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Ady Endre

A tûz csiholója
Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.
Az elsõ emberi bátorság
Áldassék: a Tûz csiholója,
Aki az ismeretlen lángra
Úgy nézett, mint jogos adóra.

Díszek karácsonyra

Mint egy Isten, hóban vacogva
Fogadta szent munkája bérét:
Még ma is minden bátor ember
Csörgedezteti az õ vérét.
Ez a világ nem testálódott
Tegnaphoz húzó, rongy pulyáknak:
Legkülömb ember, aki bátor
S csak egy külömb van, aki bátrabb.
S aki mást akar, mint mi most van,
Kényes bõrét gyáván nem óvja:
Mint õs-õsére ütött Isten:
A fölséges Tûz csiholója.

ALMAFESZTIVÁL
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Hét falu rendõrõrse Sárkeresztúron
Kedden délután felavatták az új sárkeresztúri rendõrõrsöt. A megnövekedett létszámú rendõrõrs az önkormányzat épületében kapott helyet, annak hátsó traktusán,
annak tetõterét is beépítve.
Csutiné Turi Ibolya, Sárkeresztúr polgármestere, Varga Gábor országgyûlési képviselõ és dr. Varga Péter rendõr ezredes,
rendõrfõkapitány vágta át a nemzeti színû
szalagot a Sárkeresztúri Rendõrõrs épülete elõtt, amit ma vettek birtokba a rendõrök. Tizenhárom rendõr szolgál itt több
rendõrautóval. A hatalmas tetõtéri irodát
ellátták számítástechnikai felszereléssel is.
Sárkeresztúr Önkormányzata és a Fejér
Megyei Rendõr-fõkapitányság összefogásának köszönhetõ, hogy a Sárkeresztúri
Rendõrõrs állománya egy felújított épületet vehetett birtokba november 26-án.
Sárkesztúr Önkormányzatának támogatása nélkül ez nem jöhetett volna létre. Az
anyagi támogatást és a segítséget az ünnepélyes átadás keretében köszönte meg a
polgármester asszonynak Fejér megye
rendõrfõkapitánya.

Mint elhangzott, a rendõrõrs állományának évekig sajnos hányatott sorsa volt, hiszen nem volt egy olyan épület, ahol mûködhettek volna. Így az elmúlt években a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság adott otthont a sárkeresztúri rendõröknek. Azzal
azonban, hogy a településen és a környéken szolgálatot ellátó kollégáknak itt lesz a

bázisa, a logisztikai problémák megoldódnak, és az itteni lakosok is jobban fogják
érzékelni a rendõri jelenlétet. Varga Péter
reményét fejezte ki azzal kapcsolatban,
hogy a centralizáltabb szolgálatellátásnak
köszönhetõen a közbiztonság terén is pozitív elmozdulás lesz tapasztalható, illetve
ez az itteni és a környékbeli lakosok szubjektív biztonságérzetét is erõsíteni fogja. A
jelenlévõket arról biztosította, hogy a
sárkeresztúri állomány mindent meg fog
tenni annak érdekében, hogy kivívja az
állampolgárok rendõrségbe vetett bizalmát.
Ez a rendõrõrs hét település: Sárkeresztúr,
Sárosd, Szabadegyháza, Sárszentágota,
Káloz, Nagylók, Hantos rendjére fog vigyázni. Emellett természetesen minden faluban lesznek helyben élõ körzeti megbízottak.
Baranyák István, Sárszentágota polgármestere elismeréssel nyilatkozott a körzeti
megbízott munkájáról, akinek szolgálati
lakást is biztosítottak.
Minden település sokat tesz azért, hogy a
közbiztonság javuljon. E településeken jelentõs a polgárõrségek munkája is. Weisengruber Imre, Káloz polgármestere ennek fontosságát hangsúlyozta a vele való
beszélgetésben. Hozzátette, hogy természetesen sokat segíthet a jövõben a közbiztonság javulásában a most megalakult
rendõrõrs, s reméli, ennek léte valóban
megmutatkozik majd a jó eredményekben.
Varga Gábor arra kérte a környezõ települések polgármestereit, hogy segítsék a körzeti megbízottak munkáját. A rendõröknek az év hátralevõ részére eseménymentes szolgálatellátást kívánt.
Hargitai Lajos

KÉK HÍREK
ENYVES KEZÛEK
ELEMÜKBEN
Eljárás indult többrendbeli lopás és más
bûncselekmény elkövetése miatt két sárkeresztúri férfivel szemben, akik 2013. november 18-ára virradóra több sárszentágotai ingatlanba hatoltak be. Az egyikben
a lakóházhoz tartozó melléképületbõl ajtóbefeszítés és lakatlevágás módszerével
kerékpárt, motoros láncfûrészt, ballonokat és vezetékeket tulajdonítottak el, a másik ingatlan udvarában parkoló Suzuki ablakát betörték, és a gépkocsiban elhelyezett pénztárcából 500 Ft készpénzt tulajdonítottak el. A harmadik érintett ingatlanban egy csukott, de nem zárt garázsból
tulajdonítottak el egy vízmelegítõt, azonban távozási útvonalukon az egyik utca vé-

gén összetörve hátrahagyták. A helyszíni
intézkedések, adatgyûjtés eredményeképpen a két sárkeresztúri férfi került a nyomozóhatóság látókörébe, közülük az egyik
gyanúsított elõállítását, majd a fenti bûncselekmények megalapozott gyanúja miatt
gyanúsítottkénti kihallgatását követõen
õrizetbe került, a másikat a nyomozóhatóság szintén azonosította, gyanúsítottkénti
kihallgatására intézkedik.

FIÚ VERT LÁNYT
2013. november 20-án 11 óra körüli idõpontban a Sárkeresztúri Általános Iskolában az egyik 13 éves fiú tanuló az iskola területén másokban riadalmat keltõ módon
bántalmazta 17 éves, lány iskolatársát, aki
8 napon belül gyógyuló, könnyû sérüléseket szenvedett. Az ügyben a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság vizsgálja, hogy a kiskorú elkövetõ a fenti garázdaság és könynyû testi sértés bûncselekményén kívül
más jogsértõ cselekményt korábban nem
követett-e el.

FAVÁGÓK
2013. november 24-én a délelõtti órákban
három pusztaegresi és egy mezõszilasi férfi
Sárhatvan település külterületén az eddig
rendelkezésre álló adatok szerint engedély
nélkül akác, dió és szil fajtájú fákat vágott
ki. A kivágott, kb. 3 m3 mennyiségû, 55.000
Ft értékû feldarabolt fa egy részét szállítójármûre rakodott állapotban találta az
õket ellenõrzõ erdész.
Tekintettel arra, hogy a helyszínen nem sikerült tisztázni a kitermelés jogszerûségét,
rendõri intézkedésre került sor, az elõállított négy fõbõl kettõt a nyomozóhatóság
lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
gyanúsítottként hallgatott ki, és a fentieket, valamint az okozott pontos kárt az indult büntetõeljárásban vizsgálja.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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„Hadd menjek, Istenem, Ki pengeti
a citerádat?
mindig feléd…”
Nagy Laci (Nagyesz) jó barátom, kollégám
tragikus hirtelenséggel meghalt. Halála
mélyen megrendített. Õ a sárosdi kultúrházat igazgatta, én a sárbogárdit. Sok éven
át népdalköröztünk, szerveztünk citerazenekarokat, asszonyköröket. Én abbahagytam ezt a munkát a rendszerváltás után néhány évvel az újságírás kedvéért, õ továbbra is ezen a pályán maradt. A sárosdi mellett vezette a hantosi, nagylóki citerazenekart, több helyen népdalkört, és részt vett
sok népzenei csoport szakmai segítésében,
irányításában is.

Viharos széllel érkezett a tél. Hétfõ délelõtt van. Ülök a számítógép elõtt. Meleg
szobám ablakán át nézem a sûrû hóesést.
November utolsó hetében vagyunk. Jövõ
héten már december, s ádvent elsõ hete.
Az íróasztalon körülöttem címszavak villannak elém. Egy könyv: Sírjanak a papok,
egy újságcikk: Juli az ikon, egy másik: A
Titanic utolsó fohásza, s a 422. dicséret sorai, melyek szombat óta bennem zengnek:
Hadd menjek, Istenem, mindig feléd,
Fájdalmak útjain mindig feléd.
Ó, sok keresztje van, de ez az én utam,
Mert hozzád visz, Uram, mindig feléd.
Ha este száll reám s csöndes helyen
Álomra hajtanám fáradt fejem,
Nem lesz hol nyughatom, kõ lesz a vánkosom,
De álomszárnyakon szállok feléd.

Szabó Julianna református lelkipásztort
búcsúztattuk szombaton délután a Huszár-temetõben ezzel a XIX. századi keresztyén himnusszal.
Koporsójánál ott állt férje, nevelt gyermekei, testvérei és a nagyszámú rokonság, a
paptársak, volt iskolatársak, a helyi és az
alapi református gyülekezetbõl sokan. Búcsúztatót mondott Agyagási István esperes, majd együtt kísértük a koporsót a családi sírhoz, ahol nyugszanak szülei: Szabó
Imre, Szabó Éva és János testvére.
Míg hullottak a rögök a koporsóra, a 422.
dicséretet énekelték a gyászolók.
A temetés végén Juli és holland családja
számára nagyon kedves holland himnuszt
játszotta el trombitán Szummer Ádám, s a
református énekkar a „Maradj velem,
mert mindjárt este van” anglikán éneket
énekelte búcsúzásként.

A nagylóki Bakakórussal az idén nyerték
el az Aranypáva díjat. Citerazenekara, a
Gerlice nívódíjas lett.
Nincs egy hónapja, hogy beszélgettünk egy
népzenei rendezvény szünetében. Boldogság volt hallgatni igényesen kimunkált zenei összeállításait. Amit pedig a nagylóki
bakákból zeneileg kihozott, azon csak
ámultunk. Az országos népzenei mozgalom szervezésében is lelkesen munkálkodott.
Lánggal égett, a láng ellobbant…

Hargitai Lajos

Hargitai Lajos

8 éves a Búzavirág
Szombaton ünnepelte nyolcadik évfordulóját a cecei Búzavirág népdalkör. A Búzavirág külön színfoltja a helyi kulturális életnek;
rendszeresen részt vesznek falunapokon, ünnepségeken és térségi rendezvényeken. 2011 októberében térségi kiváló, 2012-ben
Nagylókon Aranypáva minõsítést értek el. Céljuk a magyar népi hagyományok ápolása, a magyar népdalkincs megõrzése, átadása a fiatalabb generációknak. A csoport vezetõje Bögyösné
Lakk Zsuzsanna, mûvészeti irányítója Varró János.
Sokan gyûltek össze az ünnepségre. Az ülõhelyek gyorsan elfogytak. Elsõként a csoport egyik fõ támogatója, a
cecei önkormányzat nevében Varga Gábor polgármester nyitotta meg a rendezvényt.
A eseményen két különleges meghívott csoport is jelen
volt: a Kisapostagi Nõegylet és a Sárhatvani Nyugdíjasklub. Mindkét vendég régi magyar dalokat hozott ajándékul a ceceieknek. Zárásként egy meglepetés-produkciót láthattunk; olyan néptáncot jártak, hogy még a
mûvelõdési ház falai is beleremegtek. A hangulat anynyira kicsattanó volt, hogy remélem, hajnalig kitartott a
lendület.
Mágocsi Adrienn

4

PORTRÉ

2013. november 28. Bogárd és Vidéke

Páros lélekkel
2. rész
– Mik voltak a nehézségek a 40 év alatt? Gondolom, azokból is adódott bõven.
Szabó Péterné Mártika: – Amikor idejöttünk 1973-ban, akkor még volt iskolai hitoktatás, de állami szinten az volt a tendencia, hogy le kell építeni. Úgyhogy a végén
már csak a harangozó–takarítónõnk gyerekei jártak hittanra. A gyerekeket az iskolában emiatt komoly hátratétel érte. De
Zsófi néni kitartott. „Tiszteletes úr, ha a
harangozó gyerekei nem járnak, akkor ki
járjon?” – mondta. Aztán abbamaradt az
iskolai hitoktatás. 1000 fölött voltak a választói névjegyzékben az egyházfenntartó
járulékot fizetõ emberek. Ugyanakkor a
gyerek-istentiszteletre mégsem jártak
olyan sokan, általában 20-25 gyerek. Ezért
beindítottuk a gyülekezeti hitoktatást. Ez
teljesen legális volt, de amikor nekiálltam
szervezni, családot látogatni, feljelentettek. Mivel a korábbi esperes, Radics Jóska
bácsi jó kapcsolatban volt az Állami Egyházügyi Hivatal vezetõjével, õ állította le a
dolgot. Azt mondták az akkori párttitkárnak, hogy a lelkésznõ csak a munkáját végzi. A lelkészi szolgálat nehéz idõszakai
mindig a temetési szolgálatok, hiszen minél tovább van az ember egy gyülekezetben, annál jobban ismeri azt. Egészen más
egy ismeretlen embertõl búcsúzni, vagy
olyan valakitõl, akit mi is ismertünk. Sokaktól kellett búcsúzni, akik aktív gyülekezeti tagjaink voltak. A temetési szolgálatot
nem lehet igazán megszokni, rutinszerûen
végezni, mert mindig ott érezzük a másik
ember szomorúságát, fájdalmát. Ugyanakkor tudjuk, hogy minden koporsó mellett,
minden gyászesetnél van olyan örömhír,
evangélium, amit hirdethetünk, ami vigasztalást jelenthet.
– Sokszor jártam Cecén konfirmandus-találkozókon, és a konfirmandusok számában is
megmutatkozik a régebbi aktívabb hitélet.
Akik annak idején konfirmáltak, és visszajönnek 20-30 év múlva, mennyire jelzik viszsza, hogy hatékony volt a munkátok és továbbra is gyakorolják a hitüket?
Szabó Péterné Mártika: – Minden lelkészt, így bennünket is nagyon foglalkoztat
ez, hiszen a mi szívünk vágya az lenne,
hogy a konfirmált fiatalok beépüljenek a
gyülekezetbe. Szeretnénk, hogy több fiatal, ifjú házaspár, középkorú legyen a
templomunkban. A mi mértékünk szerint,
ha valaki igazán a hit útján jár, akkor nagyon fontos a templomba járás. Sokszor,
amikor látogatok, vagy utcán találkozva
beszélgetek, elsorolják, mi miatt nem tudnak eljönni a templomba. Sokan hivatkoznak arra, hogy minden istentiszteletet
megnéznek a televízióban, meghallgatnak
a rádióban, ami nagyon jó, különösen,
amikor valaki idõsödõ korba érkezik.
Ugyanakkor azt várnánk, hogy minél többen jöjjenek a templomba. A konfirmandus-találkozókat is azért szervezzük, mert

az a reménységünk, hogy hátha ilyenkor
még inkább tudatosodik valakiben, hogy
fontos a hit útja. Sokszor azt látjuk, hogy
amikor egy-egy családból elmegy a férj, akkor az özvegyasszony már aktívabban bekapcsolódik a gyülekezetbe. Sokkal inkább szeretnénk, ha ez korábban megtörténne.
– Ha az egész család jönne.
Szabó Péterné Mártika: – A református fiataljaink 85-90 százaléka egyházi esküvõt
is kér. A jegyesoktatáson jó visszahallani,
hogy milyen jó volt a nyári táborban részt
venni, hogy nem volt teljesen hiábavaló a
hitoktatás, a konfirmációs felkészítés. Érdekes, hogy városi viszonylatban, például
Budapesten sokan vannak gyülekezetben,
fiatal házaspárok kisbabával, kisgyerekkel.
Azért imádkozunk, hogy az Úristen munkálkodjon, adjon a cecei gyülekezetben is
egy ébredést, megújulást, nyitottságot az
emberek szívébe az Isten és az Ige felé.
Mert a földi életet azért is adta, hogy az
ember hittel, szeretettel élje az életét, hiszen egyszer mindannyiunknak lejár, és
akkor ott kell állnunk az Úristen elõtt. Erre szeretnénk az embereket felkészíteni,
biztatni, bátorítani.
– Péter bácsi, volt-e, hogy máshová hívták
szolgálatba? Állt-e olyan dilemma elõtt, hogy
esetleg Cecét itt hagyhatná?
Szabó Péter: – Több esetben is. Amikor
annak idején megüresedett a sárbogárdi
lelkészi állás, egy háromtagú küldöttség
jött, hogy elvállalnám-e. Hívtak Tahitótfaluba is; az a környék természeti adottságai miatt nagyon kedves nekem, és sok a
református. Ezen a két helyen komolyan
elgondolkoztam, de mindkét esetben úgy
kaptam, hogy maradjak Cecén. Itt megkapunk mindent. Emberi többre jutás igyekezete nincs bennünk. Ahova az Úristen
elhelyezett, ott végezzük a szolgálatokat.
Az Úristen megpecsételte a sorsomat azzal is, hogy megválasztottak esperesnek.
Presbiteri, asszony-, ifjúsági konferenciákat és sok tábort szerveztünk Velencén, a
Timóteus otthonban és több helyen, ami
nagy élményt jelentett. Több gyereket is
megtanítottam úszni.
– Az nem kis kihívás.
Szabó Péter: – Nem lettek mesterúszók, de
ahhoz, hogy valaki megtartsa magát a vízben, ez volt az elsõ lépés. Pingpongoztunk,
futballoztunk is. Természetesen a fõ hangsúly az istentiszteleti alkalmakon, ifjúsági
órákon, beszélgetéseken volt. Azonkívül
megtanultam gitározni, orgonán, szintetizátoron játszani.
– Ezeket hol tanulta meg?
Szabó Péter: – Drága jó szüleimnek köszönhetõ. Zongorával kezdõdött. A lelkészem felesége volt a zongoratanárnõ. Egy
év után odaálltam édesanyám elé, hogy én
ezt nem csinálom tovább, de a szüleim határozottan megmondták, hogy tessék csinálni. Belejöttem, rájöttem, hogy ez nem

olyan ördöngös dolog. Gitárt elsõ karácsonyunkon kaptam a feleségemtõl. Megtanultam rajta játszani. Volt, hogy hét gitárossal énekeltünk.
– Ezt Judit lányuk is továbbvitte, mert gitárral
kíséri a Harmónia Kórust, illetve, gondolom,
a hittanfoglalkozásokon is tudja ezt hasznosítani.
Szabó Péterné Mártika: – Judit nagy segítség ifjúsági órákon, nyári táborokon. Amikor beindult a hitoktatás a rendszerváltással, nagy örömünkre volt olyan osztály,
ahol mindenki hittanos volt. Aztán ahogy
teltek az évek, jöttek olyan családok, akik
már nem kapcsolódtak a gyülekezethez.
Most vannak olyan osztályok, ahol kevés a
református gyerek. Nehézség, amikor a
szülõ a gyerekre bízza, hogy jár-e hittanra,
vagy se. Örülünk azoknak a szülõknek,
akik ebben határozottak. Ha megkeresztelik a gyerekeket, az felelõsséget is jelent.
Amikor a keresztelõ elõtt elbeszélgetünk a
szülõkkel, mindig elmondjuk, hogy ez egy
útválasztást jelent, és ha a gyermek óvodába, iskolába kerül, akkor elvárjuk, hogy
hittanos legyen. Szomorúságunk, amikor
gyõzködni kell a szülõt. Most is van olyan
szülõ, aki kijelentette, hogy nem engedi
hittanra járni a gyerekét. Hogy miért, azt
nem tudja megmagyarázni. Nagy örömünk
a kötelezõ hit- és erkölcstan, ami az elsõsökre és az ötödikesekre vonatkozik. Most
minden elsõs cecei gyerekünk hittanos. Az
ötödikben minden megkeresztelt gyerekünk hittanos. Szeretnénk, ha a szülõk látnák, hogy szükségük van a gyerekeknek
egy erkölcsi tartásra. Ha egy gyermeket sikerül a hit útjára segíteni, az nagy ajándék
a számára. A szüleim hívõ emberek voltak,
Felvidékrõl telepítették át õket. Elmondták, mit jelentett mindent ott hagyni és
egy-két bõrönddel eljönni. És elmondták,
hogy nekik a hit adott megtartatást, erõt. A
szüleim életében azt láttam, hogy a hit
nemcsak külsõ vallásosságot jelentett, hanem lelki tartást és életformát.
– Meddig folytatjátok a cecei szolgálatot? Nagyon nehéz elképzelni ezt a gyülekezetet a Szabó házaspár nélkül.
Szabó Péterné Mártika: – Református
egyházunkban 70 év a nyugdíjkorhatár, és
a lelkész a presbitérium határozata alapján még kétszer egy évig szolgálhat. Férjem számára a 70. év a jövõ évben lesz. Én
még nagyon szívesen szolgálnék.
Folytatás a következõ oldalon.
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Amíg az Úristen ad fizikai erõt, addig szeretnék még gyülekezetben szolgálni. Nekem mindig szívügyem volt a gyerekmunka, akár a gyerek-istentiszteleten vagy a
hitoktatásban. Úgyhogy most különösképpen nagy kihívásnak érzem az iskolai hitoktatást. Korábban a heti két óra több alkalmat adott a beszélgetésre. A gyerekek
nagyon szeretnek beszélgetni olyan dolgokról, amikrõl talán sem otthon, sem más
órán nincs lehetõség. Nagyon nyitottak, és
ha elõkerül egy-egy kérdés akár egy bibliai
történet kapcsán, mindenkinek van véleménye és nagyon szívesen beszélgetnek.
– Vannak gyülekezetek, ahol segédlelkészek is
segítik a munkát. Cecén voltak-e, akik kitanultak a Szabó házaspár kezei alatt?
Szabó Péterné Mártika: – Férjem esperessége idején kaptunk segédlelkészt Nemes
Gyula személyében, aki most Kálozon lelkész, illetve van egy Cecérõl elszármazott
lelkész, Sándor Emma, aki most Vértesacsán szolgál.
– Mi jelenti a kikapcsolódást?
Szabó Péterné Mártika: – Amikor a gyerekek kicsik voltak, a hétvégék mindig foglaltak, szolgálattal teljesek voltak. Így aztán a
hétfõt elneveztük papvasárnapnak. Mindig örültünk, hogy a korábbi iskolaigazgató, Varga Jánosné Aranka és helyettese,
Kovács Lászlóné Ilonka ezt tiszteletben
tartva úgy alkották meg az órarendet, hogy
a hétfõt szabaddá tették. Ezért nagyon hálás vagyok még most is nekik. Tíz-tizenöt
éve a lányaink megleptek bennünket egy
háromnapos balatonfüredi nyaralással
születésnapi ajándékként. Nagyon újszerû
volt, hogy mi kettesben elmenjünk valahová. Annyira jól éreztük magunkat, hogy azóta minden évben elmegyünk valamilyen
fürdõhelyre. Túl sok pihenés nem nagyon
van, de ha tehetem, lazítok egy kicsit. Nagyon szeretek olvasni, ha van egy jó tévémûsor, azt szívesen megnézem.
Szabó Péter: – Nekem a Biblia-teológiai
fakultás a hobbiszerû lelki létem, hogy Isten igéjét történetileg is megismerjem. Sokat jelentett a Szabó Imre bácsival, Éva nénivel való kapcsolat, sokszor mentem hozzájuk mint lelki anyámhoz és apámhoz.
Sokat tanultam tõlük.
– Áldás legyen az életükön, munkásságukon
még hosszú évekig, ameddig az egészség megadatik hozzá.
Vége
Hargitai–Kiss Virág
Emlékezünk
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Kérdezték
Miért nincs 70-es tábla
Miklós végén?
Miért nincs 70-es tábla Miklóson, a Vasút út végén? – kérdezik autósok. Sokhelyütt
ugyanis, ahol nincs ház, vagy csak az egyik oldalon vannak épületek, 70-es táblát tesznek
ki. Miklóson a Vasút út végén hosszú szakaszon egyetlen ház sincs, nincs ott jelentõs gyalogos- illetve biciklisforgalom, mégis 50-nel kell végigballagni a Sárbogárd vége tábláig.
Ezúton kérik az illetékeseket, ha egy mód van rá, könnyítsék meg az autósok dolgát, és
tegyenek ki egy 70-es táblát arra a szakaszra.
Autósok

Gyalázatos
fametszés
Hatalmas felháborodást keltett az E.ON
alvállalkozójának gyalázatos fametszése –
már nem elõször. Van, ahol derékba vágták a fákat, másutt csúnyán megcsonkították, szemernyit sem törõdve az esztétikummal, ami nem igényelt volna több idõt,
mint ez a minõsíthetetlen munka. Mintha

ellenséget kaszabolnának! Szerencsétlen
fák mit vétettek?
Tény, hogy ki-ki a saját ültetésû fájáért maga felelõs, hogy az ne érje el a vezetékeket,
ugyanis kárt, balesetet okozhat egy vezetékbe gabalyodó, azt verdesõ faág. De
miért így kell eljárni?
Etelvári Zoltán önkormányzati képviselõ
elmondta: a környezetvédelmi államtitkárhoz fordultak levélben az ügyben, amire még várják a választ.
Hargitai–Kiss Virág

Díszek karácsonyra
Sebestyén Éva a facebookon invitálta közös adventi alkotásra az érdeklõdõket a József Attila Mûvelõdési Központba pénteken délután. Jöttek is az anyukák gyerme-

kestül, akiket hangulatos zene, a közelgõ
karácsony illata fogadott a kamaraterembe lépve.
Amíg az apróságok szaladgáltak, játszottak, ropogtatták a karácsonyi kekszet, színeztek, addig a lányok és asszonyok remekmûveket készítettek az asztalt megtöltõ rengeteg hozzávalóból. Szép díszei lesznek ezek a meghitt karácsonyvárásnak és
az ünnepeknek mindazok otthonában,
akik eljöttek e közös alkotásra.
Köszönet az ingyenes, minõségi, változatos alapanyagokért!

NOVÁK ANDRÁS

Hargitai–Kiss Virág

1977–2006

DVD rendelhetõ a 2013. október 6-ai sárbogárdi
névnapján és születésnapján
…nincs nagyobb fájdalom, mint
boldogabb idõre emlékezni fájdalomban…
Szeretõ családod

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

Tûz és jég:
Izland 4.
Novák Kovács Zsolt: – Amikor a föld alól hatalmas mennyiségben
kiáramlik a gõz, olyan süvítõ a hangja, mint disznóöléskor a gázpörkölõ. Nagyon látványos.
– Egészen közel mentek oda az emberek. Nem égeti meg a bõrt?
– Azt hinné az ember, hogy forró a gõz, de nem. Magas ásványianyag-tartalma miatt fehér. Ez nem is gõz, hanem csak gáz. Az a
hátulütõje, hogy rettenetes a szaga. A másik látványosság az
iszapfortyogó. Ezek viszont forrók. Hiába nézi az ember televízióban, élõben minden más. Az illatot, hõmérsékletet testközelbõl
érzi az ember.
– Más szemléletet ad, ami a te szakmádban kifejezetten kötelezõ.
– Ha utóvulkáni mûködés, akkor mindenkinek a gejzírek jutnak
eszébe. A gejzír szó maga is izlandi eredetû, annyit jelent: kiköpõ
forró víz. Az elsõ nagy gejzírt hívták Geysirnek. Ez ma már nem
mûködik.
– Ez hol van?
– Reykjavík közelében. Néhány évtizede még aktív volt. Viszont
életre lehet kelteni. Véletlenül jöttek rá Észak-Amerikában, hogyan lehet gejzírt mûködésre bírni.

– Micsoda üzleti megfontoltság!
– A leírások szerint a XIX. században az egyik gejzír közelében
volt egy kínai mosodás, aki a mosóvizet csak úgy kiengedte. A
szappanos víz belement az egyik gejzírlejáratba, mûködésbe hozta, és elvitte az egész mosodát. Az izlandi Geysirt nemzeti ünnepeken, júniusban így szokták megindítani. De környezetvédelmi
okokból ma már nem csinálják. Viszont van a közelében egy kistestvére, Strokkur, ami nagyon szabályozottan mûködik, 10-12
percenként kitör, és kb. 30 méter magasra lövelli a gõzt. Van egy
függõleges (akár 50-60 méter mély) repedés a felszínen, ahova befolyik a víz a felszínrõl, ami forró környezetbe kerülve felforr,
130-140 fokig is, és óraüvegszerûen felnyomja a vízoszlop tetejét
az alulról jövõ nyomás. A közepe átszakad, és kirobban a gejzír.
Utána visszacsorog a víz, és kezdõdik a folyamat elölrõl. A levegõbe kerülõ víz nagyon gyorsan lehûl. Ezért hiába csapódik rá valakire a pára, nem viszik el égési sérülésekkel. Reykjavík mellett
több ilyen gejzír is van. Strokkur (jelentése: vízköpõ) a legnagyobb most. A fõváros neve füstölgõ öblöt jelent. Valószínûleg az
elsõ hajósok, akik itt partot értek, láthatták ezeket a gejzíreket, és
ebbõl jött a név. Van fazéknyi méretû gejzír is, aminek a közepe
forr rendesen. Itt lehet tojást fõzni.
– Drága a kiutazás?
– Nem olcsó. Kb. 120.000 Ft-ba került oda-vissza, átszállással.
Maga Izland elég drága.
– Mert nem mindent tudnak ott elõállítani.
– Sok élelmiszert úgy kell behozniuk.
– A gabonát mindenképpen.
– Így van, az egyáltalán nincsen. Hús van, halat esznek hallal meg
birkát, lovat. Az árak másfélszer–kétszer akkorák a boltokban,
mint nálunk. A szolgáltatások árai is magasak, a szállásárak sem
olcsók. De nincs település, ahol ne lenne valamilyen szállás. Nem
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feltétlenül szállodák meg turistaházak. Szinte minden házban van
egy szoba, amit kiadnak vendégeknek. Ezek egyszerûek, de rendezettek. Hozzá kell tenni, hogy a szállás egy ágyból áll meg egy
matracból, hálózsákot vinni kell, de a tisztaságra nagyon ügyelnek. Az egyik szálláson a ház istállószerû oldalszárnyából alakították ki ezeket a szobákat, és volt egy hosszú, közös folyosó elõtte, ahova szõnyeg volt leterítve. Oda már nem lehetett cipõvel bemenni. A bizalom hihetetlen. Az egyik szállásunkon nem volt még
otthon a gazda, amikor odaértünk. Egy kis levél fogadott bennünket: kedves magyar turisták, ez és ez a szoba az Önöké, használják
egészséggel, majd este jövök. Nagyon barátságosak, kedvesek voltak. Nagyon jó az idegenforgalmuk szervezettsége, a tájékoztatás,
az útbaigazítások, a vendéglátás minõsége. Egyszer defektet kaptunk, ráadásul szombaton. Nem volt nyitva az a szerviz, ahova elõször küldtek bennünket, de elõjött a szomszéd és kérdezte, mi járatban vagyunk. Aztán hozta a telefonkönyvet, õ maga keresett
nekünk egy gumist, és fölhívta, hogy mehetünk-e. Mehettünk. A
gumis egy idõs bácsi volt, látszott rajta, hogy ez már nem a megélhetése része.

TENGER, FOLYÓ, ZUHATAG
– A tenger és a gleccserekbõl kiolvadt folyóvizek a felszínt – a
vulkanizmussal szemben – nem építik, hanem pusztítják, rombolják. A tengerpartok meredekek, zömében pusztulók, a gleccservizek meg rengeteg zuhatagot alkotnak. Magyarországon büszkék
vagyunk a fátyolvízesésünkre, a kb. 10-15 méter magas vízeséseinkre, a néhány literes vízhozamra. Itt megdöbbentõ számban
vannak 40-50 méter magas vízesések, hihetetlen formagazdagságban. A bazalt az egyik legellenállóbb kõzet, de a tengervíznek
nem tud ez sem tartósan ellenállni. Nagyon kemény a felszín, de
ha alatta van valamilyen puhább réteg, azt a víz alámossa. Ezért
rendkívül tördelt Izland tengerpartja.
– Itt nem az van, hogy kimegyek a tengerpartra és dobok egy hasast a
vízbe.
– Hát, nem. Van ugyan lankásabb tengerpartja, viszont a homok
fekete. A tengerpartokon a leggazdagabb talán az élõvilág.
Ugyanis a tengerhez kötõdõen rengeteg madár van, sok közülük
vándormadár. Némelyik barátságos, némelyik agresszív. Volt
olyan madár, ami szaladgált az ember lábai között, de volt, amelyik repülésbõl támadott, mint a zuhanó bombázó. Gondolom, a

fészek közelébe mentünk. Ha nem vigyázott az ember, akkor
megcsipkedték. Izland nemzeti madara egyébként a lunda. Fókákat is láttunk, amik fölfekszenek a kövekre, ott lustálkodnak. Azt
ne kérdezd tõlem, hogy a képen látható hogyan mászott fel oda.
– Megvárta az apályt.
– Bálnát elõször döglötten láttunk, a partra vetve, amibõl rögtön
turistalátványosságot csináltak. Már rothadásnak indult, de a méretei megdöbbentõek voltak. Izlandon nem sok múzeum van, de
van bálnamúzeumuk, ahol csontvázak, egyebek láthatók. Kivittek
bennünket bálnalesre is egy hajóval. Eredetileg ez egy másfél órás
program, de vállalják, hogy amíg nem látunk bálnát, addig nem
jönnek vissza. Így háromórás program lett, és sikerült bálnákat
látnunk. Szeles, párás, esõs, nagyon hideg idõ volt, ezért dunyhát
adtak ránk, a körút végén pedig meleg kakaót is adtak.
Folytatjuk.
Hargitai–Kiss Virág
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Bemutatkozik az Acta Diurna
A Petõfi Sándor Gimnázium három tanulója, Molnár Liza (15
éves), Alpek Kata Flóra (15 éves) és Tóbel Cintia (15 éves), Alpek
Zoltánné (Sila) mentorsága mellett, Acta Diurna csapatnéven az
O:DA Online Demokrácia Activityn teszi próbára rátermettségét. Jelenleg a 13. helyen állnak. Ha az elsõ öt plusz egybe bekerülnek, értékes nyereményekben részesülnek, és továbbjutnak
egy táborba.
– Hogyan állt össze ez a csapat? Hogyan kapcsolódtatok be a versenybe?
Kata: – Egyik délután anya jött föl a szobámba, és mondta, hogy
van egy ilyen lehetõség, nézzem meg. Akkor nem érdekelt túlzottan, de aztán mégis megnéztem. Eszembe jutott a média kapcsán
Liza, mert õ többször mondta már nekem, hogy a médiával szeretne foglalkozni, Cinti meg olyan, mintha a testvérem lenne. Így állt
össze a csapat. Egyértelmû volt, hogy anyukám legyen a mentorunk.
– Ti egyébként is barátok vagytok?
Cintia: – Persze, jó barátnõk vagyunk.
– Mirõl szól ez az activity? Milyen feladatokat kell csinálni? Olyan
kérdések voltak, amikre számítottatok, vagy értek titeket meglepetések?
Cintia: – Mindig értek minket meglepetések a feladatokat illetõen.
– A jelentkezésben volt nehézség?
Kata: – Csak az elsõ 30 csapat juthatott be.
Sila: – Azért találtam ki, hogy jelentkezzünk, mert azt írták, hogy
online, gondoltam, számítógépen keresztül ráérünk ezzel játszogatni.
– Mik voltak a feltételek, hogy egy csapat bekerüljön?
Sila: – Hogy középiskolások legyenek, és hogy 3-5 fõs csapat legyen. Szám szerint hátrányban vagyunk, de könnyebben összeszervezzük a társaságot. 30-nál sokkal többen jelentkeztek erre a
versenyre, ezért kiírtak egy népszavazást a bejutottak között,
hogy engedjük-e, hogy még többen legyenek. A szavazás megosztotta a csapatokat, 16-17 csapat nemmel szavazott. Mi természetesen igennel szavaztunk, mert ez a játék a demokráciáról szól.
– Mióta zajlik a verseny?
Kata: – Szeptemberben kezdõdött.
Liza: – Amióta elkezdõdött, minden nap foglalkozunk a versennyel.
– Ez iskola mellett bírható teher?
Liza: – Hétvégéken csináljuk a videókat és azt a részét, amivel
többet kell foglalkozni. De nagyon sok feladat van, amiket hétköznap is kell csinálnunk.

– Hány forduló zajlott le eddig?
Sila: – Eddig három (a négybõl).
– Akkor karácsony környékére derül ki, hogy a fa alá kerül e valami?
Sila: – A pontos dátum december 14. De mi már nyertünk egy társasjátékot. Az elején voltak bemelegítõ kérdések, és akik elsõnek
küldték be a helyes megfejtést, azok kaptak egy társasjátékot.
Volt logókészítés is, amit pólóra nyomtak. Sokkal bonyolultabb
az egész, mint amilyennek a jelentkezéskor gondoltuk.
– A teljesség igénye nélkül milyen feladatokat kellett megoldanotok?
Liza: – Nekem a legjobban az önkéntes munka tetszett, ezen belül
szórólapoztunk és a székesfehérvári HÉROSZ állatmenhelyre
mentünk kutyát sétáltatni.
Kata: – Valóban ez volt a legmunkásabb forduló, mert a megyei
Vöröskeresztnek segítve véradást hirdettünk Cecén, meg a 3. forduló, ahol interjút csináltunk ifj. Bakonyi Istvánnal, a mi hétköznapi hõsünkkel.
Cintia: – Nekem is az önkéntesség volt az, ami megfogott, de hozzá kellett szoknunk, hogy szerepelnünk kell videókban, vagy
esszéket kell írnunk.
– Ezzel megkönnyítettétek az iskolai életeteket is, például a felelésnél
talán könnyen leveszitek a tanárt a lábáról. Hogyan jött a nevetek? Az
Acta Diurna jelentése „napi jelentés”.
Liza: – Az elsõ római kori újságnak volt ez a neve, ami kapcsolódik a médiához.
Kata: – Most az utolsó fordulóra készülünk. Meg kell néznünk a
Hakni címû filmet és elemeznünk kell, hogy milyen manipulációs
eszközöket használnak benne.
– Nem bántátok meg a jelentkezést?
Kata: – Egyáltalán nem bántuk meg. Bár a zsûrivel nem mindig
értettünk egyet.
– Ilyenkor lehet fellebbezni, ha már a demokráciánál tartunk?
Kata: – Lehet, sõt történt is ilyen, mert voltak csapatok, akik a
megadottnál hosszabb videót készítettek.
Sila: – A rengeteg csapat között a mi csapatunknak van egy különlegessége. Minden csapatban tanár a mentor, csak én nem vagyok
pedagógus végzettségû. Ez sokszor elõnyünkre vált.
– Az iskolában mit szóltak, hogy indultok ezen a megmérettetésen?
Liza: – Elõször mindenki nagyon kíváncsi volt, nem tudták, hogy
mi ez, de amikor elmondtuk, mirõl szól ez a verseny, sokan mondták, hogy szóljunk bátran, bármiben segítenek.
– Kértetek segítséget valakitõl?
Kata: – Történelemnél segítettek még a legelején, amikor kvízeket kellett megoldanunk.
Cintia: – Sajnos a videóval kapcsolatban két negatív kritikát is
kaptunk, de elfogadtuk, mert nem vagyunk profik ebben.
– A közös munka jobban összekovácsolt titeket?
Mindenki: – Igen!
Cintia: – Érdekes volt együtt dolgozni.
Hargitai–Kiss Virág
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Nyílt nap a kisgimiben
2013. november 23-án, szombaton, reggel
iskolába mentünk. Rendhagyó volt és
mégsem, hiszen már a negyedik nyílt nap
volt ez gyermekemnek s nekem a Petõfi
Sándor Gimnázium nyolcosztályos képzésében. Már nem kézen fogva és a járdakövön ugrálva mentünk, hanem hozta a csomagokat, kinyitotta nekem az ajtót, és a tíz
centi magassági fölényébõl mosolyogva lepillantott rám, majd azt mondta: „Nyugi,
jó lesz!” S valóban az volt.

Az osztálybüfét hamar berendezték, jókedvûen megreggeliztek a még meleg pizzás csigából, amit Fanni édesanyja ötödik
óta hûségesen süt nekik. Nyolc órakor
megszólalt a csengõ. Sok volt a látogató.
Szülõk és érdeklõdõ diákok. Az ötödikesekhez az elsõ órára be sem fértek a vendégek, így õk a hatodikosok magasugrását
nézték meg. De a többi osztályterem, így a
mienk is megtelt anyukákkal, apukákkal,
nagymamákkal, testvérekkel.

Az elsõ óra rajz volt. Huszár Károly tanár
úrral a portrékészítés mozzanatain haladtak végig, s eredményként egész jóképû
alakok tekintettek ránk a rajzlapról. Angolórán csoportbontásban voltak a gyerekek Horváth Veronika és Horváth Anita
tanárnõknél. Lendületesen, aktív munkával telt az óra. Erõsen kellett koncentrálnunk, hogy értsük a kérdéseket és a válaszokat. Ez azonban szemmel láthatólag a
gyerekeknek nem okozott gondot. Földrajzórán ismét együtt volt az osztály.
Novák Kovács Zsolt tanár úr óráján izzott
a légkör, hiszen nagy tárgyi tudásával, lehengerlõ stílusával nemcsak a gyerekeket,
de bennünket is elkápráztatott. Irodalomórán Barabás Irén tanárnõ leporolta nekünk Jókai A kõszívû ember fiai címû regényét. Az interaktív tábla segítségével és
a gyerekek aktív közremûködésével életre
keltek a mû szereplõi, és peregtek elõttünk
nemzeti történelmünk nagy jelenetei.
A fiamnak igaza volt. Nem kellet izgulnom, ez a délelõtt jó volt. Büszkék voltunk
rájuk. Igaz, hogy a fejünkre nõttek, néha
nyeglék, talán szemtelenek is velünk, de
tisztességesen végzik a dolgukat. Sõt a továbbtanulás döntéskényszere sem lebeg a
fejük felett, mert jövõre ugyanitt nagy
gimisként tanulhatnak tovább.
Egy nyolcadik osztályos fiú édesanyja

Almafesztivál a Mészölyben
Iskolánk nagy sikerrel rendezte meg 2013. november 21-én az
„Alma napja” címet viselõ eseményt. Ezen a napon minden az
almáról szólt.
Az alma, mint gyümölcs, rendkívül egészséges. Frissen fogyasztva
segíti az emésztést, vitamin-, foszfor- és almasavtartalmánál fogva jótékonyan hat az agyra, a vese és a máj mûködését is szabályozza. Az almalé frissen üdítõ és kiválasztást fokozó ital, amely
láz, gyulladtság, rekedtség, álmatlanság és emésztés körüli zavar
esetén is ajánlott.
Ezen a napon délelõtt zöldség (uborka, paprika, paradicsom, retek) és gyümölcs (alma, szilva, dió) kóstolásán lehetett részt venni. Délután sok-sok ügyes diákkéz gondoskodott a finomabbnál
finomabb gyümölcs- illetve zöldségsalátákról, almás sütirõl valamint az õszi hangulatú díszekrõl. Készült sok ügyes rajz, plakát is,

amelyek az egészséges táplálkozásra hívták fel a figyelmet. Lehetett készíteni almamanót, almás mécsestartót, almafát, mandalát.
Szellemtorna várta azokat, akik a tudásukat szerették volna próbára tenni. A sportolni vágyó gyerekek „Almakupán” vehettek
részt, ahol az 5. a és a 7. a osztály vehette át a méltán megérdemelt
kupát. Az almacsárdában zsíros kenyér, gyümölcslé és alma várta
azokat, akik megéheztek.
Igazi családi légkör alakult ki, mindenki sürgött-forgott az almaillatú iskolában.
A nap mottója: „Minden nap egy alma az orvost távol tartja!”
MGÁI
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Kossuth-morzsák
Az õszi hónapok lassan véget érnek, és kezdõdik az ünnepi idõszak.
Iskolánkban a kezdés utáni izgalmakat és
nehézségeket lassan felváltották a szorgos
hétköznapok. Sok program, vetélkedõ,
sportverseny tarkította az elmúlt idõszakot.
A tavalyi tanévhez hûen a nagyfiainkból álló labdarúgócsapat ismét éremmel tért haza Székesfehérvárról a labdarúgótorna õszi
fordulójáról. Az elõkelõ III. helyezéssel
gazdagították iskolánk érempalettáját. A
csapat tagjai Bartók Dávid, Boros Márk,
Kovács József, Lakatos Szilveszter, Pogány
Endre és Szabó Roland voltak.
Sportbeli sikereink ezzel nem értek végett.
Atlétáink összesen 17 éremmel ajándékozták meg iskolánkat és magukat a megyei atlétikai versenyen. Érmeseink: Molnár Melinda 3 arany, 1 ezüst; Horváth Erzsébet 3

ezüst, 1 bronz; Bolvári János 1 ezüst, 3
bronz; Bogdán Gergely 1 arany, 1 ezüst, 1
bronz; Bognár Georgina 1 bronz; Szabó
Roland 1 bronz.
Gratulálunk, és további sikeres szereplést
kívánunk mindnyájuknak!
Az idén elõször tanulóink erdei iskolában
vehettek részt Rétimajorban. Ez a program
egy érdekes és izgalmas hetet nyújtott számukra. Felsõs tanulóink a növény- és állatvilággal, a természettel, természetvédelemmel ismerkedhettek meg egy új környezetben, a szabad levegõn. Sok érdekes tablót
készítettek, mellyel társaiknak bemutathatták az általuk megtapasztaltakat.
Nemzeti ünnepünkrõl színvonalas mûsorral emlékeztünk meg iskolai kereteken belül. Az egynapos pihenõ után Tökfesztivált
szerveztünk tanulóinknak. Sok finom ételt

készítettünk nemcsak tökbõl, hanem más
õszi csemegékbõl is. A jó idõt kihasználva
az udvaron a régi idõk játékait elevenítettük fel.
Iskolánkban hagyomány a tanév során
többször egészséges délután megszervezése, amely során tanulóink aerobikórán, elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, alkotódélutánon vehetnek részt. Az egészséghez elengedhetetlen a zöldség és gyümölcs
fogyasztása. A délután zárásaként finom
csemegékkel kényeztettük diákjainkat.
Egy borús szerda délután a legkisebbekkel
a Sárszentmiklósi Általános Iskolában jártunk. Izgalmasnak ígérkezõ kézmûves-foglalkozáson vehettünk részt, melyre nagy izgalommal készültek a gyerekek. Az egytõl
egyig ügyes kezû gyerekek Márton-napi libát, tollat, kukac formájú ceruzatartót és
baglyot készíthettek. Reméljük, a késõbbiekben is lesz alkalmunk hasonló rendezvényen részt venni.
Bodokiné Szakács Beáta

Filmajánló
Thor: Sötét világ

tud szembeszállni azzal az ellenséggel, akivel Thornak szembe
kell néznie. Veszélyes úton indul el, mely során újra találkozik
szerelmével, Jane Fosterrel és fel kell áldoznia mindent, hogy
megmentse a világot.

A hobbit: Smaug pusztasága
Bilbónak, Gandalfnak, Thorinnak és társaiknak a Ködhegység
alagútjaiból kikerülve újabb veszedelmekkel kell szembenézniük.
Gandalfnak el kell utaznia egy idõre délre, így Bilbó és a törpék
nélküle néznek szembe a Bakacsinerdõ lakosaival. Pókok és az erdei tündék is fogságba ejtik a törpöket, így ismét Bilbóra vár, hogy
kiszabadítsa õket. A csapat tagjai a Hosszú-tavi Király meleg fogadtatása után végre elindulhatnak a magányos hegy felé, hogy
szembenézzenek Smauggal, a sárkánnyal és visszavegyék azt, ami
amúgy is az övék.

Thor a Föld és a Kilenc birodalom védelméért száll harcba egy eddig az árnyakban bujkáló ellenséggel, aki most magát az egész
univerzumot akarja.
A Thor és A bosszúállók eseményeit követõen, a Sötét világban
Thor a világegyetem rendjéért harcol, eközben azonban egy õsi
faj a bosszúra szomjazó Malekith vezetésével visszatér, hogy az
egész univerzumot sötétségbe taszítsa. Még Odin és Asgard sem
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Emlékezünk
Bár eredetileg csak egy örömhírt szerettünk volna közzétenni, az élet úgy hozta,
hogy szomorú eseményrõl is be kell számolnunk. Megdöbbenve fedeztük fel a
gyertyalang.hu internetes oldalon, hogy
november 26-án elhunyt Nagy László, a
LEVENDULA Mûvészeti Iskola citeratanára, aki elsõként kezdett iskolánkban citerát tanítani. Rá emlékezve közöljük azt a
riportot, amit a Kukkancs 2007. szeptemberi számában készítettünk róla.
Nyugodjék békében!

ma is alföldi stílusban játszik. A legelsõ citerazenekara 1966-ban országos versenyt
nyert Sárbogárdon.
Nem volt iskolakerülõ típus, Laci bácsi három felsõfokú képzést is elvégzett: Pécs,
magyar–történelem; 2. Budapest, népmûvelés; 3. Szeged, József Attila Tudományegyetem, filozófia.
1972-óta folyamatosan vannak csoportjai,
6 zenekara is van, név szerint: Petrence,
Melence, Gerlice, Ködmön, Pityergõ és
Boglya. A legtöbb országos elismerést a
Petrence kapta, akik fõiskolások. Mind a
hat zenekar arany fokozatú és három
Aranypáva díjat is kapott.
Nálunk jelenleg két csoportban tanít citerát hat tanulónak. 1. csoport: Béda Bálint,
Keresztes Imre, Kocsis Adrián. 2. csoport:
Buruncz Noémi, Farkas Annamária, Oláh
Gergõ.
Õszinte véleményünk: mikor mi ketten beültünk meghallgatni, hogyan tudnak diáktársaink citerázni, komolyan meg voltunk
lepõdve. Nekünk nagyon tetszett az egész
foglalkozás, és Laci bácsi is nagyon kedves
volt. Eljátszotta nekünk a Van egy kék tó
címû dalt, és igazán tetszett.
A helyszíni riportot készítették:
Béda Noémi és Dániel Ivett”

Országos rajzverseny
díjazottjai
„Nagy László, akit mindannyian csak Laci
bácsinak hívunk, 5. osztályos korában
kezdte a citerázást. Nemsokára betölti az
58. évét, 1949. november 6-án született
Szabadegyházán.
Fiatalon, még egy munkásszállón tanult
meg citerázni a Tambura zenekartól. Fõként dél-alföldi zenét tanult meg tõlük, s

Örömmel osztjuk meg az érdeklõdõkkel:
szeptemberben újabb országos rajzpályázaton szerepelt iskolánk a „Duna másik arca” címmel meghirdetett vetélkedõn. A
Belügyminisztérium Katasztrófavédelmi
Fõigazgatósága arra volt kíváncsi, hogy a
Duna mentén lakó gyerekek szemével mi-

lyen volt a tavaszi nagy áradás. A pályázaton két tanulónk: Boros Luca és Márkli
Anna is kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak. Munkájuk elismeréseként Kõvágó
Dezsõ, a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság vezetõje nyújtotta át
számukra az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatósága megbízásából a kiérdemelt oklevelet és ajándékcsomagot. A pa-

rancsnok úr a gratuláció mellett iskolánk
többi tanulójához is szólt néhány szót: jelezte számukra, hogy lesz még hasonló versenyfelhívás, s mint Anna és Luca példája
bizonyítja, érdemes lesz ezeken a többi diáknak is elindulni. A beérkezõ sok-sok alkotást Jankovics Marcell rajzfilmrendezõ
mûvész értékelte. A pályázati kiírás alapján összesen tíz-tíz tanuló kapott díjat kategóriánként, így különösen értékes számunkra, hogy két tanulónk is a jutalmazottak között lehetett. Mint a parancsnok
úrtól megtudtuk, a beérkezett munkákat
vándorkiállítás keretében az ország valamennyi megyéjében kiállítják majd.
Gratulálunk nekik és felkészítõ tanáruknak, Madarasi Anettnek!
Alsószentiváni általános iskola

KÖSZÖNET

MEGHÍVÓ

Nyilvánosan is szeretnék köszönetet
mondani a sárbogárdi rendelõintézet
dolgozójának, Gotthárdné Eszti néninek, aki kedvességével, mosolyával,
végtelen türelmével is hozzájárul a páciensek gyógyulásához.

Szeretettel meghívjuk Önöket a fogyatékkal élõk világnapja
alkalmából tartandó ünnepségünkre.

Kívánok neki jó egészséget és sok örömteli pillanatot!
Hargitai–Kiss Virág

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy
Sárbogárdon a központi orvosi ügyeletet
2013. november 1-jétõl a 06 (22) 311 104-es
telefonszámon lehet elérni.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Helyszíne: József Attila Mûvelõdési Központ.
Idõpontja 2013. december 7. 10.00 óra.
Program: ünnepi mûsor, vendéglátás.
A rendezvény szervezésében részt vesznek: Csipike Egyesület, Egyesített Szociális Intézmény, Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI, Sárbogárdi Kulturális Egyesület, LÁRKE, Move Béta Szivárvány Támogató Szolgálat,
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesületének Sárbogárdi Csoportja.
Kérjük, jelezze részvételi szándékát 2013. december 2-áig az egyesület vezetõjénél! Ha
szüksége van szállításra, Sárbogárd közigazgatási területén belül, hívja a 06 (25) 508
970-es telefonszámot.

Adventi készülõdés Sárszentmiklóson
Sok szeretettel várunk mindenkit, kicsiket és nagyokat, kreatív családokat, 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 idõsebbek!
Érezzük jól magunkat együtt és várjuk tevékenyen a kis Jézus eljövetelét!
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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
címerében?
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 könyvtárban?
1 4 db
2 2 db
x 1 db
9. Milyen rendszeresen megjelenõ, helyi
sajtótermékeket lehet olvasni a könyvtárban?
1 Bogárd és Vidéke, Csodaceruza
2 Sárréti Híd, Szivárvány
x Bogárd és Vidéke, Sárréti Híd
10. Milyen dokumentumokat használhattok
az olvasótermi részben?
1 lexikonok, szótárak, mesék
2 lexikonok, szótárak, versek
x lexikonok, enciklopédiák, szótárak
11. Milyen audiovizuális dokumentumokat
kölcsönözhettek 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
egészíti 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 színesebbé a könyvtár életét, milyen programokon szeretnétek részt venni? (3-5 mondat)

Meghívó
A Madarász József Városi Könyvtár és a Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd
szeretettel meghívja Önt és családját

2013. december 9-én (hétfõn) 17 órára

dr. Vekerdy Tamás
„Mit kell(ene) tudnunk gyerekeinkrõl és magunkról”
címû elõadására.
Helyszín: Sárbogárd Város Önkormányzatának díszterme.
A belépés ingyenes.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A rendezvény 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” elnevezésû miniprojekt
keretén belül kerül megrendezésre.

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 rendezvénye a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés – Sárbogárd város központjának megújítása”
címû projekt keretében elkülönítetett programalap felhasználásával, a „A könyvtár múltja, jelene és jövõje” c. miniprojekt keretén belül valósul meg.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

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 megtaláljátok 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 rendezvénye a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés – Sárbogárd
város központjának megújítása” címû projekt keretében elkülönített programalap felhasználásával „A könyvtár múltja, jelene és jövõje” c. miniprojekt keretén belül valósul meg.
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Majonézes saláta tojással,
formában dermesztve
Hozzávalók: 25 dkg zöldborsó (fagyasztott), 20 dkg sárgarépa, 35
dkg krumpli, 10 dkg alma, citromlé, só, bors, 6 evõkanál majonéz,
3 evõkanál tejföl, 2,5 dl zöldségleves, vagy húsleves, 2 dkg zselatin, 5 tojás. A díszítéshez: 1 piros kaliforniai paprika, 1 csokor
petrezselyemzöld, õzgerincforma, folpack.

A tojásokat 10 perc alatt keményre fõzzük, hideg vízben hûlni
hagyjuk, majd meghámozzuk. Az apró kockákra vágott sárgarépát, krumplit és a zöldborsót külön-külön kevés sós vízben puhára
fõzzük. Rögtön leszûrjük és hagyjuk teljesen kihûlni. Az almát
meghámozzuk, kis kockákra vágjuk és meglocsoljuk egy citrom
levével. A zöldségeket és az almát egy nagy tálba tesszük. A majonézt a tejföllel, sóval, borssal elkeverjük. Bátran ízesítsünk, nehogy a végeredmény sótlan legyen! A mártást összekeverjük a
zöldségekkel. 2,5 dl zöldséglevesben elkeverjük a zselatint, és
folytonos keveréssel, kis lángon feloldjuk benne. Félretesszük
hûlni. Az õzgerincformát kibéleljük folpackkal úgy, hogy túlnyúljon a formán minden irányban. A zselatinos levet hozzákeverjük a
majonézes salátához. A saláta felét elsimítjuk a forma alján, és beletesszük a kemény tojásokat. Befedjük a saláta másik felével, és
ráhajtjuk a fóliaszéleket minden irányból. A formát az asztalhoz
ütögetjük, hogy egyenletesen kitöltse a saláta. Hûtõbe tesszük
legalább 5 órára, de jobb, ha egy éjszakát tud dermedni. Másnap a
tálalótálra borítjuk, eltávolítjuk róla a fóliát, és tetszés szerint díszítjük paprikából kivágott virágszirmokkal, petrezselyemlevelekkel.

Savanyú káposztával töltött tarja
Hozzávalók: 1 egész tarja csont nélkül, 1-1,5 kg vecsési savanyú
káposzta, fûszerek ízlés szerint, kevés étolaj.
A csont nélküli tarjába zsebet szúrunk, ugyanúgy, mint a dagadóba, de itt nagyon fontos, hogy ne szakadjon át a hús, mert akkor kifolyik a káposzta leve. A káposztát nem mossuk ki, mert a benne
levõ savanyú lé fogja a húst átjárva ízesíteni, sózni. Belehelyezzük
a káposztát a zsebbe, jó erõsen összevarrjuk a bejáratot. Kívülrõl
bedörzsöljük fûszerekkel. Lábosban tesszük a sütõbe, kevés vizet
öntünk alá, lefedjük. Amikor belül puha (tûpróba), levesszük a
fedõt, és locsolgatva ropogósra sütjük.

Vitaminbomba
Hozzávalók: 1 szál sárgarépa, 1 nagyobb zellergumó, 2 db közepes feketeretek, 2 db közepes cékla, 4-5 db közepes csicsókagumó, 1 nagy fej lilahagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 citrom, só,
cukor.
A répát és a gumókat nyersen nagyobb lyukú reszelõn lereszeljük
a hagymával együtt. Meghintjük sóval és kicsit állni hagyjuk, átkeverjük, megszórjuk kevés cukorral, a citrom levét ráöntjük, a fokhagymát szétnyomva hozzáadjuk. Jól átdolgozzuk, hogy megfelelõen keveredjenek az alkotóelemek. Hûtõben 1-2 órát érleljük.
Kiváló vitaminpótló a téli, tavaszi hónapokban. Fogyasztható magában, bármikor, de sült húsok mellé is kiváló.
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BESZÉLÜNK
Ez egy eszköz, egy életfunkció. Az ép emberek kilencvenkilenc
százaléka némely esetben naponta akár órákig használja, és észre
sem veszi, mint a lélegzést. A beszédrõl van szó, a nyelvrõl. Az emberi létezés egyik legfantasztikusabb tüneményérõl. Igen, mert
minden embernek van egy belsõ világa, egy, a többiek számára elérhetetlen lelki birodalma, amely csakis az övé, másnak nincs hozzá bejárata. A költõ belsõ végtelennek nevezi, mert tényleg nincsenek határai. Itt is vannak hegyek és völgyek, de kínzókamrák is
vannak, szakadékok, mocsarak, amelyekbe bele lehet fulladni.
Néha süt benn a nap, néha vihar dúl. És kérem, ezt a titkos belsõ
végtelent, magányunk
hét lakattal bezárt otthonát egy néha kinyíló,
szûk bejáraton keresztül
a másik ember számára
is hozzáférhetõvé tudjuk
tenni. Olyankor, amikor
beszélünk. A szüntelenül zajló, megfoghatatlan lelki történések,
amelyek sokkal finomabb anyagból vannak,
mint a levegõ, csodás
percekben az embertárs
számára is megfoghatóvá válnak, mert az emberi nem jeleket
talált ki hozzájuk. Jeleink vannak, szavaink vannak, és hozzájuk
mosolyaink, homlokráncolásaink, könnyeink.
Na most jön a lényeg! Mert a szavak durvák, mint a kavicsok. Nem
látszanak alkalmasnak lenni arra, hogy megérzékítsék a kimondhatatlant, a lélekrezdülést, a boldogságot, a vért, a gyászt. „Örülök neked” – mondjuk, de hol van ez ahhoz a boldog felsajduláshoz képest, ami elönt bennünket a szeretett lény arcának megpillantásakor? „Mindjárt elsírom magam” – mondja a megbántott
nõ, de aki hallja ezt a mondatot, annak a szeme sarkában nem csillan fel a könny, mert nem magát a lelki eseményt éli át, csak a jelét
kapja meg. A jel nem azonos azzal, amit jelent. Az érzõ lény ebbe
nem akar beletörõdni, valami miatt szeretné, ha hiánytalanul, teljesen megértenék õt. Küzdelem az élete, harc a kifejezésért. Felpuhítani a kavicsokat, légnemûvé tenni õket. Hogy a szó váljon lélekké. Mert létezik varázslat, némely mágusoknak sikerül, némely sorok olyanok, mintha a meztelen lélek menne végig a szobán. Ezért írnak verseket a költõk.
Ez a gondolatmenet azért jutott az eszembe, mert a tévében láttam egy szórakoztató mûsort, amelyben trágárkodtak. Nagyon
rossz érzés volt, egy szent dolog bemocskolásának voltam a tanúja. Mintha a menyasszonyi ruhát lágy tehénürülékkel fröcskölték
volna be. Mert a nyelv szent dolog, az emberiség legnemesebb
hajlamait hordozza. Felelõtlen fickóknak nem lehet elmagyarázni, hogy vigyázni kellene rá. Fölényesek és vitaképtelenek. Együtt
rombolnak a rombolókkal, és nem tudják felfogni, hogy ez nincs
jól. Mondjam, hogy az õ dolguk? Ha kedvükre van, hogy a tehénürülékben kotorásznak, hát tegyék. Remélem, sokan vannak,
akik tartózkodnak ettõl.
L. A.

IDÕJÁRÁS

A következõ napokban is folytatódik a viszonylag hideg idõ. Csütörtökön országszerte számíthatunk
több-kevesebb napsütésre, ám a magasban zajló enyhülés hatására a hajnali
órákban többfelé alakulhat ki köd, néhol akár zúzmarával. Pénteken és szombaton változóan, idõnként erõsebben felhõs idõ várható szórványos csapadékkal.
Ez lehet esõ, havas esõ, illetve hó is. Átmenetileg akár gyenge ónos esõ is elõfordulhat néhol, de nem ez lesz a jellemzõ. A csapadék mennyisége várhatóan
sehol sem lesz jelentõs. December elsõ napjaiban ismét nyugodtabb, csendesebb idõjárás valószínû, a változó felhõzet mellett a legtöbb helyen valamennyi
idõre kisüt a nap. Ekkor már legfeljebb csak jelentéktelen hószállingózás, vagy
szitálás fordulhat elõ a felhõsebb tájakon.
www.metnet.hu
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Lapszemle 1913. december 2.
Íme, elérkeztünk az utolsó lapszámhoz, melynek vezércikkét adjuk közre búcsúzóul. A keserû zárszóból kiderül, milyen okok vezettek az újság megszûnéséhez, amely egy kerek évig
derekasan állta a próbát. Csak sajnálni tudjuk, hogy nem olvashatunk továbbra is az akkori Sárbogárdnak és vidékének történésekben gazdag, pezsgõ közéletérõl. Már ez az egy
év is sok érdekes adalékot nyújt a régmúlt iránt érdeklõdõknek. Ha eljátszunk a gondolattal, milyen jó lett volna nyomon követni a világháborús éveket, vagy a rákövetkezõ
évtizedek híreit, talán még több derülne ki abból a korszakból. Már csak azért is, mert egy
fejlõdõ vidéki nagyközség mindennapjaiba pillanthatnánk bele. No, de visszatérve az
újság megszûnéséhez, reméljük, ez az egy évnyi anyag a maga híreivel, gondolataival és a
korra jellemzõ fogalmazásával sok tanulsággal szolgált a mai olvasónak.

Búcsúszó.
Most egy esztendeje, hogy nem törõdve
gáncscsal, sodomai jóslásokkal, az elmúlt
idõk gúnyosan mosolygó ködképeit elhessegetve, azzal az erõs elhatározással indítottuk meg lapunkat, hogy azzal társadalmunknak, környékünknek hasznára legyünk. Tettük ezt merõ önzetlenségbõl,
súlyos anyagi és még súlyosabb szellemi áldozatok árán. Mert tudtuk jól, hogy ez a kis
lap nem lesz számunkra dús jövedelmek
forrása. Nem is vágytunk másra, mint hogy
a tisztességes írásmód, a pártatlanság, a
közügyekkel a köz érdekében való lelkiismeretes törõdés kiváltson a nagyközönség
körében számunkra egy kevés jóakaratot,
egy kis rokonérzést.
Nem magunkért, de a közönségért dolgoztunk, fáradtunk egy egész esztendõn át.
Egy év elõtt ismertetett irányelveinktõl
nem tértünk el egy hajszálnyira sem, megmaradtunk annak a becsületes eszközökkel dolgozó pártatlan kis ujságnak, melynek minden sorát szeretettel írtuk s igyekeztünk megírni úgy, hogy ne mosolyt fakasszon az olvasó ajkán a vidéki stílus naivitása, de meggyõzni tudjon, szórakoztasson, a történt eseményeknek hû krónikása
legyen.
Pedig oly kevesen, oly szánalmasan és nevetségesen kevesen voltunk, kik felvettük
a harcot a közömbösséggel, nemtörõdömséggel s bátran kimondjuk, a rosszakarattal! Mert az igények, melyekkel egy ily kis
helyen, mint Sárbogárd, megjelenõ sajtóorgánummal szemben fellépett a közönség egy része, éppenséggel nem mondhatók szerényeknek. Nem tekintették azt,
hogy a mai gazdasági viszonyok közepette
magának a technikai elõállításnak a költségei túlszárnyalták a legminimálisabb
elõfizetési díjból egybegyûlt összeget, nem
tekintették, hogy azoknak a munkáját, kik
hétrõl-hétre megtöltötték a hasábokat,
nem a kiadóhivatali pénztárak fizették
meg ropogós bankjegyekkel, hanem azok
önzetlenül, ellenérték nélkül fáradoztak: a
mi jutalmunk nem volt más, mint – szánakozó mosoly erõlködésünk fölött.
Bántott a közöny sorvasztó lehelete, de
tartoztunk azzal a figyelemmel annak a pár
embernek, kik jóérzéssel voltak irányunkban, hogy lapunkat fenntartsuk, míg meg
nem éri fennállásának egy éves évforduló-

ját, hogy aztán bejelentsük – amint most
tesszük –, hogy legyõzött a közönyösség,
beláttuk azt, hogy szélmalomharcot folytatni egy oly társadalommal szemben,
mely nem tud a kicsinyeskedés lapályáról
magasabbra emelkedni, oktalanság.
Kivonulunk ezért, nem zavarjuk tovább a
békésen szunnyadó lelkeket. Mi csak nyerünk ezzel. Anyagiakat, melyeket eddig
egy közcél érdekében áldoztunk fel és
sok-sok drága idõt, melyet – mindezek dacára – örömmel és szívesen szakítottunk ki
életünkbõl, másokért, olvasóinkért.
Bár lapunkkal szemben úgy az egyének,
mint a társadalom különbözõ testületei,
helyben úgy, mint vidéken, a legridegebb
tartózkodás álláspontjára helyezkedtek s
még a saját érdeküket érintõ körülményekrõl és történtekrõl sem tartották helyénvalónak a helyi lapot tudósítani, mi
megtettük azt, ami erõnktõl tellett. Betudtuk a nemtörõdömséget annak az állapotnak, melyet egyes számottevõbb tényezõk
mesterségesen idéztek elõ, másrészt annak a szûk látókörnek, melynek megvilágosítására még igen sok, igen hosszú esztendõk fárasztó munkája szükséges.
Hogy mily apró-cseprõ, igazán megmosolyogni való tûszurásokkal igyekeztek egyesek elvenni kedvét a szerkesztõségnek,
hogy önzetlen munkáját tovább folytassa,
annak illusztrálására elég rámutatnunk arra, hogy a vidék tekintélyes birtokosai, földesura méltóságukon alólinak tartották
beküldeni elõfizetési díjukat. A melyik pe-

FELHÍVÁS
Ismét elmúlt egy év, közeleg a karácsony. Negyedik alkalommal szervezünk ajándékgyûjtési akciót Vármezõ
(Erdély) gyermekei számára. Édességet, tartós élelmiszert szeretnénk vinni.
Kérjük a jó szándékú embereket, segítsenek nekünk!
December 20-áig az alapi iskola folyosóján elhelyezett gyûjtõkosárba várjuk
adományaikat.
Köszönettel az erdélyi gyermekek nevében:
Jánosiné Buruncz Mária
szervezõ pedagógus

dig esetleg elõfizetõ volt, nyomban visszaküldötte a lapot, ha öt, vagy hozzátartozóját, esetleg ügyesbajos dolgát a tényeknek
megfelelõen tárgyalt hír jelent meg. De
visszaküldte a lapot a szabó – mert véletlenül egy máshol szabott kabátot látott meg
a szerkesztõn, vissza a borbély, mert avatatlan kéz munkáját ismerte meg a borotválandó arcon, vissza a kereskedõ, mert
véletlenül a konkurrensének nevét olvasta, vissza az örömapa, mert férjhezmenõ
leányának díszítõ jelzõje talán halványabban ragyogott, mint egy másik menyasszonyé. De ezek még csak hagyján! Ám vannak sokkal súlyosabb dolgok, melyeket
ismertetni az az ízlésünk tiltja, mellyel egy
évi pályafutásunk alatt lapunkat irányítottuk.
El kell ismernünk, hogy némileg magunk is
okai vagyunk annak, mikép e helyen a tervbe vett közvilágítás kérdésének tárgyalása
helyett hattyudalunkat kell zengenünk.
Nem tehetünk róla, hogy kemény gerinccel teremtett a sors, hogy hivatásunknak
nem egyesek tömjénezését, nem a visszásságok elhallgatását tartottuk, hanem a bátor szókimondást, még ha betörik is érte a
fejünk.
Nos, mielõtt még tényleg bevernék a fejünket, elvonulunk a küzdõtérrõl. Felemelt
homlokkal, szeplõtelenül, magunkkal vive
azoknak a megbecsülését, a kik megértettek bennünket, felfogták a vidéki sajtó igazi hivatását, értékelni tudták önzetlen fáradozásunkat.
Kívánunk Sárbogárdnak és vidékének
jobb idõket, melyekben talán megszületik
majd az a társaság, a melyikkel ízlésük
jobban megegyezik.
Mi nem voltunk – szerintük – erre alkalmasak.
Egy okkal több, hogy ne rontsuk a kedélyeket!
Köszöntjük az olvasót!
A Sárbogárd és Vidéke szerkesztõsége
(-b -n)

EGY DOBOZNYI
BOLDOGSÁG
Segíts Te is, hogy minden gyereknek legyen ajándék a fa alatt!
Egy cipõsdobozba bármit beletehetsz,
aminek te is örülnél: játék, könyv, iskolai eszközök, tartós élelmiszer, édesség,
ruhanemû.
Kérlek, írd rá, hogy fiúnak, vagy lánynak, hány éves gyereknek szánod a dobozt.
Kérlek, a dobozokat a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak add át.
Leadási határidõ: 2013. december 18.
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BOGÁRD és VIDÉKE–ARANY ÁSZOK
városi teremlabdarúgó-bajnokság
IV. forduló

Spuri–FLD Ászok Ásza
3:4 (0:1)
A mérkõzéseket Tóth I. vezette.
Spuri: Kiszl – Bereczki, Szabó, Imre, Fésû.
Csere: Banda, Gál, Huszár.
FLD Ászok Ásza: Farkas – Bíró, Mihalkó,
Turcsik, Bor.
Csere: Magyar.
Óvatosan kezdtek a csapatok. 2. perc: Turcsik lövése a kapu fölé ment. 4. perc: Szabó
lövését védte Farkas. 5. perc: Bereczki lövése nem okozott gondot Farkasnak. 6. perc:
Mihalkó egy távoli lövést eresztett meg,
mely a kapu mellé szállt. 7. perc: Gál lövése
a kapu elõtt keresztbe ment el, nem érte el
senki. 8. perc: Bor lövése kapu mellé. 9.
perc: Fésû lövése nem okozott gondot Farkasnak. 9. perc: Bíró váratlan lövése utat talált a kapuba. 10. perc: Gál lövését Farkas
csak kiöklözni tudta. 12. perc: Magyar váratlan lövése kerülte el a kaput. 13. perc:
elõbb Farkas, majd Kiszl védett lábbal. 15.
perc: Huszár lövése Farkas fején csattant.
18. perc: Szabó az egyenlítést elrontotta, lövése Magyarról szögletre vágódott. 20.
perc: Bor lövése gyengére sikerült, elkerülte a kaput. 21. perc: Gál elõl Farkas merész
vetõdéssel hárított. 22. perc: Magyar lövését véste Kiszl. 23. perc: Bíró növelte az
elõnyt. 24. perc: Magyar a felsõ lécet találta
telibe. 25. perc: Szabó lövése Mihalkóról
vágódott a mezõnybe. 26. perc: Bíró átadásából Magyar szerzett gólt. 27. perc: Kiszl
egymásután kétszer is lábbal mentett. 28.
perc: Turcsik is letette névjegyét a góllövõk
közé. 29. perc: Huszár kecsegtetõ helyzetben kapu fölé vágta a labdát. 30. perc: Bíró
az üresen maradt kapu fölé lõtt nagy helyzetben. 31. perc: Bor elõl Kiszl merész vetõdéssel hárított. 32-33. perc: Mihalkó két öngólt is vétett. 34. perc: Bíró elõl Kiszl felszedte a labdát. 35. perc: Gál erõs lövése kapu fölé szállt. 36. perc: Bor átadását Turcsik
nem érte el. 37. perc: Gál távoli lövése
akadt meg a kapuban. 38. perc: támadott a
Spuri az egyenlítésért. Banda centiméterekkel lõtt kapu mellé. A kapus már verve
volt. 39. perc: Turcsik megeresztett egy távoli bombát, azonban elkerülte a kaput. 40.
perc: Imre kihagyta az egyenlítési lehetõséget. Saját maga számára tette nehézzé a
mérkõzést az FLD Ászok csapata. Az elsõ
félidõben eldönthette volna a mérkõzés három pontját a Spuri, de a góllövéssel hadilábon álltak.
Góllövõk: Mihalkó 2 öngól, Gál ill. Bíró 2,
Magyar, Turcsik.

Extrém–Légió 2000 Pentagri
2:1 (1:1)
Extrém: Németh – Flõgl, Dévényi, Szabó,
Horváth D.
Csere: Horváth T.

Légió 2000 Pentagri: Szilágyi – Németh,
Csuti, Vereczkei, Dombi V.
Csere: Baki, Dombi Z., Pálinkás.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Horváth T., Dévényi ill. Dombi V.

Toledó 2005–Twister Galaxy
1:15 (1:9)
Toledó 2005: Csuti J. – Csuti T., Gászler,
Barabás R., Kiss.
Csere: Barabás B., Kovács.
Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Palásti,
Killér G., Simon.
Csere: Kaló, Kristóf, Szántó.
Még csak harminc másodperc telt el, és Simon máris megszerezte a vezetést. 1. perc:
Simon a második gólt szerezte. 2. perc:
Killer lõtt Csuti hálójába. 3. perc: visszavett
az iramból a Twister, melynek eredményeként Barabás R. szépített. 4. perc: Barabás
R. lövését Bognár nagy bravúrral hárította.
5. perc: Simon lövése kerülte el a kaput. 6.
perc: Csuti T. kapu fölé vágta a labdát. 9.
perc: Kristóf átadását Szántó perdítette a
kapuba. 8. perc: Kaló nagy helyzetben lyukat rúgott. 9. perc: Kaló perdítése Csutiról a
mezõnybe vágódott. 10. perc: szép adogatás
után Simon mesterhármasával nõtt az
elõny. 11. perc: Killer kapu mellé lõtt. 12.
perc: a nagy kedvvel játszó Simon nem találta el a kaput. 14. perc: Gászler távoli lövését Bognár vetõdve hárította. 15. perc:
Killer egyéni akció után (sorra cselezte ki a
Toledó játékosait) lõtt gólt. 16. perc: Kristóf (DORCÓ) sarokkal továbbított Csuti
kapujába. Szépségdíjas gól! 18. perc: Kristóf lövése Csutiról került a kapuba, öngól.
20. perc: Kristóf állította be az elsõ félidõ
eredményét találatával. 21. perc: Killer perdített kapu fölé. 22. perc: Simon lövése
Csuti T. hátáról vágódott szögletre. 23.
perc: Kaló is feliratkozott a góllövõlistára.
24. perc: Barabás B. távolról lõtt kapu fölé.
26. perc: Csuti T. lõtt a kapusba. 27. perc:
Barabás R. erõs lövése kerülte el a kaput.
28. perc: Killer mesterhármasával tovább
nõtt az elõny. 31. perc: Gászler átadására
Csuti nem indult el. Kaló újabb gólt lõtt. 32.
perc: Kristóf elfektette Csuti kapust, de az
üres kapu mellé gurított. 33. perc: Csuti T.
nagy helyzetben kapu mellé perdített. 34.
perc: Kaló sem akart lemaradni a többiektõl a góllövésben, mesterhármas. 35. perc:
Kaló, majd Simon hagyott ki helyzetet. Még
ugyanebben a percben Kaló megszerezte
negyedik találatát. 36. perc: Balogh, a csapatkapitány a felsõ lécet találta telibe. 37.
perc: Simon kapu mellé gurított. 38. perc:
Barabás B. a kapu fölé bombázott. 39. perc:
Kristóf átadásából Simon szerzett gólt. 40.
perc: Gászler lövését Bognár hárította.
Góllövõk: Barabás R. ill. Simon 4, Killer 3,
Szántó Kristóf 2, Csuti T. öngól, Kaló 4.
A Twister ilyen arányban is megérdemelten nyert a gyenge napot kifogó Toledó
ellen.

Cece Old Boys–
Sárkeresztúr Kike 3:8 (2:2)
Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Pintér,
Németh, Fülöp T.
Csere: Horog, Lakos, Szeip, Tóth.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Szauervein, Hajdinger, Geiger, Sütõ G.
Csere: Kiss, Jancski, Madár, Szakács.
2. perc: Sütõ unta meg a tapogatódzást, lövése kapu mellé ment. Németh a Kike kapujának elõterében visszahúzta Szauerveint. Szabadrúgás kifelé! 3. perc: Fülöp T.
lövése Geigerrõl ment szögletre. 4. perc:
Németh határozottan szerelte Szauerveint,
és a kilépõ kapus mellett megszerezte a vezetést. 5. perc: Fülöp T. szabadrúgásból
Mikuli elé tálalt, akinek lövése centiméterekkel ment a jobb alsó sarok mellé. 6. perc:
Geiger a kapufára gurított. 8. perc:
Szauervein elõl Tóth ment szögletre. 9.
perc: Geiger átadásából Jancski egyenlít.
13. perc: Madár váratlanul lõtt, a labda a kapuban kötött ki. 15. perc: Mikuli lövését
Visi hárította. 19. perc: szabadrúgáshoz jutott a Cece. Fülöp T. legurítását Németh
vágta a kapuba. 21. perc: Geiger gyorsan
végzett el szabadrúgást, legurításából Hajdinger védhetetlen gólt lõtt. 23. perc: viszszaadta a kölcsönt Hajdinger, átadásából
Sütõ szerzett gólt. 24. perc: most Sütõn volt
a sor, átadásából Geiger talált a kapuba. 25.
perc: Tóth hagyott ki óriási helyzetet. 25.
perc: Sütõ hátrahúzva, ollózva nagyon szép
gólt rúgott. Hát, ez is szépségdíjas megmozdulás volt! 31. perc: Jancski lövését Fülöp
Gy. szögletre spárgázta. 32. perc: Madár kilõtte a jobb felsõt. 34. perc: Madár a kapufa
felsõ találkozását találta telibe. 35. perc:
Fülöp T. csapott le egy labdára, a kifutó Visi
mellett lõtt gólt. 36. perc: Sütõ-mesterhármas! 37. perc: minden nem sikerülhet! Sütõ
hagyott ki nagy helyzetet. 38. perc: Szeip
fordulásból leadott lövése alig ment kapu
fölé. Kemény, szikrázó mérkõzésen a higgadtabb Kike gyõzelméhez nem férhetett
kétség.
Sárga lap: Fülöp T.
Góllövõk: Németh 2, Fülöp T. ill. Jancski,
Madár 2, Hajdinger, Geiger, Sütõ 3.
Tabella
1. Extrém
2. FLD Ászok Ásza
3. Légió 2000, Pentagri
4. Sárkeresztúr Kike
5. Twister Galaxy
6. Cece Old Boys
7. Spuri
8. Toledó 2005

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
2
2
1
1
1
-

1
1
-

1
2
2
3
3
4

20:3
18:8
9:5
15:14
21:16
13:17
9:15
3:30

12
12
7
6
4
3
3
0

Góllövõlista
l. Bor József, FLD Ászok Ásza, 8 gól.
A TEREMTORNÁRA A BELÉPÉS INGYENES!
Gróf Ferenc
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Könnyed siker az év utolsó hazai mérkõzésén
VAX KE Sárbogárd–Martonvásári KSE 29:16 (13:7)
Fejér megyei férfi I. o., 9. forduló
Vezette: Fazekas – Vargáné.
Sárbogárd: Németh I. – Szabó J. Zs. 4,
Bodoki 4, Pluhár 1, Rehák 2, Balogh 3, Kaló 3.
Cserék: Borostyán, Sohár, Hegedüs 1, Suplicz, Németh II., Iker 2, Goldberger 8.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Szombat délután a szokásos 18 órás kezdéssel lejátszottuk a 2013-as év utolsó hazai mérkõzését. Az ellenfél a táblázat hátsó felében tanyázó martonvásári csapat
volt.
A mérkõzést a legerõsebb összeállításunkban kezdtük, amire ebben az évben nem
sokszor volt lehetõség. A jó körülményekhez képest kicsit visszafogottan kezdtük a
mérkõzést. Hibáztunk ismét, most már talán megszokott módon a támadások befejezésénél, ennek köszönhetõen nem tudtunk nagyobb különbségû elõnyt kicsikarni az elsõ félidõ derekára. Az ellenfelünk a
hosszú lefolyású támadásai végén néhanéha betalált Németh I. kapujába. A félidõ
végére mindössze 13 gólt lõttünk, de így is
6 gólos elõnyben mehettünk pihenni az
öltözõbe (13:7).
A második félidõ a fiatal titánunk, Goldberger Marcell parádéjával kezdõdött, aki
lerohanásokból, valamint szélrõl befeje-

zett helyzetekbõl tudta növelni csapatunk
elõnyét. A második félidõ jobban alakult
számunkra, hiszen több gólt sikerült lõnünk, és voltak szép megmozdulásaink is
támadásban. Így nem lehetett kérdéses a
sima gyõzelem (29:16).
Ismét mindenki kellõ játéklehetõséghez
jutott, ami mindenképpen pozitívum a
folytatásban, hogy a csapat összes tagja
szokja a versenyhelyzetet.
Mivel ez volt az utolsó mérkõzésünk ebben
az évben saját közönségünk elõtt, ezért
õket is megjutalmaztuk a gyõzelem mellett
egy kis szaloncukorral, az elõttünk álló ünnepekre utalva. Számunkra viszont még
nem ért véget a bajnokság, hiszen a jövõ
héten még vár ránk egy mérkõzés Seregé-

A felnõtt és az ifi is õszi bajnok
A látottak alapján a kiesést komolyan véve
Miklós most a visszajutásért száll harcba
minden meccsen, ami eddig jól is megy,
ugyanis a felnõtt egy nagylóki döntetlent
leszámítva minden meccset megnyert, így
a lókiak elõtt 5 pont elõnnyel tartja az elsõ
helyet. Ehhez Seregélyesen is be kellett
húzni a kötelezõt, ami jól sikerült egy nagyon rossz pályán. 1-0-ról 1-5-re fordította
meg a meccset Sárai csapata. Gorza 2, Szabó Sz., Tóth és Gráczer G.
Az ifi 100 %-os, minden meccsét nyerte, és
Baracs elõtt 8 ponttal vezeti a bajnokságot.
A fiatalok és az utolsó évesek remek összhangban játszanak Pajor Laci keze alatt, és
fölényesen nyernek minden meccset.
Ez Seregélyesen is így alakult, ahol Nagy
K. emelõs góljával 1-0-ra nyert a miklósi
gárda.

Az U16 két vereség kivételével minden
más meccset behúzott, és szintén az élen
fordul a tél után, az U14 és az öregfiúk a tabella 3. fokán áll, tehát minden korosztály
elismerésre méltó helyen tanyázik. Ehhez
elengedhetetlen az edzõk kemény munkája és a klubvezetõség, valamint az alapítvány és a támogatók odaadása, amit a jó
körülmények és felszerelések mutatnak.
Mindezekbõl leszûrhetõ, hogy Sárszentmiklós fénykorát éli, és van jövõje a színvonalas utánpótlásnak.
2013. november 29-én, pénteken, 17 órás
kezdéssel a 2013/14-es õszi forduló korosztályonkénti évadzáró rendezvényét tartjuk, melyre sok szeretettel várjuk az Egyesület játékosait, edzõit, szurkolókat, támogatókat.
A Sárszentmiklósi SE vezetõsége

IDÕPONTVÁLTOZÁS
December 7-ére hirdetett túránk idõpontja megváltozott, mert a szombat munkanap. Így a budakeszi vadasparkot másnap, 8-án keressük fel.
Indulás: 8 órakor.
Természetjárók

lyesen. A találkozó december 8-án, vasárnap, 16 órakor kezdõdik a Seregélyesi Városi Sportcsarnokban.
Egy szomorú hírrõl is tudósítom az olvasókat. A csapatot támogató Szõllõsi Istvánné
férje a közelmúltban elhunyt. A fiúk a gyõzelmet feleségének, Marika néninek, lányának, Reninek, fiának, Norbinak és családjuknak ajánlják.
VAX KE

Az Agárdi Termál
csoport
állása és eredményei
Mezõszilas–Baracs
Kulcs–Adony
Pusztaszabolcs–Szabadegyháza II.
Dég–Nagylók
Seregélyes–Sárszentmiklós
Lajoskomárom–Káloz
LMSK–Kõszárhegy
Sárbogárd–Aba-Sárvíz

2-3
2-0
2-0
5-10
1-5
3-2
1-1
0-2

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

52
27
29
25
33
10
9
6
1
-1
-10
-21
-25
-35
-51
-49

1 0
2 1
0 3
3 2
0 5
2 5
2 5
3 5
3 7
3 7
2 9
5 8
0 12
3 11
2 12
3 11

66
57
45
42
57
36
33
34
22
29
21
24
22
14
16
21

14
30
16
17
24
26
24
28
21
30
31
45
47
49
67
70

43
38
36
33
30
26
26
24
18
18
14
11
9
6
5
-3
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TV-RÁDIÓMÛSOR

November 30., 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 Vágtass velem!
10.30 Aranymetszés 11.30 KorTárs 12.00 Hírek 12.05 Az élõ örökség 12.25 Topmodell a barátnõm 13.55 Kaposvári Rákóczi FC–DVSC-TEVA labdarúgó-mérkõzés
16.00 A világörökség kincsei 16.20 Szeretettel Hollywoodból 16.50 Egyszer volt, hol
nem volt 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Apám, a hõs 21.55 Váltság 23.45 A végzet õrei 1.20 Il Divo – Live in London
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.30 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.50
XXI. század – A legendák velünk élnek 11.20 Házon kívül 11.55 A la Car 12.20 4ütem
13.00 Gossip Girl – A pletykafészek 13.55 Kõgazdagok 14.55 A hõs legendája 15.50
Jóbarátok 16.25 Mama pici fia 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor
22.05 Halálos sebesség 0.25 Valami van odalent
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.00 Monster High 11.00 Astro-világ
12.05 Állatõrség 12.35 Babavilág 13.05 Tûsarok 13.35 Stílusvadász 14.05 Xena
15.05 A férjem védelmében 16.05 Bébicsõszök klubja 18.00 Tények 19.00 Aktív
Extra 19.30 Bajos csajok 2. 21.30 Égszakadás 23.40 A sebhelyes arcú 2.50
Astro-világ 3.55 A férjem védelmében
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika
12.22 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 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10 Éjszaka

December 1., 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 Úton-útfélen 9.45 Útmutató
10.40 A sokszínû vallás 10.55 A Heidelbergi káté 11.20 Református ifjúsági mûsor
11.30 Az utódok reménysége 12.00 Hírek 12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 Tûnt idõk
mozija 13.05 Labdarúgó vb-magazin 13.35 TS – Sport7 14.05 Vörösmarty Mihály: A
vén cigány 14.30 Páratlan sikerekrõl álmodó tudósok 14.55 OTP Bank Lovas Világkupa 16.20 DVTK–Gyõri ETO FC labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 Szigorúan bizalmas 23.55
Mindent anyámról 1.35 Szenthelyi Miklós születésnapi koncertje
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.35 Teleshop
11.30 Gasztrotúra 12.00 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.35 Tuti
gimi 13.35 X-Faktor 15.40 Jóbarátok 16.25 Csonthülye 2. – Csapás a múltból 18.30
Híradó 18.55 A szállító 20.00 X-Faktor 21.10 Vundersön és Zuperszexi 22.35
Showder Klub 23.45 Portré 0.20 X-Faktor 1.30 Tengerparti fenegyerek
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Egészségmánia 11.35 Stahl konyhája 12.05 Több mint testõr 12.35 Falforgatók 13.05 Psych –
Dilis detektívek 14.05 Békétlen békítõ 15.05 Doktor House 16.05 Bajos csajok 2.
18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Charlie angyalai 22.10 Füstölgõ ászok 0.25 Távol
Afrikától 3.20 Astro-világ 4.25 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 Evangélikus istentisztelet közv.
11.05 Gondolat-Jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld
körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.30
Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság
19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A
kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.57 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

December 2., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A Lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.15 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 15.40 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 1.15 Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Portré 13.30 Éjjel-nappal Budapest
14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.45
Dr. Csont 22.45 CSI: A helyszínelõk 23.55 A tudorok 1.10 Reflektor 1.25 Dilinyósok
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 Norbival! 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
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KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers
napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.51 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

December 3., 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 13.35 Vágtass velem! 14.05 Hacktion – Újratöltve 15.00 Család csak
egy van 15.45 A múlt fogságában 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 Párizsi helyszínelõk 21.15 King 22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.50 Gyilkosság 23.35 Az
ellenség köztünk van 0.30 Család csak egy van 1.15 Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Brandmánia 13.30 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt
21.45 A mentalista 22.45 Döglött akták 23.55 XXI. század – A legendák velünk élnek
0.30 Reflektor 0.45 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 Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25 Jóban-Rosszban 21.30
Üvegtigris 2. 23.50 Fogyj Rékával és Norbival! 23.55 Zsaruvér 0.55 Tények 1.30 Aktív 1.55 Astro-világ 3.00 A titok gyermekei 5.00 Magyarország, jövünk! 5.05 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 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.51 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

December 4., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55
Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.35 Jelfák 13.50 Gasztroangyal 14.45 Család csak
egy van 15.35 A múlt fogságában 16.30 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 Retró kabaré 21.20 On The Spot 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 1.45 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 11.45 Asztroshow 12.50 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.30 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20
Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.45 Szulejmán 23.05 Házon kívül 23.40
Reflektor 23.55 Vundersön és Zuperszexi 1.25 Tengerparti fenegyerek
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 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 Skandinávlottó-sorsolás 20.25 Jóban-Rosszban 21.30 A búra alatt 22.30 Frizbi Hajdú Péterrel
23.35 Fogyj Rékával és Norbival! 23.40 A médium 0.40 Tények 1.15 Aktív 1.40
Astro-világ 2.45 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 13.25 Zene 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Hangalbum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.50 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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December 5., 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 Slovenski utrinki 12.55
Kvartett 13.25 Virágzó Magyarország: Mohács 13.45 Életmûvész 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 következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Fábry 21.45 Munkaügyek – Irreality show 22.15 Az Este 22.50 Híradó 23.05 Nemzeti nagyvizit 23.35 Barangolások öt kontinensen 0.05 Székelyek
nagy menetelése 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 11.45 Asztroshow 12.50 EgészségKalauz 13.30 Éjjel-nappal
Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok
közt 21.45 Terminátor 3. – A gépek lázadása 23.55 Brandmánia 0.40 Reflektor 0.55
A la Car 1.35 Dilinyósok
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 Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25 Jóban-Rosszban 21.30 A
testõr 23.30 Fogyj Rékával és Norbival! 23.35 Propaganda 0.35 Tények 1.10 Aktív
1.35 Astro-világ 2.40 A testõr4.10 Magyarország, jövünk! 4.15 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 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.51 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

December 6., 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 Roma kultúra 12.55 Esély
13.25 A rózsaember: Márk Gergely 13.55 Angi jelenti 14.25 Történetek a nagyvilágból 14.55 Család csak egy van 15.35 Jövõ-Idõben 15.45 Ridikül 16.35 Híradó+
16.50 Labdarúgó vb sorsolás 18.45 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Prima Primissima 2013 22.25 Híradó 22.40 Szeretettel Hollywoodból 23.10
Cserbenhagyás 0.55 Család csak egy van 1.35 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 11.45 Asztroshow 12.50 Gasztrotúra 13.30 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt
21.45 CSI: Miami helyszínelõk 22.45 Gyilkos elmék 23.55 Kemény motorosok 1.15
Reflektor 1.35 Gasztrotúra 2.05 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 Norbival! 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 13.25 Zene 13.30 Az unitárius
egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika 15.10
Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.50 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes történelem 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
November 29., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Reformáció hete: Baráth Julianna
elõadása (ism. 62p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Kapocs 1. rész (magazinmûsor 20p), Beszélgetés a cecei Szabó házaspárral (77p), Szent Mihály-napi tûzgyújtás (ism. ~35p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 30., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 Kapocs 1. rész (magazinmûsor 20p), Beszélgetés
a cecei Szabó házaspárral (77p), Szent Mihály-napi tûzgyújtás (ism.
~35p) 18.00 Lapszemle 19.00 Inti Raymi (ismeretterjesztõ dokumentumfilm 50p), Rétszilasi áhítat (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 1., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Kapocs 1. rész (magazinmûsor
20p), Beszélgetés a cecei Szabó házaspárral (77p), Szent Mihály-napi tûzgyújtás (ism. ~35p) 13.00 Heti híradó 14.00 Inti Raymi (ismeretterjesztõ
dokumentumfilm 50p), Rétszilasi áhítat (70p) 18.00 Heti híradó 19.00 Adventi ételek 1. rész (fõzõmûsor), Reformáció hete: Felolvasóest
Sárszentmiklóson (ism. 78p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 2., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Adventi ételek 1. rész (fõzõmûsor),
Reformáció hete: Felolvasóest Sárszentmiklóson (ism. 78p) 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Kapocs 2. rész (magazinmûsor 20p), Márton-nap
Alapon (~45p), ‘56-os megemlékezés (~40p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 3., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 N. Kovács Zsolt Izlandon járt 1-2. rész
(ism. 2x60p), Szabó Julianna lelkész temetése (45p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó
December 4., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Kapocs 2. rész (magazinmûsor
20p), Márton-nap Alapon (~45p), ‘56-os megemlékezés (~40p) 13.00
Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
December 5., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Adventi ételek 1. rész (fõzõmûsor), Reformáció hete: Felolvasóest Sárszentmiklóson (ism. 78p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

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

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

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul 2013. december 6-án, pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni: Fûrész József – 06 30 290 3744
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790
MATEMATIKÁBÓL, FIZIKÁBÓL érettségire FELKÉSZÍTÉST,
KORREPETÁLÁST (fõiskolásoknak is) vállal
Faragó Zoltán középiskolai tanár SÁRBOGÁRDON.
06 30 9718 038
FOGSZABÁLYOZÁS magánrendelés Sárbogárdon.
Rendel: dr. Csulak Fruzsina
(fogorvos, fogszabályozó szakorvos)
Bejelentkezés: 06 25 461 997
FÖLDLABDÁS FENYÕK
NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK.
GAZDABOLT ÉS KERTCENTRUM
Sárbogárd, Ady Endre út 224.
06 25 462 214

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

UTCAI FOGADÓÓRÁT TART
a következõ települések központjában

DECEMBER 2-ÁN, HÉTFÕN:
13-14 óráig Kálozon,
14.30-15.30 óráig Abán.

SZÕNYEGÜZLETÜNK
KIBÕVÜLT ÁRUKÉSZLETTEL,
MÉRSÉKELT ÁRAKKAL VÁRJA TISZTELT VÁSÁRLÓIT!
PVC-padlók, szõnyegek, szõnyegpadlók,
függönyök és függönytartók, tapéták és ragasztók kaphatók
a Sárbogárd, Tompa M. u. 25. szám alatt.
Nyitva naponta: 8-tól 12-ig, 13-tól 17-ig, szombaton: 8-tól 12-ig.

2013. november 28. Bogárd és Vidéke

APRÓHIRDETÉSEK
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
IKEA Beddinge kanapé, ami egy mozdulattal ággyá alakítható, kisebb hibákkal eladó. Mérete 140 x 200. 06 (30) 951 3367
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
Karácsonyi akciók, egyedi ajándéktárgyak Tesco üzletsoron a Kísértés Divatszalonban. Névre szóló hímzett törölközõk (70x140) : 1790 Ft.
M6-os autópályán, Dunaújvárosnál OMV töltõállomás nõi munkaerõt keres.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a sárbogárdi OMV-n.
Rántani való csirke kapható tisztítva, elõjegyeztethetõ. Tinódy út 52. 06 (30)
384 2294
Az Ady-lakótelepen egy kulcscsomót találtak. Érdeklõdni a szerkesztõségben.
Sárszentmiklóson két szobás családi ház eladó. 90 nm-es központi fûtéssel
gázzal, mellékhelyiségekkel. Irányár: 4.000.000 Ft. 06 (20) 256 9325 (7953126)
Tûzifavásár! Cser hasított: 2050 Ft, akác kugli: 2280 Ft, hasított: 2380 Ft,
vegyes tûzifa hasított: 2250 Ft házhozszállítással. 06 (20) 406 9267 (7953126)

TERMELJEN KEVESEBB BEFEKTETÉSSEL,
NAGYOBB PROFITTAL!

Meghívjuk!

FELTÉTLENÜL TEGYE MAGÁT SZABADDÁ
2013. december 19-én, 18.00 órára!

A HATÉKONY SZERVESANYAGVISSZAPÓTLÁS ÚJ MÓDSZEREI
Napjaink zöldség- és gyümölcstermesztésében a termelési költségek
folyamatos emelkedése mellett az átvételi árak nem emelkedtek.
Máshol már jól bevált Stallatico termékeink új generációs szerves mûtrágyáink használatával

* 100 % szervesanyag-pótlást érhetünk el,
* mérsékelhetjük a méregdrága mûtrágyák használatát.
A szakmai este témái:
* Új paprika- és dinnyefajták bemutatása
* Granulált szerves trágya-termelõi tapasztalatok
* SULIFLOR professzionális termesztõtõzegek
* Grena szerves mûtrágyák bemutatása
ÚJDONSÁGOK, KÜLÖNLEGESSÉGEK –
TÖBB TERMÉS, JOBB MINÕSÉG, OLCSÓBB TECHNOLÓGIA

Idõpont: 2013. december 19., 18.00–20.00 óráig.
Helyszín: Cece, Mûvelõdési Ház.
A limitált férõhelyek miatt, kérjük, részvételi szándékát 2013. december
15-ig jelezze részünkre telefonon: 06 (20) 9274 471, 06 (20) 923 4870, 06
(20) 365 6788.
Profi Seeds Kft. 6500 Baja, Szegedi út 115.
Telefon: 06 (20) 9274 471
E-mail: info@profiseeds.hu, www.profiseeds.hu

Telefon: 06 (25) 463 587

GÉPKÖLCSÖNZÕNK

TÁJÉKOZTATÁS

Nyitva naponta 7-tõl 12-ig, 13-tól 17-ig, szombaton 7-tõl 12-ig.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. 30 kilométeres körzetébe esõ településeken
a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében a megyében Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta településeken csökkentett üzemû (morgató)
szirénapróba végrehajtására kerül sor december 2-án, hétfõn, 13 órakor.
A szirénák megszólalása ezekben az idõpontokban csak a rendszer próbája,
a lakosságnak semmiféle teendõje nincs.

Telefon: 06 (25) 460 528

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

KÍNÁLATA KIBÕVÜLT:
laminált padlók és tartozékai, munkaruhák, védõbakancsok,
Makita és Hitachi gépek árusításával.
Sárbogárd, Gilice köz 7.

Bogárd és Vidéke 2013. november 28.
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AZ ÜNNEPI VÁSÁRLÁS NEM VÁRT MEGLEPETÉSE
Az év bármely idõszakában elõfordulhat, hogy „megszabadítják” értékeitõl, de ennek lehetõsége nagyobb az év végi ünnepek elõtt zajló bevásárlások idõszakában. Az üzleteket és piacokat ilyenkor vastagabb pénztárcával keressük fel, és autónk is gyorsan megtelik csomagokkal.
A tolvajok vásárlás során kiemelhetik értékeit a táskából egy alkalmas pillanatban, felfeszíthetik kocsiját a parkolóban, vagy feltörhetik távollétében lakását. Fontos, hogy vigyázzon értékeire, legyen körültekintõ, mert nem várt meglepetésben lehet része annak, aki óvatlan.
Mint minden évben, most is közreadjuk a bûncselekmények megelõzésére vonatkozó hasznos tudnivalókat, melyek segíthetnek abban, hogy elkerülje a bajt.

Zseblopás és alkalmi lopás
A zsebtolvaj rendszerint nem erõszakos, a kiszemelt dolgot egy mozdulattal
szerzi meg. Van, aki ügyes ujjaival kiemeli a zsebek és szatyrok tartalmát, de
van a zsebmetszõ, aki már vágóeszközt (szikét) alkalmaz. A tett helyszínei:
autóbuszok, villamosok, bevásárlóközpontok vagy bárhol, ahol nagyobb ember tömeg mozog, így az áldozat közvetlen közelébe férkõzhetnek.

Fogadja meg tanácsainkat, megelõzi a bajt!
Lehetõleg ne vigyen magával a szükségesnél több készpénzt, fizessen bankkártyával, értékes dolgokat utcán ruha alatt viseljen, ne feltûnõ módon!
Bankkártyája mellett ne legyen felírva PIN-kódja, mert ellopása esetén az automatából számláját kifosztják.
Az értékeit tartsa mindig szeme elõtt, tömegben karja alá szorítva, és ne a bevásárlókocsiba dobva, pultra helyezve, vagy bárhol õrizetlenül!
Biztos helyre tegye értékeit, a ruházat belsõ zsebébe, több helyre, vagy zárt
táska aljára, és tartsa testközelben szorosan, szem elõtt, ellenõrizve sértetlenségét!
A forgatagot lehetõség szerint kerülje, és figyeljen fel a gyanúsan viselkedõre, aki Önt szemmel tartja, vagy indokolatlanul megszólítja!
Utazása során ne hagyja õrizetlenül csomagjait még rövid idõre sem, és ne
bízza rá idegen személyre, akkor sem, ha szimpatikus modorú! Használja a
csomagmegõrzõt!
Tetten ért tolvajjal ne szálljon szembe egyedül, mivel az érték megtartása érdekében erõszakot alkalmazhat, és Ön sérülést szenvedhet! Kérje a közelben
tartózkodók segítségét, ha tudja, értesítse a rendõrséget, majd tegyen feljelentést; ennek nem akadálya, ha nincs pontos információja a tettes személyérõl (a zseblopás értéktõl függetlenül bûncselekménynek minõsül).

Ajánlás a gépkocsifeltörés elkerülésére
Semmit ne hagyjon az utastérben látható helyen! Az üléseken hátrahagyott
tárgyak vonzzák a tolvajt.
Használja parkolás alatt a jármûve védelmi, riasztó berendezéseit.
A gépkocsi ajtaját, valamint ablakait mindig zárja le, miután távozott. Az indítókulcsot, jármûve iratait tartsa magánál, biztonságos helyen, ne tudják azt
illetéktelenek megszerezni.
Lehetõség szerint kijelölt parkolóban álljon le. Sötétedéskor parkoljon megvilágított, vagy lehetõleg forgalmas helyen.
A vásárlást követõen, amikor már bepakolt a kocsijába, ne hagyja õrizetlenül
jármûvét, mivel a tolvaj megfigyelheti, és feltörheti a csomagtartót. Elindulás
elõtt vizsgálja meg a zárszerkezetet, ablakokat, azok tömítését, mivel azon
észlelt sérülések, rongálások feltörésre, illetve annak kísérletére utalhatnak.

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2013. november 8-ai
ülésén elfogadta:
– a 37/2013. (XI. 19.) önkormányzati
rendeletet Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérõl
szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Ha feltörték jármûvét, semmihez nem nyúljon, õrizze meg azt eredeti állapotában, majd rendõrséget értesítse, és várja meg a helyszínen a hatóság tagjait.
A vásárlások helyszínén, fõleg piacokon jelen vannak a „seftesek”, akik becsapják a hiszékeny embert jó áron kínálva a keresett árut, sokszor elõre elkérve a pénzt azzal, hogy hozzák a terméket, majd eltûnnek nyomtalanul.
Lehetõleg csak olyantól vásároljon, aki kijelölt árusítóhellyel rendelkezik, legális helyen árul, és nem aluljáróban táskából kínál ezt-azt.
Kizárólag akkor adja át a vételárat, amikor kézhez kapja a terméket, és ne adjon át pénzt elõre, bármilyen kedvezõ ígéretet kap.

Betöréses lopás
A távollétünk ideje alatt a lakásunkban megjelenhet a „hívatlan vendég”, a
betörõ, aki percek alatt elvégzi „munkáját”. Védjük meg a magánéletünk féltett szféráját!
Szereltessen szakemberrel korszerû, több ponton záródó zárszerkezetet ajtajára, mely lehetõleg több csapos zárbetéttel rendelkezik.
Alkalmazzon lakása védelmére jelzõ–riasztó készüléket, mely távjelzést tud
küldeni valamely vagyonvédelmi cég diszpécserközpontjába, így betörés
észlelésekor azonnal történik intézkedés.
Minden alkalommal használja a védelmi eszközöket, zárja a zárat, kapcsolja
be a riasztót!
Ajánlott „házi leltárt” készíteni, feltüntetve azon értékeinket (például mûszaki
cikk esetén pontos típusmegjelölés, gyári szám, más tárgyak esetén méretek, jellemzõk), melyek eltulajdonítás esetén a feltaláláshoz precíz alapot adnak a hatóság részére.
A biztonság eléréséhez sokszor nem valamilyen drága eszközre, vagy
sok pénzre van szükség, hanem odafigyelésre, kellõ óvatosságra értékeink védelme érdekében, ezért legyen résen, mert megéri!
Rendõrség
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Borszentelés
A sárbogárdi borbarátok köre szombatra hirdette meg az idei
borok szentelését Márkovics Lajos pincéjénél. A kör tagjain kívül sok szõlõsgazda elhozta a borát. A tavalyi évhez hasonlóan
az idén is vendégül láttuk a lepsényi borbarátokat.
Szilveszter János, a borbarátok elnöke köszöntötte a vendégeket. Mészáros János katolikus plébános az eseményhez illõ,
szép ornátusban érkezett.
A szentelés után meglátogatták együtt a hegy több pincéjét,
ahol a vendéglátó gazdák étellel, itallal kínálták a vendégeket.
Késõ délután érkeztek vissza a Márkovics-pincéhez, ahol a
Nagy Gyuri által felajánlott birkából Gili János és segítõi által
elkészített, kitûnõ birkapörköltet a megszentelt borok kóstolgatása közben elfogyasztottuk.
Hargitai Lajos

MIKULÁS-FUTÁS A CECEI ÓVODÁBAN
Igaz, még kicsit messze van Mikulás napja, de a cecei óvodásokat november 19-én már meglátogatta
a Télapó és Kovács István, a Mikulás nagykövete.
A gyerekek már reggel Télapó-sapkákban érkeztek az óvodába, sõt abban is játszottak, tízóraiztak.
Amikor vendégeink megérkeztek, a gyerekek télapós dallal köszöntötték õket. Ezután minden kisgyermek kapott napraforgómagot, amit az óvoda udvarán elhelyezett madáretetõkbe szórtunk a Télapó segítségével.
A futás elõtt a sportolóval közösen bemelegítettük izmainkat, amiben a kis ovisok lelkesen vettek részt.
Majd elkezdõdött a futás. A gyermekek együtt futották körbe az óvoda hatalmas udvarát a Mikulás bácsival, aki futás után szaloncukrot osztogatott a gyerekeknek.
A program végén a kicsiknek filmet vetítettünk a lappföldi Mikulás otthonáról, megidézve a varázslatos, igazi téli hangulatot. A gyermekek még délután is a piros sapkás „jó öregrõl” beszélgettek, izgatottan várva, hogy elérkezzen az az este, amikor megtelnek a kiscsizmák mindenféle jóval.
Cecei Óvoda

2013. november 28. Bogárd és Vidéke

