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Nem úgy van az!
A világ egyik szegletében volt egy kicsiny
falu, abban egy viskó. Ott éldegélt békességben egy ember a pereputtyával. Egy
nap befogott a szekerébe, maga mellé ültette a bakra legidõsebb fiát, s elmentek a
vásárba venni egy kis malackát, hogy meghizlalnák télire. Ahogy baktattak az úton,
egy kígyó siklott át elõttük a porban. Megijedt a ló, fölágaskodott, borult a szekér,
vele az ember meg a fia. Az ember még
csak föltápászkodott, de a fiú meg se tudott
mozdulni, hasogatott mindene. A ló meg
bevette magát az erdõbe a szekérrel
együtt.

HADD ZENGJEN ÉNEKSZÓ
– Ne moccanj egy tapodtat se, fiam, szerzek segítséget – mondta az ember, s elsietett.
Messzirõl egy atyafi közeledett, s mikor a
legény mellé ért, sajnálkozott rajta:
– Jól helyben hagyott téged az apád! Itt
maradtál ebek harmincadjára! Megállj,
hozok segítséget – s elment.
Nemsoká visszajött az édesapja valami orvossággal, a gyerek erõre kapott, aztán
irány a viskó.
Az asszony mérgesen várta az urát a kapuban. Kõhajításnyira voltak még, de már eleredt a nyelve:
– Te, világ szégyene, hogy a holló vájja ki a
két szemedet! Hol a szekér, a ló meg a malac? Tele a falu, hogy szerencsétlen gyereket elagyabugyáltad, otthagytad az út szélin, a malackára szánt pénzt meg elittad!
Hogy az ördög vigyen el a pokolba!
– Nem úgy van az, asszony! – reccsentett rá
az ember, s elmondta tövirõl hegyire, ami
velük megesett. – Tudod, a mákot könynyebb elszórni, mint összeszedni.
Hargitai–Kiss Virág

Tûz és jég: Izland A szeretet illata...
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A szeretet illata, látása, tapintása, hangja
„Egyáltalán nem biztos, hogy az emberiség legnagyobb erõfeszítéseit a tökéletes birkózók, a hibátlan gladiátorok teljesítik – igen, azt hiszem, a
satnyáknak is dolguk van a világban, s talán nem is olyan utolsó feladat az õ dolguk. …Talán éppen õket szemelte ki az élet olyan hatalmas feladatokra, amelyek terhe alatt a gladiátor megroskadna. A tajpeji szikla tehát soha nem lehet megoldás. Az élet pontosabban tudja, mint a
spártaiak, kit tart meg munkatársának céljaihoz, s kit dob el.”
Márai Sándor fenti mondatai jutottak
eszembe, miközben a fogyatékos emberek
világnapja alkalmából rendezett ünnepségen fellépõ, majd táncoló gyermekeket és
a velük foglalkozó szakembereket néztem.
A rendezvényt múlt héten szombaton, már
hagyományként rendezik meg, melyet az
önkormányzat támogatásával civil szervezetek és intézmények szerveznek, bonyolítanak. Az eseményen szülõk, nagyszülõk,
családok vettek részt, amelyen a Csipike
Egyesület minden évben kihasználja az alkalmat (mivel a fogyatékosok világnapja
december 3. napjára esik), hogy Mikulás is
érkezzen a gyermekekhez és felnõttekhez.
Az idei alkalommal is megérkezett a nagyszakállú, aki nem apró játékokkal, ajándékkal lepte meg a résztvevõket.
A mûsor kezdetén Hargitai Enikõ köszöntötte az összegyûlteket szép szavaival,
majd dr. Sükösd Tamás mondta el beszédét. Ezt követõen a Kossuth Zsuzsanna
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
EGYMI növendékei egy jelnyelvvel kombinált zenés bemutatóval és Szabó Zsuzsi a

téli ünnepkörhöz kapcsolódó énekekkel
ajándékozta meg a jelenlévõket. Mindkét
produkció igazán szívbe markoló volt számomra, de ezt szerintem nem csak a magam nevében mondhatom.
A Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei
és Bella Péter tekerõlantos hangulatos
táncházat varázsoltak. Tánc közben megérkezett egy várva várt régi vendég is: a Mikulás.
Elhomályosult szemmel néztük mi, egészséges emberek a gyermekek produkcióját,

tánclépéseit, mozdulataikat. Talán ekkor
tudatosult néhányunkban, hogy mekkora
erõfeszítés, milyen sok munka van a látszólag egyszerû mutatvány mögött, rengeteg
türelem, szeretet mind a tanárok, tanítók,
szakoktatók, mind a tanítványok, büszke
szülõk, rokonok oldaláról.
A rendezvényen átadott ajándéktárgyak,
csomagok, a vendéglátás összehangolt
munka, önkéntesség és némi adomány
eredménye, melyhez az alábbi intézmények járultak hozzá: Csipike Egyesület,
Egyesített Szociális Intézmény, Kossuth
Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és EGYMI, Sárbogárdi Kulturális Egyesület, LÁRKE, Move Béta Szivárvány Támogató Szolgálat, Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesületének Sárbogárdi Csoportja és a Tabak Mezõföld Bt.
Mágocsi Adrienn

Adventi alkotás a könyvtárban
Novák Edith iparmûvész irányítása mellett alkothattak gyermekek és szüleik a Madarász
József Városi Könyvtár gyermekrészlegében szombaton délelõtt.

Készültek díszdobozok, színes rajzok,
krumpliból nyomóformák, fonalból angyalok s még számos karácsonyi meglepetés a fára, a fa alá. Elmélyülten dolgozott
kicsi és nagy a déli harangszóig.
A program a Honvéd Bajtársi Egyesület és
a könyvtár közös, a város-rehabilitációs
pályázat részét képezõ miniprojektje keretében valósult meg.
Hargitai–Kiss Virág
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A könyvtár múltja, jelene és jövõje
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd valamint a Madarász
József Városi Könyvtár a város-rehabilitációs pályázat részét képezõ „A könyvtár múltja, jelene és jövõje” címû miniprojekt keretében könyvtárhasználati vetélkedõt és könyvtártörténeti kiállítást rendezett a szombati nap folyamán. Ekkor kerültek kiosztásra az ugyancsak a miniprojekthez tartozó fotó- és irodalmi
pályázatok helyezései is.
A vetélkedõre a Petõfi Sándor Gimnáziumban került sor 12 csapat részvételével. A vetélkedõre a beugró egy könyvtári totó volt,
a megmérettetés napján pedig betûrendbe rendezés, raktári jelzetek, fogalmak meghatározása, nyelvi játékok, katalógushasználat, szövegértés vártak a gyerekekre. Egyes feladatokhoz számítógépet és az iskola könyvtárát is igénybe kellett venniük. I. és II. a
gimnázium, III. a Mészöly csapata lett.

Délután a mûvelõdési ház kamaratermében nyílt kiállítás a 61
éves könyvtár történetérõl. Régi fotókon és dokumentumokon
idézõdtek fel a kezdetek, egykori író–olvasó találkozók, hangulatok, pillanatok. S mellettük megtekinthettük a fotó- és irodalmi
pályázatra beérkezett munkákat is.
„A nem túl nagyszámú pályázat között is találtunk értékes gyöngyszemeket, ami bizonyítja, hogy a jó tollú írók, jó szemû fotósok itt
vannak közöttünk, csak rá kell bírni õket, hogy az alkotásaikkal a
nyilvánosság elé lépjenek” – fogalmazott Gál Sándor, a HBE elnöke, miután Örsi Emil egy Petõfi-verssel ajándékozta meg a hallgatóságot, majd dr. Sükösd Tamás megnyitotta a kiállítást.
A fotópályázatra hat pályázó küldött be összesen húsz pályamûvet. A zsûri döntése alapján emléklapban részesült Baki Róbert,
Bardon Mercédesz és Varga Csaba, 3. helyezést ért el a Petõfi
Sándor Gimnázium 7. c osztályos diákjai által készített „Lájkolom” címû felvétel, 2. helyen végzett Révész Péter „A könyves-

Meghívó
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a Karácsonyi Varázskuckóba, ahol kicsik és nagyok
egyaránt találhatnak kedvükre való elfoglaltságot! Ha nincs ötleted, hogy milyen ajándékokat
készíts a családtagjaidnak vagy barátaidnak, itt
a helyed! Gyere és lesd el a szaloncukor-készítés módszereit! Kreatívkodj! A nap végén az adventi ünnepkör ezüstvasárnapja alkalmából közös gyertyagyújtás lesz!

Idõpont: 2013. december 14.
(szombat) 15.00 óra.
Helyszín: Sárszentágota, IKSZT.
Programok: játszósarok, kreatívasztal, szaloncukor-készítés, körjátékok, fellépõk és még sok
más.
Ha szívesen lennél Te is a fellépõk között, szívesen vállalnál mesefelolvasást, versmondást,
vagy énekelnél, jelentkezz a Sárszentágotai
IKSZT-ben, Arany Rékánál, vagy a facebookon
Handa Edinánál!

polc” címû képe, 1. helyen végzett Sáfrány Gertrúd „Lotti, a
könyvtáros” címû képével.
Az irodalmi pályázatok legjobbjait egy-egy különdíjjal ismerték
el. Emléklapot adományoztak Horváth Nándornénak, Lajtos Laurának, Mészáros Fanninak, Rigó Orsolyának, Szabó Klaudiának és Tóth Rékának. Különdíjban részesült Csibrik Annamária
„A jövõ könyvtára” címû írásáért, Örsi Emil Márton pedig az
„Egy tetû dilemmája” címû verséért.

Láthatóan az utolsó simításokat végzik a volt Hõsök terei óvoda,
leendõ könyvtár épületén, ami az utcafronton megõrizte régi jellegzetes formáját, minden egyéb tekintetben azonban a 21. század követelményeinek megfelelõen modernizálták. Már nagyon
várjuk, milyen lesz a végeredmény. Reméljük, hamarosan beköltözhetnek új helyükre a könyvek és a könyvtárosok.
Hargitai–Kiss Virág

4

PORTRÉ

Dupla misszió
2. rész
– Oktatóként is részt tudtál venni a fenntartható fejlõdésrõl szóló, kidolgozott nemzetközi oktatási programban?
Dr. Lendvai Gábor: – Menet közben volt két próbatanfolyam,
amikor bizonyos részeket kellett oktatni, ebben részt vettem. Az
egyik Magyarországon volt, a másik Lisszabonban. Sokat tanultam és profitáltam ebbõl a folyamatból. Sokat változik az ember
szemlélete, hozzáállása mások megértésében, hogy mások miért
úgy látják a világot, ahogy.
– Hol lehet élesben bevetni ezt a programot? A népfõiskolai oktatás területén?
– Például ott. Az EU-n belül egy környezetvédelemmel foglalkozó részleg írta ki a pályázatot, õk rendelkeznek a program fölött.
Mindenkinek a növekedésére, szellemi boldogulására rendelkezésre áll. Szükség is van rá. Október közepén voltam a gimnáziumban a környezetvédelemmel kapcsolatban elõadást tartani. A
fenntarthatóságról beszéltem, és meglepõ volt számomra, hogy
mindenkit szemmel láthatóan lekötött a dolog, és valószínûleg
meg is fogta néhány részlet a fantáziájukat. Másrészt sok mindenrõl nem is hallottak még, amirõl úgy gondoltam, hogy köztudott.
Ha nem hallanak róla, akkor nem is gondolkoznak róla, nem is
próbálnak rajta változtatni. Ha pedig hiányosságok vannak ezen a
területen a középiskolás korosztályban, akkor valószínûleg az
egész társadalomban is, ami nagyon veszélyes.
– A népfõiskolában illetve a Kishantosi Vidékfejlesztési Központban
dolgoztál, dolgozol, a Kapocs Egyesületben, a civil mûhelyben, az Élõláncban is munkálkodtál. Miért fontos számodra a közélet?
– Ez is valószínûleg Amerikába nyúlik vissza. Sok emberben az a
kép él, hogy az amerikai társadalom borzasztóan idegen, rideg,
nem igazán emberközpontú, és nagyon elszigetelõdnek, befelé
fordulnak az emberek. Ebben sok igazság van. Nehéz volt nekem
kívülállóként kapcsolatokat kialakítani amerikaiakkal. De az is
tény, hogy mint ember az emberrel, sokkal nyitottabbak, barátságosabbak, segítõkészebbek annál, mint amit akkor találtam, amikor hazajöttem. Sokkoló volt hazajönni. Elhagytam egy országot
1992-ben, és amikor hazajöttem, már egy másik ország volt. Azóta
sem érzem igazán otthon magam, mert az emberi viszonyok olyan
mértékben megromlottak, amit nem szeretek és nem tudok elfoadni. Ez volt az egyik fõ ok, amiért úgy éreztem, hogy muszáj be lefolyni a dolgokba. Azt látom, és magamon is érzem (mert én is
része vagyok ennek), hogy az emberek nagy része sokszor rosszkedvû, rossz pszichológiai, pszichikai állapotban van, ingerlékeny. Sok mindent érzékelnek, tudnak, hiányolnak az emberek,
amit elfogadhatatlannak, igazságtalannak, tisztességtelennek
tartanak, de úgy érzik, nem tudnak tenni semmit, nincs ráhatásuk
a dolgokra. A tehetetlenség érzése rettenetesen romboló. Ebbõl
kifolyólag sok embernek rossz a mindennapi közérzete, a hozzáállása, befelé fordul, önzõ lesz, és ez a közösséget, a társadalmat
és az embert magát is teljes mértékben tönkreteszi. Mikor hazajöttem és láttam, hogy a demokrácia alatt itthon mi folyik, akkor
azt mondtam, hogy valakinek el kell mondani, hogyan kellene
mûködni a dolognak. Lehet, hogy soha nem fogunk tökéletes demokráciát csinálni, de ha ezt választottuk, akkor közelíteni kell
hozzá. Ebben súlyos felelõssége van a mindenkori kormányoknak
és pártoknak. Több mint 20 éve nem mondták el, nem tanították
meg az embereknek, milyen lehetõségeik, jogosítványaik vannak,
hogy a demokrácia és egy normális társadalom mûködésének mik
az alapjai és a feltételei. Az emberek tömegeivel érdekcsoportok
játszadoznak jobbról, balról, fentrõl, lentrõl.
– Csak azzal lehet játszani, aki hagyja magát. Te is megtehetnéd, hogy
elvonulsz a természetbe, aztán kit érdekel. Nem ezt teszed, hanem
inkább belefolysz a közéleti ügyekbe, a demokráciában próbálsz egy kicsit elöl járni, mozgósítani, tanítani.
– Kétféle emberi hozzáállás lehetséges. Az egyik, hogy valaki
visszavonul, nem törõdik ezekkel a dolgokkal, a saját életét próbálja rendben tartani. Ha nem csinálok semmit azért, hogy jobb
legyen, és ezért el kell szenvednem az igazságtalanságot, hátrá-
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nyokat, akkor azt mind le kell nyelnem, nincs panasz. Ha viszont
panaszkodni akar valaki, akkor azt úgy tegye, hogy dolgozik is
azon, hogy változzanak a dolgok. Az a legrosszabb, hogy az emberek panaszkodnak, de mihelyt azt mondjuk nekik, hogy gyerünk,
álljunk föl és lépjünk, hogy ne így legyen, akkor nem mozdulnak.
Sok szélmalomharcot vívok ma is, viszont lassan látni változást.
Sok közösség alakult, mert fölismerték az emberek, hogy ha közösségekben vesznek részt, akkor jobb lesz a közérzetük is. Nem
tudom, hogy ez a változási sebesség elegendõ-e ellensúlyozni azt,
ami ennek ellenében hat. A közéleti dolgokban még mindig nagyon rossz a helyzet, mert azt az emberek már úgy értékelik, hogy
politika.
– És önjáróvá vált.
– Úgy gondolják, hogy a politika rossz és piszkos dolog, ezért ilyesmiben senki nem hajlandó részt venni, aki egy kicsit is tisztességes
és jó érzésû ember. Holott a politika nem más, mint a közügyek
közös intézése, ami szerintem az egyik legnemesebb dolog. De ma
nem errõl szól a történet sajnos. Részben megint csak azért, mert
nem magyarázta el senki az embereknek, hogy mi a politika lényege. És ez nagy baj.
– Illetve sokszor úgy érezni, hogy nagy keréken fordulnak a dolgok,
nehézkes a politikának hívott rendszer, az ország, vagy a világ vezetése,
mert olyan kapcsolatok vannak a háttérben, amik nem is látszanak.
– Könnyen elképzelhetõ, hogy amirõl mi úgy gondoljuk, hogy értjük, látjuk a lényegét, az csak a jéghegy csúcsa, és az igazi lényegrõl fogalmunk sincsen. Nem is azt várom el, hogy az átlagember a
világpolitikával foglalkozzék, hanem a helyi közügyekkel. Egy országnak az útja ott dõl el, hogy helyben kik mit csinálnak, mit
akarnak, merre tartanak. Ha az összeadódik, az lesz az ország politikai mozgása, gazdasági fejlõdése. Arról van szó, hogy az emberek a helyi dolgokban állást foglalnak, kinyilvánítják az akaratukat. Elvárják és megkövetelik, hogy azok, akiket õk megbíztak valamivel, jól és tisztességgel elvégezzék a munkájukat. Ha az emberek lemondanak ezekrõl a jogaikról, akkor mit várnak? Magyarországon azt hiszik, hogy a demokrácia az, ha elválasztjuk a
hatalmi ágakat, ha választások vannak, van egy országgyûlés és
szavazunk 4 évente.
– Ez csak a keret, aminek a tartalmi része más.
– Demokrácia ott van, ahol a demokráciát mûködtetik. Ha az emberek nem mennek el szavazni, akkor gyakorlatilag néhány ember dönt – mûködik a dolog, csak ez nem demokrácia.
– Egy kicsit furfangos módon rátérve a Plant communities of Hungary
(Magyarország növényközösségei) címû könyvre, amit két szerzõtársaddal írtatok, és ami Nívódíjat kapott az MTA-tól: a növényi közösségekben hogyan mûködik a demokrácia?
– Hogy jön a politikába és fõképp a gazdaságpolitikába az evolúcióbiológia? Szoros kapcsolatban állnak érdekes módon. A darwini evolúcióelmélet, versengéselmélet szerint az élõlények
azért, hogy fennmaradjanak, versengenek egymással; a növények
versengenek a tápanyagért, a fényért. Ezt az elméletet ültették át
a közgazdaságtanba, innen jön a piaci verseny. Másról se szólnak
a hírek, mint a versenyképesség megõrzésérõl vagy a sikerrõl, ami
nem más, mint hogy a versenyben ki lesz az elsõ, akár egyén, akár
cég, akár ország. Teljes mértékben figyelmen kívül hagyják azt,
ami ugyanúgy megvan a természetben, amit együttmûködésnek
nevezünk, és ami az élõlényközösségeket együtt tartja. Ha mindenki csak önzõ módon versengene a másikkal, akkor az nem lenne társadalom, csak egy halmazban élõ emberek tömege. Ami
minket összetart, az egy együttélési szabályrendszer. Ezt hívják
erkölcsnek. Ez biztosítja a társadalom és a közösségek hosszú távú fönnmaradását. Ha ezt lebontjuk, vagy elpusztítjuk, akkor a
közösség szét fog esni. Sok példa mutatja, hogy a növények kapcsolatban vannak egymással, tudomásuk van egymásról. A másik
jelenlétére valamilyen választ adnak a növekedésükkel, virágzásukkal stb.; olyan kapcsolatrendszer létezik közöttük, aminek a
feltárása az elmúlt 20-25 évben intenzíven haladt, de még sok
mindent nem tudunk. Inkább érdekes kérdések jönnek elõ, hogy
hogyan kommunikálnak a növények. Valószínûleg sokkal mélyebb összefüggések vannak a növényi társadalmakban is, mint
amirõl mi úgy gondoljuk, hogy az csak versengés.
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– Magyarán tanulhatnánk a növényvilágtól, az élõvilágtól, ami körülvesz bennünket.
– Nagyon sokat.
– Miért angolul született meg az említett könyv?
– Mert van egy magyar nyelvû változata, a Magyarország növénytársulásai, ami 2002-2003-ban született. A 90-es évek eleje, közepe táján kezdõdött el uniós szinten egy program, hogy megismerje
a szakmai közönség, mije van Európának természeti kincsekben.
Ennek keretében kezdõdött meg Magyarországon is a vegetáció
részletes, újabb feldolgozása a 2003-as könyvre alapozva, azt kibõvítve, átdolgozva, angolul. A 2003-as könyv egyik szerzõje, Borhidi Attila kért meg engem, hogy szálljak bele ebbe a munkába.
– Milyen hosszú volt ez a munka?
– Két és fél, három év. Idén január táján jelent meg.
– A Nívódíj meglepett titeket?
– Engem meglepett. Nem tudtam, hogy van ilyen díj. A könyv igazi értékét az fogja mutatni, hogy mennyire forgatják, mennyire
tartják hasznosnak Európában.
– Említetted, hogy Horváth Andrissal most egy közös könyvön dolgoztok újra együtt. Mirõl fog szólni ez a kiadvány?
– Hat éve elhatároztuk, hogy a környék természeti látnivalóit be
kellene mutatni könnyen emészthetõ, ismeretterjesztõ módon,
ami turistakalauz is egyúttal. Vajtáról, Cecérõl állítottunk össze
már kisebb füzetecskét. Most Alap, Alsószentiván környékérõl
írunk. Sok olyat is le kell írni, ami okulásul szolgálhat, hasznos lehet az emberek számára. Nemcsak azt, hogy milyen madarakat,
virágokat, bogarakat lehet látni és hol, hanem egy kicsit a táj történetérõl, a talajokról. Mert a határban járva azt látom, hogy sok
helyen ott szántanak, vetnek és próbálnak aratni, ahol teljesen értelmetlen, amit az elõdeink soha nem szántottak föl (szikes, homokos, lápos területek).
– Habár azt lehet tapasztalni, hogy elõbb-utóbb a természet visszahódítja magának ezeket a területeket.
– Igen, de ma már azzal kell szembenézni, hogy a különbözõ természetes élõhelyek kis foltokban vannak a szántóföldek tengerében. Ha egy ilyen foltot elpusztítunk, valami vissza fog alakulni,
de hogy mi, az attól függ, mi tud oda visszakerülni. Oda magoknak, bogaraknak kell eljutni valahogy, és ha nincs honnan, a közelbõl odajutni, akkor az a növény már nem fog újra visszatelepülni, ami korábban ott élt. Sok olyan állat él az ilyen helyeken, fõképpen ízeltlábúak, lepkék, amiknek, ha egyszer kipusztulnak,
esélyük nincs, hogy visszakerüljenek oda. Ezek a lepkék európai
szempontból ritkaságok. Ha muszáj hasznosítani egy területet,
annak megvan a megfelelõ módja. Alapelv, hogy azt kell csinálni
egy adott területen, amire az a terület való. Mocsárban, homokpusztán nem jó búzát termeszteni. Ezt a régiek nagyon jól tudták.
A szikesek legeltetõk voltak.
– És itt visszacsatolunk a fenntarthatósághoz.
– A természetvédelem csak része annak, hogy egy olyan világban
élünk, ami hosszú távú megélhetést biztosít mindenkinek. Egy
fenntarthatóan mûködõ társadalomban és gazdaságban nincs
szükség természetvédelemre, mert a társadalom eleve úgy mûködik, hogy a természet is megmaradjon.
– Minden egyensúlyban van, a társadalom maga is lelkileg, demokráciailag és természetileg.
– Így van. A fenntarthatóságnak alaprészei ezek.
Vége.
Hargitai–Kiss Virág

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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A nyertes
14 millió forintot nyert egy
sárbogárdi pedagógus, Sallai
Szilvia az MTV 1 televíziós csatorna A következõ! címû kvízmûsorában, melynek játékvezetõje Gundel Takács Gábor.
Arról kérdeztem Szilvit, hogyan
került a mûsorba, és hogyan zajlott a nyertes játék számára.
A tévében látva a mûsort döntött
úgy Szilvi, hogy jelentkezik és
próbára teszi magát. Több szûrésen, teszten kellett átesni, mielõtt bekerült a játékba. Az általános mûveltségre épülõ, többfordulós játékban egy témakörben négy kérdés van, és A-B válaszból
kell választani. Minimum három kérdést kell helyesen megválaszolni. Akkor húzhat a játékos egy tekercset, amin különbözõ
pénzösszegek vannak, vagy Fekete Péter, Párbaj stb. Dönthet úgy
a játékos, hogy kiszáll, ekkor beül a bajnoki székbe, ahonnan
azonban más kiütheti. Aki végül a székben marad, és megadott
idõkereten belül 21 kérdésre megfelelõen válaszol, az viheti a
nyereményét haza.
Szilvi korábban már részt vett a Legyen Ön is milliomosban, de ott
nem szegõdött mellé a szerencse. Most viszont igen! Játéknak
fogta fel a mûsort, és nagyon élvezte az egészet. A mûsorvezetõ
személye is hozzájárult ehhez, hiszen ugyanolyan közvetlen és
szimpatikus az életben is, mint a képernyõn.
A nyertes sárbogárdi tanárnõ és családja számára jól jött a nyeremény. Miután kifizették a pénzösszeg után a közterheket, rendezték jelentõsre nõtt devizahitelüket. Szilvi egyúttal ismertségre is
szert tett; még házassági ajánlatot is kapott a facebookon keresztül.
Gratulálunk, szép játék volt!
Hargitai–Kiss Virág
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Ádventi készülõdés
Alapon
Ádvent második hete
Ahogy közeledünk a karácsonyhoz, egyre
nõ az ünnepi várakozás. Ezen a héten felállították Alap millenniumi parkjában a
karácsonyfát, mellé a betlehemet, s az ádventi koszorút a négy gyertyával. Az idei
karácsonyfát Márkusné Törõ Magdolna
ajánlotta fel a faluközösségnek. Ezt Lajtos
László és a közmunkás brigád állította fel a
helyszínen. A díszítést a kertészet dolgozói
végezték Takács Józsefné vezetésével.
Méhes Lajosnétól megtudtuk, hogy a falukarácsony ünnepe és a gyertyagyújtás december 19-én este lesz, amelyre forralt
borral készülnek az asszonyok. Erre mindenkit szeretettel várnak!

Ezen a héten Somogyi Lajosnéhoz látogattunk el, aki bemutatta a Bogárdi TV számára, hogyan készül a hagyományos nyújtott rétes. Langyos, sós vízzel, egy tojással,
fél kiló fele-fele arányú rétes- és félfogós

liszttel dagasztotta be a tésztát, amit pihentetés után abroszon nyújtott ki akkorára, hogy körben lelógott az asztalról. Ezután leszedte a tészta szélét, majd a kinyújtott tésztára rászórta a tölteléket. Készült
meggyes–mákos, túrós–mazsolás és darás–meggyes töltelék. Az abrosszal ügyesen föltekert, papírvékonyságú tésztát ezután olaj és zsír keverékével megkenve tette a tepsibe, majd a gázsütõbe. A kisült rétest ott helyben meg is kóstoltuk. Nagyon
finom lett!
Az idõsek klubjánál eközben már vártak
bennünket a kézimunkázó, karácsonyi díszeket készítõ asszonyok. Munka közben
karácsonyi énekeket énekeltek.

A konyhában Menyhárt Antalné gyúrta a
mákos kalács tésztáját, Takács Lajosné pedig a mézeskalácsot készítette. A vékonyra
nyújtott tésztából különbözõ formákat
szaggattak ki. Amint kisült, tojásfehérjével

Búcsúzunk
Egy pálya útja véget ért
S a búcsúzó útitárs
más vonatra szállt.

Németh Mária 1929–2013
Súlyos, hosszú betegség után
eltávozott közülünk Németh
Mária pedagógus. Több iskolában is tanított megyénkben. De
sok évtizedes nevelõ–oktató
tevékenysége a sárkeresztúri
iskolához kötötte.

Matematika–fizika–rajz szakos TANÁR volt, csupa nagybetûvel írva. Példakép lehet õ
minden nevelõ számára. Tisztelte, becsülte diákjait, szüleiket. Segítséget és használható,
jó tanácsokat adott kollégáinak, fõleg a kezdõket segítette.
Sokoldalú, mûvelt személyiség
volt, nagyon tudta és szerette a
szépet. Õ maga is szavalt, rajzolt, szépen énekelt.
Tanítványai szerették, tisztelték, mert következetességével,
szigorával biztos alapokat,
használható tudást adott át
számukra. Tanulói sok szép sikert hoztak iskolánknak. A középiskolákban megállták helyüket, eredményesek voltak.

felvert fehér cukormázzal díszítette a kalácskákat Takácsné lánya, Szilvi.
A karácsonyfára a klubba járó asszonyok
munkái, horgolt, kikeményített csipkedíszek kerültek.
Közben kisült a mákos kalács. Az ünnepi
asztalra kerülõ finomságot énekkel köszöntöttük:
Kiskarácsony, nagykarácsony,
Kisült-e már a kalácsom?
Ha kisült már, ide véle,
Hadd egyem meg melegébe.

Nemcsak a tudásukat gyarapította diákjainak, hanem a nemes emberi tulajdonságokat is
kialakította és fejlesztette.
Mária saját családot nem alapított, de családja volt az egész iskola, a falu. Itt élte napjainak
nagy részét. Sárszentágotáról
járt át Keresztúrra, sokszor
gyalog, hóban, szélben, esõben.
„Gyalogolni jó” – vallotta õ is,
mert így emberekkel találkozott, beszélgetett. Számtalan
kirándulásra vitte tanítványait,
melyeket még ma is emlegetnek.
Önzetlen, emberséges, a közösségért munkálkodó kolléga
volt, amiért több kitüntetést is
kapott.
Nyugdíjazása után is a közért
dolgozott. A sárszentágotai
nyugdíjasklub vezetõjeként se-

Hargitai Lajos

gítette az idõseket. Fáradozásait ott is szép eredmények koronázták. Õ maga is többször
szerepelt, szavalt a szépkorúak
mûsorain.
Élmény volt Máriával együtt
dolgozni. Köszönjük a sorsnak,
hogy ismerhettük.
Azzal a Reményik-idézettel
búcsúzunk Tõle, melyet nagyon sokszor szavalt és szeretett:
„És mégis mondom néktek: Valamitõl mi mindig búcsúzunk.”
Mi most Tõled búcsúzunk, Mária.
Isten veled!
Kolléganõm temetése 2013.
december 13-án, 12.30 órakor
lesz a sárszentágotai római katolikus temetõben.
Bódás Jánosné kolléga
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ÚTI BESZÁMOLÓ

Tûz és jég: Izland 6.
Novák Kovács Zsolt: – A szálas takarmány
a sok esõ miatt soha nem szárad meg, ezért
amikor levágják a rét növényeit, rögtön bebálázzák, befóliázzák. A levegõtõl elzárt
bála silószerûen összeérik, és ez lesz a téli
takarmány. Gépesítve van minden. Izland
a XX. század elején még Magyarország
mögött kullogott. Jól mutatta az a skanzen, ahol voltunk, hogy milyen lakóházaik
voltak. Bármennyire furcsa, a meleg vizet
ismerték, de nem gondoltak arra, hogy azzal fûteni is lehetne. Ezért, mivel kevés az
erdõ, nem fûtötték a házakat, hanem csak
szigetelték õket. A szigetelésnek a legegyszerûbb módját választották: tõzeggel meg
földdel borították be a kõbõl épült házaikat. Az új építésû házak kõbõl, bazaltból
épülnek, a külsejüket bádoglapokkal borítják; a tetõ is bádogból van. Az egyik fotón látható épület nemcsak szép, de történelmi jelentõsége is van, mivel itt találko-

– Mondták, hogy erre figyeljünk, hogy ha
településen vagyunk, és tudjuk, mi a célpont, akkor mindig legyen annyi benzin,
amennyi a célig kell. A benzinkutaknál
többségében nincsenek kútkezelõk, automatizált a rendszer. Volt, amikor ügyetlenkedtünk, mert nem úgy van, mint nálunk, hogy hány litert akarsz tankolni, hanem hogy mennyiért. Említésre méltó
még, hogy a házak, a virágládák színesek,
valószínûleg a depresszió elkerülésére,
enyhítésére. Mivel az alkoholfogyasztás
szabályozott, nincsenek kocsmák. Kávézók funkcionálnak közösségi helyként, illetve Reykjavíkban van néhány szórakozóhely. A kávézók teraszain a klíma miatt a
székhez plédet is mellékelnek. Júliusban
15-20 fok volt, ami az izlandiaknak kánikula; rengeteg rövid szoknyás, mezítlábas
lányt láttunk.

zott egymással Gorbacsov és Reagan elnök – ez volt a hidegháború egyik legfontosabb záró eseménye, amikor megállapodtak arról, hogy leszerelik az atomfegyvereket. Reykjavík külvárosában, magányosan
áll ez az épület, és van mellette egy kis emlékkõ. A közlekedésben egy nagy fõútjuk
van; a leágazásoknál kiírják a családokat,
hogy ki hol lakik. A tájékoztatási rendszerük jól átgondolt. Az útjelzõ táblákat, turistatájékoztatókat az egész országban
egységesítették. A turistajelzések izlandiul
és angolul is fel vannak tüntetve, a piktogramok egyértelmûek.

– A fotókon nem látni oszlopokon vezetékeket.
– Azt is ügyesen megoldották.
– Gondolom, muszáj volt, hogy a ráülõ jég
meg a szelek el ne szaggassák.
– Hangulatosak a települések, és rendszerint kicsik. Szinte mindegyik ház velejárója
– ahol gyerek van – a trambulin az udvaron; oda kiengedik a gyereket, és „dühönghet”. Mindenhol vannak sportpályák. Izland fociban sokkal elõrébb tart, mint mi.
Minden településen van mûfüves, foci- és
kézilabdapálya. Nem csoda, hogy az izlandi kézilabda ennyire jó. A legapróbbaktól
kezdve tudatosan a foci meg a kézilabda
felé terelik a gyerekeket.
– Azért is érdekes ez, amit mondasz, mert
nemrég Lendvai Györggyel, a MÁV Szimfoni-

– Hogyan tudtatok gondoskodni arról, hogy
legyen bõven benzinetek, ha távol vannak
egymástól a benzinkutak (is)?
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kusok ügyvezetõjével beszélgettünk, aki azt
mondta, hogy a labdajátékokat azért javasolják jobban, mert azokban nem magadra koncentrálsz. Depresszióra hajlamos nemzet lévén ez gyógyír lehet.
– Lehet, hogy ilyen jótékony hatása is van.
Összevont osztályok vannak, és három faluból hordják össze a gyerekeket. De az iskolák kiválóan felszereltek. Kisgyerekkortól megtanítanak mindenkit angolul, mellette a saját irodalmukat, mûvészetüket,
történelmüket, kultúrájukat, egyebeket.
Gondolom, a szakképzés három-négy
irányba fordul: idegenforgalom, halászat,
esetleg egy-két nehézipari terület.
– A nehéziparban fõleg férfiak alkalmazhatók. A nõk a szociális ágazatok, szolgáltatások
felé mozdulnak.
– Az üvegházi kertészetekben lehetnek
nõk. Nem hiszem, hogy halászni nõket küldenek. Viszont a bálnalesõ hajón többen
voltak. A parancsnok is nõ volt.
– Lehet, hogy õk keményebb nõk, viking természettel.
– Az biztos. Ránézésre, be kell valljam
õszintén, nem csábultam el, hogy onnan
hozzak menyecskét magamnak. Ami még
érdekes, hogy Reykjavík legnagyobb
temploma bazaltból van és mintázza a bazaltorgonákat. Nyomasztóan modern ez a
templom, belül is hatalmas tér van, hatalmas orgonával. Elõtte az államalapítójuk,
Arnarson szobra áll. Külföldiként nagyon
tisztelik idõsebb George Washingtont,
mert õ küldött nekik valami szobrot annak
idején. Egyébként nem nagyon ismernek
külföldieket. Puskást azért ismerik, de
mást nem nagyon tudnak rólunk. Viszont
kíváncsinak voltak, hogy mi van nálunk.
Akikkel a szállásokon találkoztunk, barátságosak voltak, de olyan barátságok nem
szövõdtek, hogy írogassunk egymásnak.
Nem engedik be a családi belsõ körökbe az
idegeneket.
– Ez az északi, illetve angolszász népeknél nagyon jellemzõ,
– Összességében azt mondom, hogy érdemes elmenni Izlandra körülnézni. Nem
költöznék oda, mert nekem riasztó a
hosszú tél a sötét, hosszú nappalokkal,
meg mindennap eshet az esõ, a vulkán is
elõtörhet a föld alól. De turistaként szívesen ellátogatnék még. Kimaradt az északi
fény, ami még hiányzik a palettáról.
– Azt majd megnézed mondjuk Svédországban.
– Így van, bár nyáron arra kicsi az esély.
– A sok-sok emlék mellett, amit a lényed magába szívott, mi az, amit kézzel foghatóan magaddal hoztál?
– Hoztam néhány követ, hoztam a nemzeti
italukból, illetve apró csecsebecséket az ismerõsöknek. Meg pólót, kulcstartót, hagyományos turistadolgokat. Fényképeken
sok mindent haza lehet hozni.
– Olyan úti célod van, ahol még nem voltál és
már úgy kitûzted a magad kis térképén?
– Nagy vágyam Lengyelország. Még soha
nem voltam ott, de sokat olvastam, hallottam róla.
Vége.
Hargitai–Kiss Virág
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Hadd zengjen énekszó
Idén új helyszín, a miklósi klub várta hangversenyre a Kippkopp Óvoda kicsinyeit. A
hagyományos zeneiskolai koncert új elemmel is bõvült, mert az eddig megszokott
közös éneklésen kívül az ovisok néhány
szám erejéig ritmushangszerekkel is bekapcsolódtak a zenés mûsorba. Ezáltal õk
is elõadói lettek a délelõtti programnak.
Mint mindig, most több mikulásos és karácsonyi dal hangzott fel különféle hangszerelésben. A szólódarabok mellett örömmel fedezhettünk fel kamaraszámokat,
melyek hol gitár–furulyák, gitár–fuvola
összeállításban csendültek föl. A 17. századi Eperjesi Graduálból származó karácsonyi örömteljes mû és az „Ó, jöjjetek mind
ide, kis gyerekek” kezdetû német ének
esetében egész csoportok álltak ki énekelni és zenélni. A trombitán felharsanó
„Hadd zengjen énekszó” címû, középkori
eredetû, vidám korál, melyet az ovisok
kísértek, igazi elõízét adta az ünnepnek, s
így méltóképp zárta a délelõttöt.

koztak a zeneiskolás növendékek az óvoda
lakóinak nagy örömére. Advent második
vasárnapja után, miután a Mikulás is sürgött forgott a múlt héten, Mikulás-váró és
karácsonyi énekeket, dalokat szólaltattak
meg a hangszeresek, hol másik hangszerrel, hol énekszóval kísérve. Bemutatták a
furulyák egész skáláját a szoprántól a tenorfuvoláig, de volt még ezeken kívül
trombita, fuvola, klarinét, oboa, gitár, szintetizátor és csörgõdob is. Három énekes:

Szerda délelõtt a Zengõ Óvodában sem
volt kisebb hangulat, hisz ott is bemutat-

Várady-Szabó Márton, Makkos Ráhel és
Dörögdy Anna színesítették a mûsort
hangjukkal több elõadásban is, Marci csörgõdobon is közremûködött. A délelõtt folyamán fölcsendült többek között a „Télapó itt van”, a „Hóembernek se keze, se lába...”, karácsonyváró dalok, mint az „Adventi hírnök”, „Csengõ szól”, „Pásztorok,
pásztorok...”, gyermekdalok, mint a Micimackó, és egy szilveszteri zene is, az „Angol újévi dal”.
Már kevesebb, mint két hét van vissza a karácsonyig, így lélekben is tudtunk kicsit készülni a karácsonyi hangulatra.
Jákob Zoltán és Hargitai Gergely

Mészöly-hírek
Mikulás-futás
Idén 9. alkalommal rendeztük meg immár hagyománnyá vált Mikulás-futásunkat 2013. december 6-án kora délután. A Mikulás
nem hozta meg a havat, így lovas hintóról buzdította a gyerekeket
a kocogásra. Ebben az évben a HEMO-tól indulva, a templomok
irányába kerültük meg az iskolát. Közvetlenül a Mikulás hintója
után futott Kovács István, a Mikulás nagykövete Sükösd Tamás
polgármester úrral és Marcsi nénivel, utána futottak a felsõsök, a
sort az alsósok zárták. Öröm volt látni a sok piros sapkát viselõ,
kipirult arcú nebulót.

Az iskolához visszaérkezve szaloncukrot osztott a Mikulás. Ezután az iskola tanulói rövid mûsorral (ének, vers, furulya) kedveskedtek a Télapónak. A mûsor után a Télapó meglátogatta az osztályokat, ahol a gyerekek izgatottan bontogatták a tõle kapott
csomagokat.
Igazán jól éreztük magunkat ezen a vidám délutánon.

A gimnáziumi vetélkedõn
2013. december 7-én a Madarász József Városi Könyvtár és a
Honvéd Bajtárs Egyesület könyvtárhasználati vetélkedõt hirde-

tett felsõ tagozatosok számára. Mi 3 csapattal képviseltettük magunkat ezen a versenyen, melyet a Petõfi Sándor Gimnáziumban
rendeztek meg. A vetélkedõ során nyolcféle, könyvtárhasználattal kapcsolatos feladatot kellett megoldaniuk a csapatoknak. Volt
szövegértés, lexikonhasználat, raktárijelzet-párosítás, betûrendezés. A katalógushasználati feladatnál használniuk kellett a tanulóknak a gimnázium könyvtárát, és a Keresd a választ! kérdésnél igénybe vehették a diákok az informatikatermet is.
Iskolánk csapatai nagyon élvezték a vetélkedõt, és szépen szerepeltek a versenyen, hiszen a 12-es számú csapatunk 3. helyezést
ért el. Jutalmuk az oklevélen kívül egy belépõjegy Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra Musical Duettjére. A díjazott csapat tagjai:
Horváth Kitti (6. a), Szente Máté, Szabó Ádám (7. b), Gyõri Dóra, Gál Kinga (8. a). Másik két csapatunk sem szomorkodhatott,
hiszen a 12 csapatból a 6. és a 8. helyezést érték el. Csapattagok:
Rafael Hajnalka (6. b), Király Nikolett (6. a), Bardon Mercédesz,
Pszota Fanni (7. a), Bíró Renáta (8. b); Rácz Izabel, Zsolnai Flóra
(6. b), Stadler Kíra, Stadler Balázs (7. a), Horváth Anita (8. b). Õk
sem mentek haza üres kézzel, hiszen mindenki kapott egy jegyzetfüzetet és könyvjelzõt is.
A vetélkedõn jól éreztük magunkat, sokat tanultunk belõle, sok
tapasztalatot szereztünk. Dicséret illeti tanulóinkat, hogy erre a
vetélkedõre szánták szombat délelõttjüket.
Reichardtné Szalai Ágnes, MGÁI
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Tehetséges kisgimisek
Még csak alig több mint három hónap telt
el a tanévbõl, mégis számos eredménnyel
büszkélkedhetnek kisgimis diákjaink.
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd és
a Madarász József Városi Könyvtár által
hirdetett könyvtárhasználati vetélkedõn a
dobogó elsõ két helyét foglalhattuk el.
Az I. helyezett csapat tagjai: Jászter Vanda 8. c, Tóth Réka 8. c, Balogh Luca 6. c,
Král Friderika 6. c.
A II. helyezett csapat tagjai: Aydin Lejla 7.
c, Lukács Kata 7. c, Tóth Lilla 7. c, Mészáros Fanni 6. c, Lajtos Laura 6. c.
A Honvéd Bajtársi Egyesület által hirdetett irodalmi pályázaton Csibrik Anna-

mária 7. c osztályos tanuló különdíjat kapott.
A Honvéd Bajtársi Egyesület által hirdetett fotópályázaton a 7. c osztály III. helyezést ért el.
A Vörösmarty Mihály megyei szavalóversenyen Horváth István 8. c különdíjat kapott.
A J-ly megyei helyesírási versenyen Bõle
Péter (7. c) és Sükösd Gergõ (8. c) IV. helyezést, Kristóf Napsugár (6. c) V. helyezést ért el.
A dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium által a 8. és 9. osztályosok számára
megrendezett Bolyai városi és régiós ma-

tematikai versenyen iskolánk csapatai immár második alkalommal remekeltek.
Másodszor hoztuk el az elsõ helyezést, és 1
pont különbséggel a második helyezett is
iskolánk csapata lett, messze megelõzve a
fõleg kilencedikesekbõl álló mezõnyt. Tanulóink két írásbeli forduló után jutottak
be a legjobb tíz csapat közé. A felkészülésre még az õszi szünet napjaiból is áldoztak
a 8. c osztályos résztvevõk.
Az I. helyezett csapat tagjai: Bóka Ferenc,
Demeter Máté, Huszár Boróka, Sükösd
Gergõ.
Az II. helyezett csapat tagjai: Horti Kristóf, Horváth Amelita, Huszár Bálint, Lovász Bence.
Az írásbeli felvételi vizsgára várjuk a leendõ kisgimisek jelentkezését.
Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ,
vagy a honlapról letölthetõ.
Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja: 2013.
január 18. 1000
A leendõ kisgimnazistáknak központi felvételi vizsgát kell tenniük, ami kétszer 45
perc. Egy anyanyelvi és egy matematikai
feladatlapot kell megoldani. A gimnázium
honlapján elérhetõek a korábbi évek feladatsorai. Március elején szóbeli meghallgatásra is sor kerül, amelyen szövegértési
feladatot kapnak a vizsgázók.
PSG

Cecei sulibörze
Cecei Mikulás a Szent György Kórházban
Már harmadik éve látogattak el a cecei diákok és nevelõik a székesfehérvári kórház gyermekosztályára és gyermeksebészetére,
hogy Mikulás-mûsorukkal egy kis örömet szerezzenek a beteg
gyermekeknek. Dalokkal és egy jelenettel idézték fel a jeles nap
eseményeit, tették vidámabbá a betegek és ápolóik, orvosaik
gondolatait.
A diákok ajándékokkal kedveskedtek a betegeknek, amiket Varga Gábor polgármester, Sáregres Község Önkormányzata és Kovács Attila vállalkozó támogatásából vásároltak meg. Az utazásukról a cecei önkormányzat gondoskodott, a buszt Dicsérdi
József vezette.

Mikulás-futás
December 9-ére vártuk Kovács István Mikulás-nagykövetet az iskolába, hogy szokásos programját (iskolai futás,
egészséges életmódra biztatás, állatok védelme) megtartsa. Sajnos István most
személyesen nem tudott eljönni iskolánkba, de az intézmény munkatársai úgy gondolták,
hogy a program olyan fontos, hogy nem maradhat el.
Király László igazgató rövid elõadást tartott a diákoknak az
egészséges életmód, a sport szerepérõl, fontosságáról. Rozgonyi
Kornél 8. évfolyamos diák Mikulás-ruhába öltözve vezette a futást, nagy örömet szerezve diáktársainak, majd Rafael István karbantartó segítségével az elsõsök megtöltötték az iskola rengeteg
madáretetõjét apró magvakkal, hogy a kismadarak ne éhezzenek
a hideg téli napokon.
Köszönjük mindenkinek az aktív részvételt a programon! Külön
köszönjük Kovács Istvánnak, hogy elindította a Mikulás-futásokat, és a szemléletformálást intézményünkben!
Szabóné Várady Katalin igh.

Színházban jártunk

A program szervezõje Tornócziné Bondor Csilla volt, aki az idei
évben Ferenczi Rolandot is bevonta a mesejelenetbe.
A mûsorban szereplõ diákok Fésü Fanni, Vagyóczki Patrik,
Dicsérdi Elizabet, Király Dorina, Hegyi Vanda, Csilléri Klaudia,
Csercsa Fanni voltak.
Köszönet mindenkinek, aki támogatta e program megvalósulását!

Az iskola felsõ tagozatos tanulói a székesfehérvári Vörösmarty
Színházban jártak december 3-án. Az Indul a bakterház címû darabot nézték meg. Az elõadás nagy sikert aratott a gyerekek és a
kísérõ felnõttek körében egyaránt. Feszült figyelemmel és nagy
nevetésekkel kísérték az eseményeket. Csodálattal nézték a fõszereplõ Bendegúz játékát, aki nyugdíjas kollégáink, Péter István
és Anna unokája, vagyis cecei kötõdésû.
„Kár lett volna kihagyni, még egyszer megnézném!!!” megállapítással hagyták el a színházat diákjaink. Úgy gondoljuk, hogy kellemes és szórakoztató élményben volt részük.
Köszönjük Sohárné Bali Mária szervezõnek, hogy lehetõvé tette
számunkra ezt a nagy élményt!
Nyikosné Domján Mária
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Miklósi hírcsokor
A Microsoftban jártunk
Hatalmas újdonságot hozott a kínálkozó
alkalom, látogatást tenni a világ legnagyobb számítástechnikai eszközszállító és
szolgáltató cégének magyarországi leányvállalatánál. A „MiSulink” kreatív kör a
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0030 keretében november elsõ keddjén iskolánk egy
diákcsoportja utazott Budapestre megnézni, hogyan s miként folyik az élet ennél
a világhírû cégnél.
A Microsoft budapesti központja folyamatosan szervez látogatásokat és tart elõadásokat magyar diákoknak. A kétórás program elsõ felében az elõadást vezetõ hölgy
elsõként a biztonságos internetezés alapvetõ elemeivel ismertetett meg bennünket. Világos, érthetõ formában elmagyarázta, mire ügyeljünk a közösségi oldalak
használata közben, mikor és milyen formában töltsünk fel információkat magunkról, milyen módon készítsünk profilképet. Majd felhívta a figyelmünket több
hasznos és ingyenesen beszerezhetõ programra, melyek segítségével könnyebben
eligazodhatunk a számítástechnika világában. A program második felében az Xbox
teremben kipróbálhattuk a legfrissebb és
legérdekesebb játékokat. A legnagyobb sikert a mozgásérzékelõs Xbox Kinect játékok érték el, melyek nemcsak elménket,
hanem testünket is alaposan megmozgatták.
Fantasztikus volt az itt töltött két óra, elgondolkodtató volt látni, miként látja ez a
világcég a jövõt, és megnyugtató is egyben,
hogy mennyit tesz azért, hogy világunk élhetõ maradjon. Öröm számunkra, hogy
kapcsolatunk a vendéglátónkkal hazaérkezésünk után sem szûnik meg, hiszen elõadónk felajánlotta mindenkori segítségnyújtását, illetve további lehetõségeket
ajánlott fel az iskolánkkal való kapcsolattartásra. Köszönet mindezért!
„MiSulink újságíró szakkör

Járási olvasás- és szépkiejtési verseny
November 19-én, kedden járási olvasás- és
szépkiejtési verseny volt iskolánkban. Más
intézményekbõl is jöttek diákok. Elõször

az ismert szöveget olvastuk fel, majd kaptunk egy ismeretlen szöveget, amit felkészülés után egyesével olvastunk fel a zsûrinek. Elõször azt hittem, nem érek el helyezést, de amikor kimondták a nevem, nagyon örültem. Az elsõ helyezésnek köszönhetõen Székesfehérvárra mehetek.
Azóta gõzerõvel tanulom a gyõztes szövegem a jó eredmény érdekében.
Mádi Dorina 4. b osztály

A magyar foci napja
November 25-én, a focirajongók életében
eme fontos napon elõször a testnevelésórák keretében nyilvánult meg a fociõrület, hiszen minden órában egy-egy évfolyam mérte össze tudását. A meccsek többsége izgalmas volt, mivel a legtöbb esetben
az utolsó percekben lõtt gólok döntötték el
a végeredményt. Délután megkezdõdtek
az igazi izgalmak, hiszen kezdetét vette a
tanár–diák mérkõzés. Izgalmat keltettek a
méretbeli különbségek, de a gólok lövésétõl ez sem tántorította el a diákokat. Óriási
harcok és nagy erejû lövések árán tudták
csak legyõzni õket a tanárok 6:4-re. Mi,
lányok is elfáradtunk ezen a napon, hiszen
egész nap biztattuk kedvenc csapatunkat.
Nagy Violetta, Vörös Boglárka 8. a,
„MiSulink” újságíró szakkör

Népdaléneklési verseny
November 26-án délután az iskola könyvtárában gyûltek össze az alsós házi népdaléneklési verseny résztvevõi: 20 gyerek és a
felkészítõ, zsûrizõ tanító nénik. Osztályonként három tanuló indulhatott egy kötelezõ és egy választott dallal. Az ünneplõbe
öltözött tanulók nagyon igyekeztek szépen, tisztán dalolni. Mindannyian meghallgatták egymás elõadását. Jó hangulatban, évfolyamonként folyt a versengés:
„Anyám, édesanyám”, „Kis kece lányom”,
„A tokaji szõlõhegyen” „A juhásznak jól
van dolga”, „Csömödéri falu végén”… jöttek sorban a magyar népdalkincs gyöngyszemei. Amíg a zsûri tanácskozott, dalos
játékokkal töltöttük el az idõt. Jókedvûen,
már felszabadultan daloltak, játszottak a
gyerekek. Szépen csengett a hangjuk így
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együtt, öröm volt hallani. Jákob Zoli bácsi,
a zsûri elnöke értékelte a versenyt, megdicsérte a lelkes versenyzõket. Kiemelte a
másodikosok sok kis énekesét, jó teljesítményét. Örült, hogy egyre több fiú is részt
vesz a megmérettetésben. Kihirdette az
eredményt, átadta az okleveleket. A következõ sorrend született:
2. évfolyam: I. Krausz Kasszandra 2. a, II.
Már Zétény 2. a, Kovács Zita Karina 2. c,
III. Diószegi Erika 2. a, Fekete Zoé 2. b; 3.
évfolyam: I. Kocsis Kevin 3. b, II. Huszár
Kata 3. b, III. Kokas Réka 3. a; 4. évfolyam:
I. Boros Csaba 4. b, II. Varga Péter 4. b, III.
Kókány Kiara 4. a.
Palatinus Rozália

Sárszentmiklósi Tehetségpont
Iskolai gyakorlatunkban a tehetséggondozásnak hagyományokra épített, kialakult
formái vannak, melyeket új módszerek,
technikák, szervezeti formák kialakításával folyamatosan bõvítünk. Ennek a folyamatnak egy fontos állomása, hogy 2013.
november 5-étõl iskolánk regisztrált tehetségpont lett. Nevelõtestületünkben tehetségsegítõ munkacsoport szervezi és
hangolja össze az iskolában folyó gazdagító programokat, támogatja, ösztönözi a tanulók részvételét ezeken. Minden évben
számos versenyre készítjük fel tanítványainkat, kiemelten a mûvészetek, a matematika, a természetismeret területeken. Alulteljesítõ tehetségeseinket az ISZE (Informatika–Számítástechnika Tanárok Egyesülete) akkreditált kiváló tehetségponttól
adaptált (e-Inspiráció 2013 II. Tehetségkülönszám) komplex szakköreinken fejlesztjük. A feszültségoldás, a tanulási hatékonyság növelése érdekében Fény–Hang
terápiás foglalkozásokat vezetünk be, fokozatosan növelve a résztvevõk számát.
2006-tól arany, kiemelt arany minõsítésekkel elismertek a népdaléneklõ csoportjaink, legsikeresebbek a Tündérrózsa, Csaloglányok, Tücsökmadár. Eredményesek
az elõadómûvészet terén versmondóink és
drámacsoportjaink. A matematikai–logikai kompetenciák fejlesztésére is kiemelt
figyelmet fordítunk. Területi helyszíne vagyunk 2010-tõl a Bolyai-csapatversenynek
matematikából. Új, gazdagító projektnapunk: „A szülõföld szálai” a mezõföldi tehetségekért, informatikával. 2011-tõl
„Sárfürkész” tehetséggondozó mûhelyt
mûködtetünk. A komplex foglalkozás-sorozat településünk környékének megismerésére, természeti értékeinek felkutatására, megóvására épül. Vállalt célunk az érzelmi kötõdés erõsítése szülõhelyünk környezeti, természeti értékeihez. A programba biológia, földrajz és drámapedagógia mûveltségterületek tartoznak. Az éves
záró rendezvényen, a Sárfürkész napon, a
térség iskoláiból is rendszeresen érkeznek
csapatok hozzánk. Tehetséggondozó
munkánk szakmai hátterét biztosítják pedagógusaink, akik 2x10 órás tantestületi
tehetségképzésen vettek rész az idén,
tehetséggondozás szakirányú szakvizsgázott pedagógusunk és fejlesztõ pedagógusaink.
Horváth Ferencné igazgató
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Kérdezték
Fagyos üzlet

December 2-án a Vörösmarty Mihályról
elnevezett szavalóversenyen vett részt iskolánk 6. b osztályos tanulója, Rick Alma a
költõrõl elnevezett iskolában, Székesfehérváron. Alma két verssel készült: egy 20.
századi és egy Vörösmarty-költeménnyel.
A bírák úgy döntöttek, hogy a két alkotás
közül eggyel lehet színpadra állni. Iskolánk tanulója és felkészítõ tanára, Tóthné
Huszár Magdolna Kányádi Sándor Fától
fáig címû versét választották. Az erõs mezõnyben Alma az elõkelõ 2. helyezést érte
el. Szívbõl gratulálunk!
„MiSulink” újságíró szakkör

Mikulás
az alapi oviban

Az alapi oviba pénteken délelõtt megjött a
Mikulás. A krampuszok kíséretében kopogott be az óvodai csoportokba. Énekkel
köszöntötték a Mikulás bácsit, aki minden
gyereknek hozott ajándékot.
H

Hargitai nagymama
szakácskönyvei
kaphatók a Bogárd és
Vidéke Lapkiadóban
és az újságot
árusító boltokban!
Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft

Az egyik sárbogárdi üzletben nem fûtenek, pedig már javában benne vagyunk a
télben. Ez a vásárlóknak is kényelmetlen,
de különösképpen az ott dolgozók egészségének tesz rosszat, akik egész nap kénytelenek fagyoskodni a munkahelyükön. Jó
lenne, ha észbe kapna a tulajdonos, még
mielõtt esetleg munkaügyisek hívják fel
bírság képében a figyelmét kötelességére:
a méltó munkakörülmények biztosítására.

Költõi kérdések
A fiatalok lassan mind elmennek Sárbogárdról, mert itt nincs munka a számukra.
Mi van az ígért orosz befektetõkkel? Széles Gábor miért nem itt fejleszt, ahol virágzott régen az elektronikai gyártás?

Miértek és válaszok
a téli közmunkáról
Lakatos Péter Gyõzõ fogalmazta meg szerkesztõségünknek kérdéseit, panaszait a téli közmunkaprogrammal kapcsolatban.
Kijelentette: nincs baja a polgármesterrel,
örül annak, hogy tud munkát adni a romáknak, de neheztel azért, hogy három év
alatt nem látogatta meg a kisebbségi önkormányzat üléseit és nem kérte ki a véleményüket a közfoglalkoztatással kapcsolatban. Személyes sérelme, hogy a közmunkások öt csoportvezetõjébõl négyet
beiskoláztak szakképzésre, õt viszont csak
alapkompetencia-fejlesztésre. Miután körülbelül tíz éve dolgozik közmunkásként,
elvárta volna, hogy megkérdezzék, milyen
képzésben szeretne részt venni. Milyen
alapon osztották le, hogy ki milyen képzésben vegyen részt? – kérdezte.
Gyõzõ kifogásolta illetve semmit érõnek,
megalázónak tartja a képzés mikéntjét,
tartalmát is. Ettõl nem fogják õket fölvenni munkahelyre – mondta –, és hiába akarnak kitörni a romák a helyzetükbõl, nem
tudnak, mert még a képzés, az elõre lépés
lehetõségét is elveszik tõlük.
Dr. Sükösd Tamás polgármester a panaszra reagálva elmondta: egy évig folyamatosan járt a kisebbségi önkormányzat ülései-

re, amit a jegyzõkönyvek is tanúsítanak.
Utána a jegyzõ vett részt az üléseken,
ahogy azt a jogszabály elõírja, és utána a
jegyzõ tájékoztatta õt az üléseken történtekrõl. A közmunkát jogszabályok szabályozzák, és a megyei munkaügyi központtal együtt szervezi a hivatal. Gyõzõ korábbi
észrevételeit, amiket megosztott velük, beépítették a rendszerbe. Kötelezettségük
sincs, és nem is érzi szükségét annak a polgármester, hogy külön egyeztessen a közmunka kérdésében a kisebbségi önkormányzattal, mivel mindenki elõtt nyitva áll
az ajtó, és sokan élnek ezzel a lehetõséggel.
A téli közmunka mikéntje országosan
mindenütt ugyanazon alapelvek mentén
zajlik. Ettõl eltérni nincs mód. A szakmai
képzésre olyanok kerültek, akik valamilyen szakmát ûztek már eddig is, de nem
volt papírjuk róla. A csoportvezetõk közül
kettõ OKJ-s képzésben vesz részt, kettõ
semmilyenben, Gyõzõ pedig alapképzésben, mivel a szakmai képzésbe õt nem tudták bevonni. Március 30-áig zajlik a képzés.
A polgármester hangsúlyozta: az év legnehezebb idõszakában nyújt a téli közmunkaprogram anyagi segítséget a családoknak. Lehet, hogy nem lesz belõlük ennyi
idõ alatt minõségi munkaerõ, de a lehetõség adott, hiszen képességeik szerint, különbözõ modulokban zajlik a képzés, és ha
egy csoport jobban teljesít, följebb lépnek
a következõ szintre.
Több órás egyeztetések elõzték meg, hogy
kiket hova vettek fel. Nem tökéletes a
rendszer, de viszonylag mûködik. Ha Gyõzõ úgy érzi, hogy nem része a programnak,
akkor elmehet.
Hargitai–Kiss Virág

„Mikulás, Mikulás öreg Mikulás!”
Miklós napján, december 6-án ismét ellátogatott a Mikulás a cecei óvodásokhoz. A
Télapó érkezését izgatott, örömteli várakozás elõzte meg. A délelõtt folyamán
szép, színes rajzok készültek, amiket ajándékba szántak a gyermekek a piros ruhás
vendégnek. Játék helyett inkább énekelgettek, mondókáztak és közben izgatottan
leskelõdtek ki az ablakon, mikor érkezik
meg a Télapó.
A gyermekek szeretettel, de visszafogottan fogadták a „jóságos öreget”, akit egy
rosszcsont krampusz is elkísért erre a
hosszú útra. Örömmel mondták a télapós

verseket és énekeltek. Miután a Mikulás és
segítõje ismét útnak indultak, a gyermekek
egy jelenetet láthattak a Ficánka csoport
elõadásában. Ebben a mesében nemcsak a
gyermekek, de Bodri kutya is kapott ajándékot a Télapótól.
December 9-én (hétfõn) délután a nyugdíjasklubba látogattunk el az óvodásokkal,
akik egy télapós mûsorral kedveskedtek az
idõs embereknek. Mint mindig, most is
szeretetteljes fogadtatásban volt részünk,
amit ezúton is köszönünk.
Cecei óvoda
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Tárkonyos malacleves
Hozzávalók: 40 dkg malachús, 1 db vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 2 db közepes sárgarépa, 1 db fehérrépa, 60 ml olaj, só, bors, tárkony, majoránna, 1 db babérlevél, 100 ml tejszín, 100 ml tejföl, 25 g
liszt, cukor, citromlé, tárkonyecet.
A malachúst megmossuk, szárazra töröljük, és kb. 2 cm-es kockákra vágjuk. A hagymákat megtisztítjuk, és nagyon finomra vágjuk. A sárgarépát,
fehérrépát megtisztítjuk, megmossuk, és kis kockákra vágjuk. Az olajat fazékban felforrósítjuk, beletesszük a húst és a hagymát, és folyamatosan kevergetve megpirítjuk. Belerakjuk a fokhagymát, a majoránnát, a babérlevelet, megsózzuk, borsozzuk, majd lefedve, lassú tûzön félig megpároljuk.
Majd hozzáadjuk a sárga- és a fehérrépát, felöntjük 1 liter vízzel, felforraljuk
és teljesen puhára fõzzük. A tejszínt a tejföllel és a liszttel simára keverjük, a
levesbe öntjük, végül kevés cukorral, citromlével, tárkonyecettel pikánsra
ízesítjük.

Füstölt húsos gombóc savanyú káposztában
Hozzávalók: 1 kg pulykacombfilé, 30 dkg nyers füstölt tarja, 25 dkg
rizs, 2 kg savanyú káposzta, 1+3 ek olaj, 1 fej vöröshagyma, 3 gerezd
fokhagyma, 1+1 tk pirospaprika, 1 mk õrölt bors, 1 tk só, 1 tojás, 1 liter
sonkafõzõlé (ha van), 2 ek liszt, 1 nagy pohár tejföl.
A rizst jól megmossuk, és enyhén sós vízben félpuhára fõzzük. Leöblítjük,
jól lecsepegtetjük. A savanyú káposztát, ha túl savanyú, hideg vízbe áztatjuk pár percre. A pulykahúst ledaráljuk. A tarjából 6-8 szeletet levágunk, a
többit (kb. 1/3-át) a húshoz daráljuk. A vöröshagymát nagyon apró kockákra vágjuk, és 1 ek olajon üvegesre pároljuk. A darált húsokat összekeverjük
a tojással, a fûszerekkel, a zúzott fokhagymával és a dinsztelt hagymával,
valamint a fõtt rizzsel, és jól összedolgozzuk. Takaros kis gombócokat formázunk ebbõl a masszából. Egy nagy lábos alját levétõl enyhén kicsavart
káposztával terítünk be. Erre helyezzük a gombócokat egymás mellé úgy,
hogy mindegyiket szálas káposztával vesszük körbe. Ha egy sor kész van,
mehet rá egy adag kicsavart káposzta, majd a tarjaszeletek, megint káposzta, aztán megint gombócok. A tetejére káposzta kerüljön. Felöntjük a
sonkalével (ha van) és annyi vízzel, hogy épp ellepje. Legalább egy órán át
lassú tûzön fõzzük. A vizet, ha kell, pótoljuk. Akkor van kész, ha a káposzta
puhára fõtt. 3 ek olajjal és 2 ek liszttel rántást készítünk, megpaprikázzuk,
kis vízzel felöntjük, és berántjuk vele az ételünket. Ezt úgy érdemes megtenni, hogy elõtte a gombócokat (de minimum a felét) átszedjük egy másik
edénybe, hogy a leve elérhetõ legyen, és el tudjuk keverni a rántással. Az
egészet óvatosan összeforgatjuk, és már csak egyet rottyantunk rajta. Tejföllel tálaljuk. Másnap, harmadnap melegítve még finomabb!

Rozika túrótortája
Hozzávalók a tésztához: 20 dkg liszt, 12,5 dkg margarin, 15 dkg porcukor, 2 tojássárgája, egy teáskanál sütõpor; a töltékhez: 0,5 kg túró, 10
dkg cukor, 1 vaníliás pudingpor (fõzõs), egy deci étolaj, 0,5 liter tej, egy
egész tojás.
A liszttel összekeverjük a sütõport, elmorzsoljuk a margarint, és hozzáadjuk
a többi anyagot: cukrot, tojássárgáját. Elnyújtjuk a tésztát, a tortasütõt kibéleljük vele. A töltelék alkatrészeit összeturmixoljuk simára, beleöntjük a
tortasütõbe. Elõször lágy lesz, de a pudingpor majd megkeményedik kissé.
Közepes lángon sütjük. Ha a szélén megpirul a tészta, akkor elkészült.
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TÉLELÕ
Ki szereti a telet? A forralt bor készítõi,
kereskedõi. A síelõk. A sípályák alkalmazottai. Az edzõk. Meg még néhány
olyan szakma képviselõi, akiknek érdekében áll, hogy mínusz fokok, zimankók, hótorlaszok legyenek. A legtöbb
ember õszintén szólva nemigen szereti
a telet. A didergés, a fázó fül, az arcba
csapó hóvihar rossz dolog. Mondjuk,
Thaisz
létezik az elsõ hó csodája. Van ilyenkor
az elsõ reggeli pillantás a kinti tájra.
Hát az lélegzetelállító. Meglegyint bennünket a csoda élménye. A
csodák azonban elmúlnak, marad a locspocs meg a vacogás. Kedves dolog a télben a jól fûtött lakás, tehát a tél szûk téren belül történõ megszüntetése. Ha sikerül egy jó könyvet keríteni, vagy
véletlenül van jó mûsor a televízióban, akkor a fûtött lakás erényei fölerõsödnek.
Például miközben írom ezt a szöveget, a bal kezem felõl mûködik
egy tévékészülék. Operaelõadást közvetítenek a Thaisz nevû ókori kurtizánról. Errõl a hölgyrõl regényeket is írtak, híres és elgondolkodtató a története. Az ókori római birodalomban vagyunk,
mégpedig Egyiptomban, konkrétan a negyedik században, a csodás Alexandriában. A kereszténység már engedélyezett, erõsen
terjed. A sivatag peremén élnek a világtól elvonult keresztény
szerzetesek. Egyikük a városban járva döbbenten értesül a gyönyörû Thaisz bûnökben tobzódó életérõl. Látja is a lányt, sõt
nyugtalan álmában is találkozik vele. Mi lehet egy szent életû
szerzetes feladata ebben a helyzetben? Hát elhatározza, hogy
megtéríti a lányt. Bemegy a bûnös városba, meg sem áll a hetéra
palotájáig, és súlyos szavai hatására a hölgy valóban megtér, felgyújtja a vétkektõl fertõzött palotáját, bûnbánatot tart, és kolostorba vonul. Sajnos maga a szerzetes viszont halálos szerelembe
esik iránta. Mikor aztán a hölgy a bûnbánat súlyától gyötörve, de a
megtisztulástól megbékélten meghal, a szerzetes megtagadja a
hitét, keserû istentagadóvá válik.
Vannak ezek a nagy történetek, amelyek elkerülhetetlenül az élet
lényeges összefüggései felé terelik a gondolatainkat. Az emberek
szeretnek hinni a megtisztulásban, a szerelem tragikus erejében.
Lám, a tél arra is jó, hogy elmélyedjünk, befelé forduljunk. Nem
csábít bennünket a pompázó természet, a vízpartok, erdõk. Fogékonyak leszünk az intimitásra, elmélkedésre. De nem kinn a szélfútta utcán! Ott kinn inkább sietünk, hogy minél elõbb meleg
helyre érjünk.
A tél elejét áthatja az advent. A szó eredetileg azt jelenti, hogy
„érkezés”. Mára inkább a „várakozás” jelentését vette föl. Mert
ugye várjuk a karácsonyt. Nem sok ember van, aki nem várja. A
karácsony erõs élmény lehet, jó esetben az év leghatékonyabb
idõszaka. A család, a meghittség, a kisded, az énekek, a kidíszített
fenyõ, az ajándékozás… Persze szerencse is kell hozzá, könnyen
elromlik. Mégis várjuk, és ez a várakozás szinte bearanyozza ezt a
zimankós decembert. Mert a bölcs régiek tudták, hogy mi kell az
emberiségnek, és a Születés napját, sõt a reá való várakozást felgazdagították az élet leggazdagabb tartalmaival.
L. A.

TÁJÉKOZTATÓ
A DÉSZOLG Dunamenti Építõ és Szolgáltató Kft. értesítése alapján tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Sárbogárd város közigazgatási területén
a 2013. évi karácsonyi ünnepnapokon, illetve a 2014. év január 1-jén esedékes lakossági szilárd hulladék begyûjtését és elszállítását a közszolgáltatást ellátó társaság az alábbi munkarendben végzi:

2013. december 25-e (szerda) helyett
2013. december 28-án (szombaton),
2013. december 26-a (csütörtök) helyett
2013. december 29-én (vasárnap),
2014. január 1-je (szerda) helyett 2014. január 4-én (szombaton).
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Az elõttünk álló napokban egy anticiklon kellõs közepén találhatjuk
hazánkat, így a medencében leáll a
légmozgás, megülepszik a levegõ, és jó eséllyel kialakul az ún. hidegpárna. Éjszakánként sûrû köd képzõdik, amelynek nagy része napközben ugyan ritkul,
de alacsony szintû rétegfelhõzet képzõdik, amelybõl csupán magasabb hegységeink csúcsai lóghatnak ki (ott viszont szikrázóan napos, kristálytiszta, enyhe idõ valószínû). Számottevõ csapadék nem lesz, viszont számítani kell idõnkénti (ónos) szitálásra, hószállingózásra, esetenként zúzmaraképzõdésre. Nagyobb iparterületek, illetve belvárosi részek környékén pedig akár a „gyárkéményeffektus” is okozhat átmeneti kisebb havazást. Hétfõtõl meg-megélénkülhet a délkeleti szél, ez pedig néhány szerencsésebb helyen felszaggathatja a
hidegpárnát, és kisüthet a Nap.
www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS

Bogárd és Vidéke 2013. december 12.

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2013. december 13-án (pénteken)
9 órakor ülést tart.
Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. Az egyes szociális ellátásokról szóló
28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet
módosítása.
5. A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet
módosítása.
6. A képviselõ-testület és szervei szervezeti
és mûködési szabályzatáról szóló 10/2007.
(III. 19.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
15/2000. (VI. 22.) önkormányzati rendelet
módosítása.
8. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 1/2002. (I. 25.) önkormányzati rendelet
módosítása.
9. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló18/2004. (IV. 9.) önkormányzati
rendelet módosítása.
10. Döntés a Sárbogárd 0603/34 hrsz.-ú ingatlan értékesítésérõl.
11. A nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 16/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításának átütemezése.
12. Tájékoztató a 2013. évi közfoglalkoztatásról és a végzett munkákról, a 2014. évi
foglalkoztatás kereteinek meghatározása.
13. Tájékoztatás a képviselõ-testület részérõl
az Intézményi Tanácsba delegált személyrõl.
14. 29/2013. (II. 15.) kth. sz. határozat
visszavonása.
15. 218/2012. (XI. 14.) kth. sz. határozat
visszavonása.
16. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásról és a tartalék alakulásáról.
17. Bejelentések.
17/1. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 2013. november 8-ai ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a hatósági osztály részérõl.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Elfogások
A sárbogárdi nyomozók bûnügyi õrizetbe vették
azt a két külföldi állampolgárt, akik 2013. december 4-én Cecén a Dózsa György úton található nemzeti dohányboltba bementek pénzt váltani, az eladót megtévesztették, és pénzt csaltak ki
tõle, majd ismeretlen helyre távoztak. A bejelentést követõen a rendõrök a környéken személykeresést hajtottak végre a sértett által adott személyleírás alapján. A közelben meg is találták
mind a két férfit, akiket elfogtak, majd elõállítottak a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. B. Jaroslav 41 éves és B. Alexander 43 éves szlovák
állampolgárok ellen csalás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetõeljárás. Gyanúsítotti kihallgatásukat követõen
átszállították õket a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság fogdájába.
Sárbogárdon a Magyar utcában igazoltattak a
járõrök 2013. december 6-án 12.55-kor egy férfit. Az ellenõrzése során megállapították, hogy
V. Attila 35 éves sárbogárdi lakos ellen a Sárbogárdi Rendõrkapitányság tartási kötelezettség
elmulasztása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt körözést adott ki. A férfit elfogása után a rendõrök elõállították a rendõrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki,
majd szabadon engedték.

Van, aki szaloncukrot,
van, aki virgácsot kapott
Mikulás-napi bûnmegelõzési akciót tartott a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság a megye
összes rendõrkapitányságának bevonásával a
nagyáruházak parkolóiban. A kampányban a
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési osztálya, valamint a helyi rendõrkapitányságok bûnmegelõzési alosztályainak elõadói, illetve a közterületi állománya és rendészeti szakközépiskolások vettek részt. A rendezvény során az egyenruhások az áruházak parkolóit ellenõrizték, illetve az oda érkezõket szólították meg. A jármûvezetõkkel a gépkocsijukhoz
visszalépve ellenõrizték az utasteret. Aki nem
hagyott látható helyen semmit, az jutalomban
részesült, szaloncukrot kapott. Aki azonban
óvatlan volt, és nem pakolta el az értékeit, annak
virgácsot adtak a rendõrök, és bûnmegelõzési
szórólapot, amelyen ajánlások vannak arra, hogyan lehet megóvni értékeinket az autófeltörõktõl.
A csokoládé, szaloncukor és virgács osztásában
az adott áruházak felajánlásaikkal segítették az
este hatig tartó akciót, amit ezúton is köszönünk
nekik.

Tolvajokat fogtak
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei 2013.
december 8-án 11 órakor Sárkeresztúron, a Nefelejcs utcában igazoltattak egy férfit és egy fiatal fiút, akik kerékpárjukon különbözõ fémtárgyakat vittek. Az egyenruhások az intézkedés
során megállapították, hogy a vasalkatrészeket
nem sokkal azelõtt egy sárkeresztúri tanyáról
lopták el.
A rendõrök L. Tamás 41 éves sárkeresztúri lakost és 16 éves társát elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, ahol õket a nyomozók lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd szabadon bocsátották.

KÉK HÍREK
Rendõrkézre kerültek
A Székesfehérvári Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja körözte R. Lajos sárbogárdi lakost, mert nem kezdte meg kábítószerrel visszaélés vétség miatt rá kiszabott jogerõs szabadságvesztés büntetésének letöltését. A férfit a
járõrök Sárbogárdon fogták el 2013. december
9-én 12.55-kor, majd beszállították a Közép-Dunántúli Büntetés-végrehajtási Intézet Székesfehérvári Objektumába.

Gyógyszertárból loptak
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságon Sz. Ernõ 24
éves és K. István 22 éves cecei lakosok ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetõeljárás. A két fiatalember
2013. december 10-én 15.30 körül Cecén, a Jókai Mór utcában található gyógyszertár mosdójából ellopta az egyik alkalmazott táskáját a benne lévõ iratokkal, készpénzzel és bankkártyával
együtt. A férfiakat a biztonsági kamerafelvételek
alapján a rendõrök felismerték, majd elfogták, és
elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
ahol a nyomozók mindkettõjüket gyanúsítottként hallgatták ki.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Ittas értékszállító
2013. december 7-én a reggeli órákban a járõrök
Mezõszilason zárt objektumba kísérve intézkedés alá vontak egy értékszállító tehergépkocsit
és annak vezetõjét, akinek leheletén alkohol szaga érzõdött, ezért vele szemben alkoholszonda
került alkalmazásra, mely pozitív értéket mutatott. Ezt követõen további mintavétel elvégzése
céljából a személy elõállításra került, majd a
vizsgálatot végzõ orvos enyhén befolyásolt állapotot állapított meg.

Csokitolvaj
2013. december 5-én az egyik sárbogárdi áruház
biztonsági õre tett bejelentést a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra: lopáson ért egy gyermekkorú fiút, aki megpróbált az áruházból eltulajdonítani 4 tábla csokoládét 940 forint értékben. A
gyermekkorú fiú törvényes képviselõje jelenlétében meghallgatásra került a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon, ahol a lopás tényét elismerte.

Csavarhúzóra fájt a foga
2013. december 7-én a reggeli órákban érkezett
bejelentés a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra
az egyik sárbogárdi áruház biztonsági õrétõl, miszerint egy fiatalkorú fiú 1 csavarhúzót próbált
eltulajdonítani az áruház mûszaki osztályáról. A
személyt gyanús viselkedése miatt a biztonsági
kamerákkal végigkövették. A fiatalkorú elõállításra és meghallgatásra került a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságon, ahol a szabálysértés elkövetését elismerte, azonban nem kívánt vallomást tenni. Tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt vonták eljárás alá, aminek során szabálysértési õrizetbe került.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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BOGÁRD és VIDÉKE–ARANY ÁSZOK
városi teremlabdarúgó-bajnokság
VI. forduló
A mérkõzéseket vezette: Tóth I.

Sárkeresztúr Kike–
Twister Galaxy

FLD Ászok Ásza–
Cece Old Boys 8:0 (5:0)
FLD Ászok Ásza: Farkas – Vinklmann,
Magyar, Géczi, Bor.
Csere: Bíró, Mihalkó, Turcsik.
Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Tóth,
Németh, Fülöp T.
Csere: Szeip.
1. perc: alig kezdõdött el a mérkõzés, szabadrúgáshoz jutott az FLD. Bor állt a labda mögé, bal lábas lövése a kapu jobb alsó
sarkában kötött ki, 1:0. 2. perc: Bort nem
tudták tartani, máris növelte az elõnyt, 2:0.
4. perc: Bor egyedül tört kapura, lövése elkerülte a kaput. 5. perc: Németh fejelt kapu mellé. 6. perc: szóhoz jutott a Cece is.
Most Fülöp T. lövése kerülte el a kaput. 7.
perc: Bíró szorongatott helyzetben kapu
mellé lõtt. 8. perc: szabadrúgás! A legurított labdából Bor hatalmas gól lõtt. Mesterhármas! 3:0. 9. perc: Németh hagyott ki
nagy helyzetet. 11. perc: Turcsik elsõre
nem tudta lekezelni a labdát, az oldalfalról
ismét elé pattant, amibõl megszerezte csapata negyedik találatát, 4:0. 12. perc: Németh, majd Mikuli hagyott ki szépítési lehetõséget. Visszavettek az iramból a csapatok. 15. perc: Bor újabb találata kegyelemdöfés volt a Cecének, 5:0. 16. perc: Németh került helyzetbe, lövése azonban elkerülte a kaput. 18. perc: Géczi átadásáról
Bor maradt le. 19. perc: Vinklmann lövése
Szeiprõl vágódott szögletre. 21. perc: Magyar erõs lövését Fülöp Gy. szögletre ütötte. 22. perc: Bíró lövése szögletre pattant.
23. perc: Bíró kilõtte a bal felsõ sarkot, 6:0.
24. perc: Magyar emelt kapu fölé a kint álló
Fülöp Gy. fölött. 26. perc: Bíró lövését védte Fülöp Gy. 28. perc: Tóth, majd Fülöp T.
lövését védte Farkas. 30. perc: Szeip távolról lövésre szánta el magát, alig szállt a labda kapu fölé. 31. perc: Géczi lõtt kapu fölé.
37. perc: Bor hatalmas gólt lõtt. 7:0. 38.
perc: Magyar távolról lövésre szánta el
magát, Fülöp Gy. csak beljebb tudta segíteni, 8:0. Megérdemelt FLD-siker! Hadilábon állt a cecei csapat a góllövéssel!
Góllövõk: Bor 5, Turcsik, Bíró, Magyar.

Sárkeresztúr Kike–Twister Galaxy
2:3 (2:1)
Sárkeresztúr Kike: Visi – Szauervein,
Hajdinger, Geiger, Sütõ G.
Csere: Jancski, Sütõ Z., Vörös.
Twister Galaxy: Szántó – Balogh, Kaló,
Killer G., Salamon.
Csere: Killer I., Kristóf.
A mérkõzést a Bogárdi TV sportadásában
tekinthetik meg!
Sárga lap: Vörös ill. Salamon.
Góllövõk: Geiger, Sütõ Z. ill. Killer I.,
Kristóf, Salamon.

Spuri–Légió 2000-Pentagri 4:0 (1:0)
Spuri: Kiszl – Szabó, Bereczki, Huszár,
Imre.
Csere: Banda, Bozsoki, Czeiner, Fésû, Gál.
Légió 2000–Pentagri: Szilágyi I. – Németh,
Csuti, Örkényi, Dombi V.
Csere: Dombi Z., Szilágyi II., Vereczkei.
Óvatosan kezdtek a csapatok. 2. perc: Szabó lövését Szilágyi I. csak másodszorra
tudta megfogni. 3. perc: Fésû szerezte meg
a vezetést csapata számára, 1:0. 4. perc:
Németh lövése Bereczkirõl vágódott szögletre. 5. perc: Szabó lövésébe Németh dobta bele magát, róla szögletre pattant a labda. 6. perc: Banda lövését védte Szilágyi. A
kidobott labdát Szilágyi II. nem tudta lekezelni, ezzel oda lett az egyenlítési lehetõség. Veszélyesebben támadt a Spuri! 11.
perc: Czeiner nem tudta lekezelni Szabó
átadását, odalett a helyzet! 12. perc: Szilágyi II. nagy helyzetben kapu mellé lõtt.
13. perc: Czeiner a másik oldalon hagyott
ki nagy helyzetet. 14. perc: Örkényi lábáról
Kiszl szedte le a labdát. Küzdött az egyenlítésért a Légió! 17. perc: a visszafutó Örkényi hazaadása majdnem megtréfálta
Szilágyi kapust. 21. perc: Kiszl bravúrosan
védte Szilágyi II. lövését. 23. perc: Csuti
sem találta el a kaput. 24. perc: Fésû alig
lõtt kapu mellé. 26. perc: Németh a kapufát találta telibe. 27. perc: Szabó lövése a
kapu elõtt keresztbe ment el, Bozsoki lemaradt. 29. perc: Dombi Z. lövése alig
ment kapu fölé. 30. perc: Szabó lövését
védte Szilágyi. 31. perc: ezt az okos Szabó-gurítást Szilágyi nem védhette, 2:0. 34.
perc: Dombi Z. lövését Kiszl szögletre
mentette. 36. perc: kontratámadás után
Imre átadását Banda a kapuba helyezte,
3:0. Ezzel a góllal megpecsételõdött a Légió sorsa! 37. perc: Szilágyi feleslegesen
jött ki kapujából egy szabadrúgás elvégzésére, az üresen maradt kapuba Fésû nagy
nyugalommal talált be, ezzel beállította a
végeredményt. Meglepetés a javából!!
Megérdemelten zsebelte be a három pontot Spuri csapata!
Góllövõk: Fésû 2, Szabó, Banda.

Extrém–Toledó 2005 12:2 (4:0)
Extrém: Németh – Flõgl, Dévényi, Szabó,
Horváth T.
Csere: Huszár.
Toledó 2005: Csuti – Barabás R., Rozgonyi
J., Rozgonyi G., Kiss.
Csere: Barabás B., Wéber.
1. perc: Dévényi lövése, Rozgonyi G. lábáról került szögletre. 2. perc: Szabó perdítését Csuti kirúgta a mezõnybe. 4. perc: Szabó gólhelyzetben kapu mellé gurított. 5.
perc: Horváth T. rácsapott egy átadásra,
elhúzta a labdát a kapus mellett és az üres
kapuba talált, 1:0. 8. perc: Szabó a kihagyott helyzetek után megszerezte csapatának a második találatot, 2:0. 10. perc: Huszár erõs lövését Csuti csak kiöklözni tudta. 11. perc: Rozgonyi J. lövése egy védõn
irányt változtatott és a kapufáról a mezõnybe pattant. 12. perc: Flõgl lövése kerülte el a kaput. 13. perc: Rozgonyi J. lövése nem okozott gondot Némethnek. 14.
perc: a mérkõzés legszebb jelenete volt!
Barabás R. a kapunak háttal állva sarokkal
Horváth T. elé tálalt, aki élt a kapott lehetõséggel, 3:0. 15. perc: Barabás R. lövése
alig ment kapu mellé. 16. perc: Flõgl átadását Szabó lõtte be, 4:0. 22. perc: Szabó
lövése Csutiról újból Szabó elé került, másodszorra nem hibázott, 5:0. 24. perc: Horváth átadásából Huszár szerzett gólt, 6:0.
25. perc: Horváth megszerezte harmadik
gólját. 26. perc: Rozgonyi J. lövése kerülte
el a kaput. 28. perc: Rozgonyi J. lövését
Németh bravúrosan védte. Innentõl kezdve potyogtak a gólok! 29. perc: Horváth
negyedik gólja, 7:0. Kezdés után Horváth
megszerezte ötödik gólját, 8:0. 30. perc:
Barabás R. elgurította a labdát a kifutó
Németh mellett, mely a kapuban kötött ki.
Azt mondta Németh, hogy ez elõre meg
volt beszélve! Hiszi a piszi! 8:1. 33. perc:
Horváth hatodik találata, 9:1. 34. perc:
Rozgonyi G. közelrõl lõtt gólt, 9:2. Szórakozott az Extrém!!! 36. perc: Ettõl a
perctõl Szabó találatai következtek, 10:2,
11:2. A végeredmény Szabó találatával
12:2. A játék képe alapján nem túlzott az
eredmény!
Góllövõk: Horváth 6, Szabó 5, Huszár ill.
Barabás R., Rozgonyi G.
Tabella
1. Extrém
2. FLD Ászok Ásza
3. Twister Galaxy
4. Légió 2000–Pentagri
5. Spuri
6. Sárkeresztúr Kike
7. Cece Old Boys
8. Toledó 2005

6
6
6
6
6
6
6
6

6
5
3
3
3
2
1
-

1
1
-

1
2
2
3
4
5
6

34:6
27:10
33:21
13:10
19:17
18:21
16:34
7:48

18
15
10
10
9
6
3
0

Góllövõlista
1. Bor József, FLD Ászok Ásza, 13 gól.
Gróf Ferenc
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Szerény gyõzelemmel zártuk az õszi szezont
Seregélyesi PDSE–VAX KE Sárbogárd 16-23 (7-9)
Vezette: Besszer–Puszta.
Fejér megyei I. o., 11. forduló
Sárbogárd: Németh I. – Szabó J. Zs.,
Bodoki 6, Pluhár 4, Hegedüs 3, Balogh 5,
Goldberger 2.
Cserék: Sohár – Rehák, Suplicz 1, Németh
II., Iker, Oláh, Kaló 2, Szilveszter.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Vasárnap csapatunk lejátszotta a 2013-as
év utolsó bajnoki mérkõzését is. Az ellenfél a tabella közepén található Seregélyes
csapata volt, akik hazai pályán okoztak
már idén meglepetést a riválisainknak.
Nem kezdtük túl jól a mérkõzést. Sokat hibáztunk javarészt támadásban, de védekezésben is akadtak hibák. A támadó oldalon
a ziccerek értékesítésével akadtak problémák. Lassan már ott tartunk, hogy megszokott dolog nálunk, hogy a helyzeteinket
nem tudjuk jó arányban kihasználni, de
még elfogadható arányban sem sajnos. Ebben mindenképpen fejlõdnünk kell tavaszra, ha komolyabb eredményt akarunk elérni. Visszatérve a mérkõzésre és a kihagyott
lehetõségektõl eltekintve még így is hiányoztak dolgok a játékunkból. Kicsit fél-

BOGÁRD ÉS VIDÉKE
SZILVESZTERI
KUPA
December 29-én ismét megrendezésre
kerül a már hagyományossá vált szilveszteri kispályás labdarúgókupa.
A csapatok maximális létszáma 12 fõ (a
tornán igazolt játékosok is részt vehetnek). A nevezési díj 10.000 Ft (a csapatok számától függõen az összeg minimális mértékben változhat).
A mérkõzések után az eredményhirdetés a sárbogárdi mûvelõdési házban történik (terveink szerint 20.30 órakor).
Az eredményhirdetés után a JAM zenekar zenél egy elõszilveszteri buli keretében. A rendezvényre a tornán résztvevõ
játékosok belépése díjtalan.
Nevezési határidõ: december 20.
További információk és nevezés a szervezõknél: Gróf Ferenc 06 (30) 301 6321
és Bereczki Tamás 06 (30) 581 2043.
Szervezõk

Helyesbítés
Múlt heti lapszámunkban a teremlabdarúgóbajnokságról szólót tudósítás végén szereplõ
góllövõlista pontosításra szorul a következõk
szerint: a múlt heti listavezetõ Simon János, a
Twister Galaxy játékosa 10 góllal. A hibáért elnézést kérünk!

vállról vettük a mérkõzést, mintha már a
kezdõ sípszó elõtt megkaptuk volna a két
pontot. Erre azonban az ellenfelünk rácáfolt és jól tartotta magát. Az elsõ félidõben
mindössze 9 gólt tudtunk lõni, viszont csak
7 gólt kaptunk. A bekapott kevés gól nem
is a védekezésünket, hanem inkább Németh I. kapusunk kiváló egyéni teljesítményét fényezi, aki az elsõ félidõben számos
ziccert, valamint 4(!) hétméterest hárított,
7-9.
A második félidõ eleje sem sikerült túl jól,
és 10 perc játék után 12-12-es eredmény
állt a táblán. Ezek után jött egy 12 perces
sorozat, ahol magunkra találtunk, és 8 gólt
lõttünk egymás után, megszakítás nélkül,
amivel eldöntöttük a mérkõzést a javunkra. Ezt a 7-8 gólos elõnyt sikerült is a végéig
megtartanunk, és behúztuk ezt a nem túl
sima mérkõzést, 16-23.
Összességében felemás õszi szezonon vagyunk túl, ahol voltak jó és rossz mérkõzéseink is egyaránt. A legfájóbb az egészben
az, hogy nem sikerült a két nagy riválisunk
(DAC, Rácalmás) közül egyiket sem legyõznünk, de erre még ott lesz majd a tava-

szi szezon, valamint a rájátszás. A mutatott
játékunkban néha lehetett látni fejlõdést,
csak a helyzetek kihasználásában estünk
vissza valamelyest tavalyhoz képest. Védekezésünk összességében elfogadható volt
az õsz folyamán, támadásban nem sikerült
sokszor elég gólt lõnünk, amit megmutat
az, hogy a két rangadó egyikén sem sikerült 30 gól felett lõnünk. Akadtak jó egyéni
teljesítmények az õsz folyamán, például
Goldberger Marcell sokat fejlõdött az
újoncidényhez képest, Németh I. Tamásnak is voltak kivételesen jó mérkõzései,
Bodoki Györgyrõl pedig mindent elárul,
hogy fölényesen vezeti a bajnokság góllövõlistáját.
Az õszi szezon végeztével csapatunk a 3.
helyen várhatja a márciusi folytatást 2 pont
lemaradással a két éllovas (DAC és Rácalmás) mögött. Izgalmas tavaszi szezon és
rájátszás elé nézünk!
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván minden
szurkolójának és támogatójának a VAX KE Sárbogárd férfi
kézilabdacsapata!
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!
Rehák Tamás

Mikulás a pusztaegresi óvodában
A Mikulást megelõzõ hetekben a
pusztaegresi óvodában is elkezdõdött a készülõdés. A gyermekekkel közösen verseket, dalokat tanultunk, többféleképpen lerajzoltuk, megfestettük e gyerekek számára oly kedves eseményt, és ragasztott díszekkel tettük hangulatosabbá az egyes
helyiségeket a Mikulás érkezésére.

Eljött a várva várt nap. Szánkón, a rénszarvasai segítségével, az éjszaka becsempészte a kisgyerekek ablakaiba a sok-sok ajándékot a nagyszakállú. A gyerekek nagyon
izgatottak voltak, várták, mikor érkezik
meg az óvodába is.
Tízórai után gyorsan átrendeztük a csoportot, székeket, asztalokat, odakészítettünk a Mikulás bácsinak is egy széket, amin
megpihen nálunk a sok munka közepette.
Mindenki elfoglalta a helyét. Egyszer csak

meghallottuk a folyosó felõl a csengõje csilingelését. Fáradt, öreges léptekkel közelgett a csoportszoba felé, nemsokára be is
ért. A gyerekek énekkel hívták a csoportszobába. Hellyel kínáltuk, kértük, foglaljon helyet körünkben. A Mikulás mondta,
hogy nagyon jólesik neki egy kis leülés, mivel egész éjszaka járta az utcákat, osztotta
az ajándékokat. Felajánlottuk neki,
hogy amíg pihen, mi elmondjuk és
elénekeljük a verseinket és énekeinket.
A Mikulás megköszönte a sok szép
verset és éneket, majd jutalmul kiosztotta a csomagokat, amiket hozott. Szép sorjában odamentek a
gyermekek a Mikuláshoz, hogy elvegyék az ajándékot, a Télapónak pedig az ajándékokon kívül mindenkihez volt egy-két kedves szava.
Ezek után a Mikulás bácsi összeszedte a zsákját, majd elköszönt a
gyerekektõl. Elindult, mi dallal búcsúztunk tõle.
Kicsit még örülgettünk a csomagoknak,
majd beraktuk õket az ablakokba.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, Lakatos Gyõzõnek, Sztojka
Tamás helyi képviselõnek és Molnár Zoltán vállalkozónak, hogy adományaikkal
támogatták a pusztaegresi óvodások Mikulás-napi ünnepségét.
Az óvoda dolgozói nevében:
Czeinerné Takács Tünde óvodapedagógus
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TV-RÁDIÓMÛSOR

December 14., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 A mi erdõnk
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.00 Vízitúra 10.30
Aranymetszés 11.30 KorTárs 12.00 Hírek 12.05 Célkeresztben 12.35 Az élõ örökség
12.50 Milliomos Mikulás 14.25 A világörökség kincsei 14.40 Jane Eyre 16.40 Havasi Balázs: Tavaszi szél 16.45 Egyszer volt, hol nem volt 17.35 Gasztroangyal 18.30
Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 A nemzet aranya 22.35 A
Bécsi filharmonikusok hangversenye Pekingben 0.00 Dupla vagy minden
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.40
XXI. század – A legendák velünk élnek 11.10 Házon kívül 11.45 A la Car 12.10 4ütem
12.45 Gossip Girl – A pletykafészek 13.45 Kõgazdagok 14.40 A hõs legendája 15.45
Jóbarátok 16.20 Benjamin közlegény 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00
X-Faktor 22.45 A szellemfarkas bosszúja 0.45 Nyomoz a professzor: A bezárt szoba
rejtélye
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.00 Monster High 11.15 Astro-világ
12.20 Állatõrség 12.50 Babavilág 13.20 Tûsarok 13.50 Stílusvadász 14.20 Xena
15.20 13-as raktár 16.20 Minizsenik 18.00 Tények 19.00 Aktív Extra 19.30 Stepfordi
feleségek 21.25 Tökéletes védelem 23.40 Shaft 1.40 Astro-világ 2.45 13-as raktár
3.40 Kalandjárat Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika
12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra
14.35 A tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután
17.05 Jelenlét 17.30 Sportvilág 18.00 Krónika 18.20 Sportvilág 18.30 Népzene
19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30
Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré
0.10 Éjszaka

December 15., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Nemzeti nagyvizit
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Jónak lenni jó 10.00 Katolikus krónika 10.40 Jónak
lenni jó 11.10 Evangélikus magazin 11.35 Református ifjúsági mûsor 11.45 Jónak
lenni jó 12.00 Hírek 12.05 Jónak lenni jó 12.35 TS – Sport7 14.00 Jónak lenni jó
15.30 Kóristák 17.10 Jónak lenni jó 18.00 Indul az M3 18.25 Jónak lenni jó 18.50 A
lényeg 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 Jónak
lenni jó 22.45 A harcos 0.40 Az irányítás határai
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.15 Egészségkalauz 10.50 Teleshop
11.50 Gasztrotúra 12.20 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.55
Havazin 13.30 X-Faktor Nap 18.30 Híradó 18.55 X-Faktor 22.30 Nullpont – Az egyetlen esély 0.30 Portré 1.05 Tengerparti fenegyerek
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Egészségmánia 11.35 Stahl konyhája 12.05 Több mint testõr 12.35 Aktív Extra 13.05 Psych – Dilis detektívek 14.05 A szépség és a szörnyeteg 15.10 Doktor House 16.15 Stepfordi
feleségek 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Nanny McPhee – A varázsdada 22.05
Hívatlan vendég 0.00 A keresztapa II. 3.30 Astro-világ 4.35 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 Református istentisztelet közv.
11.05 Gondolat-Jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld
körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.30
Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 16.30 Sportvilág 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30
Irodalmi újság 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó
23.05 Sport 23.07 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

December 16., 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 Melissa és
Joey 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 Aranymetszés 0.00
KorTárs 0.30 Család Melissa és Joey 1.20 Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 Havazin 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A
gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10
Barátok közt 21.45 Dr. Csont 22.50 CSI: A helyszínelõk 23.55 Mr. és Mrs. Bloom:
Bomba formában 1.00 Reflektor 1.15 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 Walker, a texasi kopó 14.00 Tények 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25
Jóban-Rosszban 21.30 NCIS 23.30 Fogyj Rékával és Norbival! 23.35 Én is menyasszony vagyok 0.05 Elit egység 1.05 Tények 1.40 Aktív 2.05 NCIS 3.05 Magyarország, jövünk! 3.10 Aktív Extra

2013. december 12. Bogárd és Vidéke

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 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers
napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.56 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 17., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.25 Vízitúra 13.55 Hacktion – Újratöltve 14.55 Melissa és Joey 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 helyszínelõk
22.05 Az Este 22.35 Híradó 22.50 Gyilkosság 23.35 Az éltetõ víz 0.25 Melissa és
Joey 1.15 Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 Brandmánia 13.35
Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25
A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 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 Walker, a texasi kopó 14.00 Tények 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25
Jóban-Rosszban 21.30 Golyóálló 23.15 Fogyj Rékával és Norbival! 23.20 Zsaruvér
0.20 Tények 0.55 Aktív 1.20 Szökés Budára 3.40 Magyarország, jövünk! 3.45 Super
Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 18., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55
Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.35 A kanadai sarkvidék 13.55 Gasztroangyal
14.55 Melissa és Joey 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 21.20 On The Spot 22.15 Az Este 22.50 Híradó 23.05 Summa
23.35 Angi jelenti 0.05 Történetek a nagyvilágból 0.35 Melissa és Joey 1.20 Rocca
parancsnok
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.00
Reflektor 13.10 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.55 Fókusz 15.30 Dél királynõje 16.25 Csók és csata 17.35 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt
21.45 Szulejmán 23.05 Házon kívül 23.40 Reflektor 23.55 Egy élet ára
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 Tények 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.25 Jóban-Rosszban 21.30 Frizbi Hajdú Péterrel 22.40 Halálhajó
0.35 Fogyj Rékával és Norbival! 0.40 A médium 1.40 Tények 2.15 Aktív 2.40
Magyarország, jövünk! 2.45 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 13.26 Zene 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Hangalbum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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December 19., CSÜTÖRTÖK
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 Slovenski utrinki 12.55
Kvartett 13.25 Virágzó Magyarország: Kiskunfélegyháza 13.50 Életmûvész 14.40
Melissa és Joey 15.30 A múlt fogságában 16.20 Híradó+ 16.35 Az élet sava-borsa
17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Fábry 21.45 Munkaügyek – Irreality show 22.15 Az Este
22.50 Híradó 23.05 Nemzeti nagyvizit 23.35 Barangolások öt kontinensen 0.05
Szekondlájf 0.55 Melissa és Joey 1.40 Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.00
Reflektor 13.10 EgészségKalauz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.55 Fókusz 15.30
Dél királynõje 16.25 Csók és csata 17.35 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30
Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.45 Next – A holnap a
múlté 23.45 Brandmánia 0.25 Reflektor 0.45 A la Car
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 Tények 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25
Jóban-Rosszban 21.30 Nyolc tanú 23.20 Fogyj Rékával és Norbival! 23.25 Felejtés
1.15 Tények 1.50 Aktív 2.15 Magyarország, jövünk! 2.20 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 katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 20., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Esély
13.25 Erkel, mert kell! 13.55 Angi jelenti 14.25 Történetek a nagyvilágból 14.55
Melissa és Joey 15.45 A múlt fogságában 16.35 Híradó+ 16.50 Az élet sava-borsa
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20
Bízunk benned! 21.20 Életmûvész 22.20 Az Este 22.50 Híradó 23.05 Szeretettel Hollywoodból 23.35 Angyali szemek 1.15 Melissa és Joey 2.00 Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.00
Reflektor 13.10 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.55 Fókusz 15.30 Dél királynõje 16.25 Csók és csata 17.35 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz
19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.45 CSI: Miami helyszínelõk
22.50 Gyilkos elmék 23.45 Odaát 0.40 Reflektor 1.00 Gasztrotúra 1.30 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 Tények 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynõk 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25
Jóban-Rosszban 21.30 Waterworld 0.10 Fogyj Rékával és Norbival! 0.15 Szellemdoktor 1.15 Tények 1.50 Aktív 2.15 Waterworld 4.55 Magyarország, jövünk! 5.00
Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes történelem 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
December 13., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Adventi hagyományok Alapon 2.
rész (hagyományõrzõ mûsor), Nemes Ákos: Isten atyasága (ism. 107p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 14., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Kapocs 3.
rész (magazinmûsor 20p), 4. Tánckavalkád 1-2. rész (2x60p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
December 15., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó
14.00 Kapocs 3. rész (magazinmûsor 20p), 4. Tánckavalkád 1-2. rész
(2x60p) 18.00 Heti híradó 19.00 Adventi hagyományok Alapon 3. rész (hagyományõrzõ mûsor), Zenés áhítat Rétszilason (ism. 64p) 23.00 és 0.00
Heti híradó
December 16., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Adventi hagyományok Alapon 3.
rész (hagyományõrzõ mûsor), Zenés áhítat Rétszilason (ism. 64p) 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Középmezõnyben az Acta Diurna (~30p), A
sárkeresztúri rendõrõrs megnyitója (~20p), 8 éves a Búzavirág (~65p),
Zeneszó a Kippkopp és a Zengõ oviban (60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 17., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 18., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Középmezõnyben az Acta
Diurna (~30p), A sárkeresztúri rendõrõrs megnyitója (~20p), 8 éves a
Búzavirág (~65p), Zeneszó a Kippkopp és a Zengõ oviban (60p) 13.00 Heti
híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
December 19., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Adventi hagyományok Alapon 3. rész
(hagyományõrzõ mûsor), Zenés áhítat Rétszilason (ism. 64p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512
Értesítem a Sárbogárd és környéke lakóit,
hogy 2013. DECEMBER 21-ÉN, SZOMBATON A VÁSÁRTÉREN
MADOCSAI ALMA- ÉS ALMALÉ VÁSÁRT TARTOK.
Gombos László
FENYÕFA ÁRUSÍTÁS, frissen vágva a helyszínen,
Sárbogárd-Sárszentmiklós, László utca 3.,
Kazsoki József õstermelõ

KARÁCSONYI VÁSÁR
Országos kirakodó- és kisállatvásárt rendezünk
2013. december 21-én, Sárbogárdon,
az Ifjúsági park (Túry M. u. mellett) területén.
Bõvebb információért érdeklõdhet a DÉSZOLG Kft.
Sárbogárdi Kirendeltség telefonszámán: 06 (25) 508 990,
vagy honlapunkon: www.kozev.hu

HIRDETMÉNY
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (8154
Polgárdi, Batthyány u. 132.) értesítése alapján tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Projektiroda

projektiroda-vezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet.
A pályázati lehetõség feltételeit és a beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok leírását tartalmazó hirdetmény a sárbogárdi
városi polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján 2013. december 9-én kifüggesztésre került, amely okirat a hivatal nyitvatartási ideje alatt az alábbiak szerint megtekinthetõ: hétfõtõl csütörtökig
7.30–16.00 óráig, pénteken 7.30–13.30 óráig, munkanapos szombaton
7.30–13.30 óráig.
A hirdetmény a hivatal hirdetõtáblájáról 2014. január 6-án a munkaidõ befejezését követõen kerül levételre.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

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

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

2013. december 12. Bogárd és Vidéke

APRÓHIRDETÉSEK
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
IKEA Beddinge kanapé, ami egy mozdulattal ággyá alakítható, kisebb hibákkal
eladó. Mérete 140 x 200. 06 (30) 951 3367
Redõnyös. 06 (30) 966 8446 (7953539)
M6-os autópályán, Dunaújvárosnál OMV töltõállomás nõi munkaerõt keres.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a sárbogárdi OMV-n.
Sárszentmiklóson két szobás családi ház eladó. 90 nm-es központi fûtéssel
gázzal, mellékhelyiségekkel. Irányár: 4.000.000 Ft. 06 (20) 256 9325 (7953126)
Tûzifavásár! Cser hasított: 2050 Ft, akác kugli: 2280 Ft, hasított: 2380 Ft, vegyes tûzifa hasított: 2250 Ft házhozszállítással. 06 (20) 406 9267 (7953126)
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, Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. 06 (25) 476 051 (7953142)
Burgundi vörösbor eladó. Telefon: 06 (25) 460 766
2 ha szántó eladó Sárszentmiklóson. Érdeklõdni: 06 (30) 690 6477, 06 (20) 499
3118
Akciós luc- és ezüstfenyõ 2.000 Ft/darabtól, kis és nagy tételben ingyenes
házhoz szállítással kapható. 06 (70) 342 4495 (7953742)
Eladó elsõ osztályú hízott libamáj, ajándék bõr és libahájjal. Tömött májkacsa
7-8 kg-os (kb. 1 kg máj), tömött májkacsa 5-6 kg-os (kb. 60 dkg máj), libacomb, kacsacomb, libamáj, kacsamáj ingyenes házhozszállítással rendelhetõ
nonstop. 06 (70) 628 8206
Adventi kézmûves vásár Sárbogárdon a mûvelõdési házban december 15-én
8-12-ig.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatásból épületenergetikai fejlesztés valósult meg a Sárbogárdi Református Egyházközség Idõsek Otthonának épületén.
2013.12.10.
23.027.580 forint vissza nem térítendõ európai uniós támogatás segítségével korszerûsítették a Sárbogárdi Református Egyházközség
Idõsek Otthona épületének villamosenergia-rendszerét. A fejlesztés
célja a fenntartási költségek, elsõsorban a villamosenergia-költségek csökkentése volt megújuló energiaforrás segítségével.
A Környezet és Energia Operatív Program keretében a Sárbogárdi Református Egyházközség 23.027.580 forint vissza nem térítendõ európai
uniós támogatást nyert napelemes megújuló erõforrás segítségével
történõ korszerûsítésre.
A projekt keretében a 7000 Sárbogárd, Tompa Mihály utca 44. szám alatti Idõsek Otthona épületén napelemes rendszer telepítésére került sor.
Az Egyházközség épületén 166 db Yingli 240 TP-29B PV típusú napelem
került felszerelésre és beüzemelésre, a napelemek által felvett energiát pedig két db SMA Tripower 15000 és egy db SMA Tripower 10000 típusú inverter tölti vissza hálózatra.
A projekt közvetlen célja, hogy a fenti épületben üzemelõ gépek mûködéséhez és a világításhoz szükséges elektromos áramot megújuló
energiaforrás segítségével állítsák elõ, ezáltal csökkentve mûködési
költségeiket. A napelemes rendszer által termelt energia fedezni tudja
az ingatlan villamosenergia-ellátását, ezzel jelentõsen csökkentve a
fenntartási költségeket.
A projekt közvetlen célcsoportja mindezekbõl adódóan a település lakossága. Közvetett módon pedig az ország egész lakossága, hiszen a
megújuló energiaforrás alkalmazásával csökken a károsanyag-kibocsátás, elsõsorban a szén-dioxid mértéke, ami jelentõsen hozzájárul az
üvegházhatás kialakulásához.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Sárbogárdi Református Egyházközség
Cím: 7000 Sárbogárd, Tompa M. u. 44.
E-mail: ref.idosek.sbg@gmail.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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TERMELJEN KEVESEBB BEFEKTETÉSSEL,
NAGYOBB PROFITTAL!

Meghívjuk!

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

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

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

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