Látogasson el honlapunkra is: www.psg.hu

Halloween party
a gimiben

Iskolánkban hosszas szervezkedés után sikerült megtartanunk a
saját Halloween partynkat. A résztvevõk komolyan vették a beöl-
tözést: voltak ijesztõbbnél ijesztõbb és rémisztõen ötletes jelme-
zek, valamint hátborzongatóan jó zenék és karaoke. Nem kellett
sokáig várni, és a táncparkett is megtelt, a hangulat mindenkit
magával ragadott. A termekben „vérre menõ” póker- és ping-
pongjátszmák zajlottak. A büfé tele volt finomságokkal, melyek-

kel a Sárbogárdi TES-
CO áruház támogatta
eme közösségteremtõ
eseményt, amit ez-
úton is szeretnénk
megköszönni. A várt-
nál sokkal több ér-
deklõdõ jelent meg.
Reméljük, hogy a kö-
vetkezõ bulin még
többen leszünk.

PSG
Diákönkormányzat

„Szép olvasás” verseny
November 12-én délután az Alapi Általános Iskola 25 tanulója
versengett a legszebben olvasó címért. Nagy öröm volt látni, hogy
ilyen sokan eljöttek, készültek a megmérettetésre. A 3-4., 5-6. és
7-8. osztályos gyerekek még az õszi szünet elõtt kaptak egy-egy
történetet, mesét, s készülhettek a „Szép olvasás” versenyre.
A legkisebbek Benedek Elek Tülökvár címû meséjét olvasták is-
mert szövegként. Az 5-6. osztályosok Mátyás királyról szóló tréfá-
val készültek, s a 7-8. osztályos diákok Sohonyai Edit székesfehér-
vári írónõ Kockacukor címû regényébõl olvastak fel egy részletet.
(Az írónõvel az alapi gyerekek szeptember 24-én személyesen is
találkoztak a községi könyvtárban.)
A kicsik és a nagyobbak is kipirult arccal, izgalommal és igazán ki-
fejezõen, nagy átéléssel olvasták a kötelezõ szövegeket.

A verseny második részében
új, ismeretlen szöveggel kel-
lett megbirkóznia valameny-
nyi résztvevõnek. A legki-
sebbek egy orosz népmesét,
az 5-6. osztályosok Kinizsi
Pálról szóló tréfás történe-
tet, a 7-8-os versenyzõk „A
kis herceg” címû regénybõl
olvastak fel egy részletet, a
lámpagyújtogató munkájá-
ról.
A zsûri döntése alapján a
végeredmény a következõ
lett korcsoportonként:

3-4. o.: 1. Szabó Nikolett 4. o., 2. Vincze Laura 4. o., 3. Tar Sarolta
4. o. 5-6. o.: 1. Echmes Zoé Nina 5. o., 2. Vargyas Zsófia 5. o., 3.
Hackerschmidt Noémi 5. o. 7-8. o.: 1. Oláh Petra 8. o., 2. Suhajda
Barbara 8. o., 3. Szabó Bálint 7. o.
Terveink szerint a következõ tanévben ismét megrendezzük a
szép, kifejezõ olvasás versenyét iskolánkban. Reméljük, egyre
több gyerek lesz, akik szívesen töltik szabadidejüket olvasással,
könyvek társaságában.

Alapi Általános Iskola

Középmezõnyben
az Acta Diurna

Középiskolások játékos társadalomismereti internetes versenyé-
nek, az O:DA (Online Demokrácia Activity) egyik résztvevõje
egy sárbogárdi csapat, az Acta Diurna. A Petõfi Sándor Gimnázi-
um három fiatal diákja: Tóbel Cintia csapatkapitány, Alpek Kata
Flóra és Molnár Liza (Alpek Zoltánné mentorságával) négy for-
dulóban mérik össze rátermettségüket 29 csapattal, változatos fe-
ladatok révén. A csapatok Magyarország különbözõ megyéit, te-
lepüléseit képviselik, valamint Zenta és Munkács neve is feltûnik
a sorban.
Ahogy a versenyleírásban áll: fókuszban a demokrácia hétközna-
pi, civil társadalmi kérdései állnak. Az online fordulóban a helyi
társadalomban megoldott feladatok dokumentációival verse-
nyeznek a résztvevõk, míg a második modulba továbbjutók sze-
mélyesen találkoznak egy táborban, ahova öt csapatot a verseny
zsûrije, egyet a verseny közönsége juttathat tovább. A továbbjutó
csapatok az elsõ szakasz végén értékes nyereményeket is hazavi-
hetnek.
Az Acta Diurna jelenleg – az elsõ két forduló eredményei alapján
– a 18. helyen áll.
A versenyrõl részletesebben a www.teddoda.hu honlapon olvas-
hatnak, illetve jövõ heti lapunkban interjút olvashatnak a lányok-
kal.

Hargitai–Kiss Virág
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Cecei sulibörze
ANIMÓKA

November 16-án Székesfehérváron ANIMÓKA címmel szervez-
tek animáció-készítõ foglalkozásokat a Fejér Megyei Mûvelõdési
Központban. Iskolánk meghívást kapott a rendezvényre, amelyen
7 tanulónk által alkotott csapattal vettünk részt. Kedvcsinálóként
délelõtt 10 órától levetítették az Egon és Dönci címû magyar ani-
mációs filmet. A délutáni programok kezdete elõtt megnéztük a
Hetedhét Játékmúzeum kiállítását, ahol közös játékkal is múlat-
tuk az idõt.

Délután a kisebbeknek drámapedagógiai foglalkozást tartottak,
amelyen a gyerekek kitalált történetet játszottak el. Az általuk el-
képzelt és eljátszott szereplõrõl mozgatható bábot készítettek,
ezután elkészítették az animációs film hátterét, vagyis a történet
helyszínét, majd legvégül a háttéren mozgatott figurákról fotóso-
rozatot készítettek, amelybõl az animációs film vágás után elké-
szül.
A nagyobbak megismerkedhettek a 3D-fényképkészítés techni-
kájával, részt vehettek a bábkészítésen, illetve akár a korábbi al-
kalmak animációs filmjeit is végignézhették.
Bár a programok estig eltartottak, kicsit fáradtan ugyan, de sok-
sok élménnyel gazdagodva érkeztünk haza.
Ezúton is köszönjük a Fejér Megyei Mûvelõdési Központnak a
meghívást, illetve Cece Nagyközség Önkormányzatának az uta-
zási feltételek biztosítását.

Tornócziné Bondor Csilla

Új sportprogram

A programot kiíró édesipari vállalat évek óta elkötelezett az iránt,
hogy rendszeres testmozgásra ösztönözze a fiatalokat. A cég
ezért hozta létre a Kinder + SPORT elnevezésû kezdeményezést,
amelynek célja, hogy a mindennapi sportot az aktív életmód ré-
szeként vonzóvá tegye a gyermekek számára. A Cecei Általános
Iskola 2-3-4. évfolyamos tanulói jelentkeztek és jogot nyertek ar-
ra, hogy részt vegyenek ezen a rendezvénysorozaton. Iskolánk szí-
vén viseli a gyerekek egészséges életmódra nevelését, és a min-
dennapi testmozgást. Ezért is örültünk a lehetõségnek, hogy tá-
mogatott formában, az életkori sajátosságaiknak megfelelõ fel-
adatokkal ismertethetjük meg a gyerekekkel a mozgás örömét. A
versenykiírásban különösen szimpatikus elemekkel találkoztunk;
nem nevezhettek sport tagozatos iskolák, külön figyeltek arra,
hogy a feladatok a fogyatékos gyerekeket nevelõ iskolák tanulói
számára is végrehajthatóak legyenek. Mindezeken felül biztosít-
ják a gyakorláshoz szükséges sporteszközöket, valamint térítik a
versenyre utazás minden költségét. Mindez azt tükrözi, hogy va-
lóban sok gyereket megmozgató programot szerettek volna létre-
hozni. A sikeresen pályázó iskoláknak legalább kéthetente edzést
kell tartaniuk testnevelésórán kívül, délutáni sportfoglalkozás ke-
retében. A foglalkozásokat dokumentálni kell. Az elõdöntõk le-
bonyolítására 2014 áprilisában kerül sor. Az itt jól teljesítõ iskolák

az országos döntõben bizonyíthatják rátermettségüket, ahol érté-
kes sportfelszereléseket nyerhetnek iskolájuknak. A kiírásnak
megfelelõen Földi Józsefnével, a program felelõsével hétfõ dél-
utánonként tartjuk a felkészítõ edzéseket. A gyerekek igen izga-
tottan várják már a feladatokat, s ígérhetjük, hogy mindent meg-
teszünk azért, hogy az országos versenyen minél eredményeseb-
ben képviselhessük iskolánkat!

Sohárné Bali Mária

Szülõk képzése
2013. november 16-án a TÁMOP 3.3.8.B-12-2012-0066 azonosító
számú pályázat keretein belül stressz- és konfliktuskezelõ trénin-
get tartott Bogár László meghívott elõadó a Cecei Általános Isko-
lában tanuló gyermekek szülei részére. A tréning két nagy témát
érintett elsõsorban. Az egyik a szülõk által alkalmazott befolyáso-
lási technikákat taglalta, amelyet a diákok otthoni motivációjá-
ban lehet eredmé-
nyesen alkalmazni. A
másik téma a tudatos
meggyõzési techni-
kák tudományát tárta
fel a megjelent szülõk
elõtt. A tréning során
jó ötleteket kaphat-
tak a résztvevõk arra
nézve, hogyan hat-
hatnak gyermekeik
érzelmére és az értel-
mére egyszerre, mi-
közben mint szülõk
hitelesek is maradja-
nak. A rendezvény nagyon jó hangulatban telt el, az elõadó érde-
kes feladatokkal színesítette a programot, ami nagyban hozzájá-
rult ahhoz, hogy a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani tud-
juk a mindennapi nevelésben.

Géringerné Horváth Hajnalka



8 ISKOLA 2013. november 21. Bogárd és Vidéke

Mészölyös hírek
Diákönkormányzati vetélkedõ

Novemberben került sor iskolánkban a
DÖK-vetélkedõre, amelyre 4–8. osztályos
tanulók csapatai nevezhettek. Összesen
23, egyenként 3 fõs csapat vett részt a ve-
télkedésen.

Mészöly Géza életrajzi adatai minden év-
ben a feladatok közt szerepelnek. Célunk,
hogy minél több diák szerezzen ismerete-
ket névadónkról. Az ügyes diákok sok pon-
tot gyûjthettek az iskolánkban fellelhetõ
kellékek, dekorációk megfigyelésével is.
Idén a filmek és a mesék voltak a közép-
pontban. Párosítani kellett filmbeli sze-
replõket a színészek neveivel, néhány adat
alapján meg kellett fejteni a mese vagy az
ifjúsági regény címét. A rajzolás idén sem
maradhatott el. Most egy Mészöly-fest-
ményt kellett minél élethûbben lerajzolni
és kiszínezni. Nehéz volt a feladat, de
ügyesek voltak a tanulóink.
A legeredményesebb csapatok jutalom-
ban részesültek. A 4. évfolyamban a 4. a
„kutyusok” csapata, az 5. évfolyamosok
között az 5. b „RBK” nevû csapata, a 6.
osztályosoknál a 6. a „Banánok” csapata
egy hajszállal elõzte meg a 6. b-sek „One
Team” csapatát. A hetedikben „Wicca” –
7. a és a 8. a „First” csapata lett elsõ helye-
zett. Gratulálunk a nyerteseknek!

Varsányi Erzsébet, MGÁI

Márton-nap

A középkor egyik legnépszerûbb szentje, a
317 körül született és 397-ben elhunyt
Márton, aki a koldusok és katonák védõ-
szentje lett. Jótetteit látva püspökké akar-
ták választani, ám õ elrejtõzött egy liba-
ólban, nehogy megtalálják. A libák viszont
olyan hangosan gágogtak, hogy végül nem
menekülhetett a püspöki tisztségtõl – így
tartja a legenda.
Márton-napkor ünnepelték az õszi mun-
kák végét, az urak ilyenkor kifizették a cse-
lédeket, akik bérük mellé alaposan felhiz-
lalt libát is kaptak.
Márton-naphoz számos hagyomány és ba-
bona kötõdik. A liba mellcsontjából az idõ-
járást jósolták meg. Ha a csont fehér és
hosszú volt, havas telet jelzett, ha pedig
barna és rövid, az sáros telet ígért. A nép-
szokás úgy tartotta, minél többet esznek
Márton napján, annál erõsebbek lesznek.
A jószághoz kötõdik az egyes területeken

elterjedt babona, miszerint aki Márton
napján mos vagy tereget, keresztet vethet a
jószágra.
Márton napját november 15-én ünnepel-
tük iskolánkban. Délelõtt összegyûjtöttük
a Márton-nappal kapcsolatos rajzokat,
melyeket a gyerekek készítettek, s ezekbõl
kiállítást is rendeztünk. Délután iskolánk
aulájában volt kézmûveskedés, ahol a gye-
rekek készíthettek lámpást, papírból libá-
kat, könyvjelzõt, tanulhattak libával kap-
csolatos népi játékokat.

A tornateremben hosszú sorokban álltak,
hogy célba lõhessenek, majd megnézhet-
ték A libapásztorlány címû filmet. A nap
zárásaként minden napközis tanuló dobo-
zos gyümölcslevet és emléklapot kapott.

Napközis munkaközösség, MGÁI

Továbbtanulási kirándulás
Móron

2013. november 13-án Móron jártunk
üzemlátogatáson a mezõszilasi és sár-
szentmiklósi 7-8. osztályos tanulókkal to-
vábbtanulási célból.

A lányok varrodába mentek, a fiúk pedig
üzemeket látogattak meg.
Elõször a Frimo Hungary Kft.-t látogattuk
meg. Ez egy szerszámgépgyártással foglal-
kozó cég, ahol modern gépekkel figyelhet-
tük meg a fröccsöntés, hegesztés techniká-
ját. Ennél a cégnél fõleg külföldre (pl. Né-
metországba, Amerikába, Angliába, Spa-
nyolországba és ritkán Kínába) gyártanak
és exportálnak autóalkatrészeket. A csar-
nokban sok érdekes gépet nézhettünk
meg, hogyan dolgoznak. Marógépektõl a
hegesztõig minden volt. Sok érdekes szak-
máról hallhattunk.
Mikor végigjártuk a telephelyet, átmen-
tünk a móri Rába Jármûalkatrész-gyártó
és Kereskedelmi Kft.-be. Itt elsõsorban
jármûipari beszállítóként hegesztett, pré-

selt szerkezeteket és alkatrészeket készíte-
nek német, olasz, japán márkájú autókba.
Sok mindent meséltek nekünk arról, mi-
lyen itt dolgozni, milyen ismeretek szüksé-
gesek ahhoz, hogy itt dolgozhassunk. Itt is
sok érdekes gép volt. Az egyik csarnokban
voltak robotok, amelyek az alkatrészeket
hegesztették. Engem a 400 tonnás présgép
lenyûgözött.
Végignéztük a gyárat, ahol megnézhettük
a préselési és hegesztési technológiákat,
aztán átmentünk a varrodarészlegébe. Itt
autókba készítenek üléshuzatokat. Min-
den munkafolyamatot más-más varrónõ
készít. Mikor megnéztünk mindent, el-
mentünk ebédelni egy közeli étterembe.
Ezután átmentünk a Fejér Megyei Perczel
Mór Szakképzõ Iskola és Kollégium tan-
mûhelyébe. Ott bemutatták azokat a be-
rendezéseket, gépeket, mûszereket, ame-
lyen az itt tanuló diákok gyakorolják a
szakismereteket.
Miután elhagytuk a tanmûhelyt, átmen-
tünk az iskolába, ahol az iskola igazgatója
fogadott minket; elmondta, hogy ebben az
iskolába milyen szakmát lehet tanulni, és
azt is, hogy a gyakorlatra nagyobb hang-
súlyt fektetnek, mint az elméletre.
Ezek után átmentünk az iskola kollégiu-
mába, mely 50 fõt képes elszállásolni. Je-
lenleg 24-en laknak ott.
Rengeteg szabadidõs foglalkozáson lehet
itt részt venni, van informatika és kondite-
rem is.
Késõ délutánra értünk haza, de rengeteg
élménnyel gazdagodtunk.

Németh Norbert 8. b, MGÁI

Köszönet

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület elõször
megrendezett Sárbogárd, ismered? hon-
és helyismereti vetélkedõje fantasztikusan
sikerült. Örömmel vettük már a kiírt pá-
lyázatot is, hiszen végre itthon, saját lakó-
helyünk – mint késõbb kiderült, igencsak
izgalmas – történetét megismerve, játékos
keretek között versenyezhettünk, játszhat-
tunk, s ami a legfontosabb, tanulhattunk
sok-sok érdekes dolgot. A Szent István Ál-
talános Iskolából összesen 6 csapat indult
a két korcsoportban, 24 lelkes felsõ tago-
zatos diák vetette bele magát a munkába.
Örömmel, lelkes gyõzni akarással készül-
tek a megmérettetésre, s bár nem kerültek
a dobogó legfelsõ fokára, senki sem vallott
szégyent, a mosoly és a jókedv töretlen ma-
radt.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
verseny szervezõinek színvonalas munká-
jukért. Közös céljaink – a hagyományok
ápolása, a helyi értékek megmentésére és
megõrzésére irányuló szándék – kiváló, hi-
bátlan megvalósítását láttuk tõlük. Remél-
jük, kezdeményezésük hagyománnyá növi
ki magát, s egyre többször mérettethetjük
meg tudásunkat Sárbogárdon Sárbogárd-
ról! S ezúttal gratulálunk a nyerteseknek, a
Mészöly Géza Általános Iskola diákjainak
is!

Alpekné Barna Nóra, Szent István Tagiskola
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Könyvtártörténeti totó
1. Melyik alakult meg elõbb?

1 Fejér Megyei Olvasótársaság
2 Két Garasos Olvasókör
x Iparos Olvasókör

2. Ki a városi könyvtár névadója?
1 Madarász László
2 Tinódi Lantos Sebestyén
x Madarász József

3. Mivel került be könyvtárunk névadója a
Guinness rekordok könyvébe?

1 A legrövidebb ideig volt az alsóház elnöke
2 95 évesen is felszólalt a parlamentben
x Kisebb megszakításokkal 67 évig volt képviselõ

4. Milyen madár szerepel névadónk családi címe-
rében?

1 gólya
2 sas
x flamingó

5. Hányadik születésnapját ünnepelte idén a
könyvtár?

1 60.
2 61.
x 62.

6. Mikor költözött jelenlegi helyére a városi
könyvtár?

1 1965
2 1981
x 2013

7. Az elmúlt 50 évben ki volt leghosszabb ideig
könyvtárigazgató Sárbogárdon?

1 Imre László
2 Sélley Edit (Szabó Istvánné)
x Homolya Margit (Tubel Lászlóné)

8. Hány történelmi folyóirat található a könyv-
tárban?

1 4 db
2 2 db
x 1 db

9. Milyen rendszeresen megjelenõ, helyi sajtóter-
mékeket lehet olvasni a könyvtárban?

1 Bogárd és Vidéke, Csodaceruza
2 Sárréti Híd, Szivárvány
x Bogárd és Vidéke, Sárréti Híd

10. Milyen dokumentumokat használhattok az ol-
vasótermi részben?

1 lexikonok, szótárak, mesék
2 lexikonok, szótárak, versek
x lexikonok, enciklopédiák, szótárak

11. Milyen audiovizuális dokumentumokat köl-
csönözhettek könyvtárunkból?

1 VHS-videokazetták, diafilmek, CD-ROM-ok
2 audio CD-k, DVD-k, diafilmek
x VHS-videokazetták, DVD-k, diafilmek

12. A könyvtár milyen külön gyûjteményekkel egé-
szíti ki szolgáltatásait?

1 zenei, helyismereti
2 zenei, EU-s
x zenei, EU-s, helyismereti

13. A költészet napján 2013-ban ki volt a könyvtár
vendége?

1 Tósoki Anikó
2 Kõrösi Zoltán
x Pataki Éva

13+1
Ha könyvtárosok lennétek, mivel tennétek szí-
nesebbé a könyvtár életét, milyen programo-
kon szeretnétek részt venni? (3-5 mondat)

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

ADVENTI KÉSZÜLÕDÉSRE,

avagy a második adventi hét alkalmából tartandó kézmûves-foglalkozásra (karácsonyi díszek,
angyalkák, dísztárgyak stb. készítése). A foglalkozást Novák Edith iparmûvész vezeti.

Idõpont: 2013. december 7-e (szombat) 10–12 óra.
Helyszín: Madarász József Városi Könyvtár.

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd és a Madarász József Városi Könyvtár közös rendezvé-
nye a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés – Sárbogárd város központjának megújítása”
címû projekt keretében elkülönítetett programalap felhaszná-
lásával, a „A könyvtár múltja, jelene és jövõje” c. minipro-
jekt keretén belül valósul meg.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Kérdezték
JÁRDAKÉRDÉS

A 63-as út mellett a vasúti átjárótól az OMV-benzinkútig nagy könnyebbséget je-
lentene a gyalogosoknak, rokkantkocsival, babakocsival közlekedõknek, ha rendes
járda készülne, mert az úton közlekedni számukra eléggé balesetveszélyes. Igaz,
most a Hotel Kovács mellett már épül egy járdaszakasz, de vajon elér-e a vasúti átjá-
róig, hogy a szépen elkészült Katona utcai járdának folytatása legyen?

Dr. Sükösd Tamás polgármester biztató választ adott. A szóban forgó járdasza-
kaszt, mely körülbelül húsz éve nyugvóponton volt, szándékuk szerint végig rendbe
teszik.

HIÁNYZÓ MENETREND

Utasok panaszolták, hogy a helyi busz menetrendje nincs kint sehol a töbörzsöki
buszmegállókban, ami jelentõsen megnehezíti a közlekedést. Márpedig sokaknak,
fõként idõseknek, ez az egyetlen eszköz, amivel eljutnak a vasútra, a rendelõbe, a
városközpontba. Az utazók kérik e hiányosság pótlását.

Jeleztem a problémát a polgármesternek, aki elmondta: valószínûleg letéphették a
menetrendeket (sajnos, már nem elsõ esetben); a pótlásukról gondoskodnak.

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

VERSENYFELHÍVÁS
A Honvéd Bajtárs Egyesület Sárbogárd és a Madarász József Városi Könyvtár

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VETÉLKEDÕT HIRDET
A FELSÕ TAGOZATOS KOROSZTÁLY SZÁMÁRA.

A jelentkezés menete
Az iskolákban, a helyi sajtóban, valamint a Madarász József Városi Könyvtár honlapján megtalál-
játok az elsõ feladatsort (könyvtártörténeti totó), amely a könyvtár történetéhez és névadójához
kapcsolódik. A megfejtéseket személyesen a könyvtárban (Sárbogárd, Ady E. út 105.), vagy
elektronikus formában (a konyvtar@mjvkonyvtar.hu címre) is eljuttathatjátok. A feladatlap
megoldásához segítséget kaphattok a városi könyvtárban.
Korcsoportok
A versenyt a felsõ tagozatos korosztály számára rendezzük. A csapatok összeállításánál, kérjük,
hogy vegyes korosztályú csapatok jelentkezzenek (pl. 2 fõ 5. osztályos, 1 fõ 7., 2 fõ 8. osztályos).
Jelentkezési határidõ a feladatlap leadásával: 2013. november 30.
A vetélkedõ idõpontja: 2013. december 7. 10–12 óráig.
A vetélkedõ helyszíne: Petõfi Sándor Gimnázium.
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd és a Madarász József Városi Könyvtár közös rendezvé-
nye a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés – Sárbogárd
város központjának megújítása” címû projekt keretében elkü-
lönített programalap felhasználásával „A könyvtár múltja, jele-
ne és jövõje” c. miniprojekt keretén belül valósul meg.
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JULI, AZ IKON
Nem szokott emlékezõ írás lenni a Refor-
mátusok Lapjában a publicisztika helyén,
vagy ha igen, akkor már több száz éves fo-
lyamatokra, személyekre, nagyhatású ál-
lamférfiakra (vagy nõkre) emlékezünk,
vagy nem is rájuk: munkásságukra, viselt
ügyükre, amelyeknek õk ikonjai. Sok oka
van ennek most, hogy mégis itt és így emlé-
kezem. A leglényegesebb és legközvetle-
nebb ezek közül, hogy tegnap megcsörrent
az édesapám telefonja. Önmagában ebben
semmi különös nincs – miért ne hívhatná
fel bárki édesapámat egy vasárnap délutá-
non…
A különös az volt, hogy a lelkésznõnk férje
számát jelezte ki a telefon. Innen már tud-
tuk, amit a gyászjelentés így mond:
Szabó Julianna életének hatvanegyedik
évében hazatért teremtõ Urához.
Hétgyermekes sárbogárdi lelkészcsalád
második gyermekeként, egyetlen leány-
ként született 1953-ban, szülei Szabó Imre
és Szabó Éva, a közelmúltban hazatért lel-
készházaspár. Sárbogárdon érettségizett,
majd teológiára készült, de szülei azt sze-
rették volna, ha elõtte szakmát tanul a sok-
szor szeleburdi lány. Így ismerkedett meg a
lelki kincsek elõtt a kézzelfogható kincsek-
kel ötvösként. Igazi, életérlelõ kincseit sze-
mélyes, meghitt kapcsolatokban kapta, és
így is adta õket tovább. Életét keretbe fog-
lalja az, ahogy nagy útra készülõket kísért
életük végén: éjszakákat virrasztott át
egyetemistaként a nagybeteg Ravasz Lász-
ló ágyánál, majd jó pár évtizeddel késõbb
szülei ágyánál, immár az alap–alsószent-
iváni missziói gyülekezet lelkipásztora-
ként. A halálos ágyak között hosszú és ne-
héz utat járt be:
a teológia után mûvészettörténészként is
diplomázott, évekig vezette a kecskeméti
Ráday Gyûjteményt. Másfél évtizedet élt
Hollandiában, ahol egy édesanyát vesztett
családban nevelte szeretettel a rábízotta-
kat. Innen jött haza harmadik férjével, Ge-
rard Hofmannal, hogy hosszú évekig a me-
zõfalvi, baracsi, kisapostagi és daruszent-
miklósi szórványok gondozásába fektesse
energiáit. Imaház épült, közösség formá-
lódott keze alatt. Bár ezekben a falvakban
már csak egy-egy református lélek akad, õ
hûséggel végezte szolgálatát akkor is, ami-
kor Alap–Alsószentiván helyben lakó lel-
késze lett.

Avantgárd Juli – legtöbben így hívták.
Hogy ezt õ is tudta-e, nem tudom. Azt tu-
dom viszont, hogy nála finomabb kézzel
kevesen nyúltak Isten üzenetéhez. Három
évvel ezelõtti súlyos betegsége után vissza-
jött a kómából, alig ötvenkilós csontváz-
ként, rekedt hangon, csillogó szemmel
szolgált a hideg alapi templomban, csomó
alapi, alsószentiváni gyerek gyûrûjében.
Klasszikus falusi pap volt, sosem volt zárva
az ajtaja, és alig lehetett úgy beszélgetni
vele, hogy ne szakítsa félbe a beszélgetést a
kiáltás: „Julika néni!”
Nemcsak bõrt rúgni jártak a parókiára a
gyerekek, hanem beszélgetni Isten szere-
tetérõl. Több alapi fiatalnak keresztanyja
lett, mert nem vállalta más a feladatot.
Emlékszem, a megújított templomért való
hálaadáson együtt szolgált legidõsebb és
legfiatalabb keresztlánya: egy operaéne-
kesnõ és egy kis cigánylány. Amiben való-
ban avantgárd volt, hogy félelem nélkül,
esendõségét vállalva, hatalmas szeretetre-
méltósággal tett félre minden, a hagyo-
mány feltétlen tiszteletébõl fakadó elvet,
elvárást, és beszélt arról, ami a lényeg: Is-
ten feltétlen, minden bûnt befedezõ szere-
tetérõl, amelyet megbizonyított a Jézus
Krisztusban. Szorongató istentiszteletek
emléke kötõdik bennem hozzá – szoronga-

tott az az õszinte rajongás, hódolat és sze-
retet, ahogyan ragaszkodott az õ Urához.
A hatvanadik születésnapján felköszön-
tötte a gyülekezet, és õ annyit kérdezett a
padokban izgõ-mozgó gyerekektõl: Gye-
rekek, ti szerettek élni? Tudjátok, hogy él-
ni mennyire csodálatos?
Szabó Julianna nekem nemcsak a lelké-
szem volt, hanem ikon. Ikonikus alakja
azoknak a lelkésznõknek, akik a palást sú-
lyos terhe alatt sem változnak férfivá. Akik
nemcsak a szószéken és koporsó mellett,
hanem betegágyak mellett is megállnak,
utána pedig, kínozza õket akármilyen be-
tegség, focicipõt húznak, és rúgják a bõrt a
gyülekezet gyermekeivel. Szabó Julianná-
nak nem született gyermeke, de szerte a vi-
lágban sokaknak jelentett elfogadó szere-
tetet. Nem volt nagy fõvárosi gyülekezetek
sztárprédikátora, nem volt tisztségviselõ,
nem volt elismert tudós. Sokkal több volt
annál: példa. Példa arra, hogy Isten eszkö-
zei vagyunk esendõségeinkkel együtt, és
arra, hogy az emberi élet nehéz útjairól,
megpróbáló vargabetûirõl is haza lehet,
haza kell térni, ha eljön az ideje annak,
hogy a legnehezebb helyen, otthon le-
gyünk Isten õrállói. A legnehezebb úton
ment el nyáron kezdõdött, súlyos betegsé-
ge után: haza, az Atyához, akinek kitartó,
egyszeri és megismételhetetlen szolgája
volt egy apró, kevesek által ismert refor-
mátus közösségben.

Bagdán Zsuzsanna
(Megjelent a Reformátusok Lapjában.)

Adventi készülõdés Sárszentmiklóson
Sok szeretettel várunk mindenkit, kicsiket és nagyokat, kreatív csalá-
dokat, kézmûveskedni vágyó barátokat november 30-án délután 2
órára a Sárszentmiklósi Klubba!

Ádventi és karácsonyi díszek készítése, jó hangulat, együtt a család,
várjuk a nagy napot! Kis gyerekek, nagy gyerekek, felnõttek és idõ-
sebbek!

Érezzük jól magunkat együtt és várjuk tevékenyen a kis Jézus eljöve-
telét!

DVD rendelhetõ a 2013. október 6-ai sárbogárdi

SZIMFONIKUS
KONCERTRÕL

a Bogárd és Vidéke Hírházban.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
telefon: 06 (25) 508 900.
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Lapszemle 1913. november 25.
A mozgókép immáron elérte a nagyközséget is. Ez tûnik ki a
rövidke hírbõl. A témához kapcsolódik az Irka-firka rovat humo-
ros írása, melynek középpontjában az akkori sztár, Valdemar
Psilander (1884–1917) áll. Õ a századelõ dán némafilmjeinek
egyik leghíresebb alakja volt, aki sajnos önkezével vetett véget
életének, alig a harmincon túl. Nevéhez több tucat film fûzõdik:
„Dorian Grey arcképe”, „A fekete álom”, „Az evangélista élete”,
„A nagy cirkuszi katasztrófa” stb. Egyébiránt, sok rajongó
sajnálatára, nõs volt.

IRKA-FIRKA

Psilander és a pesti lányok.
A mai lányok már nem Lohengrin Sigfried és a régi lovagokban
keresik az ideáljukat. Az õ álmuk hõse az ismert mozi Don Juan,
Psilander. Verset is faragtak rá a pajkos félhosszú ruhás lányok.
„Psilander Waldemár
Hogy szeretsz valld be már”
Nagyon sok féle hir keringett a dán mozikirályról. Úgy is állítot-
ták, hogy Psilander 27 éves, daliás, szép férfi, aki csakugyan meg-
érdemli a nõi szivek rajongását. Majd pedig aggastyánnak irták le,
aki nyámnyogva beszél, a hamut is mamunak ejti ki, mivel a fogai
mind kihullottak. A feje is kopasz, mint egy billiárd golyó. Ami
van rajta az mind ál. Hamis a haja, a fogai, a karcsuságát füzõ tart-
ja össze, szóval õ csak egy ál Psilander.
Egyik sem igaz. Psilander sem nem öreg, sem nem fiatal, hanem,
ami a leglesulytóbb: nõs. Nõs és hét gyereke van, elvált asszony a
felesége, aki szintén mozi diva.
Szegény pesti lányok, ti ugyan kesereghettek összetört szivetek
romjai felett. Lili barátnõm megfogadta, hogy õ ezek után soha-
sem megy férjhez. Szegény Lili!!
Ujabban ezt a hirt is megcáfolták. Psilander, nem nõs, csak lesz.
Psilander võlegény, egyre megy. Ez utóbbit, már hidegen fogad-
ták a pesti lányok. De hogy nem halt ki egészen a nõi szivekbõl ezt
bizonyitja az alábbi eset.
Az ifju ott térdel a lányka elõtt,
– Imádom magát egyetlen szép szerelmem. –
– Én is szeretem magát Géza. –
– Édes, édes, hát szeret, igazán szeret?
A leány lassan elgondolkozva felel.
– Igazán szeretem Géza, mert maga majdnem olyan, mint Psi-
lander. –
Pesti Rózsika.
HIREK
– Állandó „mozi” Sárbogárdon. Sárbogárd község képviselõtes-
tülete f. hó 21-én tartott rendkivüli közgyülésen ujból foglalko-
zott az „Apolló” mozgófénykép szinház „mozi” felállitása iránt
beadott ajánlatával. A képviselõtestület az „Apolló” vállalatnak
Sárbogárd község területére 1914. évi január hó 1-tõl kezdõdõ 10
évre a kizárólagos engedélyt évi 500 kor. lefizetése ellenében
megadta. A vállalat által fizetendõ összeg a képviselõtestület ha-
tározata értelmében utcza világitásra lesz forditva.

(-b -n)

Zenés áhítat Rétszilason
Három felekezet részvételével zenés áhítaton töltõdhettünk fel
vasárnap délután a rétszilasi imaterem falai között.

Szummer Ádám, Koska György (fúvó-
sok) és Jákob Zoltán (zongora) hang-
szerhármasa nyitotta meg az alkalmat,
majd Varga László katolikus hitoktató
köszöntötte az egybegyûlteket. Hek-
sziné Somogyi Rózsa Túrmezei Erzsé-
bet egyik versét olvasta föl.
A sárszentmiklósi önkumenikus ének-
füzetbõl közös ének (Felséges Isten,
nagy nevedet áldom) készítette elõ
Bõjtös Attila imáját
és gondolatait, aki a
reménység vasár-
napján a nap mottó-
ját bontotta ki, idéz-
ve Móricz Zsig-
mond Légy jó mind-
halálig címû regé-
nyébõl. Amikor el-
jön az idõ, akkor
nem igazságtalan
ítélõszék elõtt ál-
lunk majd – mondta
–, hanem az irgal-
mas Krisztus elõtt,
akit már ismerünk, s akiben Isten szeretete hajol le elénk.
Ezután a sárbogárdi református gyülekezet énekkarának szolgá-
latát hallhattuk két felvonásban, Jákob Zoltán vezényletével, a
két fúvós, valamint Bõjtös Attila gitár- és Takács Anna klarinétkí-
séretével. A „Drága Szentlélek jöjj, vigasztalónak jöjj” refrénû
ének különösen szívhez szóló volt repertoárjukban.
A két zenés blokk között Horváth István, a gimnázium tanára, a
miklósi református gyülekezet tagja mondott köszönetet a

rétszilasiaknak a hitéletben való aktív
jelenlétükért, támogatásukért, melyet
bizonyított a nemrég megjelent Mus-
tármagnyi gyülekezet címû kötetbõl
felidézett nevekkel, momentumokkal
is.
Végül közös ének után Hegedûsné
Erdõdi Judit mindenkit egy kis szere-
tetvendégségre invitált.

Hargitai–Kiss Virág
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TÚRÓSGOMBÓC-LEVES
Hozzávalók: zsír, vöröshagyma, egy evõkanál liszt, õrölt paprika,
só, 2 kanál tejföl, 20 dkg túró, 1 tojás.
Dió nagyságú zsírban egy kis vöröshagymát finomra vágva megpi-
rítunk szép világosra, meghintjük egy kevés liszttel (kb. egy evõka-
nál) egy kis õrölt paprikát teszünk bele. Felengedjük 1/4 liter víz-
zel és megsózzuk. Ha jól kiforrt, 2 kanál tejfölt teszünk hozzá. 20
dkg túrót villával megtörünk, hozzáadunk egy kis sót, 1 egész to-
jást, egy jó marék lisztet, jól átgyúrjuk, kis gombócokat formálunk
belõle. A levesbe belefõzzük a gombócokat, ha jól megfõtt azon-
nal tálaljuk.

TEJSZÍNES CSIRKE
Hozzávalók: 60 dkg csirkemell, 1 csomag gombalevespor, 5 dl tej-
szín (habtejszín).
A tepsibe beleöntjük a tejszín felét, a húst 2 centis csíkokra vág-
juk. A húscsíkokat beleforgatjuk a levesporba, és sorba a tepsibe
rakjuk. Minden sort a maradék tejszínnel meglocsolunk. Sütjük
addig, míg a teteje pirosodni kezd. Rizzsel tálaljuk. Nagyon fi-
nom, kiadós étel.

REPÜLÕKRÉMES
A tésztához: 25 dkg liszt, 7 dkg vaj, 1 egész tojás, 1 kiskanál sza-
lalkáli, 2 evõkanál porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, kb. 0,5 dl
tej.
Az alapanyagokat alaposan összegyúrjuk, hogy rugalmas tésztát
kapjunk. 3 felé osztjuk, 3 lapot sütünk belõle. Vékonyra, lehetõ-
leg egyforma téglalapra nyújtjuk õket, majd a nyújtófa segítségé-
vel vajazott, lisztezett tepsikbe fektetjük. Elõmelegített sütõben,
180 fokon kb. 10 perc alatt megsütjük.
Alsó krém: 25 dkg vajat, 25 dkg porcukrot 2 evõkanál kakaóval ki-
keverünk, 2,5 dl tejet 5 evõkanál liszttel simára keverünk, és sûrû-
re fõzzük, majd langyosra hûtve a vajkrémhez keverjük.
Felsõ krém: 1 csomag vaníliás pudingot az elõírásnak megfelelõ-
en megfõzünk, majd 1 csomag vaníliás cukrot, 5 dkg vajat 4 evõka-
nál cukorral, 1 egész citrom reszelt héjával együtt krémesre keve-
rünk.
Az alsó lapra barna krém, felülre a pudingkrém kerüljön. A tész-
tától nem kell megijedni, hajszálvékonyra kell nyújtani, lehetõleg
azonos téglalapokra. Sütés után kemény lesz, vigyázat, törékeny!
Összeállítás után legalább egy éjszakát hûtõben pihentetjük, alu-
fóliával letakarva, a tészta szépen meg fog puhulni. Csak ha meg-
puhult, akkor igazítjuk formára. Nagyon finom, könnyû, és mégis
laktató sütemény. Remek vendégvárónak, nálunk az egyik ked-
venc.

NAGYMAMA RECEPTJEI AZ ADATOKRÓL
Mérjük a koleszterinszintet, a vércukorszintet, a vérnyomást, a
testtömegindexet, vigyázunk az egészséges táplálkozásra, igyek-
szünk megfelelõ ideig szabad levegõn tartózkodni, tudatában va-
gyunk annak, hogy a mozgásszegény életmód civilizációs ártalom,
ezért számosan kocogunk, ha akad rá egy kis idõnk. Szóval min-
dent megteszünk. Aztán jön egy tájfun vagy egy földrengés, és
több ezren ott fekszünk az utcákon temetetlenül, bár elõzõ napon
rendesen megmértük a vérnyomásunkat. Vannak, akik életben
maradnak. Közülük egyesek rendesen megmérték, amit meg kel-
lett mérniük, mások nem törõdtek az egésszel. A túlélõk közül
többen álarcfélével védekeznek a szinte kibírhatatlan hullaszag
ellen. A minapi természeti szörnyûség magyar tanúja, a tudósító
nem tudta feldolgozni közvetlen élményeinek lélektani hatását,
szállására érve legalább fél óráig zuhanyozott, többször is alapo-
san lesikálta magát, hogy lemossa magáról a borzalom emlékét.
A Fülöp-szigeteki katasztrófa szavak nélkül is többet mond az
emberi életrõl, mint a legbölcsebb filozófusok. A tanulságot sem-
miféle zuhanyozás nem képes lemosni rólunk. Élsz, örülsz, ne-
vetsz, finom ételekkel tömöd a gyomrodat, és egyszer slussz…
Voltál, voltál, és nem vagy. Ez felfoghatatlan. Egy mûködõ tudat
nem képes tudomásul venni a saját akármikor bekövetkezhetõ
megszûnését. Felfoghatatlan, hogy a szellemem, amely szárnyal a
világ felett, mint egy madár, csodákat él át, befogadja, tudja a lét
gazdagságát, egyszer csak elmúlik. A tudat, amely folyamatosan
küzd, és nem ismer akadályt, egyetlen dologgal nem képes meg-
birkózni: saját abbamaradásának tudomásul vételével.

Érdekes dolgot olvasok a világhálón. A Fülöp-szigetek rommeze-
jén csetlõ-botló túlélõk elõször a templomokat kezdik újjáépíteni.
Tudjuk, hogy az ottani lakosság igen vallásos. Láttuk a tévében a
hátborzongató tudósítást, hogy egyes fiatalok Krisztus keresztre
feszítésének gyötrelmeit képesek oly mértékben saját magukra
nézve is elvállalni, hogy õk is keresztre feszíttetik magukat, és bi-
zony hosszú vasszögekkel átveretik a kezüket és lábukat. Láttuk a
képernyõn a kalapácsot, láttuk, ahogy az eleven húsba behatol a
szög. Ott állt a jelenet körül a tömeg, akárcsak kétezer évvel ez-
elõtt Jeruzsálemben, az Olajfák hegyén. Nekünk, mai európaiak-
nak, akiknek kiemelkedõ életcélja a vásárlás, érthetetlen a vallá-
sosságnak ekkora elragadtatottsága. Egy kicsit irigyeljük is ezeket
a barna bõrû embereket. Irigyeljük, hogy õk a néhány évtizednyi
földi életen túl képesek egy örökkévaló életet elképzelni maguk-
nak. Itt közülünk is járnak néhányan templomba, elvileg hisznek a
túlvilági életben, de olyan nagyon nincsenek meggyõzõdve arról,
hogy az utolsó injekciók után várja õket egy csodás örök létezés az
isteni sugárzás közegében. Ezért ragaszkodunk tíz körömmel a
rongyos életünkhöz, szedjük a táplálék-kiegészítõket, vitamin-
tablettákat, cseppeket, hogy jaj, csak minél késõbbre toljuk ki az
elkerülhetetlent. És ezért mérjük szorgalmasan azokat a bizonyos
egészségügyi adatokat. Ahelyett, hogy építenénk a templomot.

L. A.

A következõ napokban moz-
galmas, gyakran csapadékos
idõre készülhetünk. Csütör-
tökön és pénteken túlnyomóan borult lesz felettünk
az ég, és sokfelé számíthatunk esõre vagy záporra.
Kevés napsütés inkább csak a délkeleti megyékben
lehet. Utóbbi tájakon lesz a melegebb is. Itt még
megközelítheti, sõt el is érheti a csúcshõmérséklet a
14-15 fokot, míg a borult, csapadékos tájakon általában 10 fok kö-
rül, vagy kevéssel ez alatt alakulnak a maximumok. Szombaton
valamivel kevesebb csapadék várható, ekkor kevés napsütésre is
van remény az ország nagy részén. Vasárnapra virradó éjszaka
azonban egy újabb mediterrán ciklon érkezésére számítunk, így
ismét sokfelé lehet esõ vagy zápor. A ciklon hátoldalán vasárnap
délutántól viharos északi széllel már hideg, sarkvidéki eredetû le-
vegõ érkezhet hazánkba, jelentõsen csökken a nappali felmelege-
dés, és éjszakánként többfelé megjelenhetnek a fagyok. Hétfõn
felhõátvonulásokra számíthatunk több-kevesebb napsütéssel,
szórványos záporokkal, sõt a hegyekben és a nyugati megyékben
akár hózáporok is kialakulhatnak.

www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS
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A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd a KDOP-3.1.1/B-
11-2012-0001 „Újratervezés – Sárbogárd város központjának
megújítása” címû projekt keretében elkülönítetett program-
alap felhasználásával megvalósuló „A könyvtár múltja, jelene
és jövõje” c. miniprojekt keretében az olvasással, a könyvtárral
kapcsolatos élmények, benyomások képi megjelenítésére

IRODALMI PÁLYÁZATOT ÍR KI.

A pályázat célja, hogy a pályázók az olvasásról, a könyvtárnak a
tanulásban, ismeretátadásban betöltött jelenlegi és jövõbeni
szerepérõl szóló értékes gondolatokat fogalmazzanak meg
versben, vagy prózában. Várjuk korhatár nélkül a pályamûve-
ket az alábbiak szerint.

A pályázat feltételei: a pályamû felajánlása a miniprojekt kere-
tében megvalósuló kiállítás számára. Egy pályázó maximum
három pályamûvel pályázhat.

Terjedelmi megkötések: versek terjedelme max. 10 versszak
és/vagy 1500 karakter. Versének formáját minden pályázó ma-
ga választja meg, de a zsûri a versek elbírálásánál figyelni fog
arra, mennyire jól, tömören és találékonyan kezeli a szerzõ az
általa választott formát, ismeri és betartja-e annak szabályait.
Prózai alkotásoknál: elektronikus formában 2 oldal (A/4 for-
mátumban), 12-es betûméret, Times New Roman betûtípus.

Értékelés: a beküldött pályamûveket szakemberekbõl álló zsû-
ri értékeli.

A pályamûveket kizárólag elektronikus formában a következõ
e-mail címen fogadjuk: hbe.sarbogard@gmail.com.

Kérjük, hogy a pályázók a tárgy mezõbe írják be: „Irodalmi pá-
lyázat”.

Az e-mailben mindenképpen szerepeljen: a kategória megje-
lölése, a pályamû neve, a pályázó neve, életkora, lakcíme, gyer-
mekeknél a felkészítõ/segítõ pedagógus, vagy szülõ neve és
e-mail címe, telefonszáma, a pályázó/felkészítõ telefonszáma,
elérhetõsége, a megjelenéshez, megjelentetéshez/kiállításhoz
való hozzájárulás, a pályamû felajánlása a kiíró által rendezen-
dõ kiállítás számára.

A kiíró személyes jellegû adatot kizárólag a pályázattal össze-
függésben kezel és tárol, azt harmadik személy részére kizáró-
lag a díjak átadásával kapcsolatban (vagy ha erre jogszabály
kötelezi) adhat ki.

Nevezési határidõ: 2013. november 26., 18 óra. A zsûri által ki-
választott alkotók meghívást kapnak a József Attila Mûvelõdé-
si Központban 2013. december 7-én 15 órakor kezdõdõ díját-
adásra és a kiállítás megnyitójára. A zsûri által kiállításra kivá-
lasztott mûvek alkotói emléklapot kapnak, a díjazottak pedig
oklevélben és jutalomban részesülnek.

Az alkotások beküldésével a pályázók, kiskorú gyermek esetén
szülei, illetve a felkészítõ tanár beleegyezésüket adják abba,
hogy a beküldött pályamunkát a kiíró mind elektronikus, mind
nyomtatott formában közzétegye. A pályázó mindenféle ho-
noráriumról lemond.

További információ: Gál Sándor, 06 (20) 4608 508,
hbe.sarbogard@gmail.com

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd a KDOP-3.1.1/B-
11-2012-0001 „Újratervezés – Sárbogárd város központjának
megújítása” címû projekt keretében elkülönített programalap
felhasználásával megvalósuló „A könyvtár múltja, jelene és
jövõje” c. miniprojekt keretében az olvasással, a könyvtárral
kapcsolatos élmények, benyomások képi megjelenítésére

FOTÓPÁLYÁZATOT ÍR KI.
A pályázaton történõ részvétel szabályai és feltételei:
– A fotópályázaton részt vehet minden amatõr és hivatásos fo-
tós életkortól függetlenül.
– A pályázatra pályázónként maximum három alkotás nevez-
hetõ.
– A felvételt tartalmazó fájl típusa JPG, vagy JPEG lehet, mé-
ret: hosszabbik oldal minimum 1400 pixel, álló kép esetén mi-
nimum 1000 pixel. A maximum méret nem haladhatja meg az 5
MB-ot. A pályázatra sorozatok nem nevezhetõk.
– A pályázaton csak eredeti, utólagos korrekciótól, változta-
tástól vagy szerkesztéstõl mentes felvételek vehetnek részt.
Amennyiben az elkészített eredeti felvétel mérete az 5 MB mé-
retet meghaladja, az átméretezés megengedett annak érdeké-
ben, hogy a felvétel a pályázaton részt vehessen. A kép nem
tartalmazhat képre írt karaktereket (pl. dátumot, szerzõi meg-
nevezést), keretet, vagy vízjelet.
Nevezési határidõ: 2013. november 26., 18 óra. A fotókat eddig
a határidõig kell elektronikus formában elküldeni a
hbe.sarbogard@gmail.com e-mail címre, vagy feltölteni a Ma-
darász József Városi Könyvtár kijelölt számítógépére, a kitöl-
tött nevezési lapokkal együtt. A pályázó adatait nevezéskor, a
képekhez tartozó képcímet és képaláírást a képek feltöltése-
kor adják meg. A kép mellett megadott cím fog szerepelni a ki-
állított kép alatt. A file-nevek lehetõleg ne tartalmazzanak szó-
közt vagy egyéb speciális karaktert. Nevezési lapok 2013. no-
vember 9-étõl letölthetõk a www.hbesarbogard.hu weboldal-
ról, illetve nyomtatott formában átvehetõk a Madarász József
Városi Könyvtárban.
A kiírók nem vállalnak felelõsséget azért, ha az elkészült felvé-
tel technikai okokból a megadott határidõig nem tölthetõ fel.
A zsûri által kiválasztott alkotók meghívást kapnak a József
Attila Mûvelõdési Központban 2013. december 7-én 15 órakor
kezdõdõ díjátadásra és a kiállítás megnyitójára.
Szerzõi jogok: a pályázaton résztvevõk a pályamû(vek) bekül-
désével automatikusan elfogadják a kiírás feltételeit, és egy-
ben hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályamunkákat (szerzõvel,
címmel ellátva) a kiírók kiállítás keretében publikálják. A pá-
lyázó a kép(ek) beküldésével kijelenti, hogy a fotó(ka)t õ készí-
tette, és rendelkezik a közlés jogával. A pályázó tudomásul ve-
szi, hogy a beadott kép(ek) elkészítésével és nyilvános bemuta-
tásával okozott esetleges személyiségi és szerzõi jogsértésekért
minden felelõsség a pályázót, a szerzõt terheli, beleértve a jog-
sértéssel bekövetkezõ anyagi felelõsséget is.
A kiíró személyes jellegû adatot kizárólag a pályázattal össze-
függésben kezel és tárol, azt harmadik személy részére kizáró-
lag a díjak átadásával kapcsolatban (vagy ha erre jogszabály
kötelezi) adhat ki.
A pályázaton nevezési díj nincs.
A zsûri által kiállításra kiválasztott fotók alkotói emléklapot
kapnak, a díjazottak pedig oklevélben és jutalomban részesül-
nek.

További információ: Gál Sándor, 06 (20) 4608 508,
hbe.sarbogard@gmail.com
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BOGÁRD és VIDÉKE–ARANY ÁSZOK
városi teremlabdarúgó-bajnokság

III. forduló

Twister Galaxy–Légió 2000,
Pentagri 2:2 (0:1)

A mérkõzéseket Tóth I. vezette.
Twister Galaxy: Bognár – Fekete, Balogh,
Kaló, Simon.
Csere: Killer I., Kristóf, Palásti.
Légió 2000, Pentagri: Szilágyi I. – Németh,
Csuti Z., Vereczkei, Dombi V.
Csere: Dombi Z., Szilágyi II.
1. perc: Vereczkei lövésébe Balogh lépett
bele, a labda a mezõnybe vágódott. 2. perc:
Vereczkei óriási helyzetben a felsõ lécre
vágta a labdát. A másik oldalon Szilágyi I.
védte Kaló lövését. 5. perc: Dombi V. lõtt
kapu fölé kecsegtetõ helyzetben. 7. perc:
Simon lövését Szilágyi I. szögletre ütötte.
8. perc: Szilágyi kapus hosszú kidobását
Csuti Z. fejjel csúsztatta a kapuba. 9. perc:
Csuti lövését Bognár lábbal hárította. 11.
perc: Németh lõtt szorongatott helyzetben
kapu mellé. 12. perc: Killer I. perdítését
Szilágyi kapus szögletre ütötte. 13. perc:
Baki lövése kerülte el a kaput. 14. perc:
Bognár kapus emelése majdnem a kapu-
ban kötött ki a kint álló Szilágyi fölött. 15.
perc: Dombi Z. lövését Bognár lábbal rúg-
ta szögletre. 16. perc: Simon lövését bra-
vúrral szögletre hárította. Nagyon jó iramú
elsõ félidõt produkált a két csapat. 21.
perc: Szilágyi II. szorongatott helyzetben
kapu fölé trafált. 22. perc: Dombi V. lövése
akadt el Kalón. 23. perc: Kristóf perdítette
kapu mellé Kaló szögletét. 24. perc: Dom-
bi Z. átadását Baki pofozta a kapuba, 0:2.
26. perc: Fekete távoli lövése kerülte el a
kaput. 27. perc: Kristóf kecsegtetõ helyzet-
ben kapu fölé rúgta a labdát. 28. perc: tá-
madott a Twister. 28. perc: Killer szabad-
rúgása Szilágyiról Kristóf elé pattant, aki
kapu fölé vágta a labdát. 30. perc: Dombi
V. lövését Bognár lábbal rúgta ki a me-
zõnybe. 32. perc: Vereczkei nagy helyzet-
ben kapu fölé emelt. 33. perc: Csuti Z. lö-
vését védte Bognár. 34. perc: szépen kidol-
gozott támadás után Kaló szépített. 35.
perc: Dombi Z. emelését védte Bognár. 36.
perc: szabadrúgásból Simon kilõtte a jobb
alsó sarkot a rosszul felállt sorfal mellett.
37. perc: Csuti Z. lövésébe Kristóf az utol-
só pillanatban lépett közbe. Az eredmény
ezek után már nem változott. A döntetlen
igazságosnak mondható.
Sárga lap: Balogh.
Góllövõk: Kaló, Simon ill. Csuti, Baki.

Sárkeresztúr Kike–
FLD Ászok Ásza 0:2 (0:1)

Sárkeresztúr Kike: Visi – Szauervein,
Hajdinger, Geiger, Sütõ G.
Csere: Kiss, Sütõ Z., Jancski.
FLD Ászok Ásza: Farkas – Vinklmann,
Magyar, Bíró, Bor.

Csere: Mihalkó, Turcsik.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Bor, Mihalkó.
Góllövõ: Bor 2.

Spuri–Extrém 0:4 (0:1)

Spuri: Kiszl – Bereczki, Szabó, Imre, Hu-
szár L.
Csere: Banda, Bozsoki, Czeiner, Fésû.
Extrém: Németh – Flõgl, Dévényi, Hor-
váth D., Szabó A.
Csere: Horváth T., Huszár Cs.
1. perc: Huszár L. hagyott ki nagy helyze-
tet. 3. perc: Horváth D. tartott rá Szabó
Gy. lábára. 4. perc: Kiszl tisztázott Szabó
A. elõl. 5. perc: Szabó A. emelt sarokkal
kapu fölé. 6. perc: Szabó A. lövése gólhely-
zetben Kiszlben akadt el. 7. perc: Fésü hi-
bázott nagy helyzetben, majd a másik olda-
lon Horváth D. lövését Kiszl biztosan fog-
ta. 8. perc: Dévényi nagy erejû lövése Ban-
da hátáról vágódott szögletre, majd Flõgl
lõtt kapu mellé. 9. perc: Fésû lövését Né-
meth biztosan hárította. 11. perc: Dévényi
szögletét Flõgl fejelte kapu fölé. A másik
oldalon Fésû nagy helyzetben kapu mellé
lõtt. 13. perc: Flõgl szabadrúgása a sorfal-
ban akadt el. 14. perc: Banda távoli lövése
nem okozott gondot Némethnek. 14. perc:
Horváth T. lövése Kiszlt fejbe találta. Állt
a játék. 17. perc: Horváth D. addig-addig
forgolódott a labdával, míg végül a kapuba
gurított, 0:1. 18. perc: Huszár Cs. lõtt kapu
mellé. Majdnem megúszta gól nélkül az el-
sõ félidõt a Spuri. 22. perc: Szabó A. addig
cselezett a kapu elõterében, míg lövése el-
kerülte a kaput. Ha egybõl ellövi, Kiszl vert
helyzetbe kerül. 24. perc: Bereczki lõtt ka-
pu fölé. 25. perc: Fésû lövését Németh
szögletre tolta. 28. perc: Szabó Gy. lövését
Németh Fésü elé ütötte nagy helyzetben
kapu mellé lõtt. 29. perc: Szabó Gy. sem ta-
lálta el a kaput. 30. perc: Szabó Gy. óriási
helyzetben kapu mellé perdített. 33. perc:
Czeiner rosszul végezett el szabadrúgást,
melyre Horváth T. rácsapott, egyedül tört
a kapura, és nem hibázott, 0:2. 35. perc:
megpecsételte a Spuri sorsát Dévényi talá-
lata, 0:3. 36. perc: Szabó Gy. gólhelyzetben
kapu mellé lõtt, egymás után kétszer is. 38.
perc: Dévényi átadásából Horváth T. állí-
totta be a végeredményt.
Góllövõk: Horváth D., Horváth T. 2, Dévé-
nyi.
A helyzet kihasználásával adós maradt a
Spuri!

Toledó 2005–Cece Old Boys
1:7 (0:4)

Toledó 2005: Csuti J. – Barabás R., Csuti
T., Fûrész, Kiss.
Csere: Barabás B., Méhes.

Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Szik-
szai, Fülöp T., Németh Zs.
Csere: Horog, Lakos, Tóth.
1. perc: Mikuli lövését blokkolta Barabás
R., a kipattanó labdát Fülöp T. kapásból
lõtte, Csuti J. védett. 2. perc: megszerezte a
vezetést a cecei csapat. Németh átadásába
Fülöp T. beletette a lábát, a labda a kapu-
ban kötött ki, 0:1. 3. perc: Szikszai lövése
Barabás R. lábáról vágódott fel, helyzet
oda. 4. perc: Mikuli félfordulatból leadott
lövése kerülte el a kaput. 5. perc: Kiss elõl
Fülöp Gy. kiöklözte a labdát. 6. perc: Fü-
löp T. átadását Németh gurította a kapu-
ba, 0:2. 7. perc: Barabás B. lövését Fülöp
Gy. lábbal hárította. 9. perc: Horog átadá-
sát Lakos kapásból kapu mellé lõtte. 10.
perc: Barabás B. lövését Fülöp Gy. szöglet-
re tolta. 11. perc: Fülöp T. lövésével szem-
ben Csuti J. tehetetlen, 0:3. 14. perc:
Mikuli lövése Barabás R. hátáról került
szögletre. 15. perc: Fülöp T. lövése akadt el
Csuti J. lábai között. 16. perc: Barabás B.
lövését Fülöp Gy. rúgta ki a mezõnybe. 17.
perc: Barabás B. óriási helyzetet hagyott
ki. 18. perc: Horog lõtt helyzetben a kapu
fölé. 19. perc: Fülöp T. növelte az elõnyt,
0:4. 21. perc: Németh nagy erejû lövését
védte Csuti J., Fûrész lövése meg elkerülte
a kaput. 22. perc: Barabás B. átadását Mé-
hes kapu mellé perdítette. 23. perc: Né-
meth alig emelt a kapu fölé. 25. perc: Fû-
rész lövése Fülöp Gy. lábáról vágódott a
mezõnybe. 27. perc: Csuti T. kapu mellé
lõtt. 28. perc: elõbb Szikszai hibázott
ziccerhelyzetben, a kipattanót meg Fülöp
T. vágta kapu fölé. 30. perc: Németh Zs.
hatalmas gólt ragasztott Csuti J. kapujába,
0:5. 31. perc: Németh átadásából Lakos
növelte az elõnyt, 0:6. 32. perc: Mikuli lö-
vése kerülte el a kaput. 33. perc: Fülöp T.
harcolt ki egy labdát, de kapu mellé csõ-
rözte azt, majd Horog, Csuti J. belõtt. 36.
perc: Fülöp T. perdítését Csuti J. védi. 39.
perc: kijátszott helyzet után Mikuli is
feliratkozott a góllövõk közé, 0:7. 38. perc:
a kihagyott helyzetek után Méhes talált a
kapuba, 1:7. 39. perc: Szikszai erõs lövését
Csuti J. szögletre ütötte. Ez volt a jó iramú
mérkõzés utolsó eseménye.
Sárga lap: Barabás R.
Góllövõk: Méhes ill. Fülöp T. 3, Németh 2,
Lakos, Mikuli.

Tabella

1. Extrém 3 3 - - 18:2 9
2. FLD Ászok Ásza 3 3 - - 14:5 9
3. Légió 2000, Pentagri 3 2 1 - 8:3 7
4. Cece Old Boys 3 1 - 2 10:9 3
5. Sárkeresztúr Kike 3 1 - 2 7:11 3
6. Spuri 3 1 - 2 6:11 3
7. Twister Galaxy 3 - 1 2 6:15 1
8. Toledó 2005 3 - - 3 2:15 0

Góllövõlista

1. Bor József, FLD Ászok Ásza, 8 gól.

Gróf Ferenc
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Gazdagabbak lettünk 3 ponttal
A mérkõzés kezdõrúgását Horváth István
végezte el.

Horváth István sportpályafutását 1966-
ban kezdte az ifiben mint középhátvéd. A
felnõttcsapatba 1972-ben került fel. Na-
gyon erõs, megye I-es csapatunk volt akko-
riban, ezért sokszor csak csereként játsz-
hatott. A 80-as években vált kezdõ játékos-
sá. Súlyos sérülése miatt 1983-ban abba
kellett hagynia az aktív futballt. Azóta
rendszeres támogató és állandó meccsre
járó, szurkoló.
Az egyesület nevében köszönjük a Sár-
szentmiklóson eltöltött eredményes sport-
éveket, és jó egészséget kívánunk neki a
jövõben!

Sárszentmiklósi SE–Lepsény 4-1
Csapatunk ismét 3 ponttal gazdagodott,
nem meglepõ módon, mert mind erõben,
kitartásban, akaratban és tudásban is felül-
múltuk vendégünket. Az elsõ találat szer-
zõje Fekete; egy oldalról belõtt labda su-
hant a hálóba, amibe csak beleérni tudott.
A következõt Szabó Sz. lõtte egy méterrõl
az üres kapuba egy oldalról érkezõ szabad-
rúgás után. A harmadik Varga nevéhez fû-
zõdik, aki okosan gurította az alapvonalról
visszapasszolt labdát a kapu jobb alsó sar-
kába. A negyedik találat szerzõje Lajtos;
kicsit kisodródott helyzetbõl a baloldalról
verte a kapust egy az egy ellen. A végére
sajnos egy tizenegyest összehoztunk egy
lerántással, ez azonban csak a szépítésre
volt elegendõ.
Az ifi 0-1-rõl fordított 4-1-re a kiemelke-
dõen játszó, mesternégyest szerzõ Szakács
S. vezérletével.
A 15. fordulót idegenben, Seregélyesen
játsszuk a téli szünet elõtt.

Öregfiúk eredménye:
Mezõszilas–Sárszentmiklós 1-1

Ezúton tájékoztatjuk a sportbarátokat,
szurkolókat, hogy a Magyar Labdarúgó
Szövetség által korábban meghirdetett
elõminõsítési TAO-pályázat keretében
megkezdõdött a klubépület felújítása. Je-
lenleg a tetõfelújítás munkálatai folynak.

Sárszentmiklósi SE

Könnyedén hoztuk a kötelezõt
Ercsi SE II–VAX KE Sárbogárd 18-36 (10-19)
Fejér megyei I. o., 8. forduló
Vezette: Fazekas–Vargáné.
Sárbogárd: Sohár – Szabó J. Zs., Bodoki
15, Pluhár 2, Rehák 1, Kaló 5, Goldberger
6.
Cserék: Németh I. – Iker 1, Oláh 2, Suplicz 4.
Edzõ: Bodoki György.
Szombat délután Ercsibe utaztunk, hogy
lejátsszuk az idénybeli 8. mérkõzésünket
is. Az ellenfél a fiatalokból álló NB II-es
Ercsi SE utánpótláscsapata volt. Velük
idén már egyszer találkoztunk az 1. fordu-
lóban, akkor nagyon simán 51-14 arányban
gyõztünk.
A mérkõzésre elég foghíjasan érkeztünk,
sok hiányzóval. Az elején kicsit döcögõsen
kezdtük a mérkõzést, ami talán arra volt
fogható, hogy õket már egyszer nagyon si-
mán legyõztük. Az elsõ félidõben nagy-
részt a kezdõ sor játszott és kapott soknak
számító 10 gólt.
A második félidõben mindenki lehetõsé-

get kapott bõsé-
gesen azok kö-
zül, akik még
idén nem túl so-
kat lehettek a

pályán. Bemutatkozott Oláh Levente, aki
2 gólt szerzett elsõ mérkõzésén a VAX KE
Sárbogárd színeiben. Fontos mérkõzés
volt ifj. Bodoki György számára, hiszen 15
góljával tovább növelte elõnyét a góllövõ-
lista élén.
A hétvégén hosszú idõ után újra hazai pá-
lyán lépünk pályára. Az ellenfél a Marton-
vásár SE csapata lesz, a mérkõzés szomba-
ton 18 órakor kezdõdik a Mészöly Géza
Általános Iskolában. Sok szeretettel vá-
runk minden szurkolónkat a 2013-as nap-
tári év utolsó hazai mérkõzésén!
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

Tabella

1. Rácalmás SE 7 6 0 1 230 156 12

2. VAX Sárbogárd 7 5 0 2 224 161 10

3. DAC 6 5 0 1 192 130 10

4. Bicskei TC 7 4 0 3 165 145 8

5. Seregélyes PDSE 7 3 0 4 184 211 6

6. Martonvásári KSE 7 1 0 6 156 184 2

7. Ercsi SE II. 7 0 0 7 109 273 0

Rehák Tamás

FELHÍVÁS
Tisztelt gyermekvédelmi

kedvezményben részesülõ szülõk!
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §
értelmében a rendszeres gyermekvédelmi jo-
gosultsághoz kapcsolódó, évi kétszeri (au-
gusztus-november) támogatást fogyasztás-
ra kész étel, tanszer és ruházat vásárlására
felhasználható 5.800 Ft/fõ Erzsébet-utalvány
formában kell nyújtani a 2013. november 1.
napján is fennálló jogosultság esetén a jogo-
sultak részére.
Az utalványok kiosztása az alábbi helyen és
idõben történik meg:
polgármesteri hivatal, Sárbogárd, Hõsök
tere 2. földszint, ügyfélszolgálati iroda
2013. november 26. (kedd) 8–15 óra (A-tól
J-ig);
2013. augusztus 27. (szerda) 8–15 óra
(K-tól Sz-ig);
2013. augusztus 28. (csütörtök) 8–15 óra
(T-tõl Zs-ig).
Kérem a jogosult szülõt, vagy nagykorúvá
vált gyermeket, hogy szíveskedjen az utal-
ványt személyesen, vagy írásbeli meghatal-
mazottja útján a jelzett családi nevének kez-
dõbetûjét tartalmazó idõpontokban átvenni.
Kérem figyelembe venni, hogy az adott na-
pon kizárólag az adott kezdõbetûkhöz tartozó
személyek Erzsébet-utalványai állnak rendel-
kezésre.

Sárbogárd város jegyzõje

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a
VERTIKÁL Közszolgáltató Zrt. (8154 Polgárdi,
Bocskai u. 39.) megküldte önkormányzatunk
részére a települési hulladékkal – a háztartási
és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd
hulladékkal – és az elkülönítetten gyûjtött
hulladékkal végzett hulladékkezelési közszol-
gáltatásra vonatkozó, a közszolgáltató és az
ingatlantulajdonosok közötti közszolgáltatási
jogviszonyt szabályozó, az „Általános Köz-
szolgáltatási Feltételek”-et összefoglaló köz-
leményét.
Az „Általános Közszolgáltatási Feltételek” is-
mertetõje a sárbogárdi városi polgármesteri
hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) föld-
szinti hirdetõtábláján 2013. november 8-án
kifüggesztésre került, amely a hivatal nyitva-
tartási ideje alatt megtekinthetõ hétfõtõl
csütörtökig 7.30–16.00 óráig, pénteken
7.30–13.30 óráig.
A hivatal hirdetõtábláján kifüggesztett tájé-
koztatón túl az „Általános Közszolgáltatási
Feltételek” megtekinthetõk Sárbogárd város
honlapján (www.sarbogard.hu) a fõoldal bal-
oldali boxában a „Tájékoztató Vertikál ZRT.
települési szilárd kommunális hulladék el-
szállításával és kezelésével kapcsolatos köz-
szolgáltatás feltételeirõl” címszó alatt.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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November 23., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 A mi erdõnk
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.00 Pecatúra 10.30
Aranymetszés 11.30 KorTárs 12.00 Hírek 12.05 Célkeresztben 12.35 Az élõ örökség
12.55 Virtuális vártúrák 13.25 A Skorpió együttes negyven éve 13.55 Budapest
Honvéd–DVSC-TEVA labdarúgó-mérkõzés 15.55 A világörökség kincsei 16.15 Újra-
kezdõk Ócsán 16.45 Forma-1 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthí-
rek 20.20 Oscar 22.10 Szeretettel Hollywoodból 22.40 A Skorpió együttes jubileumi
koncertje 23.40 A hírhedt 1.35 A rettegés tornya
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.25 Míg a halál el nem választ 10.55
XXI. század – A legendák velünk élnek 11.30 Házon kívül 12.00 A la Car 12.30 4ütem
13.05 Gossip Girl – A pletykafészek 14.00 Kõgazdagok 15.00 A hõs legendája 15.55
Jóbarátok 16.30 Zimmer Feri 2. 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor
22.20 Kígyók a mélyben 0.15 Az utolsó emberig
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.00 Monster High 11.10 Astro-világ
12.15 Állatõrség 12.45 Babavilág 13.15 Tûsarok 13.45 Stílusvadász 14.15 Xena
15.15 A férjem védelmében 16.15 Trója – Háború egy asszony szerelméért 2/1.
18.00 Tények 19.00 Aktív Extra 19.30 Az utolsó akcióhõs 22.05 Árnyék nélkül 0.20
Daybreakers – A vámpírok kora 2.10 Astro-világ 3.15 A férjem védelmében
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Ho-
rizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika
12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 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 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10 Éjszaka

November 24., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Nemzeti nagyvizit
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Megkeresni az embert 9.50
Kérdések a Bibliában 10.05 Református magazin 10.30 Református ifjúsági mûsor
10.40 A református Tisza István 11.05 Mai hitvallások 11.30 Az utódok reménysége
12.00 Hírek 12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 Tûnt idõk mozija 13.05 TS – Sport7 13.40
Fiatal miskolci muzsikusok Belfortban 14.15 Kivert kutya 15.55 A lényeg 16.30
Forma-1 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40
Mephisto 0.00 Eltávozók
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Egészségkalauz 10.40 Teleshop
11.35 Gasztrotúra 12.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.40 Míg a
halál el nem választ 13.15 X-Faktor 15.45 Jóbarátok 16.30 Én a vízilovakkal vagyok
18.30 Híradó 18.55 A szállító 20.00 X-Faktor 21.10 Vundersön és Zuperszexi 22.35
Showder Klub 23.45 Portré 0.25 X-Faktor
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 Zöld Világ 6.50 TV2 Matiné 10.30 Astro-világ 11.35
Egészségmánia 12.05 Stahl konyhája 12.35 Több mint testõr 13.05 Aktív Extra
13.35 Falforgatók 14.05 A kiválasztott – Az amerikai látnok 15.05 Békétlen békítõ
16.15 Trója – Háború egy asszony szerelméért 2/2. 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00
Charlie angyalai 22.05 A Nap könnyei 0.30 Fiúk az életembõl 3.00 Astro-világ 4.05
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 Római katolikus szentmise 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 Vasár-
nap 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 21.57 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 25., 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+ 16.50 Az élet
sava-borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Hacktion – Újratöltve 21.20 Kékfény 22.20 Az Este 22.50 Híradó
23.05 Aranymetszés 0.00 KorTárs 0.30 Család csak egy van 1.20 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 Éj-
jel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A
gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 21.10
Barátok közt 21.45 Dr. Csont 22.45 CSI: A helyszínelõk 23.50 A tudorok 1.05
Reflektor
TV2: 6.00 Aktív 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40
TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Eva Luna 13.00 Knight Rider 14.00 Tények 14.25
Aktív 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbi-
val! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25 Jóban-Rosszban 21.30
NCIS 23.35 Fogyj Rékával és Norbival! 23.40 Én is menyasszony vagyok 0.10 Elit

egység 1.10 Tények 1.45 Aktív 2.10 Astro-világ 3.15 NCIS 4.05 Magyarország,
jövünk! 4.10 Aktív Extra

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 13.30 A görög katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 6:3, az évszázad mér-
kõzése 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 21.57 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 26., 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 Pecatúra 13.55 Hacktion – Újratöltve 14.55 Család csak egy van
15.40 A múlt fogságában 16.30 Híradó+ 16.45 Az élet sava-borsa 17.30 Híradó
17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Párizsi hely-
színelõk 21.20 King 22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.55 Gyilkosság 23.40 Szembesí-
tés 0.35 Család csak egy van 1.20 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 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25
A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 21.10
Barátok közt 21.45 A mentalista 22.45 Döglött akták 23.50 XXI. század – A legendák
velünk élnek 0.25 Reflektor 0.40 Hazudj, ha tudsz!

TV2: 6.00 Aktív 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40
TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Eva Luna 13.00 Knight Rider 14.00 Tények 14.25
Aktív 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbi-
val! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25 Jóban-Rosszban 21.30
Üvegtigris 23.50 Fogyj Rékával és Norbival! 23.55 Zsaruvér 0.55 Tények 1.30 Aktív
1.55 Astro-világ 3.00 Történetek az elveszett birodalomból 4.00 Magyarország,
jövünk! 4.05 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 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarémati-
né 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 maga-
zin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
21.57 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 27., 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 13.40 100 kép a XX. századról 13.50 Hanuka 14.45
Család csak egy van 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.30 Híradó+
16.45 Az élet sava-borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Hír-
adó 20.05 Sporthírek 20.20 Retró kabaré 21.20 Bábel 22.20 Az Este 22.50 Híradó
23.05 Summa 23.35 Angi jelenti 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 be-
mutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél ki-
rálynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz
20.00 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.45 Szulejmán 23.05 Házon kívül
23.35 Reflektor 23.55 Vundersön és Zuperszexi

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 Eva Luna 13.00 Knight Rider 14.00 Tények
14.25 Aktív 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 Skandinávlot-
tó-sorsolás 20.25 Jóban-Rosszban 21.30 A búra alatt 22.40 Frizbi Hajdú Péterrel
23.45 Fogyj Rékával és Norbival! 23.50 A médium 0.50 Tények 1.25 Aktív 1.50
Astro-világ 2.55 A búra alatt 3.45 A médium 4.35 Magyarország, jövünk! 4.40
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 13.30 A református egyház fél-
órája 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 maga-
zin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
21.57 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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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREG-
RESEN, 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 frekven-
cián.
November 22., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Oldozzátok ki, hogy tudjon
járni 2. rész (87p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 40 éves cecei
szolgálat (2x70p), N. Kovács Zsolt Izlandon járt 2. rész (62p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
November 23., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás
(40p) 13.00 Lapszemle 14.00 40 éves cecei szolgálat (2x70p), N.
Kovács Zsolt Izlandon járt 2. rész (62p) 18.00 Lapszemle 19.00
Kiállítás Nagylókon (30p), Alapítványi bál a cecei iskolában
(75p), Nyugdíjas-évforduló Sárbogárdon (62p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle
November 24., V: 7.00 Heti híradó 8.00 40 éves cecei szolgálat
(2x70p), N. Kovács Zsolt Izlandon járt 2. rész (62p) 13.00 Heti hír-
adó 14.00 Kiállítás Nagylókon (30p), Alapítványi bál a cecei isko-
lában (75p), Nyugdíjas-évforduló Sárbogárdon (62p) 18.00 Heti
híradó 19.00 Reformáció hete: Baráth Julianna elõadása (ism.
62p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 25., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Reformáció hete: Baráth
Julianna elõadása (ism. 62p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Inti
Raymi (ismeretterjesztõ dokumentumfilm 50p), Rétszilasi áhítat
(70p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 26., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás
(40p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Kapocs 1. rész (magazin-
mûsor 20p), Beszélgetés a cecei Szabó házaspárral (77p), Szent
Mihály-napi tûzgyújtás (ism. ~35p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 27., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Inti Raymi (ismeretter-
jesztõ dokumentumfilm 50p), Rétszilasi áhítat (70p) 13.00 Heti
híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás
(40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 28., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás
(40p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Reformáció hete: Baráth
Julianna elõadása (ism. 62p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorvál-
tozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûso-
roknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vi-
déke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a
szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.

November 28., CSÜTÖRTÖK
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 Rondó 13.25 Átjáró 13.55
Júlia 14.45 Család csak egy van 15.30 A múlt fogságában 16.20 Híradó+ 16.35 Az
élet sava-borsa 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A követke-
zõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a
torkán 21.30 Munkaügyek – Irreality show 22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.50 Nem-
zeti nagyvizit 23.20 Rejtélyes XX. század 23.50 Szembesítés 0.45 Család csak egy
van 1.30 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 Csók és csata
17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest
21.10 Barátok közt 21.45 Élve vagy halva 23.40 Brandmánia 0.20 Reflektor 0.35 A la
Car 1.10 Tengerparti fenegyerek
TV2: 6.00 Aktív 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30
Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Eva Luna 13.00 Knight Rider 14.00 Tények 14.25
Aktív 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbi-
val! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25 Jóban-Rosszban 21.30
XXX 2. – A következõ fokozat 23.35 Fogyj Rékával és Norbival! 23.40 Propaganda
0.40 Tények 1.15 Aktív 1.40 Astro-világ 2.45 XXX 2. – A következõ fokozat 4.20 Ma-
gyarország, jövünk! 4.25 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 13.30 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 maga-
zin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
21.57 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 29., 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 12.25 Életkerék 12.55 Esély
13.25 Virágzó Magyarország: Mindszent 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 Az élet sava-borsa 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 Stone 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 Gasztrotúra 13.35
Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25
A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 21.10
Barátok közt 21.45 CSI: Miami helyszínelõk 22.45 Gyilkos elmék 23.50 Kemény mo-
torosok 1.00 Reflektor 1.15 Gasztrotúra 1.45 4ütem
TV2: 6.00 Aktív 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40
TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Eva Luna 13.00 Knight Rider 14.00 Tények 14.25
Aktív 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbi-
val! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25 Jóban-Rosszban 21.30
Sztárban sztár 23.50 Fogyj Rékával és Norbival! 23.55 Briliáns elmék 0.55 Tények
1.30 Aktív 1.55 Astro-világ 3.00 Briliáns elmék 3.55 Magyarország, jövünk! 4.00
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 13.30 A zsidó vallási felekezet
félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika 15.10 Prémi-
um Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sport-
világ 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 Rádió-
színház 21.57 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

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

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



Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Földlabdás luc- és ezüstfenyõk áron alul eladók. 06 (30) 548 4424
IKEA Beddinge kanapé, ami egy mozdulattal ággyá alakítható, kisebb hi-
bákkal eladó. Mérete 140 x 200. 06 (30) 951 3367
Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437 4869
Elõszálláson gazdálkodásra alkalmas nagy telekkel, sok fenyõfával, felújí-
tásra szoruló, de lakható állapotban levõ kis családi ház eladó. Irányár:
2,79 M Ft, telefon: 06 (30) 265 9487
Dunaújvárosban eladó egy napfényes, 2. emeleti, erkélyes, 1 szobás tég-
lalakás. Irányár: 3,99 M Ft, telefon: 06 (30) 265-9487.
Eladó megkímélt állapotú Robix 250T kerti traktor sok tartozékkal. 3 elõre
1 hátrameneti sebességfokozat, kivezetett teljesítmény leadó tengely
adapterekhez. Briggs & Stratton Magnetron 8 lóerõs motor. Érdeklõdni. 06
(70) 379 3096, 06 (30) 535 6302 telefonszámokon lehet.
Redõnyös. 06 (30) 966 8446 (7953539)

Tehermentes családi ház eladó Sárszentmiklóson Vasút utca 4. szám
alatt. 06 (70) 772 9510 (7953997)

Rántani való csirke kapható. Bethlen G. utca 25. 06 (70) 339 6137
Sürgõsen utánfutó eladó Sárbogárdon. 06 (30) 956 4067 (7953969)

Matematikából érettségire, (közép és emelt szinten) felkészítést, korre-
petálást vállal középiskolai tanár Sárbogárdon. 06 (25) 460 286, 06 (70)
315 3542 (7953947)
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FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790

MATEMATIKÁBÓL, FIZIKÁBÓL
érettségire FELKÉSZÍTÉST, KORREPETÁLÁST (fõiskolásoknak is)

vállal Faragó Zoltán középiskolai tanár
SÁRBOGÁRDON. 06 30 9718 038

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.

MUNKALEHETÕSÉG!
FÉRFI MUNKAERÕT KERESÜNK SZÓRÓLAPOZÁSHOZ.

Rugalmas munkaidõ, fix havi kereset.
Érdeklõdni: 06 30 612 1480

AUTÓSZERELÕT vagy AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELÕT
keresünk Sárbogárdra. 06 20 342 6091

FOGSZABÁLYOZÁS magánrendelés Sárbogárdon.
RENDEL: DR. CSULAK FRUZSINA

(fogorvos, fogszabályozó szakorvos).
Bejelentkezés: 06 25 461 997

BURGUNDI VÖRÖSBOR ELADÓ. 06 25 460 766

SZABOLCSI ALMAVÁSÁR!
2013. november 19-én a sárbogárdi vásárban.

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

Munkatársat keresünk Sárbogárd–Kislók hulladéklerakó-telepre
MÉRLEGKEZELÕ, ADMINISZTRÁTOR

MUNKAKÖRBE
Sárbogárdról, illetve vonzáskörzetébõl.

Az önéletrajzokat személyesen, vagy postai úton
a 7000 Sárbogárd, Árpád u. 108., illetve elektronikusan

a sarbogard@deszolg.hu e-mail címre kérjük leadni.
Jelentkezési határidõ: 2013. november 25.

Bõvebb információért
a 06 (30) 3160 323-as telefonszámon érdeklõdhet.

ÁRGYELÁN JÁNOS, A JOBBIK Fejér megyei
5. választókerületének országgyûlési képviselõje

UTCAI FOGADÓÓRÁT TART
a következõ települések központjában

NOVEMBER 25-ÉN, HÉTFÕN:
9.00-10.00 óráig: Igar

10.30-11.30 óráig: Mezõszilas
12.00-13.00 óráig: Dég
14.00-15.30 óráig: Enying

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Sárbogárdon a központi orvo-
si ügyeletet 2013. november 1-jétõl a 06 (22) 311 104-es telefonszá-
mon lehet elérni.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Az esélyegyenlõség
jegyében

A Cecei Általános Iskola pedagógiai
céljai között a korábbi években is fontos
szerepet kapott az esélyegyenlõség
megteremtése az oktatás területén. En-
nek érdekében sikeres integrációs
programokat valósítottunk meg az el-
múlt tanévekben, amelyek eredménye-
ként szép sikereket értünk el, és renge-
teg tapasztalatot szereztünk a halmo-

zottan hátrányos, illetve hátrányos
helyzetû tanulók együttnevelésében.
Ezért is mertünk belevágni abba a lehe-
tõségbe, amelyre a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségnek köszönhetõen nyílt le-
hetõségünk. Pályázatot nyújtottunk be
az oktatási esélyegyenlõséget támogató
kiírásra, és ott sikeresen szerepelt a
TÁMOP 3.3.8B-12-2012-066 azonosító
számú beadványunk. Az elnyert támo-
gatásból 2013. augusztus 15-étõl kezdõ-
dõen a 2013-14. és a 2014-15. tanévben
további fejlesztésekre nyílik lehetõség
az integráció jegyében. Ennek kereté-
ben több pedagógusképzés és tréning,
hospitálási lehetõség, jó gyakorlat to-
vábbfejlesztése valósul meg, de lehetõ-
ségünk nyílik együttmûködést kialakí-
tani a helyi és térségi civil szervezetek-
kel, kisebbségi önkormányzatokkal. A
bevont diákok számára egyéni fejleszté-
si tervek alapján biztosítunk képzése-
ket, szabadidõs tevékenységeket, szak-
köröket. Az így megvalósuló progra-
mok tovább gazdagítják majd intézmé-
nyünk képzési palettáját, hiszen min-
den diákunk számára biztosítjuk a rész-
vétel lehetõségét ezeken az alkalma-
kon. A pályázati célok megvalósításá-
hoz a kedvezményezett Cecei Általános
Iskola 24.173.770 forintot nyert el az
Európai Unió és a Magyar Állam társfi-
nanszírozásában.

A hajnali órákban riasztották a katasztrófavédelem sárbogárdi hivatásos tûzoltóit, mivel
egy személygépkocsi égett Alsószentivánon, a Béke utcában november 15-én. Szeren-
csére a gépjármûben nem tartózkodott senki, ebbõl adódóan személyi sérülés nem tör-
tént. A tûzoltó kollégák egy vízsu-
gárral megfékezték a lángokat, a
gyors beavatkozásnak köszönhetõen
a tûz nem terjedt tovább a környeze-
tében lévõ növényzetre. Az adat-
gyûjtés során felmerült a szándékos
tûzokozás lehetõsége, ezért a Fejér
megyei katasztrófavédelmi mûveleti
szolgálat is kivonult a káresethez és
lefolytatta a helyszíni szemlét.

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

Verekedõs élettárs

2013. november 12-én a délutáni órákban
egy igari nõ tett bejelentést a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, hogy Igar–Vám
községben a mûvelõdési ház elõtti busz-
megállóban összeszólalkozott volt élettár-
sával, aki ezt követõen többször megütötte
õt, ennek következtében 8 napon belül
gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az élet-
társ, egy helyi férfi, a bejelentést követõen
elõállításra került, majd gyanúsítottkénti
kihallgatása megtörtént; a bûncselekmé-
nyek (garázdaság és könnyû testi sértés)
elkövetését részben elismerte.

Na, csõ!

Egy sárkeresztúri férfi tett bejelentést
2013. november 15-én a délelõtti órákban
a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, hogy
az udvarából reggelre virradóra ismeret-
len tettesek vascsöveket tulajdonítottak el
kb. 20.000 Ft értékben. A helyszíni intéz-
kedéseket követõen végzett adatgyûjtés
során 2 fiatalkorú és 2 felnõtt férfit vont el-

járás alá a rendõrjárõr, akik Sárkeresztúr
településen vasanyagot próbáltak meg el-
adni. A vasanyagról kiderült, hogy azok a
bejelentõ udvarából hiányoznak, így a sér-
tett az eltulajdonított dolgait visszakap-
hatta, a 4 fõt a rendõrjárõr elõállította. Ki-
hallgatásukat követõen tisztázódott, hogy
a lopási cselekményt egy felnõtt férfi kö-
vette el, akivel szemben az eljárás õrizetbe
vétele mellett folyik.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Biciklitolvajt fogtak

A sárbogárdi nyomozók 2013. november
18-án bûnügyi õrizetbe vették azt a 30 éves
sárkeresztúri férfit, akit lopás vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt
hallgattak ki gyanúsítottként. N. Dezsõ
Krisztiánt a Sárkeresztúrt Kálozzal össze-
kötõ úton igazoltatták a járõrök, amikor
feltûnt nekik, hogy egy olyan kerékpárral
közlekedik, amit egy sárkeresztúri asz-
szonytól loptak el korábban. A fiatalem-
bert ezért elfogták, majd elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol
megindították vele szemben a büntetõeljá-
rást.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

MIKULÁSVÁRÓ

LÉGVÁRVILÁG JÁTSZÓHÁZ
NOVEMBER 30., SZOMBAT

Sárbogárd, Mészöly Géza Általános Iskola
SPORTCSARNOKA

A játszóház 15.00–17.00 óráig látogatható.
Gyerekjegy: 1800 Ft,
kísérõjegy: 400 Ft
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Gyõzelem a FRADI ellen!
Hétvégén került sor Budapesten a Fáy utcában a Pékpont UP Ku-
pa megrendezésére, melyre nevezett a Sárszentmiklósi SE U8-as
korosztálya is. Az egész napos torna során több neves csapat is
képviseltette magát (Kispest–Honvéd, Ikarus BSE, FTC, Baja
SE, Visegrád SE, Vasas).

Az izgalmas mérkõzések során fiaink végig helytálltak, érem saj-
nos nem került a nyakukba, de számukra az egyik legnagyobb örö-
möt jelentette, hogy 2-0 arányban felülmúlták a Ferencváros
utánpótláscsapatát.
Nagy küzdelmek, sok élmény és tanulság zárta a napot.
Hajrá, fiúk, így tovább!!!

A szülõk nevében: Palotás Beáta


