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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

TÁNCKAVALKÁDTÁNCKAVALKÁD

Hangolódjunk a fényre
„Ködtõl fátyolos a szemhatár,

Régen tovatûnt a forró nyár.

Szürke álom ül a tájon,

Lelkünk dideregve fényre vár.”

Kistétényi Melinda orgonamûvész írta e sorokat egy Kodály-
vonósnégyes dallamára. Egy orgonamûvész, akinek – gondol-
nánk – leginkább a billentyûk a kenyere, nem a szavak.

„Bábeli nyelveken” nemcsak a szavak szintjén beszélhetünk,
hanem megannyi tevékenység révén is. Ezek bõséges tárházát
vonultatjuk fel decemberi elsõ lapszámunkban.

A karácsonyra készülõdve saját kezük munkájának gyümölcse-
iben juttatják kifejezésre szeretetüket az ajándékok váromá-
nyosainak az adventi alkalmakon alkotók. A sárbogárdi galam-
bászok hálás madaraikkal értenek szót, a biológus–ökológus
pedig a növényekkel.

Az a szép a kifejezés e színes repertoárjában, hogy nem kell egy
nyelvet beszélni, elegendõ egymásra hangolni adó-vevõinket
ahhoz, hogy megértsük egymást. A dideregve várt, melegséget,
világosságot hozó fénynek így engedhetünk utat.

Hargitai–Kiss Virág MIKLÓSI KÉSZÜLÕDÉSMIKLÓSI KÉSZÜLÕDÉS

BETLEHEMI KIÁLLÍTÁSBETLEHEMI KIÁLLÍTÁS
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A NYITOK nyitja
Ünnepélyesen is megnyílt a NYITOK
(Nyitott Tanulási Központ) országos háló-
zat sárbogárdi központja csütörtökön dél-
után a József Attila Mûvelõdési Központ-
ban. A volt videotéka–iroda és raktár he-
lyén kialakított helyiségben egy sokat tudó
elektronikus tábla, egy projektor, valamint
internetkapcsolattal rendelkezõ laptopok
kaptak kellemes környezetben helyet, ha-
sonlóan az ország 49 másik településéhez.

A központ illetve a hálózat lényege a mun-
kaerõ-piaci szempontból hátrányos vagy
veszélyeztetett helyzetû emberek számára
ingyenes tanulási lehetõséget nyújtani a
gyakorlatban leginkább hasznosítható
készségek, tudás területén, uniós támoga-
tás révén. Az európai szinten is egyedülál-

ló programot a Szövetség az Életen Át
Tartó Tanulásért szervezet indította el,
melyet Brüsszelben jó gyakorlattá nyilvá-
nítottak, így más országok is átvehetik Ma-
gyarországtól, és kiemelt uniós támogatást
élvez. A program a magánéleti, munkahe-
lyi, közéleti boldogulást segíti, ahol nem a
papír a lényeg, hanem a ténylegesen hasz-
nosítható ismeretek, amikkel megõrizhe-
tõ, vagy megszerezhetõ egy munkahely,
felfrissíthetõ a régi tudás.
Négy akkreditált programban (angol, né-
met, számítástechnika, mindennapi pénz-
ügyek) és tíz tanulási projektben lehet
részt venni. Ez utóbbiak között szerepel
például munkavállalói, vállalkozói ismere-

tek, egészségmegõrzés, takarékos háztar-
tás, okos ügyintézés, gyerekekkel való ta-
nulás, nõként való helytállás az élet külön-
bözõ területein stb.
A központ mindenki számára nyitott. Egy
kitétel van: meg kell lennie a 8 általános is-
kolai végzettségnek, és bizonyos projek-
teknél meghatározott csoportlétszám van.
A képzéseket fõleg helyi szakemberek
közremûködésével tervezik lebonyolítani.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ és
dr. Sükösd Tamás polgármester megnyitó-
ját követõen Lénárd Gábor szakmai igaz-
gató fejtette ki a felnõttképzés fent össze-
foglalt lényegét, s bemutatta Csordás–
Siposs Csilla regionális koordinátort, vala-
mint a sárbogárdi központ két munkatár-
sát, Seregné Tósoki Erzsébetet és Horváth
Istvánt.

Hargitai–Kiss Virág

Átalakult szakszolgálat

Információs nap keretében ismertették az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelé-
si Tanácsadó „házasságának” részleteirõl az érintett intézmények képviselõit pénteken
délután a díszteremben. A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintéz-
ménye nevet vette föl a régi–új intézmény, melynek fenntartója a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Társulás.
A megyei szakszolgálat vezetõjétõl hallhattunk a szakszolgálati feladatellátásban bekö-
vetkezett változásokról, a rendszer felépítésérõl, illetve arról, hogy óriási szakemberhi-
ánnyal küzdenek.
Hargitai Enikõ elõadásában megerõsítette a jelenlévõket, hogy a nagy kihívásokkal járó
átalakulás nem érinti eredeti küldetésüket, a „megismerni, megérteni, segíteni” elvét.
Részletesen beszélt az alapfeladataikról (gyógypedagógia, tanácsadás, korai fejlesztés,
fejlesztõ nevelés). A jövõben iskola-, óvodapszichológiai ellátással és a tehetséges gyer-
mekek gondozásával egészül ki majd tevékenységük, amire nagyon készülnek szakmai-
lag – tette hozzá. Végül bemutatta az intézmény munkatársait.
Móricz Julianna a szakértõi bizottság tevékenységét fejtette ki, majd kérdéseket tehet-
tek fel az érdeklõdõk, amit kötetlen beszélgetés, vendéglátás követett.

Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önöket
a fogyatékkal élõk világnapja

alkalmából tartandó
ünnepségünkre.

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 Intéz-
mény, Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és EGYMI, Sárbogárdi Kul-
turális Egyesület, LÁRKE, Move Béta Szivárvány
Támogató Szolgálat, Mozgássérültek Fejér Me-
gyei Egyesületének Sárbogárdi Csoportja.

FELHÍVÁS
Ismét elmúlt egy év, közeleg a karácsony. Ne-
gyedik alkalommal szervezünk ajándékgyûjtési
akciót Vármezõ (Erdély) gyermekei számára.
Édességet, tartós élelmiszert szeretnénk vinni.
Kérjük a jó szándékú embereket, segítsenek ne-
künk! December 20-áig az alapi iskola folyosó-
ján elhelyezett gyûjtõkosárba várjuk adomá-
nyaikat. Köszönettel az erdélyi gyermekek ne-
vében:
Jánosiné Buruncz Mária szervezõ pedagógus
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Miklósi
készülõdés

Lázas adventi készülõdés zajlott a sár-
szentmiklósi klubban szombaton délután a
Sárszentmiklósi Ifjúsági Hittanosok, azaz
SIHI szervezésében. Az egyik asztalnál
szalmából hajlítgattak díszeket az asszo-
nyok, csuhébabák születtek, a másiknál a
katolikus templom terjedelmes adventi
koszorúja formálódott, másutt sörösku-
pakból készítettek hóembert a karácsony-
fára, pisztáciahéjból rénszarvasos üdvöz-
lõkártyát; méhviaszlapokból gyertyát te-
kertek, és mézeskalács is sült egy elektro-
mos kis sütõben. Az alkotások sokaságá-
nak csak a fantázia szabott határt, renge-
teg alapanyag állt rendelkezésre, amibõl
válogatni lehetett.

Varga László hitoktató keresztkérdések-
kel gyûjtötte maga köré a gyerekeket. A
helyesen válaszolók jutalomban részesül-
tek.

Hargitai–Kiss Virág

Ádventi készülõdés Alapon
Ádvent elsõ hete

Régóta készülünk már arra, hogy a
Bogárdi TV-ben bemutassunk helyi szoká-
sokat és ételeket. Most, ádvent heteiben a
karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó alapi
szokásokról és ételekrõl készítettünk ösz-
szeállítást.
A nyugdíjasok házában találkoztunk, ahol
már felkészülve várt bennünket Méhes
Lajosné polgármester asszony és csapata.
Rompos Mihályné ekkorra már megterí-
tette alapi szokás szerint az ünnepi asztalt:
új divat szerint porcelántányérokkal az
egyik felén, régi tányérokkal a másik felén.
Az asztal közepén kis karácsonyfa állt pat-
togatottkukorica-füzérrel, aranyos és
ezüstös diókkal feldíszítve. Mellette kosár-
kában szõlõ, dió díszítette a karácsonyi
asztalt.
A konyhában húsos káposztához készül-
tek. Pörköltalapra tették a darabolt disz-

nóhúst sóval, borssal, paprikával. Amikor
félig megfõtt, akkor tették rá a savanyú ká-
posztát, majd az apró kockára vágott, füs-
tölt, bõrös disznóhúst. A fõzésben Tolnai
Istvánné és Biber Katalin segítettek.
Míg fõtt a karácsonyi káposzta, a másik
asztalnál kürtõskalácsot dagasztott Deb-
reczeni Mihályné. A megkelt tésztát vé-
kony csíkokra vágta, meghengergette,
majd feltekerte egy hengeres fára. Forró
olajban kellett ezt forgatni, míg szép piros-
ra nem sült, ezután beleforgatták fahéjas
cukorba.
Bernáth Imréné a régi alapi karácsonyok-
ra emlékezett vissza. Elmesélte, hogy az
asztal melletti termékenységi kosárban mi
mit jelentett. Megtudhattuk, hogy a kuko-
rica apró szemei a gyarapodást, az alma az
egészséget jelentette. Volt a kosárban
hagyma, fokhagyma, dió is. Ezeket a meg-

szentelt terményeket megetették az álla-
tokkal, illetve belefõzték az ünnepi ételek-
be. Énekelt ádventi éneket és egy szép
népköltést Jézus születésérõl és az elsõ
csodáról, a kovács vak és kezetlen lányáról.
Gergely Katalin amatõr kézmûves Erdély-
bõl, Vármezõrõl érkezett, és karácsonyi
díszek, üdvözlõlapok, díszgyertyák készí-
tését mutatta be.
Ezt követõen valamennyien körbeültük a
karácsonyi asztalt, és elfogyasztottuk az el-
készült ünnepi ételeket.

Hargitai Lajos

Táncok színes kavalkádja

Immáron 4. alkalommal rendezték meg a
Tánckavalkádot, melyen helyi tánccso-
portok mutatták be tehetségüket az érdek-
lõdõ közönségnek. Meg is telt a sárbogárdi
József Attila Mûvelõdési Központ szín-
házterme mindenféle korosztállyal, hisz az
õsi mozgás, amit a zene lüktetésére vég-
zünk, mindannyiunkban benne van. Ösz-
tönösen mozgatjuk végtagjainkat, testünk
minden porcikáját átjárja a zene, mert –
ahogy Bob Marley mondta – „Van egy jó
dolog a zenében: ha üt, nem érzel fájdal-
mat...”
A szombaton este hat órakor kezdõdõ ren-
dezvényen a régóta ismert, sárbogárdi és
környékbeli programokon aktívan részt-
vevõ tánccsoportok mellett bemutatkozott
a székesfehérvári Gorsium Mûvészeti
Szakközép- és Szakiskola Tánctagozata is.
A gorsiumos lányok, fiúk igen színvonalas
mûsorral lepték meg a helyi közönséget,
elõadásukban fellelhetõk voltak a balett
egyes elemei, mindemellett változatos ze-
nékre táncoltak.
A fõ szervezõ Írisz Oriental és a Ten
Dance tánccsoport kezdték a mûsort latin
és orientális zene kombinációjára alkotva
meg közös koreográfiájukat. Ilyen nyitány
után igazán jó mûsort vártunk el, amit meg

is kaptunk, hisz az est folyamán megbizo-
nyosodtunk róla, hogy minden csoport
meglepett valami újjal.
A Belly Kids nevû formáció még csak pár
éve alakult, hogy a gyerekek is tudjanak
hastáncot tanulni. Az apróságok vezetõ-
jükkel együtt táncolva mutatták be táncai-
kat.
Radnai Zoltán és Szõke Fanni versenytán-
cosok keze alatt is egyre többen tanulnak
meg bonyolultabbnál bonyolultabb tánclé-
péseket.
Nem maradhatott el idén sem a legtöbb ta-
got számláló Kiscsillag Hiphop Tánciskola
mûsora, õk ugyanis többször is megtöltöt-
ték a színpadot kisebb-nagyobb diákjaik-
kal több korcsoportban. A hiphop táncba
egyre több breakes elemet építõ csapat fo-
lyamatosan növekvõ teljesítménye elkáp-
ráztatta a nézõket s nem utolsó sorban a
szülõket. A brooklyni hangulat után a vad-
nyugat hangulatát elevenítették fel a
linedance sárbogárdi képviselõi, a Black
Horse Country Club.
Nem volt olyan fellépõ, vagy csoport, akik
ne kaptak volna hatalmas tapsot a nézõk-
tõl.

Hargitai Gergely
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DUPLA MISSZIÓ
1. rész

DR. LENDVAI GÁBOR biológus–ökológus magyarországi tanulmányait és mun-
káját követõen, 1992-ben ösztöndíjjal az Amerikai Egyesült Államokba ment, s a Te-
xasi Állami Egyetemen 2001-ben doktori fokozatot szerzett evolúcióbiológiából,
majd egy évvel késõbb matematikai statisztikából. 2003-ban tért haza, s azóta kettõs
missziót folytat: a természet és a társadalom fenntarthatóságáért, közösségeiért.

– 10 éve annak, hogy visszatértél Amerikából.
Amikor haza tértél, gondolom, más világ fo-
gadott, mint amire számítottál. Nem vonzott
vissza az amerikai szakmai közeg?
– De, röviden és velõsen.
– Lett volna lehetõség visszamenni, akár
tanításban, kutatómunkában dolgozni?
– Abban az idõszakban kezdõdött egy gaz-
dasági visszaesés az Egyesült Államokban.
Ennek egyik jele volt, hogy sok egyetem
visszavonta a folyamatban lévõ pályázata-
it. A bevándorlási szabályok szigorúak vol-
tak, így a tanulmányok befejezése után hat
hónappal el kellett hagynom az országot.
– Ha lett volna állásod, maradhattál volna?
– Igen. Ennek az a feltétele, hogy a munka-
adó megszerzi számomra a munkavállalói
vízumot. Ez nem kis költségekkel jár.
Rossz gazdasági helyzetben ez is szem-
pont.
– Pedig nem egy anyagilag rossz vidéken
végezted el az egyetemet.
– A texasi egyetem abban az idõben az
Egyesült Államok legnagyobb egyeteme
volt, 51-52.000 hallgatóval, és azokon a te-
rületeken, ahol én tanultam, a legjobb 10
amerikai egyetem között volt.
– Ez a két terület pedig az evolúcióbiológia il-
letve a matematikai statisztika. Miért éppen
ezt a kettõt választottad?
– Amikor végeztem Debrecenben az egye-
temen, elhelyezkedtem Vácrátóton, és el-
kezdtem klasszikus növényökológiával
foglalkozni, illetõleg az egyik kutatási
programba vettek föl, akkor egy idõ után
rájöttem, hogy ez valahogy nem az, amit én
fajsúlyosnak érzek. Sokat olvastam, jártam
utána dolgoknak, és egyre inkább ebben az
irányban találtam meg azt, ami igazán ér-
dekel. Amikor jelentkeztem az amerikai
ösztöndíjra, kifejezetten ezeket a szakmai
irányultságú tanszékeket céloztam meg.
– A matematikai statisztika hogyan jön össze
a biológiai vonallal?
– A tudomány mûveléséhez a matematikai
statisztika elengedhetetlen. Anélkül ma
már nem lehet eredményesen tudományos
kutatást folytatni. Eredetileg nem volt
szándékomban ezt megcsinálni, de már ha
ott voltam, akkor miért ne? Nem bántam
meg, mert világéletemben szerettem a ma-
tematikát, a logikus gondolkodást.
– Említetted, hogy Vácrátóton derült ki szá-
modra, hogy az ottani munka nem annyira a
te utad, mégis voltak olyan jeles eredmények,
amikkel büszkélkedhetsz: több terület termé-
szetvédelmi területté válhatott, és dr. Horváth

András sárbogárdi származású kollégáddal
együtt kiadványt készítettetek.

– A természettel való szoros kapcsolatom
gyerekkortól kezdõdõen alakult ki. Magá-
tól értetõdõ volt, hogy már a középiskolá-
ban elég aktívan foglalkoztam ezzel. A
gimnázium Petõfi-pályázatán harmadik-
ban a rétszilasi halastavak madárvilágával
pályáztam például, mert akkoriban az volt
a szívem csücske. Az egyetem alatt ez egy-
re szakmaibbá vált, a madarászat mellett
elkezdtem a környéket jobban bejárni. Sok
mindent találtam, és rájöttem, hogy ezek
olyan értékes dolgok, amiket meg kellene
védeni. 1986-ban kezdtünk el – zömmel
Tolna megyei részen – védett területeket
kialakítani az akkori hatóságokkal. Ami-
kor orrsövénymûtétem volt, volt idõm ar-
ra, hogy megírjak egy részletes anyagot a
Dél-Mezõföldi Tájvédelmi Körzet védetté
nyilvánításával kapcsolatban, amit néhány
barátommal, kollégámmal, Kalotás Zsolt-
tal és Kevey Balázzsal, akik szintén ott ku-
tattak, összeszerkesztettünk, az ment be a
minisztériumba. Tíz év kellett hozzá, hogy
védetté nyilvánítsák azt a területet. Ezt kö-
vetõen belefolytam a 90-es évek elején a
Sárvíz-menti tájvédelmi körzet kialakítá-
sába. Andrissal gyerekkora óta együtt dol-
gozunk, és a mai napig nagyon egy húron
pendülünk, ami nekem mindig nagyon
nagy élmény. Vele most egy újabb köny-
vecskét szeretnénk kiadni, amit az Alsó-
szentiván–Alap környéki területekrõl állí-
tottunk össze.

– Amerikában voltak-e kutatásaid?

– Az egyetemen kellett kutatómunkát vé-
gezni.

– Az itthoni munkádat preferálták, vagy nem
foglalkoztatta õket?

– Nem. Az teljesen más jellegû volt. Ami-
kor ott elkezdtem a tanulmányokat, akkor
el kellett dönteni, mit fogok kutatómunka-
ként csinálni. A jó kutatómunkához az
kell, hogy az embernek legyen olyan élmé-
nye, amikor rácsodálkozik valamire, hogy
az miért van úgy. Ehhez viszont ismerni
kell az adott hely élõvilágát. Úgyhogy elég
sokat kellett járnom a témavezetõ pro-
fesszorommal terepre. Õ sok mindent
megmutatott, elmesélt. Olvasni kellett a
szakirodalmat, hogy a tágabb témakörben
eddig miket vizsgáltak, milyen kérdések
merültek fel, és ki kellett dolgozni egy
olyan kutatóprogramot, ami elég fajsúlyos
ahhoz, hogy új tudományos eredményeket
hozzon, másfelõl pedig elvégezhetõ a meg-
adott idõn belül.

– Milyen területet tudtál megismerni, bejárni
alaposabban? Mi volt a témád, amibõl dokto-
ri végzettséget szereztél?
– A kutatómunkámat Austin tágabb kör-
nyékén végeztem egy 160 km-es sugarú
körben. Texas közepén egy szavanna jelle-
gû terület van, ott él egy növénycsoport,
amit a témavezetõ már régóta vizsgálga-
tott. Azt néztem, hogy ennek a növénynek
a teljes elterjedési területén belül miért
van két színváltozata, egy rózsaszín és egy
sötétvörös.
– Amikor hazatértél, az evolúcióbiológiában
itthon mennyire adódtak lehetõségeid, hogy
bontakoztasd ki az USA-ban megszerzett tu-
dást?
– Itthon nagyon korlátozottak a lehetõsé-
geim.
– Más országba nem orientálódtál?
– Próbáltam körülnézni, de nem nagyon
küzdöttem ez irányban. Vannak témáim,
amik nem nagyon pénzigényesek, de van,
ami labor- és költségigényes. Azért csinál-
gattam vizsgálatokat. Majd kiderül, hogy
lesz-e értelmes eredmény. Arra ugyanis
nincs garancia, hogy talál az ember vala-
mit. Kutatni lehet, kérdezni lehet, de a kér-
désre sokszor a válasz az, hogy nem tudjuk.
– A kutatómunkádban az MTA-hoz tudsz
kapcsolódni?
– Ezt teljesen függetlenül csinálom.
– A 10 év alatt, amióta újra itthon tevékeny-
kedsz, milyen fõbb munkáid voltak?
– 2006-tól volt egy kb. 2 éves program: a
Kishantosi Vidékfejlesztési Központtal
együtt egy nemzetközi, illetõleg európai
uniós program résztvevõjeként kellett
összeállítanunk egy fenntartható fejlõdés-
rõl szóló oktatási programot, hat ország
részvételével. Ezt egy angol szervezet irá-
nyította. Intenzív munka volt. Ki kellett
alakítani egy közös álláspontot, le kellett
osztani a feladatokat, aztán meg kellett csi-
nálni. Érdekes volt és tanulságos, mert ki-
derült, hogy a fenntarthatóság nehezen
hozható közös nevezõre. A különbözõ or-
szágok mást és mást értenek ez alatt, ami
meglepett, mert ennek komoly tudomá-
nyos háttere van, és az ökológiai alapok
minden országban ugyanazok. Egy 10-11
alkalomból álló tanfolyamot dolgoztunk
ki, ami lefedte a fenntarthatóság legfonto-
sabb részeit.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág
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50 éves galambászok
Megalakulásának ötvenedik évforduló-
ját ünnepli a D-13 Sárbogárdi Postaga-
lamb Sportegyesület. Csóri Antalt (74)
kérdeztem az egyesület történetérõl, aki
a megalapítástól kezdve 44 éven át volt
az egyesület elnöke.

– Jelenleg Palotás József tölti be az elnöki
posztot, a titkár Bereczki Jenõ, a verseny-
bizottság elnöke pedig Gömöri Anikó, az
egyesület egyetlen nõi tagja – mondta Anti
bácsi beszélgetésünk kezdetén. – November
30-án a kerületi díjkiosztón szinte minden
tag nyert díjat. Négyen NB I-es szinten ver-
senyeznek. 16 egyesület van a kerületben,
de a D-13-tól mindenki retteg – jelentette ki
büszkén a volt elnök. – Ez a sport pontos-
ságra, egymás tiszteletére, összetartásra
nevel – tette hozzá.
– Pontosan mikor alakult az egyesület?
– 1963. szeptember közepe tájékán.
– Kik az alapítók?
– Közülük már csak hárman élünk. Idõs
Somogyi András, Nagylókról Ibony István,
és jómagam vagyunk az alapító tagok kö-
zül még e világon.
– Összesen hányan alapították?
– 10 fõ. Olyan emberek voltak benne, mint
Kis Feri bácsi nyugdíjas vasutas, a Molnár
testvérek Töbörzsökrõl, a kálozi Szegi Ist-
ván. Pártoló tagként beléptettem Cseh Pis-
ta bácsi téeszelnököt is. Abban az idõben
nem volt versenyóránk, ezért konstatõrt
alkalmaztunk, aki a legidõsebb postaga-
lambász, Kis Feri bácsi volt. A régi malom-
nál (késõbb Mûanyag), még talán most is
él a nagy gesztenyefa; annak tövében várta
a beérkezõ galambokat. Nem volt lehetõ-
ség máshol versenyezni, csak a szocialista
országokban. Egy versenyóra ára az akkori
fizetés hatszorosa volt, így nem került rá
pénz. Viszont elfogadták, hogy a galamb
számát jegyzõkönyvbe vették, vasúti szállí-
tás volt, és a MÁV visszfuvarlevéllel vissza-
küldte az üres konténereket hibátlanul. A
feladott fuvarlevélben megkértük az állo-
másfõnökséget, hogy a galambokat ekkor
és ekkor engedje ki, jelezzen vissza, hogy
mikor engedte ki és milyen idõ volt. Ami-
kor visszajött az üres konténer, megkaptuk
a fuvarlevelet, és tudtuk a startidõt, az ér-
kezést meg a konstatõr jegyzõkönyvezte.
A kerékpáridõ beszámításával kihoztuk a
gyõzteseket. Én akkor Hadnagypusztán
laktam, és a szolgálati jármûvem ló volt,
ezért lóháton, a járõrtáskával vágtáztam a
galambbal Kis Feri bácsihoz a gesztenyefá-
hoz. Késõbb kimehettek már Kelet-Né-
metországba az ifjonc tanulók, így került
az elsõ két versenyóra Sárbogárdra Hor-
váth József révén. Akkor már érdemes volt
elvinni Fehérvárra a galambokat, mert ah-
hoz a kerülethez tartoztunk. A szolgálati
Pannónia motorra készítettem egy három-
szintes szállítót a hátsó ülésre, egy kétszin-
test a tankra, a két versenyóra derékszíjjal
az oldalamon – hosszú évekig így hordtam
Fehérvárra több ember galambjait.

– Magyar galambokat tenyésztenek, vagy mi-
lyen típusú galambokkal ûzik a sportot?
– A vasfüggöny nagyon szigorú volt, és ha
valakit élõgalamb-behozatalon tetten ér-
tek, azt még be is csukták a régi világban.
Magyarországon volt egy Horváth János
nevû tenyésztõ, és Cserkó Tibor volt nagy
budapesti galambász. Ezeknek a galamb-
jait próbálták megszerezni, ha meg tudták
fizetni. De mivel a nyugatnémetek Arad-
ról hosszú távú versenyeket rendeztek, és
maradt el galamb az útról, egy német ga-
lamb sokat javított az állományon a ma-
gyar galambok bekeresztezésével. Egy in-
nét 56-ban disszidált személy hazajárt, és
egyszer megajándékozott engem 10 hol-
land galamb tojásával. Ezeknek a leszár-
mazottai most is a dúcomban vannak.
– Mennyi idõ kellett ahhoz, hogy hírnevet sze-
rezzenek maguknak?
– Mágnás Miska közöttünk nem volt, eb-
bõl fakadóan, ha valakinél egy törzs befu-
tott, akkor egymást segítettük. Mi egy csa-
ládként mûködünk a mai napig. Igyek-
szünk segíteni a fiatalokat is, mert az után-
pótlás-nevelés az egyik feladata minden
tagnak.
– Most hányan vannak?
– 14-en. Ebbõl fiatalnak mondható a pálfai
Pleck Szabolcs, a kálozi Tihanyi Attila, az
alapi Vastag András, Schill György. Vol-
tak többen is, csak aztán az élet elszólította
õket. Nem egy ember 50-60 éves korában
kezdi újra.
– Melyik kategóriában a legjobb a sárbogárdi
egyesület?
– A rövid távúban évente van 8, középtá-
von 5, hosszú távon 4 versenyünk. A
hosszú táv 500-tól 800 km-ig terjed, és van-
nak maratonok. Ott is voltak sikereink, de
ezekhez másmilyen galamb, másmilyen
tartási rendszer és sok galamb kell. A sok
galamb tartása igen költséges, a marato-
nok pedig galambzabáló utak, úgyhogy

ezeken ritkán indulunk. A miklósi klub-
könyvtárban kaptunk egy kis szobát, ott jö-
vünk össze hetenként. Ott tároljuk a kon-
ténereket, ott gyûjtjük a galambjainkat.
Így a gyermekek érdeklõdve figyelik, ami-
kor gyûrûzzük a madarakat. Mert ma már
a technika odáig fajult, hogy chipgyûrûvel
van a galamb ellátva, elektromos rögzítõn
megy keresztül, amikor érkezik, és nem
kell szobrozni. Jövõre mûholdas kapcsolat
lesz az országos számítógépközponttal, és
24 órán belül már az ország helyezését is
megtudja a galambász.
– Volt, aki kezdetben segítette szakmailag az
egyesületet?
– Olyan szerencsés helyzetben van az egye-
sület, hogy van benne három agrármér-
nök. Amíg Zocskár tanár úr versenyzett,
volt egy biológus is. Ezen kívül szakköny-
vek tömegét gyûjtöttem be és adom köl-
csön. Magyarországnak híres szakírói van-
nak. Újházi Pétert meg is hívtuk az egyesü-
letbe elõadást tartani.
Anti bácsi sorolt néhány példát, hogy az egye-
sületi tagok, köztük õ is, milyen országos,
európai eredményekkel büszkélkedhetnek,
amiket versenyeken és kiállításokon értek el.
Persze, a megszámlálhatatlan kupák sora is
hirdeti a bogárdi galambászok sikereit.
– Amikor én kezdtem 14 éves koromban,
akkor 9.000 hivatásos galambász volt Ma-
gyarországon. Két személy javaslata alap-
ján egy évig tagjelölt volt a galambász, és
ha rendesen viselkedett, tisztán tartotta a
galambjait, akkor felvették tagnak. Ma
már nem kell tagjelöltnek lenni, nem kell
javaslat, alig várjuk, hogy jöjjön valaki!
Jelenleg 5.600 galambász van az ország-
ban.
– Mikor és hogyan ünneplik az 50 éves évfor-
dulót?
– Farsang tájékán, az egyesületi ünnepé-
lyes díjkiosztón.

Hargitai–Kiss Virág
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Tûz és jég: Izland 5.
Novák Kovács Zsolt: – A bálnamúzeumon
kívül sehol nem volt belépõ. Nem féltik,
ami nekik megadatott, hanem azt gondol-
ják, hogy mások is élvezzék. A turisták szí-
vesen mennek olyan helyre, ahol nem kell
fizetni. Az étkezésre, szállásra úgyis kifize-
tik a pénzt. Az izlandi vízesések nagyon
látványosak. Volt, ami mögé be is lehetett
menni. Az egyik legszebb vízesés a Detti-
fos. Ez Európa legnagyobb vízesése, a víz-
hozama majdnem dunányi. Egy gyorsan
olvadó gleccser vizét hozza, ezért koszos,
szürke a színe. Itt éreztem azt, hogy meny-
nyire parányi az ember. Mivel óriási meny-
nyiségû pára van a levegõben, ha kisüt a
nap, van szivárvány. A Prometheus címû
fantasztikus film elejét itt vették fel; egy
másik területen meg egy James Bond-fil-
met forgattak, de ezt a helyiek nem reklá-
mozzák.

Jég

– A harmadik nagy erõ Izlandon a jég. A
jégkorszakban fölhalmozott jég nagy része
még ma is megvan. Az egyik legnagyobb
összefüggõ jégtakaró itt van Európában. A
felföld tetejét jég borítja, ami akár több
száz méter vastag is lehet, viszont jól látha-
tók a globális fölmelegedés hatásai: rend-

kívül gyors ütemben olvad, így 100 éven
belül el fog tûnni Izlandról a jég, de nem
tudnak mit tenni ellene. Az egyik fotón lát-
szik, hogy folyószerûen jön le a gleccser a
hegyrõl, és rengeteg törmeléket hoz magá-
val. Emiatt viszont nagyon csúnya színû,
mert teli van porral, vulkáni hamuval. A
sok jég nyomása miatt a gleccser alján elõ-
fordulhat, hogy folyékony halmazállapotú
lesz a víz, és folyóként a gleccserbe vési be
magát, aminek következtében alagutak
keletkeznek a gleccser alatt, ahonnan csor-
dogál a víz.

– Hogyan tudtatok itt közlekedni?
– Csak a peremén, nem mentünk rá a jég-
re. A tengerparthoz közeli gleccsereket,
ahol a víz és a jég találkozik, turistalátvá-
nyosságként tudják alkalmazni. Kétéltû
jármûvekkel lehet körbejárni, be, az úszó
jéghegyek közé, amikbõl csodálatos kék
színû formák jöttek létre. A kormányos
egy csákánnyal lehasított egy nagy darab
jeget, azt fölaprította, és mindenki kapott
belõle, amit meg lehetett eszegetni.

Emberek

– Ritkán lakott Izland, viszonylag késõn is
népesült be, ebbõl adódóan nincsen gaz-
dag történelme. Van náluk számos elmé-
let, honnan is erednek. Találtak például
római pénzeket, amibõl azt gondolhat-
nánk, hogy a római korban lakott volt, de
lehetséges, hogy csak késõbb vitték oda a
pénzeket, vagy egy hajótörés révén kerül-
tek oda. Biztosan lakott csak a VIII-IX.
századtól. Három irányból népesítették be
Izlandot a norvégok, a skótok és az írek. Az
államalapítót Arnarsonnak nevezik. Õ úgy
került Izlandra, hogy elüldözték otthon-
ról. Ezért nem akart királyságot. A letele-
pedõket nemzetségi szinten szervezõdõ
társaságba szervezte, ahol az egyenlõség-
nek kulcsszerepe volt.
– Elég fejlett volt társadalmilag.
– Erre nagyon büszkék is az izlandiak, hogy
930-ban õk hívtak össze elõször országgyû-
lést. Ez a parlament azért nem olyan volt,
mint a mostani. Ahol a nemzetségfõk talál-
koztak egymással és megbeszélték, hogyan
mûködtessék az államukat, az ma is nem-
zeti kegyhelyként mûködik. Az elsõ parla-
ment (amit Tingnek hívnak) emlékére ün-
nepségeket rendeznek minden évben.
Hozzá kell tenni, hogy nem az egyenlõség

játszott elsõsorban szerepet, hanem az,
hogy nagyon kevesen voltak, szétszóród-
tak a szigeten, és nem zavarták egymást.
– Így könnyû demokráciát tartani.
– Nem sokáig maradtak önállóak, mert a
XIII. századtól szokás szerint valakinek
megtetszett, hogy mennyi jó hal van itt,
meg milyen olcsón lehet halászni, és dán,
majd norvég, majd megint dán uralom alá
került 1944-ig. A XIX. században itt is
megvolt a nemzeti ébredés, a nyelvvéde-
lem. Onnantól kezdõdött az izlandi öntu-
dat kialakulása, ez vezetett oda, hogy a II.
világháború alatt katonai jelentõsége lett.
1944-ben népszavazást tartottak, és Izland
elszakadt Dániától. Sok dologban élen jár
ma is az ország. Izlandon volt például
elõször nõi államfõ a világon.
– 300.000 emberre kicsi parlament jut. Gon-
dolom, a választások rendszere is egyszerû.
– A parlament épülete akkora, mint a mi
városházánk.
– Miben állt a katonai jelentõsége?
– Az Angliát Amerikából ellátó hajókon-
vojoknak fontos támaszpontja, utazási út-
vonala volt, ezért a németek is szemet ve-
tettek rá. Ahogy a hidegháború, a szov-
jet–amerikai vetélkedés véget ért, elvesz-
tette ezt a kulcsszerepét.
– Nem volt nyoma a háborúzásnak?
– Tengeri ütközet volt a közelében a világ-
háború alatt, amikor német tengeralattjá-
rók harcoltak. Annak õrzik az emlékét. De
izlandiakat nem soroztak be. Említettem
már, hogy az izlandiaknak együtt kell élni a
vulkánokkal. Jól jellemzi a hozzáállásukat,
hogy a XVIII. században egy vulkánkitö-
rés az egyik település közelébe ért. A helyi-
ek – tudva, hogy a vulkánnal különösebben
harcolni nem lehet – bemenekültek a
templomba, és ott imádkoztak. Az imák
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meghallgattattak, mert a templomtól né-
hány 10 méterre megállt a láva.
– Milyen vallás uralkodik?
– Evangélikus. Nagyjából ugyanakkor vet-
ték fel a katolikus kereszténységet, mint
mi, az ezredforduló környékén. Aztán a
XVI. században a reformáció eléggé véres
módon jelent meg. A kolostorok szerzete-
seit kardélre hányták, és evangélikussá let-
tek. Ma a népesség kb. 90 százaléka evan-
gélikus. De nekem nem tûnt nagyon vallá-
sosnak Izland. Lehet, hogy amiatt, hogy a
települések kicsinyek, szétszórtak, nem
sok a templom. Más vallások nincsenek,
mivel nincsenek bevándorlók sem. A vallá-
sosság következménye lehet, hogy béké-
sen tûrik a természet szeszélyeit, és gyógyír
a depresszióra is. A hosszú téli éjszakák
miatt nagy a depresszióra való hajlam. Ez
ma is népbetegség az izlandiaknál. Az al-
koholizmus is hatalmas méreteket öltött a
XX. század közepén.
– Van nemzeti italuk?
– Import árpából 2 %-os sört fõznek, illet-
ve van egy köménypálinkaszerû italuk,
amit Brennivinnek hívnak. Az alkoholhoz
való hozzáférést rendkívül módon korlá-
tozták. Vannak külön alkoholboltok, mint
nálunk a trafikok, amik csak meghatáro-
zott idõpontokban vannak nyitva naponta
2-3 órát, hétvégén egyáltalán nincsenek
nyitva. Kevés van belõlük az országban, és
rettentõ drága az alkohol. Nemzeti étel-
ként halat esznek hallal. Nincsenek csípõs
ételeik, de fûszeresek.
– Mit esznek a halhoz?
– Lepényszerû dolgokat, amiket krumpli-
ból csinálnak meg import gabonafélékbõl,
füvekbõl, zabból. Illetve tejtermékeik van-
nak. Leves is van náluk, amit az étkezés
elején esznek, de tartalmasabb, mint ná-
lunk.
– Valami különleges desszertjük van-e?
– Azzal nem találkoztam. Bálnahúst vi-
szont ettem egy kikötõben. Nagyon ízletes
volt, mint a vadhús, vagy a marhahús, de
sokkal puhább.
– Gondolom, nem volt szálkás.
– Nem. Sokat halásznak és sokat exportál-
nak belõle. A hagyományokat még õrzik.
A halakat felfûzik, és rábízzák a természet-
re a szárítást.
– Nem kezdi ki semmilyen állat?
– Nem. A sirályok a frisset szeretik. Van-
nak a szigeten lovak is, amiket nagyon
megbecsülnek. Alacsony növésûek, és
nem vágtatnak, hanem inkább lépegetnek,
mivel a felszín göcsörtös. De meglepõen
gyorsak tudnak lenni. Mint a westernfil-
mekben, ugyanúgy használják, terelik, lo-
vagolják õket. Turisták lovon is körbejár-
hatják a vidéket. Egyébként teljesen sza-
badon vannak, kisebb ménesekben lehet
velük sok helyütt találkozni. Nem váloga-
tósak, mindenféle füvet megesznek. Ha-
bár zabot tudnak termeszteni Izlandon.
Ahol van egy csöpp sík terület és van rá
esély, hogy van talaj is, azt igyekeznek ki-
használni. Csak nem hosszú a tenyészidõ-
szak, a nyár viszonylag rövid. Ebbõl adódó-
an szálas takarmányokat termesztenek.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág

140 tonna tartós élelmiszert gyûjtött
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Sikeresen zárult a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 256 helyszínen folyó hétvégi élel-
miszergyûjtése: kétnapos akció során a lakosság 140 tonnányi tartós élelmiszert ajánlott
fel a rászoruló családok számára, ami 47 tonnával haladja meg a tavalyi értéket.
Az esemény jelentõségét hazai hírességek is felismerték, így Jakupcsek Gabriella,
Péterfy Bori, Pokorny Lia, Somogyi Zoltán, Szalóki Ági és Szekeres Nóra is hozzájárult
adományával a CIB Bank fõ támogatásával megvalósult kezdeményezés sikeréhez. Idén
elõször a Tesco úgy döntött, hogy az áruházaiban összegyûlt adományok összértékét ki-
egészíti a beérkezett felajánlások ötödével, ezzel is hozzájárulva az akció sikerességéhez
és még több rászoruló család megsegítéséhez. A gyûjtéshez 2013-ban médiapartnerként
csatlakozott a Juventus Rádió is. Az akcióban kb. 3.500 önkéntes, köztük a CIB Bank
mintegy 300 munkatársa és a sárbogárdi Csipike Egyesület vett részt.
Az Auchan, a Metro, a Penny Market és a Tesco áruházakban leadott adományokból az
Élelmiszerbank több mint 20.000 csomagot állít össze, amelyeket karitatív szervezetek
közremûködésével juttatnak el a gyûjtések helyének közelében élõ rászoruló családok-
nak még a karácsonyi ünnepek elõtt.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület sajtóközleménye alapján összeállította:

Szerkesztõség

Betlehemi kiállítás nyílt
Horgolt és szalmából készült hópelyhek, angyalkák, csuhéból, vesszõbõl alkotott betle-
hemi jászlak, mézeskalácsok, képek sorakoznak a falon és asztalokon a sárbogárdi mûve-
lõdési ház kamaratermében. Megannyi szorgos kéz, gyermekek és felnõttek munkái,
akik az idei betlehemi kiállításra varázsolták a közelgõ karácsony hangulatát teljessé te-
võ díszeket, ajándékokat.

A megnyitón fellépett a Sárbogárdi
Zengõ Óvoda Micimackó csoportja, a
Mészöly Géza Általános Iskola ének-
kara és furulyásai Szénásiné Szabó Ma-
riann vezetésével, valamint a sárbogár-
di nyugdíjasklub kórusa karácsonyi
énekekkel.
Szabóné Czuczai Katalin személyes is-
merõseként Herczog Edit európai par-
lamenti képviselõ méltatta a szervezõ
és a résztvevõk munkáját. Minden alko-
tó oklevélben és többek által felaján-
lott, gazdag ajándékokban részesült,
végül egy kis sütemény, frissítõ mellett
lehetett gyönyörködni a munkákban.

Hargitai–Kiss Virág
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FAKOPÁNCSOK

2013. november 25-én a kora délutáni
órákban érkezett bejelentés a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, mely szerint Káloz
külterületen a mezõõr fatolvajokat ért tet-
ten. A kálozi férfi és nõ a rendõrjárõr kiér-
kezése után elõállításra került a Sárbogár-
di Rendõrkapitányságra. Õket tulajdon el-
leni szabálysértés elkövetése miatt vonták
eljárás alá, mert az eltulajdonítani szándé-
kozott fa értéke kb. 6.000 Ft volt.

NEM KESZTYÛS KÉZZEL

2013. november 28-án az egyik sárbogárdi
áruház biztonsági õre tett bejelentést a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, mely
szerint lopáson ért tetten egy sárbogárdi
férfit, aki megpróbált az áruházból eltulaj-
donítani a ruházatába rejtve egy 2.700 Ft
értékû téli kesztyût. Cselekményében a
biztonsági õr tetten érte. A férfit tulajdon
elleni szabálysértés miatt vonta eljárás alá
hatóságunk, aki a lopás tényét elismerte.

KORÁN KEZDIK

2013. november 29-én, 8 óra 10 perckor ér-
kezett bejelentés a Fejér Megyei Rendõr-
fõkapitányság Tevékenység-irányító Köz-
pontjába, miszerint a Salamon utcai élel-
miszerüzletben két ismeretlen személy
élelmiszert és parfümöt tulajdonított el. A
kiérkezõ rendõröknek elmondott sze-
mélyleírás alapján a két fiatalkorú lányt
(egy 17 és 15 éves ercsi lakos) azonosítot-
ták, majd a Sárbogárdi Rendõrkapitány-

ságra elõállították. Tulajdon elleni sza-
bálysértés elkövetése miatt vonták õket el-
járás alá, aminek során – annak ellenére,
hogy a 18. életévüket még nem töltötték be
– szabálysértési õrizetbe kerültek.

BETÖRÉS MEGELÕZÉSE

Felhívjuk minden ingatlantulajdonos fi-
gyelmét, hogy a karácsonyi ünnepek köze-
ledtével – az elmúlt évek tapasztalatai sze-
rint – gyakoribbá válnak a lakásbetörések.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság állomá-
nya az érintett idõszakban az átlagosnál
nagyobb létszámmal teljesít majd szolgála-
tot, azonban mindenhol nem lehetnek ott
kollégáink. Kérünk tehát mindenkit, lakó-
helye biztonsága érdekében tegyen intéz-
kedéseket, korábban közölt bûnmegelõzé-
si tanácsainkat a betörések megelõzése ér-
dekében fogadja meg.
– Szereltessen szakemberrel korszerû,
több ponton záródó zárszerkezetet ajtajá-
ra, mely lehetõleg több csapos zárbetéttel
rendelkezik.
– Alkalmazzon lakása védelmére jelzõ–ri-
asztó készüléket, mely távjelzést tud kül-
deni valamely vagyonvédelmi cég diszpé-
cserközpontjába, így betörés észlelésekor
azonnal történik intézkedés.
– Minden alkalommal használja a védelmi
eszközöket, zárja a zárat, kapcsolja be a ri-
asztót!
– Ajánlott „házi leltárt” készíteni, feltün-
tetve azon értékeinket (például mûszaki
cikk esetén pontos típusmegjelölés, gyári
szám, más tárgyak esetén méretek, jellem-
zõk), melyek eltulajdonítás esetén a felta-
láláshoz precíz alapot adnak a hatóság ré-
szére.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

ASSZONYA ELLEN
ÖKÖLLEL

Az elmúlt 24 órában a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányságon bántalmazás illetve közle-
kedés biztonsága elleni bûncselekmény
miatt indultak büntetõeljárások.
A Sárkeresztúri Rendõrõrsön 2013. de-
cember 2-án személyesen tett bejelentést
egy asszony arról, hogy férje az elmúlt két
napban többször bántalmazta. Ököllel
megütötte, a földön megrugdalta. Ennek
során a hölgy megsérült. A sárkeresztúri
körzeti megbízott K. Albert 34 éves sár-
keresztúri lakost elfogta, majd elõállította
a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol a
nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki
súlyos testi sértés bûntett kísérlet elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt. A
férfivel szemben ezt követõn a rendõrök
ideiglenes távoltartó határozatot hoztak.

SOROMPÓTÖRÕ
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságon a vas-
úti közlekedés biztonsága ellen gondatlan-
ságból elkövetett vétség megalapozott
gyanúja miatt indult büntetõeljárás Sz.
Zsolt 40 éves kalocsai lakos ellen. A férfi
2013. december 2-án egy pótkocsis teher-
autóval közlekedett Sárbogárd belterüle-
tén, amikor a Katona utca és az Ady Endre
út keresztezõdésénél egy jobb kanyar so-
rán a félpótkocsi jobb oldalával az Ady
Endre úton található vasúti átjáró félso-
rompóját letörte. A férfit a rendõrök elõál-
lították a Sárbogárdi Rendõrkapitányság-
ra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

FELHÍVÁS
Mint ismeretes, Sárbogárdon az utóbbi idõben betörés- és rabláshullám
söpört végig. Szinte minden napra esik egy lakásbetörés, gázolajleszívás
a teherautókból. Nem akadály a harapós kutya, a rácsos ajtó, riasztó, mi-
vel profi bûnözõcsoport garázdálkodik a településen és sajnos az ország-
ban is.

Profik, mert nem visznek mást, csak készpénzt és ékszert, felforgatják a
lakást, az intimszférába beletaposva. Viszik a szüleinktõl kapott vagy
örökölt ékszert, amelynek erkölcsi értékét nem lehet forintban kifejezni,
viszik a verejtékes munkával megkeresett értékeinket, viszik a kará-
csonyra gyûjtött kis pénzünket, amelybõl gyerekeinknek, unokáinknak
szerettünk volna ajándékot venni.

Sajnos a rendõrség a rendelkezésre álló lehetõségek miatt tehetetlen.
Kérem ezért azokat a bogárdi polgárokat, akikhez betörtek, akiket kira-
boltak, vagy autójukból üzemanyagot loptak el és meg szeretnék állítani
a rablók garázdálkodását, hogy keressenek személyesen, vagy telefonon,
hogy összefogva, csoportosan kérjük, követeljük a védelmet és a segítsé-
get a biztonságunkért és megnyugvásunkért a felelõs belügyminisztertõl.

Etelvári Zoltán önkormányzati képviselõ, akit szintén kiraboltak
Telefon: 06 (70) 334 9149
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PARASZT?

Megdöbbenve olvastam a helyi újságban,
hogy a képviselõ-testület egyik tagja,
Nedoba Károly hogyan beszélt a sárbo-
gárdi gazdákról. Gondoltam, biztosan
bal lábbal kelt fel, vagy elgurult a gyógy-
szere, de majd csak megtalálja, és a kö-
vetkezõ számban elnézést kér a gazdák-
tól.
Több kollégám és gazdatársam hívott te-
lefonon felháborodva, hogy olvastam-e
ezt a véleményt, de nyugalomra és békes-
ségre intettem õket, biztos voltam benne,
hogy Karcsinak csak rossz napja volt, és
átgondolva elnézést kér majd. Azóta jó
néhány nap eltelt, de nem történt ilyesmi.
Ezek után döntöttem úgy, hogy válaszo-
lok Karcsinak mint a Sárbogárdi Gazdák
korelnöke.
Kedves Karcsi!
Elismerve, hogy az utakkal kapcsolatban
van részigazság a leveledben, ennek meg-
oldásában, illetve nem megoldásában ne-
ked személy szerint is nagy szereped van.
Késõbb kifejtem, hogy miért.
Térjünk rá a „beszédre”.
1. Tudatosan és nyomatékosan közlöd,
hogy „ezek nem gazdák, ezek parasztok”.
Nem tudom, és nem is akarom firtatni a
származásodat, de hogy nem vagy kékvé-
rû, az szinte biztos. Nem az a baj, hogy pa-
rasztozol, ez tõled nem szokatlan, ráadá-
sul mi, gazdák, vállaljuk ezt a szó „föld-
mûves” értelmében, személy szerint én
még büszke is vagyok rá. Szeretném fel-
hívni a figyelmedet, hogy a sárbogárdi pa-
rasztcsaládok legtöbbjénél van egy-, vagy
két-, de olyan is, ahol 3 diplomás a család-
ban, azaz fõiskolát, egyetemet végzett
szakemberek dolgoznak. Õket is „lepa-
rasztozod”, õket is parasztnak minõsíted.
De nem is ez a fõ probléma a beszéded-
ben, hanem a további otromba, minõsít-
hetetlen mondataid. Igencsak sértõek és
megbotránkoztatóak a kijelentéseid,
amelyeket ezúton is szeretnék határozot-
tan visszautasítani valamennyi paraszt –
azaz földmûvelõ – nevében.
2. Szerinted csak azzal törõdnek, hogy a
zsebüket teletömjék.
3. Még mindenszentekkor is dolgoznak.
4. Felhívod a polgármester figyelmét,
hogy beszéljen velük, mert ezek mind
jobboldali szavazók.
5. A Balkánon érzed magad.
No, menjünk csak sorban...
2. Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy
ezek a családok, ezek az emberek nagyon

keményen megdolgoznak a pénzükért.
Ezek az emberek adóznak, eltartják a vá-
rost, az õ adójukból (pl. iparûzési adó)
tudnak neked képviselõi tiszteletdíjat fi-
zetni, és igen, törvényes, de etikátlan mó-
don ezek befizetett adójából tudtál te
több éven keresztül három nap alatt több
millió forintot elkölteni a Sárbogárdi Na-
pokra.

Ezek befizetett adójából tudtad te oszta-
ni a sportköröknek tetszésed szerint a
pénzt. De a sárbogárdi futballcsapat
160.000 Ft-os nevezési díját a képviselõ-
társaidnak kellett saját zsebbõl összedob-
niuk. Ez is jogszerû volt – de etikátlan.

Miért nem választottad te is a paraszti
munkát? Számodra is nyitva volt. Csak te
akkor is tudtad, hogy itt nagyon sokat kell
dolgozni. Még hétvégén is, ünnepeken is.
Ma is tudod, hogy ezek az emberek napi
10-12 órát dolgoznak. És nem verik a fo-
gukhoz a garast, nem önzõk, ezért tudnak
városi hozzájárulás nélkül olyan színvo-
nalas rendezvényt szervezni, mint a Szán-
tóverseny, vagy a Lovasnapok, amelye-
ken 1000-1200 ember vesz részt. Teszik
ezt a városért, önzetlenül.

3. És igen, mi ünnepeken is dolgozunk,
mert a parasztnak kell, muszáj. Még min-
denszentekkor is. De megnyugtatlak,
Karcsi, ezen a napon valamennyi gazda-
társam lerótta kegyeletét a halottai elõtt,
és itt nem az számít, hogy ezen a napon ki
hány órát nem dolgozott. A szeretet és a
politika külön kategória.

4. Felhívtad polgármesterünk figyelmét,
hogy „ezek” jobboldaliak. Honnan tudod
te ezt? Van listád arról, hogy ki milyen
pártállású? És egyáltalán, mi közöd van
ahhoz, hogy ki melyik oldalon áll? Miért
nem azt mondtad a polgármesternek,
hogy beszéljen velük, mert „ezek” mind
sárbogárdi lakosok. Nem ez lett volna a
tisztességes egy képviselõtõl? Arról nem
is beszélve, hogy ez az igazság.

Karcsi!

Minden mondatod sértõ, gúnyos és ot-
romba. Belegondoltál abba, mennyi em-
bert, hány családot sértettél meg?

Minden szavadból, mondatodból árad a
gyûlölet és megvetés.

Mondd, Karcsi! Miért pont tõled, városi
képviselõtõl erednek ezek? Nem neked
kellene éppen azon dolgoznod, hogy bé-
kesség, megértés, nyugalom legyen eb-
ben a kis városban?

Milyen jó lett volna, ha a hozzászólásodat
úgy fogalmazod, hogy képviselõtársaim,
vagy polgármester úr, baj van az utak
használatával. Üljünk le ezekkel az em-
berekkel, és beszéljük meg, mit lehet
vagy kell tenni, hogy mindenki részben
elégedett legyen.

Biztos vagyok abban, hogy a gazdák ad-
tak volna javaslatot, sõt, lehet, hogy segít-
séget is.
Nem ez lett volna a megoldás? Ehelyett
lett egy rossz rendelet és gyûlölködés.
Mondd, miért?
Megszoktad a sikert és a hatalmat? Rossz
ellenzékben lenni? Nem az történik a vá-
rosban, amit te vagy a te csoportod akar?
Volt, amikor sajnos az volt. El kell viselni
a vereséget is, de nem úgy, mint te teszed,
hogy olyan embereket, családokat, cso-
portokat sértesz meg, akiket nem is is-
mersz.
Mondd, miért?
Mennyivel tisztességesebb lenne, ha azt
mondanád, hogy képviselõtársak, sárbo-
gárdiak, fogjunk össze, tegyünk meg min-
dent a város fejlõdéséért, és elhalmoznád
a polgármestert és képviselõtársaidat
jobbnál jobb ötletekkel, hogy például mi-
ként lehetne kulturált szórakozási lehe-
tõséget biztosítani a sárbogárdi ifjúság
számára. Vagy hogyan lehetne a sport-
életet élénkíteni. Hogyan lehetne mun-
kahelyeket teremteni. Hogyan lehetne a
városi rendezvények színvonalát emelni.
Hogyan lehetne a városi civil szervezete-
ket hathatós mûködésre bírni. Hogyan
lehetne értelmes foglalkoztatást biztosí-
tani a közmunkásoknak. És így tovább...
Tudom, és ismerlek annyira, hogy a kér-
dések zömére tudnál értelmes javaslatot
tenni. De nem ezt teszed. Inkább vagdal-
kozol, sértegetsz, bírálsz mindenkit, hisz
ellenzékben vagy, és most ez a sikk.
Mondd, miért?
Miért kell ebben a városban mindent
megtenni azért, hogy a gyûlölködés, a
szennydobálás legyen úrrá?
Miért kell címkézni az embereket jobb-
és baloldalra? Ami már annyira jól sike-
rült, hogy családok, barátok, közösségek
kapcsolatai bomlanak meg emiatt.
Nem azt mondom, hogy mindenki egy-
formán gondolkozzon (megjegyzem: mi
csak józan paraszti ésszel tudunk), de vé-
leményt lehet tisztességesen, emberhez
méltóan is közölni, és el kellene fogadni,
hogy ugyan véleményem van, de nem biz-
tos, hogy nekem van igazam.
Kedves Karcsi!
Bízom, benne, hogy nem sértettelek meg
– legalábbis annyira nem, mint amennyi-
re te megsértetted a parasztokat, a föld-
mûvelõket.
Bort, búzát és békességet!
Tisztelettel:

Pluhár István, a Sárbogárdi Gazdák
korelnöke, az öreg Pluhár

Sárhatvan, 2013. december 2.
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Mészöly-hírek
Adventi hírnök

Sok kedves és vidám hagyományunk van,
de talán egyik sem olyan szívet melengetõ,
mint az adventi gyertyagyújtás. Minden év-
ben december közeledtével kikerül az aula
központjába a mi saját koszorúnk, melyen
a gyertyákat december szerdáin közösen
gyújtjuk meg. Diákok és tanárok együtt
énekeljük el ilyenkor az egyre hosszabbá
váló Adventi hírnök kezdetû dalt, s minél
hosszabb lesz az ének, annál közelebb
tudhatjuk magunkhoz karácsony ünnepét.
De a közös zenélés mellett fontos gondola-
tok és tanácsok is elõkerülnek az ünnepi
csodák zsákjából, hiszen minden egyes al-
kalommal vendégül látunk egy elõadót va-
lamely vallási felekezettõl. Az idei elsõ al-
kalommal Bõjtös Attila, az evangélikus
egyházközség képviseletében tisztelt meg
minket jelenlétével, s tette még szebbé az
ünnepünket. Szavai nemcsak szépek, de
nagyon tanulságosak is voltak, hiszen arról
mesélt nekünk, hogy Jézus hogyan jut el
hozzánk ebben a csöndes, várakozással teli
idõszakban.
Köszönjük neki a bölcs szavakat! Így sok-
kal szebb várni az ünnepeket!

Mert úszni jó…
Iskolánk 5. osztályos tanuló az idei tanév-
ben abban a szerencsében részesültek,
hogy szervezett keretek között 5 alkalom-
mal vehettek részt úszásoktatáson a duna-
újvárosi uszodában. A mindennapos test-
nevelés tantervi követelményeinek megfe-
lelõen tömbösítve tartották a foglalkozást
a diákoknak, akik egyre nagyobb élvezettel
vetették bele magukat a habokba az idõ
elõrehaladtával. A kezdõk most ismerked-
hettek meg e nagyszerû mozgásforma
alapjaival, a középhaladó és haladó cso-
port tagjai pedig ez alatt az öt alkalom alatt
mélyíthették el még jobban tudásukat, sze-
rezhettek nagyobb rutint ebben a sport-
ban. Reméljük, kezdeti lelkesedésük még
sokáig tart, s az úszást iskolán kívül is to-
vább ûzik majd!

TOP10
Az idei tanév szerencsére bõvelkedik
programokban és lehetõségekben. Már
régóta szerettük volna a komolyzene irá-
nyába terelgetni tanulóinkat, s egy három
alkalomra szóló Filharmónia bérlettel
most ez az álmunk is valóra válhatott.
Elsõ alkalommal a Nemzeti Énekkar lé-
pett a József Attila Mûvelõdési Központ
színpadára november 28-án. A kórus An-
tal Mátyás vezetésével évek óta elkötele-
zett abban, hogy közelebb vigye a klasszi-
kus zenét a fiatalokhoz. A TOP10 elneve-
zésû programjukat hallhattuk ezen a kelle-
mes csütörtöki délutánon, amelynek kere-
tében a kórusirodalom különbözõ terüle-
teirõl válogatott, népszerû mûvek hang-
zottak fel a passiótól egészen a musicalig.

A mûsoron szereplõ mûvek keletkezésé-
rõl, elõadásmódjáról és még sok zenei ér-
dekességrõl Antal Mátyás, a kórus kar-
igazgatója beszélt a fiataloknak az egyes
darabok között. A mûsoron Handel, Bee-
thoven mellett feltûnt Verdi, Wagner, Ko-
dály, Orff, Bartók Béla neve. Emellett ta-
lán a legnagyobb sikert Webber híres mu-
sicaljébõl, a Jézus Krisztus szupersztárból
elõadott részlet aratta.

Alpekné Barna Nóra, Szent István Tagiskola

Filharmónia mészölyösöknek

Ifjúsági hangversenybérlet-sorozat indult
a Mészöly Géza Általános Iskolába járó ta-
nulók számára 2013. november 28-án kora
délután. Közel 300 gyermek mozdult meg
erre a felhívásra és vette meg bérletét.
Várakozással indultunk az elsõ hangver-
senyre, amely fergetegesre sikerült. A
Nemzeti Énekkar a mûsorát Beethoven
IX. szimfóniájának Örömódájával nyitotta
meg. Rendkívül hatásos volt a gyerekek
számára, nem volt nehéz megtartani a fe-
gyelmet. Mindenki figyelt és jól akarta
érezni magát.
Ez a délután emlékezetesre sikerült. Gyö-
nyörû dallamokat tolmácsolt az énekkar
Antal Mátyás vezényletével és Bizják Dóra
zongorakíséretével. A mûsorban elhang-
zott Verdi Nabucco, Kodály Mátrai képek,
Handel Messiás, Carl Orff Carmina Bu-
rana és Webber Jézus Krisztus szupersztár
címû mûvébõl is egy-egy részlet. A mûvek
felsorolása a gyerekek nyelvén, közvetlen
hangnemben, oldott hangulatban történt.
Kíváncsian és nagy érdeklõdéssel várjuk a
következõ elõadást is.
Köszönjük a szervezõknek és Horváth Ist-
vánnak, hogy rendelkezésünkre bocsátot-
ta a mûvelõdési ház színháztermét.

Mészölyösök a Vörösmarty
Általános Iskolában

2013. december 2-án a Vörösmarty Mihály
Általános Iskolában megrendezett megyei
szavalóversenyen iskolánk 4 tanulója vett
részt. Három kategóriában képviseltettük
magunkat. Az elsõ kategóriában, melyet
alsósoknak rendeztek, 23 tanuló versen-
gett. Itt indult Husvéth Ádám 4. a és Szé-
nási Benedek 4. b osztályos diák. Benedek
nagyon szépen szerepelt, hiszen 3. helye-
zést ért el, ajándéka az oklevélen kívül
Nagy Bandó András dedikált könyve volt.
A 2. kategória az 5-6. osztályosoké volt, itt
Biró Bence (5. b) képviselte iskolánkat. A
3. kategóriában a 7-8. osztályosok szaval-
hattak, iskolánkat Ambrózi Miklós (7. a)
képviselte, aki nagy dicséretet kapott a
zsûritõl. Minden tanulónk oklevelet ka-
pott, gratulálunk nekik!

Szénásiné Szabó Mariann, MGÁI

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett férjem,

DÖRÖGDY LÁSZLÓ,
életének 81. évében elhunyt.

Temetése 2013. december 5-én, 13 órakor
lesz

a Huszár-temetõben.

Búcsúzik tõle a gyászoló család.

Az öreg
kabát

Néhány évvel ezelõtt férjem divat iránti ér-
zéke még meglehetõsen fejletlen volt. Így
történt, hogy vett magának egy egysoros,
sápadtszürke öltönyt, ami úgy nézett ki,
mintha a nagypapáról maradt volna rá.
Amikor az egyik szenteste családomat va-
csorához hívtam, látom, hogy férjem en-
nek az öltönynek a zakóját vette fel. „Való-
ban aranyos a drágámtól, hogy igyekezik
kiöltözni erre az alkalomra – gondoltam
magamban. – De pont ezt az ócska za-
kót…”
Szépen alakult az este, a nappaliban kedé-
lyesen elhelyezkedtünk. Amikor férjemen
közös játékunk alatt még mindig ez a zakó
volt, már nem tudtam tovább türtõztetni
magam. Megkérdeztem, nincs-e melege,
nem érzi-e kényelmetlenül magát, és nem
akarja-e végre levetni a zakóját. Erre meg-
jegyezte:
– Tudod, hogy van ez a régi zakókkal… – és
sokatmondóan mosolygott.
– Igen, gyakran talál valamit az ember a
zsebében – vágtam rá. Végre derengeni
kezdett… Nevetve kutattam át a zakót.
Belsõ zsebében két hangversenyjegyet ta-
láltam Beethoven kilencedik szimfóniájá-
ra, mely egy férjemmel eltöltendõ szép es-
te ígéretét is megtestesítette. A zakót kez-
dettõl fogva csak ötletes „csomagolásnak”
szánta!

Ute Petermann

Forrás: Hadd üljek le a csillag mellé…
(Szerkesztette: Elisabeth Mittelstädt)

MEGHÍVÓ
„Hadd zengjen énekszó, fel égig

ujjongó...” (középkori német–latin ének)
A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézmény sárszentmiklósi
zenei tagozata

szeretettel vár minden érdeklõdõt

ADVENTI HANGVERSENYÉRE,
melyet a Sárszentmiklósi Általános

Iskola aulájában tartunk

2013. december 12-én
(csütörtökön) 17 órai kezdettel.
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Cecei sulibörze
Tanulmányi versenyeken

Iskolánk életében egyre fontosabb szere-
pet kap a tehetséggondozás. Ennek jegyé-
ben legügyesebb diákjainkat egyre több
versenyre, megmérettetésre tudjuk felké-
szíteni és elkísérni.

November 18-án a Sárkeresztúri Általá-
nos Iskola meghívására természetismereti
vetélkedõn vett részt iskolánk csapata Kiss
Virág, Pajor Lili és Csórján Adrián össze-
tételben. A nagyon oldott hangulatú verse-
nyen, ahol a gyermekek mindennapi ta-
pasztalatára volt elsõsorban szükség, csa-
patunk a legjobb eredményt elérve 1. he-
lyezést ért el. A felkészítõ tanító Szücsné
Takács Ilona volt.
November 19-én a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskolában járási szépkiejtési versenyre
került sor, ahol iskolánkat Lehota Eszter
és Pajor Lili képviselték. Lili a 3. osztályos
korcsoportban az elõkelõ 2. helyezést érte
el, amivel jogot szerzett arra, hogy a me-
gyei döntõn képviselje intézményünket.
November 21-én a székesfehérvári Hétve-
zér Általános Iskola a Móra Ferenc Ifjúsá-
gi Könyvkiadóval közösen vetélkedõt hir-
detett 4. osztályosok számára. Az idén
Nógrádi Gábor „Gyerekrablás a Palánk
utcában” címû regényébõl készültek a gye-
rekek. Iskolánkat 2 csapat képviselte: 4. a,
IFJÚ NYOMOZÓK csapata (Hetyei
Andrea Ágnes, Csorján Adrián Attila,
Jobban Márton, felkészítõ: Horváth Ág-
nes); 4. b, ÁRPÁD ÚTI GYEREKRAB-
LÓK csapata (Althammer Klára Margit,
Lehota Eszter, Végh Martin, felkészítõ:
Griezer Gabriella). A szervezõk akadály-
verseny formájában 9 érdekes feladattal
készültek. A gyerekek nagyon élvezték az
izgalmas feladatokat, ahol a tudás mellett
a gyorsaságnak is fontos szerepe volt. A 29
résztvevõ csapatból az IFJÚ NYOMO-
ZÓK csapata III. helyezést ért el. A sok
munkájuk, felkészülésük jutalma 2-2
könyv, oklevél, emléklap lett.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara szeptemberben hirdette meg verse-
nyét a végzõs évfolyamok tanulóinak Ipar-
kodjunk gyerekek! címmel, amelyre isko-
lánkból is nevezett egy 4 fõs csapat. A fiúk
két levelezõs fordulón jutottak túl, amely
során sok új ismerettel gazdagodtak a pá-
lyaválasztásukkal kapcsolatban. A csapat

tagjai voltak: Bali Iván, Rozgonyi Kornél,
Simon Kristóf és Szabó Bence Adrián,
felkészítõ tanáruk: Tornócziné Bondor
Csilla.

Padlófelújítás a fenntartó
hozzájárulásával

A Cecei Általános Iskola az elmúlt évek-
ben elsõsorban pályázati forrásokból tudta
a tantermek padozatának cseréjét, felújí-
tását elvégezni. Tantermeink többsége
már új, a mai kor igényeinek megfelelõ
padlóburkolattal rendelkezik, azonban
több helyiségben még mindig komoly bal-
esetveszélyt jelentett a harmincéves, el-

használódott állapotban lévõ linóleumbo-
rítás. A fenntartó Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Sárbogárdi Tankerüle-
te támogatásával sikerült egy termünkben
ennek a közvetlen veszélyforrásnak az el-
hárítását megoldani és új padozatot kiala-
kítani. A Cecei Iskolásokért Közalapít-
vány támogatásával a terem új szegélyléce-
ket kapott, és az új játszószõnyeget is bir-
tokba vehették iskolánk 4. b osztályos ta-
nulói. Köszönjük a tankerület és az alapít-
vány segítségét a beruházás megvalósítá-
sában.

Decemberi
ünnepvárás

A Cecei Általános Iskolában az idei évben
is több programmal indítjuk a decemberi
ünnepvárást, vagyis az advent idõszakát.
Az elmúlt héten elkészült iskolánk adventi
koszorúja, melynek elsõ gyertyáját ünne-
pélyes keretek között gyújtották meg isko-
lánk tanulói. Az ünnepi láng meggyújtása
után diákjaink egy kisebb csoportja eleget
téve a községi könyvtár meghívásának a
mûvelõdési házban egy ajándékkészítõ dé-
lutánon vett részt. A foglalkozáson részt
vevõ gyerekek cserépangyalkákat, moz-
gatható Mikulás-figurákat és mécsestar-
tókat készíthettek különbözõ kézmûves
technikákkal.
Ügyes kezû diákjaink sok szép, saját készí-
tésû, egyedi ajándékkal térhettek haza a
nap végén, melyeket kitartó szorgalom-
mal, nagy odafigyeléssel alkottak meg a
délután során.

Köszönjük a lehetõséget Sárvári Ilonának,
a könyvtár vezetõjének, aki a program
megvalósulásában szerzett érdemeket, il-
letve Sohárné Bali Marcsi néninek és lá-
nyának, Ildinek a program lebonyolításá-
ban nyújtott sok-sok segítségét!

Tornócziné Bondor Csilla
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Tejfölös csirke édes káposztával

Hozzávalók: 4 db csirke-felsõcomb, 3 ek napraforgóolaj, 1 nagy
db vöröshagyma, 1 közepes db káposzta, 1 ek fûszerpaprika, só
ízlés szerint, bors ízlés szerint, köménymag ízlés szerint, 1 kk ka-
kukkfû, 1 db paradicsom, 1 db paprika, 1,5 dl tejföl (1 kis doboz),
3 dl víz, 3 csapott ek liszt, majoránna ízlés szerint, 1 teáskanál cu-
kor (ízlés szerint), fél citromból nyert citromlé (ízlés szerint).

A hagymát vágjuk kockára, és kevés zsíron, vagy olajon pici sóval
fonnyasszuk meg. Megszórjuk pirospaprikával, gyorsan elkever-
jük, felöntjük kb. 1 dl vízzel, majd újra zsírjára sütjük. Ekkor bele-
rakjuk a megtisztított húst, a paradicsomot és paprikát, sózzuk,
fûszerezzük, felöntjük vízzel, és félpuhára fõzzük. A káposztát
vágjuk fel és adjuk a pörkölthöz, pótoljuk a vizet, és fõzzük puhá-
ra. A tejfölt keverjük össze a liszttel, és adjunk hozzá a pörkölt le-
vébõl, hogy amikor hozzákeverjük, ne csomósodjon meg. Ízesít-
sük cukorral és citromlével. A legvégén szórjuk rá a majoránnát,
majd fedjük le. Egyet forralunk rajta, és kész is az ebéd!

Tepsis csirkecomb zöldségekkel

Hozzávalók: 6 db csirkecomb, só, frissen õrölt fekete bors, 700 g
burgonya, 200-250 g lilahagyma, mogyoróhagyma, fehér hagyma,
8 gerezd fokhagyma, 400 g csicseriborsó, 150 g kukorica, 150 g
borsó, 150 g fekete olívabogyó, 1 csokor petrezselyem.

A combokat kettõbe vágjuk és alaposan sózzuk, borsozzuk. Egy
nagyobb tepsibe tesszük, és elõmelegített sütõben elkezdjük süt-
ni, egyszer-egyszer megforgatjuk. Mikor kb. félpuhára sültek,
hozzáadjuk a hagymákat karikára vágva, valamint a felaprított
fokhagymát és a burgonyát. Jól átforgatjuk a csirke zsírjában
õket, öntünk alá kb. 100 ml forrásban lévõ vizet, kissé megsózzuk,
borsozzuk újból. Visszatesszük a sütõbe, és kb. 30 perc alatt szinte
puhára sütjük. Hozzáadjuk a borsót, kukoricát, olívabogyót és a
levétõl leöblített csicseriborsót. Óvatosan összeforgatjuk a
krumplival, hagymával. Hozzáöntünk újból kb. 150 ml forrásban
lévõ vizet. Visszatéve a sütõbe készre sütjük. Ha kivettük a sütõ-
bõl, megszórjuk az apróra vágott petrezselyemmel.

Meggyes–mákos kekszhalmok

Hozzávalók: 10 dkg vaj, 6-7 dkg porcukor, 1 tojás, 1 tk bonbon-
meggy-aroma, 15 dkg liszt, 1 kk sütõpor, 5 dkg darált mák,
meggy.

A vajat megolvasztjuk és habosra keverjük a porcukorral, majd
hozzáadjuk a tojást, és az aromát. A lisztet elkeverjük a sütõporral
és a mákkal, majd hozzáadjuk a vajas–tojásos masszához, jól
összedolgozzuk. Nagy lyukú habzsákba kanalazzuk, és kis diónyi
halmokat nyomunk egy sütõpapírral bélelt tepsire, majd ellapo-
gatjuk, vagy kis csigaformákat nyomunk. Mindegyik tetejére egy
szem magozott meggyet nyomunk. 200 fokra elõmelegített sütõ-
ben kb. 8-12 perc alatt készre sütjük. A tetejét megszórhatjuk
porcukorral.

NAGYMAMA RECEPTJEI A hadiesemények
és a rádiónk

Vagy hetven évvel ezelõtt az apám egy este nagy dobozzal ért haza
Pestrõl, a munkahelyérõl. Egy fantasztikus világvevõ rádió volt a
dobozban. Na, ez a készülék ezután az életünk egyik központi té-
nyezõje lett, persze elõbb valami antennát kellett a háztetõre sze-
relni, és egy gödörbe leásott huzal segítségével „földelni” is szük-
séges volt. Akkoriban még csak abban az esetben volt hajlandó
megszólalni egy közönséges rádió, ha „földelték”.
Ettõl kezdve én akár órákig ott ücsörögtem a masina elõtt, csavar-
gattam a keresõgombot, élveztem, ahogy a sokféle zajfoszlány csi-
pogott a fülembe. Vagy száz rádióállomás neve sorakozott fénye-
sen egymás alatt több oszlopban, köztük egy vonalnyi piros muta-
tó csusszant jobbra-balra, ahogy a gombot tekertem. A kis falusi
szobába belopódzott az egész világ. Szerettük a rezesbandák csin-
nadrattáját, a meséket, regényrészleteket. Ha valami nyitányt je-
lentettek be, gyorsan elcsavartam, nem szerettem a nyitányokat.
Jöttek a hírek a világháború eseményeirõl, aztán egyszer a napi
élet egyik meghatározója lett a légiriadó bejelentése. Magasan,
nagyon magasan kis fénypontocskák raja jelent meg sajátos züm-
mögés kíséretében, mintha életveszélyes rovarok húztak volna be
az egünkre. Menni kellett a légópincébe. Nemsokára hallottuk
Csepel felõl a becsapódó bombák dörrenéseit, a föld is remegett.
Már akkor az apám is katona volt valahol, de elvitték a nagypapa
lovát is a háborúba, nem szólt szegény öreg egy szót sem, csak rág-
ta sápadtan a bajuszát. Esténként odakuporodtunk a rádióhoz,
titkon a londoni adást hallgatta a család.
1944-ben, egy októberi vasárnap dél körül, talán épp a húsleves-
nél a rádió megdöbbentõ hírt közölt. Horthy Miklós kormányzó
bejelentette, hogy Magyarország kilép a háborúból. Hogy örült
mindenki! Vége az õrületnek. Délután kimentem a futballpályára
meccset nézni, az egész nézõteret megkönnyebbülés hatotta át.
Azám, de másnap reggel egy eddig nem hallott induló szólt hety-
kén a rádióból: a nyilasoké. Szálasi Ferenc vette át a hatalmat,
mint „nemzetvezetõ”. Beszegõdött utasnak Hitler süllyedõ hajó-
jára. Pesten elkezdték a Dunába lõni a zsidókat. Meghirdették az
általános hadkötelezettséget, láttam az utcán, ahogy egy nyilas
karszalagos lökdöste a pisztolyával a borbélyt, akinek üvegbõl
volt a bal szeme, hogy miért nem katona. Az volt a tragikomikus,
hogy a szovjet csapatok már a Tiszánál voltak, Szálasiéknak
nemsokára csomagolniuk kellett, menekülni a fõvárosból Nyugat
felé.
Átéltük a szovjet megszállást, nem volt Eldorádó. Pár nap múlva
kihirdették, hogy mindenki köteles beszolgáltatni a rádióját. Ma-
gyarázat nincs. Voltunk olyan hülyék, hogy beadtuk. Ingyen. Még
elismervényt sem adtak. Az igazat megvallva semmi hasznát nem
vettük volna akkor a készüléknek, mert a háború miatt sehol nem
volt áram, a huzalok az utcai porban, az erõmûvek romokban he-
vertek. Persze egy idõ múlva megint lett áram, de a rádiónkat nem
adták vissza, ahogy annak a sok millió embernek az életét sem,
akiket megöltek a háborúban.

L. A.

A hét második felében már jóval mozgalmasabb idõjárás veszi kez-
detét hazánkban. Csütörtöktõl a magasban erõs lehûlés kezdõdik,
melyet itt a felszínen a megélénkülõ, néhol akár már meg is erõsö-
dõ nyugati, északnyugati szél jelez majd. Ekkor még csapadékra nem nagyon kell számítani, legfeljebb
északi határaink mentén. Pénteken aztán eléri térségünket egy ciklon melegfrontja, és átmenetileg
többfelé várható csapadék. Ez zömében hó, vagy havas esõ lesz, de a déli megyékben néhol akár esõ is
lehet. A pozitív hõmérsékletek miatt azonban megmaradó hóra – síkvidéken – nem számítunk. Szom-
batra virradó éjszaka érkezik a ciklon hidegfrontja, mögötte megerõsödik, sokfelé viharossá fokozódik
az északnyugati szél. Felhõátvonulásokra lehet számítani, melyekbõl szórványosan alakulhat ki hózá-
por, ugyanakkor kevés napsütés is lehet. Még vasárnap is marad a változóan felhõs, szeles idõ, ám ekkor
már kevesebb helyen várható hózápor. Hétfõre valamelyest megnyugszik idõjárásunk. Jelentõsen mér-
séklõdik a légmozgás, ám ezzel együtt erõsödnek az éjszakai fagyok is.

www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS
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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

ADVENTI KÉSZÜLÕDÉSRE,
avagy a második adventi hét alkalmából tartandó kézmû-

ves-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 felhasználá-
sával, a „A könyvtár múltja, jelene és jövõje” c. miniprojekt ke-
retén belül valósul meg.

Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

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 kereté-
ben elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló, „A
könyvtár múltja, jelene és jövõje”
elnevezésû miniprojekt keretén be-
lül kerül megrendezésre.

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

2013. december 7-én (szombaton) 15 órára

„A KÖNYVTÁR MÚLTJA,
JELENE ÉS JÖVÕJE”

címû kiállítás megnyitójára.

Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

A rendezvény a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés –
Sárbogárd város központjának megújítása” címû projekt kere-
tében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló „A
könyvtár múltja, jelene és jövõje” el-
nevezésû miniprojekt keretén belül
kerül megrendezésre.

Mikulás és az
érzelmi biztonság

December 6-a már nagyon régóta a gyermekek várva várt legszebb napja.
Ahány ország, annyi hagyomány és népszokás. Mikulás-élményeinket a 4.
században a kisázsiai Myra város püspökének köszönhetjük, aki Szent
Miklós püspök néven vált ismertté. Õ a gyermekek védelmezõje, a legis-
mertebb és a legnépszerûbb szent a világon.
Az óvodákban hetek óta a Mikulás fogadására készülünk. A mesék, ver-
sek, énekek egy kedves, mosolygós arcú öreg apóról szólnak. Sajnos elõ-
fordul, hogy a felnõttek a Mikulással és a krampuszokkal ijesztgetik a
gyermekeket. A világ néphagyományaiban egyedül Magyarországon je-
lent meg a láncos, ijesztgetõs, ördögös, gyermekeket rémületben tartó
alakja. A gyermekeknek a jóságos, elfogadó, simogató, szeretõ Mikulásra
van szüksége. Miért jó, ha egy gyermek fél? A gyermek képes saját akara-
tából jobbá válni azért, hogy a szeretett felnõttnek örömet szerezzen. A
Mikulásról szóló legenda azt mutatja, hogy a gyermeket a felnõtt feltétel
nélkül szereti és elfogadja. Ez az érzelmi biztonság az, amelyre minden
gyermeknek szüksége van. A felnõttek gyakran fel sem fogják, hogy meg-
gondolatlan szavaikkal a kicsik lelkében milyen maradandó sérülést
okozhatnak.
Hányszor elõfordul, hogy a felnõtt a saját önzõ szórakoztatására használja
gyermeket! A kisgyermek nyitott és védtelen, kiszolgáltatott a környeze-
tének. Nem tehet mást, bízik a mellette lévõ emberben. A bizalom az, ami
életben tart. Ugyanolyan fontos, mint egy falat kenyér, ha nem fontosabb.
Nehéz gyermeknek lenni, ha a szülõ sem érzi biztonságban magát, állan-
dóan fél valamitõl. Nehéz gyermeknek lenni, amikor a felnõttek, sokszor
tudattalanul, a gyermeket használják a rosszkedvük, kudarcuk, tehetet-
lenségük okozta feszültség levezetésére. A szándékos bántásról nem is
beszélve. Egyik kézzel ütünk, másikkal simogatunk?
Nem könnyû megtalálni a helyes utat a gyermeknevelésben, nincs biztos
recept, megoldás. Egy dolog biztos: saját magunk. Ne hárítsuk át a felelõs-
séget másra és a világra! Borzasztónak tûnhet a világ, és még rosszabb is
lehet, de az emberségünket sose veszítsük el! Mindannyian nézzünk ma-
gunkba, és amit mi rontottunk el, azt ne másokon vezessük le! Vigyáz-
zunk, ne okozzunk kárt gyermekeinkben és egymásban! Jobban figyeljünk
magunkra, mit mondunk és mit teszünk! Építünk-e, vagy rombolunk?
Legalább a gyermekekre legyünk tekintettel, és ne törjük össze õket! Hisz
amit rajtuk látunk, és nem tetszik, az is mi vagyunk. Õk születtek bele a mi
világunkba, és ezt valamikor számon kérhetik rajtunk.
Egy gyermek, ha megsérül érzelmileg, gyakran elmenekül saját belsõ vilá-
gába, ahol minden szép és jó, ahol csoda várja. Ez öngyógyítás a számára.
Ilyen hely a mesék fantáziavilága. Ezen a helyen van a Mikulás, a Télapó,
bárhogyan is nevezzük õt.
Segítsünk, hogy a gyermekeink belsõ világa szép maradhasson! Egy gyer-
mek nem tehet arról milyen családba, milyen környezetbe születik bele.
Rajtunk múlik, hogy támogatjuk-e õket, hogy ki tudják magukból hozni a
legtöbbet. A gyerekek bármivé válhatnak, de nem mindegy, melyik irány-
ba indulnak. Nagy a felelõsségünk, mert a jövõnket tesszük tönkre, ha
nem vigyázunk a kicsikre.
A gyermekekrõl és magunkról tovább gondolkodhatunk dr. Vekerdy
Tamás gyermekpszichológus december 9-ei elõadása során. Az õ neve jól
ismert a szülõk és a pedagógusok körében is. Jó szívvel ajánlom minden-
kinek, hogy éljen a vele való személyes találkozás lehetõségével, hogy még
többet tehessünk a jövõnkért, gyermekeinkért.

Horváth Katalin (Katica óvó néni)
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BOGÁRD és VIDÉKE–ARANY ÁSZOK
városi teremlabdarúgó-bajnokság

V. forduló

A mérkõzéseket Tóth I. vezette.

Toledó 2005–Spuri 2:6 (1:4)
Toledó 2005: Fûrész – Csuti T., Rozgonyi
J., Kiss, Barabás R.
Csere: Barabás B., Gászler.
Spuri: Kiszl – Bereczki, Szabó, Czeiner,
Fésû.
Csere: Huszár, Banda, Bozsoki.
1. perc: Czeiner közelrõl a kapu fölé lõtt. 2.
perc: Szabó szögletét Fûrész a jobb alsó sa-
rokba helyezte, 0:1. 3. perc: Csuti lövését
védte Kiszl. 4. perc: Fésû kapufát lõtt. 5.
perc: Gál lõtt kapu mellé. 6. perc: Kiss cse-
lek után védhetetlen gólt lõtt, 1:1. 8. perc:
Szabó sorra cselezte ki a Toledó játékosait
és a kapuba helyezett, 1:2. 8. perc: Szabó
átadását Huszár kapu fölé vágta. 9. perc:
Huszár most nem hibázott, növelte az
elõnyt, 1:3. 10. perc: Rozgonyi lõtt kapu
mellé. 12. perc: Huszár gólhelyzetben ka-
pu mellé perdített. 14. perc: szabadrúgás-
hoz jutott a Toledó. Barabás R. kapu mellé
rúgott. 15. perc: Kiszl bravúrral védte Kiss
közeli lövését. 16. perc: Szabó az alapvo-
nalról kilõtte a jobb felsõ sarkot, 1:4. 21.
perc: elõbb Bozsoki, majd Huszár hagyott
ki nagy helyzetet. 24. perc: Szabó lövése
Fûrészben elakadt. 25. perc: az elemében
lévõ Szabó elhamarkodottan kapu fölé
bombázott. 26. perc: Fûrész szedte le a lab-
dát Fésû lábáról. 28. perc: Barabás R.
szöglete után a labda Kiszl kezérõl a kapu-
ba került, 2:4. 29. perc: Fésû erõs lövését
Fûrész kiöklözte a mezõnybe. 31. perc:
Fésü újabb lövése Fûrészrõl Banda elé
pattant, aki kapu fölé lõtt. 32. perc:
Bozsoki lövése a kapufáról játéktéren kí-
vülre pattant. 33. perc: Bozsoki átadásából
Huszár volt eredményes, 2:5. Beszorult a
Toledó. Szabó lövése a kapufáról vágódott
ki. Gál lövését biztos kézzel fogta Fûrész.
Banda lövését Fûrész kiütötte. 37. perc:
Barabás B. lövését Kiszl a mezõnybe ök-
lözte. 38. perc: Szabó átadása után Banda
is eredményes, 2:6. 39. perc: Rozgonyi
lövését Kiszl szögletre ütötte. Jó iramú
mérkõzésen a többet támadó Spuri megér-
demelten jutott a három ponthoz.
Góllövõk: Kiss, Barabás R. ill. Fésû, Szabó
2, Huszár 2, Banda.

Cece Old Boys–Twister Galaxy
3:9 (3:5)

Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Pintér,
Fülöp T., Németh.
Csere: Horog.
Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Kaló,
Salamon, Simon.
Csere: Fekete, Killer I.
1. perc: Németh a kapu mellé lõtt. 2. perc:
Simon legurításából Balogh nem találta el
a kaput. 3. perc: Simon elé került a labda,
nem habozott, lövése a jobb alsó sarokban

kötött ki, 0:1. 4. perc: Németh a kapufát
forgácsolta. 5. perc: Kaló elõbb kapu mellé
lõtt, majd a következõ támadásból meg-
szerezte csapatának a második találatot,
0:2. 6. perc: miklósi csatából (Simon –
Mikuli) utóbbi került ki gyõztesen, de szé-
píteni nem tudott. 7. perc: Pintér erõs lövé-
se Bognárt fejbe találta: állt a játék! 9.
perc: Németh lövése elkerülte a kaput. 10.
perc: Salamon csúnyán a kapu fölé lõtt. 12.
perc: Simon az üresen maradt kapuba he-
lyezte a labdát, 0:3. 13. perc: Mikuli közeli
lövését blokkolták a védõk. 14. perc: Fülöp
T. lõtt mellé. Eladott labda után Fekete
növelte az elõnyt, 0:4. Visszavett az iram-
ból a Twister. 16. perc: Németh emelt a ka-
puba, 1:4. 17. perc: Németh ismételt, 2:4.
18. perc: Salamon lábáról Fülöp Gy. szedte
le a labdát. 19. perc: Salamon kapufás lövé-
se Fülöp Gy. hátáról vánszorgott a kapuba,
2:5. 20. perc: szöglet után Németh mester-
hármasával zárult az elsõ félidõ, 3:5. 21.
perc: Simon emelt kapu fölé. 22. perc: Si-
mon kapu fölé lõtt. A kidobott labdából
Horog lövése Baloghról szögletre pattant.
24. perc: Németh lövése a kapufát érintve
hagyta el a játékteret. 26. perc: Balogh lö-
vése kerülte el a kaput. 27. perc Kaló kapu
fölé durrantott. 29. perc: Fülöp T. fejese
Bognárnak nem okozott gondot. 30. perc:
Fekete lövését Fülöp Gy. lábbal szögletre
hárította. 32. perc: Killer átadását Simon
csúsztatta a kapuba, 3:6. Ez is mesterhár-
mas!!! 35. perc: Simont nem tudták tarta-
ni, újabb gólja nem meglepetés, 3:7. 36.
perc: szép támadás után Salamon vette be
Fülöp Gy. kapuját, 3:8. 38. perc: Salamon
lövését védte Fülöp Gy. 39. perc: Fekete
felszabadítása után Killer I. állította be a
végeredményt. A magára találó Twister
ilyen arányban is megérdemelten nyert.
Góllövõk: Németh 3 ill. Simon 4, Kaló, Fe-
kete, Salamon 2, Killer.

Légió 2000-Pentagri–
Sárkeresztúr Kike 4:1 (2:0)

Légió 2000–Pentagri: Szilágyi I. – Németh,
Csuti Z., Örkényi, Dombi V.
Csere: Dombi Z., Szilágyi II., Vereczkei.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Szauervein,
Hajdinger, Geiger, Sütõ G.
Csere: Jancski, Sütõ Z., Szakács.
1. perc: Dombi V. hamar bevette Visi ka-
puját, 1:0. 2. perc: Hajdinger lövése kerülte
el a kaput. 4. perc: Geiger szép cselek utáni
lövése a védõkön elakadt. 5. perc: Hajdin-
ger lövését Szilágyi I. védte. 7. perc: Né-
meth cselekkel ment el Geiger mellett, lö-
vése a kapufáról vágódott a mezõnybe. 8.
perc: Sütõ Z. elõl Szilágyi I. merész vetõ-
déssel hárított. Keményedett a küzdelem!
Sok szabálytalanság jellemezte ezen idõ-
szakot. 12. perc: Dombi Z. távolról lõtt gól-
jával 2:0. 13. perc: Geiger most sem találta
el a kaput. 14. perc: Dombi Z. közeli feje-

sét Visi szögletre ütötte. 16. perc: Geiger
nagy helyzetben Szilágyi I. lábába rúgta a
labdát. 19. perc: Geiger lövését lábbal hárí-
totta Szilágyi. 21. perc: továbbra is ke-
ménykedtek a fiuk! 24. perc: Szauervein
lövését Szilágyi szögletre ütötte. 25. perc: a
kifutó Visi mellett Örkényi elhúzta a lab-
dát, és higgadtan az üresen maradt kapuba
helyezte, 3:0. 27. perc: az elalvó védõk mel-
let Dombi Z. tovább növelte az elõnyt, 4:0.
30. perc: Csuti a kapu mellé lõtt. 31. perc:
Szilágyi II. lövése Visi mellérõl vágódott a
mezõnybe. 32. perc: Vereczkei magasan a
kapu fölé vágta a labdát. 35. perc: bedobott
szöglet után Sütõ G. szépített, 1:4. 37. perc:
Jancski lövését Szilágyi I. lábbal tisztázta.
Kemény, a szabálytalanságoktól sem men-
tes mérkõzésen a Kike leggyengébb játé-
kát produkálta, így a Légió 2000–Pentagri
gyõzelméhez kétség sem férhetett.
Góllövõk: Dombi V., Dombi Z. 2, Örkényi
ill. Sütõ G.

FLD Ászok Ásza–Extrém 1:2 (0:1)

FLD Ászok Ásza: Farkas – Vinklmann,
Magyar, Bíró, Bor.
Csere: Kovács, Mihalkó.
Extrém: Németh – Flõgl, Dévényi, Hor-
váth D., Szabó.
Csere: Horváth T., Huszár Cs.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg!
Góllövõk: Mihalkó ill. Szabó, Huszár Cs.

Tabella

1. Extrém 5 5 - - 22:4 15
2. FLD Ászok Ásza 5 4 - 1 19:10 12
3. Légió 2000–Pentagri 5 3 1 1 13:6 10
4. Twister Galaxy 5 2 1 2 30:19 7
5. Sárkeresztúr Kike 5 2 - 3 16:18 6
6. Spuri 5 2 - 3 15:17 6
7. Cece Old Boys 5 1 - 4 16:26 3
8. Toledó 2005 5 - - 5 5:36 0

Góllövõlista

1. Simon János, Légió 2000–Pentagri, 10
gól.

Gróf Ferenc
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Sárbogárdi Járási Hivatal

JOGOSULT ÁLLATORVOSI ÉS
BETEGELLÁTÁSI ÜGYELET

2013. december
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap,
Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres,
Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárke-
resztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
december 8.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi út 6., 06 (30) 939 8629;
december 14-15.: dr. Földi József, Cece,
Köztársaság út 30/a, 06 (30) 355 7213;
december 22.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szent I. út 3., 06 (20) 974 9065;
december 24-25.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u.30., 06 (30) 993 9404;
december 26-27.: dr. Pátzay József, Sárbo-
gárd, Asztalos út 1/a, 06 (30) 639 3977;
december 28-29.: dr. Szénási Károly Sárbo-
gárd, Tüzér út 24., 06 (30) 816 1376;
január 1.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr,
Szent I. út 3., 06 (20) 974 9065.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a 06
(30) 956 3168-as számú telefonon érhetõ
el.

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI FÓRUMOKRÓL
Tisztelettel tájékoztatom Sárbogárd lakosságát, hogy a képviselõ-testület és szervei szervezeti
és mûködési szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet 75. § (1) bekezdé-
se értelmében Sárbogárd város polgármestere és alpolgármestere lakossági fórumot tart.

Városrészenként a fórum helye ideje

Rétszilas, klubhelyiség december 11. (szerda) 16.30 óra
Sárszentmiklós, klubkönyvtár december 11. (szerda) 18.00 óra
József Attila Mûvelõdési Központ december 12. (csütörtök) 18.00 óra
Kislók, faluház december 16. (hétfõ) 15.30 óra
Töbörzsök, könyvtár december 16. (hétfõ) 17.00 óra
Sárhatvan, klubhelyiség december 18. (szerda) 16.30 óra
Pusztaegres, óvoda december 18. (szerda) 18.00 óra

Tisztelettel meghívom és szeretettel várom a település lakosságát!

Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség (8000
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) a levegõ
védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) korm.
rendeletben foglaltaknak megfelelõen az ille-
tékességi területére vonatkozó levegõminõ-
ségi tervek felülvizsgálatát elvégezte.
A Levegõminõségi Terv a sárbogárdi városi
polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd, Hõ-
sök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján 2013.
december 2-án kifüggesztésre került, amely
a hivatal nyitvatartási ideje alatt megtekint-
hetõ hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig,
pénteken 7.30– 13.30 óráig, munkanapos
szombaton 7.30– 12.00 óráig.
A terv hirdetõtábláról történõ levételére
2013. év december 16-án reggel 8.00 órakor
kerül sor.
A hivatal hirdetõtábláján kifüggesztett (a fel-
ügyelõség által összeállított) példányon túl a
terv megtekinthetõ még Sárbogárd város
honlapján (www.sarbogard.hu), a fõoldal
Legfrissebb Veszprém Fejér Tolna intézkedé-
si terv címszó alatt.
A Levegõminõségi Tervben foglaltakkal kap-
csolatosan esetleg felmerülõ észrevételeket
és javaslatokat papíralapon, írott formában,
a hivatalunk mûszaki osztályán 2013. év de-
cember 16-án reggel 8.00 óráig lehet leadni.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és az ügy-
ben érintett feleket, hogy a Sárbogárd, külte-
rületi 0522/187 hrsz-ú ingatlanon lévõ nem
veszélyeshulladék-lerakót (térségi kommu-
nális hulladéklerakót) érintõen a VERTIKÁL
Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) kérelmé-
re, az egységes környezethasználati enge-
dély felülvizsgálata tárgyában, valamint a le-
rakó kapacitás-bõvítése céljából, dombépí-
téses technológiára történõ átállással kap-
csolatosan 28334/2012. ügyszámon indított
közigazgatási hatósági eljárás keretében a
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség (8000
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) a 100856/
2013. iktatószámon meghozta döntését.
A határozat másolati példánya a sárbogárdi
városi polgármesteri hivatal (7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján
2013. december 3-án kifüggesztésre került,
mely okirat a hivatal nyitvatartási ideje alatt
megtekinthetõ: hétfõtõl csütörtökig 7.30–
16.00 óráig, pénteken 7.30–13.30 óráig.
Az ügyfél – a felügyelõségnél dr. Réthi Ákos,
vagy Sturmné Laczó Andrea ügyintézõvel
(tel.: 06 (22) 514 300) történõ egyeztetés
szerinti helyen és idõben – az eljárás bármely
szakaszában betekinthet az eljárás során ke-
letkezett iratokba.
A határozat a hivatal hirdetõtáblájáról 2013.
év december 18-án a munkaidõ befejezését
követõen kerül levételre.
Az iratbetekintés során az arra jogosult kivo-
natot készíthet, vagy másolatot kérhet. A
másolatot és a kivonatot az eljáró hatóság az
ügyfél kérelmére hitelesíti.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

TÉRÍTÉSI DÍJAK
2013. decemberben az alábbi idõpontokban
kerül sor a térítési díjak beszedésére:

Mészöly Géza Általános Iskola:

2013. december 9. (hétfõ) 7.45–16.30-ig,
2013. december 12. (csütörtök)
12.30–16.30-ig.

Sárszentmiklósi Általános Iskola:

2013. december 10. (kedd) 7.45–16.30-ig,
2013. december 12. (csütörtök)
7.45–12.00-ig.

Petõfi Sándor Gimnázium:

2013. december 11. (szerda)
7.45–16.00-ig,
2013. december 16. (hétfõ) 7.45–13.00-ig.

Szent István Általános Iskola:

2013. december 13. (péntek) 7.45–9.30-ig,
2013. december 17. (kedd) 9.00–10.00-ig.

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola:

2013. december 13. (péntek)
10.00–11.30-ig,
2013. december 17. (kedd) 7.30–8.30-ig.

Sárbogárdi Zengõ Óvoda:

2013. december 10. (kedd) 7.30–9.30-ig,
2013. december 12. (csütörtök)
14.30–16.30-ig,
2013. december 16. (hétfõ) 14.30–16.30-ig
ISKOLÁT IS!

Zengõ Óvoda, Töbörzsök:

2013. december 11-én (szerda)
14.00–16.00-ig.

Kippkopp Óvoda, Sárszentmiklós:

2013. december 10-én (kedd) 7.45–9.00-ig,
14.30–16.30-ig,
2013. december 12-én (csütörtök)
7.45–12.00-ig.

Pótbefizetés:

2013. december 19. (csütörtök), a sárbo-
gárdi polgármesteri hivatal földszint 13. sz.
irodájában 8.00–15.00-ig.

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
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December 7., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Volt egy hegy… 5.55 Magyar gazda 6.25 A mi
erdõnk 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.00 Kerékpártú-
ra 10.30 Aranymetszés 11.30 KorTárs 12.00 Hírek 12.05 Az élõ örökség 12.25 Nem
kívánt kívánság 13.55 Újpest FC–Puskás Akadémia FC 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 Filofax, avagy a sors könyve 22.15 MR2 Akusztik+ a Müpából 23.50 Furnitur
1.20 Müpart – Balkán Fanatik
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Híradó 7.25 Kölyökklub 10.20 Ízes élet – Mautner
Zsófival 10.45 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.20 Házon kívül 11.50 A la
Car 12.20 4ütem 13.00 Gossip Girl – A pletykafészek 14.00 Kõgazdagok 15.00 A hõs
legendája 15.55 Jóbarátok 16.30 Magas, barna férfi, felemás cipõben 18.30 Híradó
18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 22.05 Vakáció a szigeten 23.55 Futótûz 1.50
Jóbarátok
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.00 Monster High 10.30 Astro-világ
11.35 Kalandjárat Extra 12.05 Állatõrség 12.35 Babavilág 13.05 Tûsarok 13.35 Stí-
lusvadász 14.05 Xena 15.05 A férjem védelmében 16.05 Ne folytassa, felség! 18.00
Tények 19.00 Aktív Extra 19.30 Feketék fehéren 21.40 A törvény erejével 23.40 Az
Álmosvölgy legendája 1.40 Astro-világ 2.45 A férjem védelmében
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Ho-
rizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika
12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra
14.35 A tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután
17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Népzene 19.07 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Aranyalap 20.50
Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10 Éjszaka

December 8., 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 Tanúságtevõk 10.05 A Biblia
a magyar költészetben 10.15 Református magazin 10.40 Református ifjúsági mûsor
10.50 A Heidelbergi káté 11.05 Katona János portréja 11.30 Baptista magazin 12.00
Hírek 12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 TS – Sport7 13.10 A majmok kastélya 14.30
Vízkereszti boszorkányok 16.20 Videoton FC–Ferencvárosi TC labdarúgó-mérkõzés
18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek!
21.40 Millió dolláros bébi 23.50 Zongoralecke
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
Havazin 13.05 Dilinyósok 13.40 X-Faktor 15.45 Jóbarátok 16.30 Banános Joe 18.30
Híradó 18.55 A szállító 20.00 X-Faktor 21.10 Vundersön és Zuperszexi 22.35
Showder Klub 23.45 Coming out 0.15 Portré 0.55 X-Faktor 2.05 Jóbarátok
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Egészségmá-
nia 11.35 Stahl konyhája 12.05 Több mint testõr 12.35 Falforgatók 13.05 Psych –
Dilis detektívek 14.00 A szépség és a szörnyeteg 14.55 Doktor House 15.55 Feketék
fehéren 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Világok harca 22.25 Éjszakai járat 0.05 A
keresztapa I. 3.15 Astro-világ 4.20 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi
újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus szentmise közv.
11.05 Gondolat-Jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld
körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.30
Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasár-
nap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság
19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A
kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Króni-
ka 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 9., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A Lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma
magazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.55 Család csak
egy van 15.45 A múlt fogságában 16.30 Híradó+ 16.45 Az élet sava-borsa 17.30
Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20
Hacktion – Újratöltve 21.20 Kékfény 22.20 Az Este 22.50 Híradó 23.05 Aranymet-
szés 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 Havazin 13.30 Éjjel-nappal Buda-
pest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyéká-
ban 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt
21.45 Dr. Csont 22.50 CSI: A helyszínelõk 23.55 Mr. és Mrs. Bloom: Minden újra
kezdet nehéz 1.05 Reflektor 1.20 Tengerparti fenegyerek
TV2: 6.00 Aktív 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40
TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Eva Luna 13.00 Knight Rider 14.00 Tények 14.25
Aktív 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbi-
val! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25 Jóban-Rosszban 21.30
NCIS 23.35 Fogyj Rékával és Norbival! 23.40 Én is menyasszony vagyok 0.10 Elit
egység 1.10 Tények 1.45 Aktív 2.10 Astro-világ 3.15 NCIS 4.05 Magyarország, jö-
vünk! 4.10 Aktív Extra

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A görög katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers
napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.56 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 10., 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 Kerékpártúra 14.00 Hacktion – Újratöltve 14.55 Család csak egy
van 15.40 A múlt fogságában 16.30 Híradó+ 16.45 Az élet sava-borsa 17.30 Híradó
17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Párizsi hely-
színelõk 21.15 King 22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.50 Gyilkosság 23.35 Egy zenész
Liszt nyomában 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 Bu-
dapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyé-
kában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt
21.45 A mentalista 22.50 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 Norbi-
val! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25 Jóban-Rosszban 21.30
Kiscsávó 23.30 Fogyj Rékával és Norbival! 23.35 Zsaruvér 0.35 Tények 1.10 Aktív
1.35 Astro-világ 2.40 Táncalak 3.50 Magyarország, jövünk! 3.55 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 katoli-
kus 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 sza-
vak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kultu-
rális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rá-
diószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 11., 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 13.40 100 kép a XX. századból 13.50 Gasztroangyal
14.55 Család csak egy van 15.40 A múlt fogságában 16.30 Híradó+ 16.45 Az élet
sava-borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Retró kabaré 21.10 Bábel 22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.55 Sum-
ma 23.25 Angi jelenti 23.55 Történetek a nagyvilágból 0.25 Család csak egy van
1.10 Rocca parancsnok

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 A Muzsika TV bemutatja: Mi, mu-
zsikus 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 20.00 Éj-
jel-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 Aktív 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 Walker, a texasi kopó 14.00 Té-
nyek 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Réká-
val és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 19.50 Skandináv-
lottó-sorsolás 20.25 Jóban-Rosszban 21.30 Frizbi Hajdú Péterrel 22.40 Tökéletes
katona: A visszatérés 0.25 Fogyj Rékával és Norbival! 0.30 A médium 1.30 Tények
2.05 Aktív 2.30 Astro-világ 3.35 A médium 4.25 Magyarország, jövünk! 4.30
Babavilág

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 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 sza-
vak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kultu-
rális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rá-
diószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
December 6., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Adventi hagyományok Alapon 1.
rész (hagyományõrzõ mûsor), Reformáció hete: Felolvasóest Sárszent-
miklóson (ism. 78p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 N. Kovács Zsolt Iz-
landon járt 1-2. rész (ism. 2x60p), Szabó Julianna lelkész temetése (45p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
December 7., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p),
VAX Sárbogárd KE–Martonvásár (60p) 13.00 Lapszemle 14.00 N. Kovács
Zsolt Izlandon járt 1-2. rész (ism. 2x60p), Szabó Julianna lelkész temetése
(45p) 18.00 Lapszemle 19.00 Kapocs 2. rész (magazinmûsor 20p), Már-
ton-nap Alapon (~45p), ‘56-os megemlékezés (~40p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle
December 8., V: 7.00 Heti híradó 8.00 N. Kovács Zsolt Izlandon járt 1-2.
rész (ism. 2x60p), Szabó Julianna lelkész temetése (45p) 13.00 Heti hír-
adó 14.00 Kapocs 2. rész (magazinmûsor 20p), Márton-nap Alapon
(~45p), ‘56-os megemlékezés (~40p) 18.00 Heti híradó 19.00 Adventi
hagyományok Alapon 2. rész (hagyományõrzõ mûsor), Nemes Ákos: Isten
atyasága (ism. 107p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 9., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Adventi hagyományok Alapon 2.
rész (hagyományõrzõ mûsor), Nemes Ákos: Isten atyasága (ism. 107p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Kapocs 3. rész (magazinmûsor 20p), 4.
Tánckavalkád 1-2. rész (2x60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 10., K: 7.00 Heti híradó 8.00 port: Teremlabdarúgás (40p),
VAX Sárbogárd KE–Martonvásár (60p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Betlehemi kiállítás (33p), 50 éves a galambász-egyesület (33p), Beszélge-
tés Lendvai Gáborral (60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 11., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Kapocs 3. rész (magazinmûsor
20p), 4. Tánckavalkád 1-2. rész (2x60p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszem-
le élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 12., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Adventi hagyományok Alapon 2. rész
(hagyományõrzõ mûsor), Nemes Ákos: Isten atyasága (ism. 107p) 23.00
és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szerep-
lõ 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.

December 12., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Al-
pok–Duna–Adria 13.25 Átjáró 14.00 Fény és árnyék – Levelek otthonról 14.40 Csa-
lád 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 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.30 Mun-
kaügyek – Irreality show 22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.50 Nemzeti nagyvizit 23.20
A rejtélyes XX. század 23.50 Reguly Antal északi utazása 0.45 Család csak egy van
1.30 Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.45 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 ár-
nyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok
közt 21.45 Tûz a mélyben 23.55 Brandmánia 0.35 Reflektor 0.55 A la Car 1.30 Ten-
gerparti fenegyerek
TV2: 6.00 Aktív 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30
Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00 Té-
nyek 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Réká-
val és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25
Jóban-Rosszban 21.30 Ananász expressz 23.45 Fogyj Rékával és Norbival! 23.50
Propaganda 0.50 Tények 1.25 Aktív 1.50 Astro-világ 2.55 Ananász expressz 4.45
Magyarország, jövünk! 4.50 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 13.26 Zene 13.30 A római katoli-
kus 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 sza-
vak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kultu-
rális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rá-
diószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 13., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Életkerék 12.55 Esély
13.25 Virágzó Magyarország – Kecskemét 13.50 Angi jelenti 14.20 Történetek a
nagyvilágból 14.50 A gnúk leghosszabb vándorlása 15.45 A múlt fogságában 16.30
Híradó+ 16.45 Az élet sava-borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ!
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Bízunk benned! 21.20 Életmûvész 22.20 Az
Este 22.50 Híradó 23.05 Végre karácsony! 0.45 A gnúk leghosszabb vándorlása
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 Bu-
dapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyé-
kában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt
21.45 CSI: Miami helyszínelõk 22.50 Gyilkos elmék 23.55 Odaát 1.00 Reflektor 1.15
Gasztrotúra 1.40 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 Walker, a texasi kopó 14.00 Té-
nyek 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Réká-
val és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25
Jóban-Rosszban 21.30 S.O.S. Love – Az egymillió dolláros megbízás 23.40 Fogyj
Rékával és Norbival! 23.45 Szellemdoktor 0.45 Tények 1.20 Aktív 1.45 Astro-világ
2.50 S.O.S. Love – Az egymillió dolláros megbízás 5.00 Magyarország, jövünk! 5.05
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 A zsidó vallási
felekezet félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika
15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32
Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes történelem 0.10
Éjszaka

MÛSORA

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

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



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

M6-os autópályán, Dunaújvárosnál OMV töltõállomás nõi munkaerõt keres.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a sárbogárdi OMV-n.
Csirkevásár 480 Ft/kg, tisztítva, elõjegyeztethetõ 750 Ft/kg. Tinódy út 52. 06
(30) 384 2294
Az Ady-lakótelepen egy kulcscsomót találtak. Érdeklõdni a szerkesztõség-
ben.
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, ve-
gyes tûzifa hasított: 2250 Ft házhozszállítással. 06 (20) 406 9267 (7953126)

Fenyõfa árusítás a termelõnél darabáron. Sárszentmiklós, Deák Ferenc utca 6.
06 (30) 406 3214
Hízók eladók 06 (30) 448 0022 (7953148)

Karácsonyi akció! Ismét fut a mézfutár. Több mint 15 fajta mézbõl választhat.
Sárbogárd területén ingyenes kiszállítás. Minden 1 kg-os méz vásárlása után,
ajándékkal kedveskedünk. Farkas Tibor méhészete Sárbogárd 06 (30) 380
7206
Termelõi fenyõvásár Örspusztán 06 (30) 9015 155 (7953733)

Sárbogárd központjában kétszintes családi ház eladó. 06 (30) 752 6569 (7953143)

Tollpaplan-készítés! Kész paplanok kaphatók. Pákolicz Árpádné, Sárszent-
ágota, Széchenyi u. 5/b. 06 (25) 476 051 (7953142)
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FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

MATEMATIKÁBÓL, FIZIKÁBÓL érettségire FELKÉSZÍTÉST,
KORREPETÁLÁST (fõiskolásoknak is) vállal

Faragó Zoltán középiskolai tanár SÁRBOGÁRDON.
06 30 9718 038

Sárbogárdon a FLÖRT DIVAT üzletben
VÉGKIÁRUSÍTÁS 20-30 % KEDVEZMÉNY!

HIZÓ ELADÓ! TELEFON: 06 20 510 2673

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

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

UTCAI FOGADÓÓRÁT TART
a következõ települések központjában

DECEMBER 9-ÉN, HÉTFÕN:
13 óra: Lajoskomárom,

14.30 óra: Mezõkomárom.

GÉPKÖLCSÖNZÕNK
KÍNÁLATA KIBÕVÜLT:

laminált padlók és tartozékai, munkaruhák, védõbakancsok,
Makita és Hitachi gépek árusításával.

Sárbogárd, Gilice köz 7.

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

Telefon: 06 (25) 460 528

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.

Telefon: 06 (25) 463 587

TERMELJEN KEVESEBB BEFEKTETÉSSEL,
NAGYOBB PROFITTAL!

Meghívjuk!

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

A HATÉKONY SZERVESANYAG-
VISSZAPÓTLÁS 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 mûtrá-
gyáink 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

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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Adventi készülõdés
az alapi óvodában

Pénteken a korábbi évek hagyománya szerint az óvodás gyerekek
és szüleik az óvó nénikkel együtt ádventi díszeket, ajándékokat
készítettek. Az elõtérben teával, pogácsával kínálták a vendége-
ket. A díszek készítésében részt vett minden csoport. A tornaszo-
bában asztalokra tették ki a kellékanyagokat, amelyekbõl ügyes
kezek állították össze a szebbnél szebb tárgyakat.

Hargitai Lajos


