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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

MACSKA
AZ ÚTON

„Macska az úton, már túl van a dolgon, és
nélküle száll az idõ” – énekeltük gyerekko-
runkban sokszor a KFT együttes számá-
nak sorát. Most is ez jár a fejemben éppen,
mert a minap láttam egy vörös macskát az
aszfalton, de nem felkenve. Megállt a gim-
náziumnál lévõ zebránál, bölcsen megvár-
ta, míg elül a forgalom, majd nyugodt lép-
tekkel, szabályosan átballagott a fehér csí-
kokon a túloldalra. (Késõbb a pékségnél
egy autó tetején látták sziesztázni, miköz-
ben gazdája eltûntnek hitte a kóbor kan-
dúrt.)

Lám, ez a macska is milyen körültekintõen
közlekedett, pedig nem kevesebb, mint ki-
lenc élettel gazdálkodhat. Nem úgy az em-
beri faj gyalogos és kerekeken guruló kép-
viselõi, akik ha fel is szerelik magukat
macskaszemmel meg hasonló láthatósági
eszközökkel, mégsem biztos, hogy épség-
ben elérnek úti céljukig.
Megkergült alakok nemcsak az utakon ga-
rázdálkodnak – ez több hírünkbõl is kide-
rül. Hogy ellenük mit lehet tenni, arról
Alapon tanácskoztak a hétvégén.
Én úgy gondolom, hogy veszettség és ker-
gemarhakór ellen ráférne néhány emberre
is a védõoltás.

Hargitai–Kiss Virág
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Mészöly-hírek
Játékos sportvetélkedõ

2014. november 21-én, pénteken délelõtt a Mészöly Géza Általá-
nos Iskola sportcsarnokában játékos sportvetélkedõn vettünk
részt. 18 lelkes kis diákkal már szeptember óta ké-
szültünk a megmérettetésre. A tíz kötelezõ fel-
adatból öt került kisorsolásra a versenybíró által.
A kitartó munka meghozta gyümölcsét: I. helyen
végeztünk, így továbbjutottunk a megyei verseny-
re. Nagyon kellemes délelõttöt töltöttünk el
együtt! Január 10-én Agárdon lesz a folytatás.

Megyeriné Fekete Ágnes, Horváthné Horváth Irén

Környezetismereti vetélkedõ
November 17-én délután Sárkeresztúrra utaztunk
környezetismereti vetélkedõre. A sárkeresztúri
iskola idén 5. alkalommal rendezte meg alsós ta-
nulók számára ezt a versenyt. Már hetekkel elõbb
elkezdtük a felkészülést a megadott témák alapján, de még így is
kíváncsian vártuk, mi vár ránk, milyen feladatok lesznek, és vajon
boldogulunk-e velük.
Az iskolában nagy szeretettel és terített asztallal vártak bennün-
ket és rajtunk kívül még 7 csapatot. Az ünnepélyes megnyitó után
áttessékeltek bennünket és kísérõinket egy másik tanterembe, a
verseny helyszínére. Az elsõ feladatunkban királyfinak, király-
lánynak érezhettük magunkat, ugyanis 3 próbát kellett teljesíte-
nünk: kukoricát morzsolni, magokat válogatni és mazsolát esze-
getni fogpiszkálóval. Mulatságos volt. A „bemelegítés” után meg-
kaptuk a feladatlapot, ami elsõ ránézésre nem tûnt könnyûnek,
de aztán boldogultunk vele. Védett állatokat és növényeket, vala-
mint Székesfehérvár nevezetes épületeit kellett felismerni és
megnevezni. Volt betû- és képrejtvény, valamint sportágak emb-
lémáinak megnevezése. A megoldásra egy tanórányi idõt kap-
tunk.
Az értékelés idejére visszasétáltunk a fogadóterembe, ahol foly-
tattuk – most már megkönnyebbülve – a lakmározást.
Következett az ünnepélyes eredményhirdetés, ahol megtudtuk,
hogy a maximális 58 pontból 49-et értünk el. Ez a negyedik helye-
zést jelentette számunkra, aminek nagyon örültünk. Könyvjelzõ-
vel, emléklappal és jó érzésekkel távoztunk.

Forgács Szilvia, Mezei Sándor, Tóth Réka (Szent István Tagiskola)

Arattak a mészölyösök

November 20-án a Hétvezér Általános Iskola Móra–Hétvezér
mûveltségi versenyt rendezett. Két jó barátommal, Jákob
Györggyel és Dániel Zsolt Dániellel versenyeztünk ezen a csapat-
versenyen, melyre a felkészülés Timothée de Fombelle Ábrándok
könyvtára címû könyvének kiolvasásával kezdõdött. Én, mivel

tetszett is a könyv és szeretem magam bebiztosítani, háromszor is
elolvastam.
Nagy izgalommal érkeztünk meg a helyszínre a többi csapattal
együtt. Játékos feladatok voltak, amelyek felidézték a könyv hely-
színeit, szereplõit, eseményeit. Az állomásokat megtalálni is iz-
galmas volt, a feladatok pedig igazi kihívást jelentettek. A regény-
ben szereplõ kilenc helyszínt jártuk be, ahol írásbeli és játékos
ügyességi feladatokat kellett megoldanunk. Volt kvíz, rejtvény,
állásinterjú, vadnyugati feladványok. Mindegyik helyszínen kap-
tunk egy-egy indiántollat, amelyekbõl eredményhirdetésig egy
fejdíszt kellett összeállítani.
Az eredményhirdetésen nagyon izgultunk, mint ahogyan a többi
22 csapat is. A IX. helyezéstõl osztották a díjakat. Amikor a har-
madik helyezést kihirdették, az izgalmunk tovább fokozódott.
Mondanom sem kell, mit éreztünk, amikor az elsõ helyezésnél ki-
mondták a csapatnevünket: „A három csejen”-t. Elmondhatatla-
nul boldogok voltunk, s futottunk a díjért. A várva várt díj két nagy
könyv volt, aminek nagyon örültünk.
Nagyon boldog vagyok, hogy Éva néni benevezett minket erre a
versenyre. Szuperül éreztünk magunkat és az elsõ díjat is elhoz-
tuk. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra!

Sudár Lara 4. b, Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola

Jótékonysági est a mészölyös gyerekekért

Iskolánk életében újabb közös ter-
vek, célok buzdították összefogásra a
munkánkat segítõ, jó szándékú szülõ-
ket, rokonokat. Alapítványunk jóté-
konysági estet rendezett november
21-én a József Attila Mûvelõdési
Központban.

A szép és nemes
célú estén egymást
ajándékoztuk meg
a támogatójegyek
megvásárlásával,
illetve a dallamok-
kal, táncokkal szí-
nesített elõadá-
sokkal. Az est ke-
retében fellépett a
Radnai Zoltán ál-
tal felkészített Ten
Dance tánccso-
port, Bodoki Ber-
nadett és Várady–

Szabó Márton, Tóth Sándor, az 1. b
osztályos tanulók, Molnár Nóra,
Schmidt Bea és a Kiscsillag Hiphop
Tánciskola tanulói.
Köszönjük, hogy megtisztelték
rendezvényünket, a fellépõknek
pedig a tartalmas mûsort, amellyel
felejthetetlenné tették ezt a szép
estét!

MGÁI
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A közbiztonságról Alapon
Együtt a biztonságért címmel mintegy há-
romórás tanácskozást tartottak Alapon a
mûvelõdési házban szombaton délután. A
felszólalók Méhes Lajosné polgármester,
Rompos Mihály, az Alapi Polgárõr Egyesü-
let vezetõje, dr. Túrós András, az Országos
Polgárõr Szövetség elnöke, Varga Gábor
országgyûlési képviselõ, Zámbó Péter, az
OPSZ szakmai alelnöke, Cseh István, a Fej-
ér Megyei Polgárõr Szövetség elnöke, vala-
mint Budavári Árpád, Sárbogárd rendõrka-
pitánya voltak. A hallgatóság soraiban ér-
deklõdõként a térség intézményvezetõi,
polgármesterei, a járási hivatal képviselõje,
körzeti megbízottjai, polgárõrei és lakói
foglaltak helyet.
Az elõadásokban több megközelítésbõl azt
jártuk körül, hogy milyen tendenciák, válto-
zások zajlottak le a közbiztonság terén a
polgárõrségek megalakulása óta, illetve
hogy milyen módszerekkel lehet hatéko-
nyabbá tenni a rend védelmét szolgáló szer-
vezetek munkáját, s ezáltal növelni a lakos-
ság biztonságérzetét.
Méhes Lajosné köszöntõ szavai után Rom-
pos Mihály röviden bemutatta a 30 fõnyi
alapi polgárõrséget, kiemelve, hogy szoros
kapcsolatot ápolnak mind az önkormány-
zattal, mind a helyi körzeti megbízottal, in-
tézményvezetõkkel. Figyelmük legfõképp a
két legkiszolgáltatottabb korosztály: az idõ-
sek és a fiatalok felé irányul.
„A háborítatlan, nyugodt hétköznapok
megteremtése közös ügyünk” – fogalmazta
meg a polgármester asszony az ezt követõ
elõadások mottójaként.
Dr. Túrós András rendõr altábornagy úgy
vélekedett: A közbiztonság olyan, mint a le-
vegõ – ha van, senki sem veszi észre, ha
nincs, fuldoklunk, kiabálunk és kritizáljuk a
szerveket. Magyarországon kiegyensúlyo-
zott közbiztonság van, a rendõrség tökéle-
tesen eleget tesz a feladatának. Lassan ki
lehet jelenteni, hogy a sok változás követ-
keztében jó a közbiztonság. Persze, ez nem
egyszereplõs történet. Össze kell fogni a
rendõrségnek, önkormányzatoknak (me-
lyek az eszközök biztosításában tudnak
közremûködni), tanintézeteknek és egyhá-
zaknak (melyek a deviáns viselkedés kerü-
lésére, 10 parancsolat betartására ösztönzik
az embereket) és polgárõrségeknek. A pol-
gárõrség hungarikum, mely 24 éve jött lét-
re. (Habár az 1910-20-as években is létezett
már, de fegyveres és egyéb küldetések céljá-
ból.) A legegységesebb, legfelelõsebb szerv
Magyarországon, mely biztosítja az embe-
rek biztonságát önkéntes módon. Mára kü-
lön törvény szabályozza a polgárõrségek
mûködését, egységes a megjelenés, 300-400
ezer Ft támogatást kapnak az egyesületek –
meghatározó tényezõvé vált a polgárõrség.
Jelenleg 50 ezer polgárõr van az országban.
Mivel az utóbbi években nagy volt a fluktu-
áció, ezért szükséges stabilizálni a létszá-
mot és fiatalítani. Jövõ évtõl 14-18 éves fia-
talokat is szeretnének soraikba toborozni.
Fontos az is, hogy folyamatos polgárõrszol-
gálat legyen, egy település se maradjon
rendõri vagy polgárõri szolgálat nélkül. Ki-
emelt szerepe van a polgárõröknek az idõs

emberek biztonságáról való gondoskodás-
ban, szükség esetén karitatív módon is, va-
lamint a külterületek védelmében.
Varga Gábor az önkormányzatok szemszö-
gébõl beszélt arról, hogy mit tehetnek a te-
lepülések a közbiztonság érdekében. Visz-
szatekintésében a 90-es évektõl végbement
társadalmi, rendvédelmi változásokról
szólt. Kijelentette: a polgárõrség feladata a
megelõzés, elrettentés, megfigyelés, a tár-
sadalmi rend biztosítása. Hogy a polgárõr-
ség jól mûködjön, ahhoz elengedhetetlen
az önkormányzatok katalizátor-szerepe
(pályázatok révén, technikai eszközök be-
szerzésével, karbantartásával stb.), egy jó
önkormányzati mûködés és segítség,
ugyanakkor egy jó polgárõr-vezetõség,
mely igazi hivatástudattal végzi a csapat
szervezését. Nagy kihívás a jövõben a pol-
gárõrszervezetek közötti együttmûködés.
Hozzátette: a megfelelõ vagyonvédelemért
elsõként a lakosságnak kell tennie, aztán a
polgárõrségnek és a rendõrségnek.
Zámbó Péter rendõr ezredes (Alap szülöt-
te, Zámbó Tibor mezõszilasi iskolaigazgató
testvére) szerint minden helyben dõl el.
Van, ahol olyan nagy elismerésnek örvend
a polgárõrség, hogy légi szolgálatot, illetve
lovas egységet is szerveztek. Úgy látja, hogy
általánosságban az állampolgár még mindig
a rendõrökre vár, mert ezt szoktuk meg az
elmúlt rendszerben. A polgárõrség azon
van, hogy ez a szemlélet megváltozzon.
Ahogy a bûnözés társadalmi termék, úgy a
polgárõrség létrejötte is az; mert igény volt
rá, mert akart magán segíteni a helyi közös-
ség. Céljuk a 70-90 ezer fõs létszám. Számos
idézettel és statisztikával színesítette elõ-
adását.
Cseh István arról beszélt, hogyan értek el
idáig: Olyan polgárok szerettek volna pol-
gárõrök lenni, akik spontán úgy gondolták,
hogy nemcsak várni kell otthon, hanem ten-
ni akartak. Az önkormányzatok is segítet-
ték a megalakulást. Annak idején nem volt
törvényi háttér; egyesületi alapszabály
szabta meg a mûködést. A polgárõrök mun-
kája alapján olyan bizalom alakult ki, hogy
például a postást kísérhették. Ma már olyan
nyilatkozatok hangzanak el rendõrség ré-
szérõl, hogy nincs közbiztonság polgárõr-
ség nélkül. Életmentõ csoportjuk is van, és
segítséget nyújtanak a katasztrófavédelem-
nek, például árvíz esetén.
A megyei vezetõ az intézmények és partne-
reik közremûködését, erkölcsi támogatását

kérte a polgárõrség fiatalításában, a lét-
szám növelésében; Varga Gábortól pedig
azt kérte, hogy indítsák újra a központi
gépkocsipályázatot, és ne zárják le olyan
hamar.
Méhes Lajosné megragadva a szót hangsú-
lyozta: A legfontosabb kulcsszó a bizalom,
aminek kialakulásához hosszú idõ kell.
Fontos, hogy olyan rátermett vezetõ álljon
a polgárõrség élén, aki mellé egy cél érdek-
ben, egy értékrend szerint fel tudnak sora-
kozni a tagok.
Budavári Árpád elõadásában – nemzetközi
példákra kitekintve – praktikus válaszokat
próbált adni arra, hogy milyen eszközök
vannak a települések kezében a jó közbiz-
tonság elõmozdítása érdekében. Bevezetõ-
jében leszögezte: hogy mi számít jó közbiz-
tonságnak, az közös konszenzus kérdése.
Amitõl a polgárok veszélyeztetve érzik ma-
gukat, azt kell kezelni, megválaszolni. A
rendõrkapitány a térfigyelõrendszerek kö-
ré koncentrálta gondolatait, hiszen sokan
ezektõl várják a bûnözés jelentõs csökkené-
sét. De ez is csak más eszközökkel kombi-
nálva lehet hatékony. Mert ha nincs követ-
kezmény, ha reagálás nélküli a kamera-
rendszer, akkor ott nem fog csökkenni a bû-
nözés. Szólt a magyar tapasztalatokról és
arról is, hol és hogyan érdemes kamerázni.
Elmondta: nem is gondolnánk, milyen fon-
tos szerepe van a megfelelõ közvilágításnak
a közbiztonságban! Érdekességként két ap-
ró, olcsó, de hatásos eszközt is bemutatott:
egy hordozható segélyjelzõt, illetve egy aj-
tónyitás-érzékelõ és -blokkoló riasztót.
Hozzászólóként Zámbó Tibor azt mondta:
nem érzi olyan jónak a közbiztonságot ak-
kor, amikor sok pénzt kell költenie az ott-
hona biztonsági rendszerének kiépítésére.
Intézményvezetõként úgy látja, a rendõrség
leterhelt, nincs kapacitása a régen jól mû-
ködõ programokra, mint pl. a DADA.
Ezért is lényegesnek látná a polgárõrség
szerepvállalását az iskolákban, elõadások-
kal, programokkal segítve a nevelést.
Mint azt Kapoli Zoltántól, a Sárbogárdi
Polgárõr Egyesület vezetõjétõl megtud-
tam: középiskolás diákoknak lehetõségük
van polgárõrségnél ledolgozni kötelezõ kö-
zösségi munkájukat, ami a szervezetnek is
nagy segítség, hiszen nagyobb létszámmal
több szolgálatot tudnak ellátni a területen.

Hargitai–Kiss Virág
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Álmaimban Amerika 2.
Rózsa: – Az elején, júniusban hideg volt,
akkor még takarók alatt reszkettünk.
– Nem erre készültetek?
Rózsa: – Én 30 fokra készültem. Nappal
így is volt, de éjszaka nagyon hideg volt.
Augusztusban kezdett el tikkasztó meleg
lenni.
Bence: – Én is úgy készültem, hogy rövid-
nadrágban mászkálok egész nyáron. Hát,
nem jött be. 100 km-re voltam a kanadai
határtól, ráadásul bent a nagy erdõségben.
80 % volt a minimum páratartalom egész
nyáron. Elkezdtem futni, hogy formában
legyek, de 10 méter után folyt rólam a víz,
alig kaptam levegõt. Elmentünk kajakoz-
ni, és ott is 10 perc után kifulladtam, mert
nem arra van ráállva az európai tüdõ. De a
végére hozzászoktam.
– Így még dolgozni is egészen más, hogy telje-
sen lefárad a tested az új körülménytõl.
Bence: – Olyan szempontból viszont jó,
hogy kitisztítja a tüdõt meg a testet. Rá-
adásul amellett, hogy magas volt a páratar-
talom, nagyon hideg volt nálunk. Ró-
zsáéknál nem volt olyan hideg az óceáni
éghajlat.

– A táborban illetve a resorton mennyire volt
hajtás?
Rózsa: – Komolyan vettek mindent. Ami-
kor dolgozni kellett, akkor nem lehetett
semmi mást csinálni.
– 8 órás munka volt, vagy több?
Rózsa: – Én 9-kor kezdtem reggel, és attól
függött a munkaidõm, hogy meddig ma-
radnak a gyerekek. Délután három körül
már végeztem. Csoportok váltották egy-
mást naponta. Ételt kellett felszolgálni,
ami nagyon húzós volt. Mint egy rendes ét-
teremben, amikor kérik az ételt, akkor oda
kell vinned, nem késhetsz.
– Betanítottak, hogyan kell a tányérokat felso-
rakoztatni a karodra?
Rózsa: – Golfkocsival vittük a tányérokat
meg a nagy lábasokat a konyhától a kinti
étkezdéig.

– A gyerekekkel mennyire volt közvetlen a vi-
szony?
Rózsa: – Én csak akkor beszéltem velük,
amikor megkérdeztem, hogy milyen ételt
kérnek. Mivel kisegítõ személyzet voltam,
a gyerekekkel nem nagyon lehetett kom-
munikálni. Egyébként egy házaspáré a tá-
bor, és úgy viselkedtek, mintha a második
szüleink lettek volna. Mindenben lehetett
számítani rájuk.
– Hányan voltatok kollégák?
Rózsa: – A konyhán öten dolgoztunk. A
nemzetközi személyzet nyolc fõbõl állt.
– Honnan jöttek? Volt még magyar rajtad kí-
vül?

Rózsa: – Egy magyar lány volt rajtam kívül,
õ Dunaföldvárról jött. Angolok voltak, egy
cseh lány és egy lengyel fiú.
– A magyar lánnyal magyarul beszéltetek,
vagy vele is angolul?
Rózsa: – Az elején próbáltunk angolul be-
szélni a többiek miatt, de nyár vége felé,
amikor már nagyon fáradtak voltunk és
nem volt kedvünk gondolkozni, csak ma-
gyarul beszéltünk. Volt, akit zavart, de a
nyár végére már nem érdekelt.
– Bence, neked mi volt a dolgod a munkahe-
lyeden?

Bence: – Hasonló munkakörben voltam,
mint Rózsa. Konyhai személyzet voltam és
karbantartó. Egy szabadnapunk volt he-
tente. Reggel 7-tõl dolgoztam 11-ig, utána
déltõl 3-ig, aztán 6-tól 9-ig. Szabad idõm-
ben elmentem kajakozni, olvastam, sétál-
tam, tévéztem. Nagyon élveztem a mun-
kát, a konyhai munkát (mosogatás, pincér-
kedés) kifejezetten szerettem.
– De itt nemcsak gyerekek voltak, hanem
mindenféle korosztály, családok.
Bence: – Ez egy nagyon különleges tábor
volt. Egy idõsebb házaspár volt a fõnö-
künk. Kicsit idegesek voltak, pattogósak,
de ez az összes amerikaira jellemzõ, mert a
munkát nagyon-nagyon komolyan veszik.

A séfünk például azon panaszkodott, hogy
neki miért kell elmenni szabadnapra piros
betûs ünnepen, mert õ inkább dolgozna,
akkor is, ha nem kap érte pénzt.
Karbantartóként minden reggel a tavak
partját gereblyéztük. 5 tó volt a területen.
Összeszedtük a szemetet és szétvertük a
hódvárakat, mert a hódok sûrûn lakják ezt
a területet, és a télre készülve ahol tudnak,
mindenhol várat építenek. Emiatt viszont
nem tudnak csónakázni az emberek és
megemelkedik a vízszint. Elkezdik nap-
szálltakor, összeszedik a rõzsét meg min-
dent, amit tudnak, ezt berakják egy szû-
kebb helyre (ahonnan a legnehezebb ki-
szedni, természetesen) és ott elkezdik épí-
teni a várat – majdnem embermagasságút
képesek egy este alatt felépíteni. Regge-
lente láncfûrésszel, kaszával, kapával kel-
lett széjjelszedni, úgy összecsomózták az
egészet.
– Miért volt ez egy különleges tábor?
Bence: – 1902-ben 13 család úgy gondolta,
hogy vesznek egy hatalmas telket és együtt
járnak ide nyaralni. Ugyanazok a családok
járnak ide 100 éve. Azt mondták, hogy
nem nagyon van Amerikában hasonló. Sok
elhunyt családtagnak itt szórják szét a
hamvait, és tartanak keresztelõket is.
– A magyarok a ti területeteken mennyire vol-
tak unikumok?
Rózsa: – Én olyan táborban voltam, ahol
már voltak magyarok elõttem, úgyhogy
nagy meglepetést nem okoztunk a másik
magyar lánnyal. De még mindig elcsodál-
koznak azon, hogy milyen gyorsan beszé-
lünk, és furcsállják a nyelvet. Amúgy sze-
rettek minket.
– Tipikus elõítéletek nem bukkantak föl?
Rózsa: – Volt egy srác, aki azt mondta,
hogy mi a kommunizmusban élünk még
mindig, és nálunk még internet sincs. Fel-
világosítottam, hogy nem Kelet-Európa
vagyunk, hanem Közép-Európa, van in-
ternet, és nem a kommunizmusban élünk.
Mindenki más teljesen normális volt.
Bence: – Eléggé szûk látókörûek tudnak
lenni az amerikaiak, akármennyire is jó
szándékúak.
– Holott Amerika úgynevezett olvasztótégely.
Bence: – Tõlem megkérdezték, hogy Ma-
gyarországon eszünk-e pizzát, és amikor
beszélgettem az egyik 22 éves sráccal a fil-
mekrõl, megkérdezte: „Magyarországra
kazettán hozzák be a filmeket? Vannak
mozik? Szoktatok nézni tévét?” Szerintem
ez nem is igazából elõítélet.
Rózsa: – Beskatulyáznak.
– Vagy pedig alulmûveltség.
Bence: – Õk a gimiben nem úgy tanulnak
Európáról, mint mi Amerikáról. Nekik
Európa Franciaország, Olaszország meg
Anglia, mi már nem igazán létezünk.
– Ahol te voltál, ott korábban voltak magya-
rok?
Bence: – Igen, elég sokan. De könnyen
összemostak minket a lengyelekkel. Azért
általában jellemzõ, hogy a lengyeleket és a
magyarokat szeretik.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág



Lakóház falának ütköztek
Lakóház falának ütközött egy személyautó Sárbogárdon, a Tinódy úton. Összesen hár-
man ültek az autóban, akik közül egy könnyû, kettõ pedig súlyos sérüléseket szenvedett,
akiknek a kimentéséhez a sárbogárdi hivatásos tûzoltók nyújtottak segítséget. Az épület
átvizsgálásához statikus szakembert hívtak a helyszínre, aki megállapította, hogy a lakó-
ház nem életveszélyes, lakható maradt.
Egy személyautó Sárbogárdon, az Abai úton hagyta el az úttestet november 24-én. Ki-
döntött egy jelzõoszlopot és egy telefonpóznát, mielõtt az út mellett lévõ lakóház falának
ütközött. Ezt követõen a vízelvezetõ árokban keresztbe fordulva állt meg. A gépkocsive-
zetõ a mentõk tájékoztatása szerint nem sérült meg, de további kivizsgálás céljából kór-
házba szállították. Utasai nem voltak az autónak. A családi házban statikai sérülés nem
keletkezett, a sárbogárdi hivatásos tûzoltók a gépjármû áramtalanítását végezték el.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Büntetést a hanyagoknak!
A Nyílt tér rovatban múlt héten megjelent
egyik Árpád utcai lakossági véleménnyel
kapcsolatban egy másik Árpád utcai lakó
azon álláspontjának adott hangot, hogy jo-
gosnak tartja a bokrok meg-
nyesését a Gilice köz környé-
kén, mert nem lehetett kilátni a
dzsumbujtól a Gilice közbõl az
Árpád utcára, ami egy útke-
resztezõdésben különösen bal-
esetveszélyes. Tavaly az önkor-
mányzat tett rendet, most meg
az E.ON, pedig ez elsõsorban a
lakók dolga lenne. De sajnos
sok a gondozatlan udvar és ut-
cafront, van, ahol járhatatlan a
járda a fûcsomók és belógó
ágak miatt. Több helyen nem
folyik el a víz az árokban, mert azt se
pucolják. Véleménye szerint meg kellene
büntetni a hanyag lakosokat.

Rendõröket a zebrákhoz!
Majdnem elütötte a zebrán átkelni készü-
lõ gyerekeket egy darus autó Sárbogárd
központjában, amikor lekerülte a COOP
elõtt álló járatos buszt – mesélte egy járó-
kelõ. Nemrég a gimnáziumnál lévõ zebrá-
nál történt baleset a sofõr hibájából. Hiába
figyeli és bünteti a rendõrség idõnként a
gyalogátkelõnél kötelezõ elsõbbségadás
be-, illetve be nem tartását, még mindig
vannak sokan, akik nem állnak meg a gya-
logosoknak. A tapasztalatát velünk meg-
osztó járókelõ szerint a forgalmasabb idõ-

szakokban, fõleg a gyerekek miatt, jó
lenne rendszeres rendõri vagy polgárõri
jelenlét. De a legjobb szolgálatot egy lám-
pa tenné.

Vadak
Az OMV-benzinkút mellett hangulatos pi-
henõparkot alakított ki a volt Közév Kft.
(ma Dészolg) abból a célból, hogy az eset-
legesen várakozó utazók kellemesen tölt-
hessék itt az idõt a továbbutazásig, és a
környékbeliek is hasznát vegyék ennek a
helynek.
Egyes fiatalok elõszeretettel járnak ebbe a
parkba, ami nem is lenne baj, ha úgymond
nem piszkítanának a saját fészkükbe. Mert
ahol az idejüket töltik, ott kõ kövön nem
marad.

Az elmúlt hét végén betontuskóval együtt
fordítottak ki két padot, kidöntöttek egy
táblát, egy kukát és két ülõalkalmatosságot
a domb aljába, a vízbe dobtak. A pavilon
körül és amerre jártak, eldobált italosüve-
gek, zsebkendõ, mûanyagpohár, cigaret-
tásdoboz, az asztalon két elolvadt pohár
nyoma és feliratok tömege.
Érthetetlen és rettentõen felháborító a vi-
selkedésük, hiszen elõbb-utóbb nem lesz
hova járniuk nekik sem, ha szétrombolnak
mindent.
Fontos, hogy ha bárki szemtanúja randalí-
rozásnak, akkor azonnal tegyen bejelen-
tést a rendõrségen vagy a polgárõrségnél,
mert akkor van esély nyakon csípni az el-
követõket!

Hargitai–Kiss Virág

KÉK HÍREK

Kézre került rabló
A sárbogárdi egyenruhások 2014. novem-
ber 21-én 15 óra 10 perckor a Köztársaság
úton ellenõrizték egy személygépkocsi 26
éves vezetõjét. A rendõrök megállapítot-
ták, hogy a pilisvörösvári nõ ellen a Buda-
környéki Járásbíróság rablás bûntett elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt el-
fogatóparancsot bocsátott ki, ezért P. Eri-
kát elfogták és a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságra elõállították, ahol gyanúsított-
ként hallgatták ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Fokozott ellenõrzés
Sárbogárd térségében

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi
területén 2014. november 28-án 16 óra és 24
óra között megerõsített rendõri jelenlétre kell
számítani.
A rendõrök 2014. november 28-án 16 óra és 24
óra között a Sárbogárdi Rendõrkapitányság ille-
tékességi területén fokozott ellenõrzést tarta-
nak. Az ellenõrzés elsõdlegesen az ittas állapot-
ban és a vezetési képességre hátrányosan ható
szer befolyása alatt történõ jármûvezetés
visszaszorítására irányul. A járõrök a passzív
biztonsági eszközök, azaz a biztonsági övek,
gyermekbiztonsági rendszerek és a motorke-
rékpáros bukósisakok használatára is különös
figyelmet fordítanak.
Az ellenõrzés keretében a rendõrök személye-
ket igazoltathatnak, ruházatukat, jármûvüket
átvizsgálhatják, a közbiztonságra veszélyt je-
lentõ eszközöket, anyagokat lefoglalhatják.
A rendõrség mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy a fokozott ellenõrzés az állampolgáro-
kat ne zavarja, célja kizárólag a jogsértõ cselek-
mények megelõzése, illetve megakadályozása.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
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Hírek az alsószentiváni iskolából
Gyertyagyújtás

a hõsi halottakért
A Krajczáros Alapítvány az idén az I. világ-
háború centenáriuma alkalmából novem-
ber 11-én nemzetközi gyertyagyújtási
akciót szervezett.
Az 1993-ban létrejött közhasznú szervezet
háborús emlékhelyek gondozásával foglal-
kozik, fõleg az Isonzó és Doberdó térség-
ben, valamint a Felvidéken. 2014-ben a fõ-
védnöki tisztséget Böjte Csaba testvér, a
dévai gyermekotthon-hálózat vezetõje vál-
lalta fel. Ismeretes, hogy az I. nagy világ-
égésben mintegy 10 millió katonahalott
volt, ebbõl 600 ezerre tehetõ a magyar
honvédek száma, akik fõként Olaszország-
ban, Doberdó, Isonzó és Piave térségében
veszítették életüket, de sokan küzdöttek
hõsiesen a keleti fronton is. Emléküket
számos katonanóta is õrzi (pl. Ha kime-
gyek a doberdói harctérre, Mikor mentem
Galícia felé, Harcok mezején stb.).
A Krajczáros Alapítvány képviselõinek
meggyõzõdésük (amellyel természetesen
mi is egyetértünk), hogy a csatatereken
maradt déd- és ükapáink küzdelmérõl
nem szabad elfelejtkeznünk. Hogy emlé-
kük ne halványuljon, 2014. november 11-
én örömmel csatlakoztunk a felhíváshoz és
gyertyagyújtással emlékeztünk az eleset-
tekre 11 óra 11 perckor e fontos történelmi
napon.

Pályaválasztási kiállításon
jártunk

„A Fejér Megyei Kormányhivatal Munka-
ügyi Központjának egyik kiemelt feladata
a pályát választó és pályakezdõ fiatalok
megszólítása, piacképes, gyakorlatorien-
tált tanácsokkal, iránymutatásokkal törté-
nõ ellátása. E szellemiség jegyében az idei
évben Székesfehérváron is megszervezik
november 14-15. között a pályaválasztási
kiállítást, melynek célja, hogy a pályavá-
lasztóknak egy helyen átláthatóvá, elérhe-
tõvé tegyék azokat az információkat, me-
lyek segíthetik a döntést.

Az érdeklõdõk a kiállításokon átfogó is-
mereteket szerezhetnek az egyes szak-
mákról, elsõsorban a megyében mûködõ
szakközép- és szakiskolákról, a felsõfokú
oktatási intézményekrõl, az iskolai rend-
szerû és iskolarendszeren kívüli továbbta-
nulási lehetõségekrõl, a hazai és az uniós
képzési és általános munkavállalási lehe-
tõségekrõl, a Munkaügyi Központ humán-
szolgáltatásairól, támogatási és ellátási le-
hetõségeirõl, a gyakorlati szakképzés lehe-
tõségeirõl, feltételeirõl, a kiállító iskolák,

kamarák és a gyakorlati képzést biztosító
munkáltatók bevonásával. A kiállításon az
oktatási intézményeknek lehetõséget ad-
nak oktatási formáik, tagozataik, fakultá-
cióik ismertetésére, az általuk végzett te-
vékenység, a náluk oktatott szakmák be-
mutatására, ezzel is ösztönözve a pályavá-
lasztás elõtt álló, vagy pályakorrekcióval
érintett fiatalokat, szüleiket a késõbbi
eredményes elhelyezkedés illetve vállalko-
zóvá válást megalapozó szakma- és pálya-
választásra.”
A kiállítás szervezõi állták a szavukat, így
nem bántuk meg azt, hogy ellátogattunk
Székesfehérvárra a 8. osztályosokkal. Va-
lóban valamennyi jelen lévõ iskola és kép-
zési hely kitett magáért, számos prospek-
tust begyûjtöttünk a délelõtt folyamán,
ami remélhetõleg megkönnyíti a pálya- és
iskolaválasztást. Tölthettünk ki munka-
ügyi kérdõíveket (melynek jutalma hûtõ-
mágnes, vagy táska lehetett, választástól
függõen) és újdonságként nagy sikert ara-
tott a „részegszemüveg” kipróbálása is.
Ránézésre az egyik egy hegesztõszemüveg
benyomását keltette a nyolcvanas évekbõl,
míg a másik félresikerült búvárszemüveg-
re hasonlított. A szivárványszínben úszó
környezettõl egészen a kettõs látásig min-
dent megtapasztalhat az, aki felteszi a ré-
szegszemüveget. Így szemléltették, mint-
egy megelõzõ jelleggel azt, hogy az ember
mennyire nem ura saját mozdulatainak az
alkohol és a drog befolyása alatt.
A kiállítást megelõzõen a DENSO gyár-
ban tehettünk egy ismertetéssel egybekö-
tött sétát, ami azért volt hasznos, mert lát-
hattuk, hogyan mûködik egy gyár. Lehet,
hogy nem mindenki lesz majd injektor-
szerelõ (bár az idegenvezetõ kiterjedt is-
mertetéssel mindent megtett ennek érde-
kében, le a kalappal elõtte), de valamennyi
gyári üzem mûködése hasonló, így akik a
gyári munkában gondolkodnak, üzemi
munkásként képzelik el a jövõjüket, sze-
rezhettek róla némi tapasztalatot.

Kiss Attila

ÚJBORSZENTELÉS
A Sárbogárd–Sárszentmiklósi

Borbarátkör
tisztelettel meghívja a borosgazdákat

2014. november 29-én
10.00 órakor tartandó

újbor megszentelésére Molnár István
Petõfi-hegyi pincéjébe.

A borokat Mészáros János
római katolikus plébános áldja meg.

Vezetõség
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Cecei sulibörze
Parlamenti látogatás

Október 16-án, csütörtökön az 5. évfo-
lyammal kirándulni mentünk az Ország-
házba.
Sáregresrõl indultunk Budapestre, a Déli
pályaudvarra vonattal. A vonaton töltött
idõ nagyszerû hangulatban telt. Megis-
merkedtünk a fõváros tömegközlekedési
eszközeivel, a mozgólépcsõvel és a metró-
val. Sokunknak ez volt az elsõ élménye.
Elsõ megállóhelyünk a Hõsök tere, Buda-
pest legtágasabb, legnagyobb millenniumi
emlékmûve. A Hõsök tere az elõtte fekvõ
Andrássy úttal a Világörökség része.

Majd az Országház megtekintése követke-
zett, melyben segítségünkre volt egy ide-
genvezetõ hölgy, akitõl sok érdekességet
hallottunk a történelmünkrõl. A látogató-
központon keresztül egy díszesen aranyo-
zott lépcsõházon keresztül vezetett a séta,
ezt követõen az üléstermet tekinthettük
meg a karzatról, majd a társalgó követke-
zett, amiben híres Zsolnay-szobrok látha-
tók és Európa legnagyobb kézi csomózású
szõnyege.

Ezután a kupolacsarnokba sétáltunk, ahol
megnéztük a Szent Koronát és a koronázá-
si jelvényeket. A díszlépcsõházban az õr-
ségváltást tekintettük meg.
A Parlament elõtt, a Kossuth téren a dísz-
õrség színvonalas bemutatóját is szeren-
csénk volt látni az õrségváltás elõtt, és le-
hetõséget kaptunk az õröktõl a közös fotó-
zásra.
Parlamenti látogatásunk után átsétáltunk
a Lánchídon, ami Budapest legrégibb, leg-
ismertebb hídja, a magyar fõváros egyik
jelképe.
Köszönet az osztályfõnököknek, Judit né-
ninek és Icu néninek a sok sétáért, a renge-
teg lépcsõért és a feledhetetlen élményért.

Jobban Márton 5. a

Cecei siker Felsõrácegresen
Az Illyés Gyula emlékére évente megren-
dezésre kerülõ szavalóversenyen jártunk
Felsõrácegresen, az iskolamúzeum épüle-
tében. A versmondóknak két verssel kel-
lett készülniük: egy szabadon választott
Illyés-verssel és egy 20. századi költõ versé-
vel.
Iskolánkból Le-
hota Eszter 5. b
osztályos tanuló
vett részt a meg-
mérettetésben,
aki Illyés Gyula
Viharban címû
versét és egy kor-
társ költõ, Bella
István versét sza-
valta el, megsze-
rezve ezzel az
elõkelõ második
helyezést. Ez
azért is szép eredménynek mondható,
mert a versenyben csak két kategóriát állí-
tottak fel a szervezõk: 5–8. évfolyam és kö-
zépiskolai kategória. Eszter az 5-8. évfo-
lyamosok közt, egy nagyon erõs mezõny-
ben érte el nagyszerû elõadásával ezt a he-
lyezést.
Büszkék vagyunk a szép teljesítményére!

Ferencziné Fülöp Cecília felkészítõ pedagógus

„Szakmatúra”
A 8. osztályosoknak minden évben nagy
fejtörést okoz a továbbtanulás. Nehezen
hozzák meg a döntést, hogy mely iskolákat
jelöljék meg a felvételi lapokon. Ennek
megkönnyítésére november 14-én a Cecei
Általános Iskola 8. osztályos diákjai gyár-
látogatáson és pályaválasztási kiállításon
vehettek részt Székesfehérváron.

Elsõ körben gyárlátogatásra került sor.
Közel egy órát tölthettünk a Grundfos
gyárépületében. Kedvesen fogadtak min-
ket, és színvonalasan, a gyerekek számára
érthetõen mutatták be a gyár mûködését,
felépítését, munkafolyamatait és gépeit.
Bepillantást engedtek a termékeik elõállí-
tásának folyamatába, meggyõzõdhettek a
tanulók arról is, hogy a munkafolyamatok
elvégzéséhez milyen végzettségre van
szükség. Példákat állítottak ezzel a gyere-
kek elé, hogy a késõbbiekben milyen terü-
leten érdemes továbbtanulni, hogy a mun-
kaerõpiacon értékes, keresett szakmájuk
legyen.
Másodjára a pályaválasztási kiállításra kí-
sértük el a diákokat. Itt minden középisko-
la megmutathatta magát. A tanulók vá-
laszt kaptak a kérdéseikre, például kell-e
felvételit írniuk, milyen szakokra jelent-
kezhetnek, hogy valójában mit jelentenek
az egyes szakok, és nem utolsó sorban,
mely szakokon számíthatnak akár ösztön-
díjra is. A kiállító iskolák igyekeztek érthe-
tõvé, látványossá, kézzel foghatóvá tenni
bemutatójukat. Kipróbálhattuk, megfog-
hattuk, megkóstolhattuk az egyes iskolák
diákjai által készített termékeket.
Mondhatom, hogy a tanulóink jól érezték
magukat, választ kaptak kérdéseikre, és a
kiállítás hasznos segítséget nyújtott a dön-
tésük meghozatalában.

Ferencziné Fülöp Cecília
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Miklósi hírcsokor
Országos döntõben
a harmadikosaink

a Bolyai Anyanyelvi
Csapatversenyen

A Bolyai csapatversenyeket 2005 õszén
szervezték elõször az 5–8. osztályosok 4 fõs
csapatainak Budapest II-III. kerületeiben.
A verseny mára országossá bõvült a 3–8.
osztályosok számára, évfolyamonkénti fel-
adatokkal. A körzeti írásbeli fordulókat az
országos szóbeli és írásbeli döntõ követi. A
körzeti forduló után a verseny internetes
felületén már megismerhetõk a megyei
eredmények. Az országos döntõre a me-
gyék évfolyamonkénti elsõ helyezettjei
mehetnek. Ennek helyszíne idén is a buda-
pesti Baár-Madas Református Gimnázi-
um és Általános Iskola és a Fillér Utcai Ál-
talános Iskola lesz.

„November 21-én délután négy csapattal
indultunk Székesfehérvárra a Bolyai
Anyanyelvi Csapatverseny ünnepélyes
Fejér megyei eredményhirdetésére. Azt
tudtuk csupán, hogy csapataink több évfo-
lyamon benne vannak a megyei elsõ hat-
ban, de pontos eredményt nem ismertünk,
így nagy volt az izgalom. A délután felül-
múlta a várakozásunkat, ugyanis az alábbi
eredmények születtek.
Harmadik évfolyamon az ABC bajnokok
csapata (Kazsoki Martin, Nagy Judit, Si-
mon Izabella és Tatai Sándor), Irányi Ró-
zsa és Kisné Paczona Ildikó tanítónõk fel-
készítésével, 1. helyezést értek el, így de-
cember 6-án az országos döntõn õk képvi-
selik majd Fejér megyét. A másik 3. évfo-
lyamos csoport (Bögyös Barbara, Handa
Barnabás, Kelemen Csongor, Lénárt
Gréta), szintén Irányi Rózsa tanítónõ ve-
zetésével, szép eredménnyel végeztek a 4.
helyen. A felsõsök is büszkén vehették át a
Teleki Blanka Gimnázium igazgatójától a
díjakat, hiszen a 7. évfolyamosok (Csecset-
ka Bianka, Magyar Zsuzsa, Simon Kata és
Zelman Fanni) megyei 2. helyezést értek
el Vorozsilnik Anita magyartanáruk felké-
szítésével. A 6. évfolyam (Ellenbruck
Krisztina, Farkas Margit, Inotai Laura és
Tatai Boglárka) úgyszintén az élmezõny-
ben végzett, hiszen megyei 3. helyezettek
lettek. Õket is magyartanáruk, Zelmanné

Varga Zsuzsanna készítette fel a verseny-
re.
A sikerek arra buzdítottak bennünket,
hogy jövõre is induljunk ezen az izgalmas
csapatversenyen, melynek sikere nemcsak
az egyéni tudáson, de az összedolgozás
képességén is múlik.”

Középiskolák
bemutatkozása

Idén ötödik alkalommal rendezett isko-
lánk pályaválasztási börzét a továbbtanu-
lás elõtt álló tanulóknak. Az elmúlt hét
hétfõjén zsúfolásig megtelt a könyvtárte-
rem 7. és 8. évfolyamos diákokkal, szüleik-
kel és az õket tanító felsõs tanárokkal. Ér-
kezett elõadó a Fejér Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamarából, Székesfehérvárról a
Vörösmarty Mihály Ipari Szakképzõ Isko-
lából, Dunaújvárosból a Hild József Szak-
középiskolából, és Sárbogárdról a Petõfi
Sándor Gimnáziumból. Felvilágosítást
kaptak a gyerekek minden továbbtanulá-
sukat érintõ kérdésrõl, arról, hogy melyik
intézménytípus kinek a legalkalmasabb,
melyek a felvételi követelmények, kinek
kell alkalmassági vizsgát tenni, milyen le-
hetõségeket nyújt egy-egy intézmény a ta-
nulás mellett a szabad idõ hasznos eltölté-
sére. A középiskolákból érkezõ igazgató-
helyettesek részletesen beszéltek arról is,
hogy a jövõ év szeptemberétõl iskolájuk-
ban milyen osztályok indulnak majd.

Egészséghét és Életrevaló
program

Iskolánkban õsszel és tavasszal egy-egy he-
tet tematikusan az egészségnek szente-
lünk. Az idei õszi egészséghét november
17-e és 19-e között bõvelkedett esemé-
nyekben. Hétfõn és szerdán reggel gyü-
mölcs-, vagy gyógynövényteával kezdhet-
ték a napot a fázósak és a szomjasak, me-
lyet a diákönkormányzat képviselõi kínál-
tak a folyosón. Napközben kérdõívet töl-
töttek ki, védõnõ, mentõk, rendõrség köz-
remûködésével elõadásokat hallgattak,
bemutatókat láttak a tanulók az egészsé-
ges életmódról. Csütörtökön és pénteken
a pedagógusok vettek részt egy képzésen,
melynek célja az életünket alapvetõen be-
folyásoló hét szokás elsajátítására irányuló
iskolakultúra-fejlesztés. A program az or-
szág több iskolájában – Budaörs, Sellye,
Velence – sikerrel mûködik.

Gyémántdiplomás
tanítónõ

Díszdiplomás pedagógust köszöntöttünk
az iskolánkban szervezett ünnepség kere-
tében november 21-én, pénteken, 14 órai
kezdettel. Gyémántdiplomát kapott Var-

ga Lajosné, melyet Szilágyiné Németh Sa-
rolta tankerületi igazgatótól és a város kö-
szöntését is tolmácsolva dr. Sükösd Tamás
polgármestertõl vehetett át szeretett isko-
lájában. A székesfehérvári tanítóképzõ
jogutódja által kiállított diploma dékáni
kísérõlevelének sorai méltán szólnak Ica
nénihez. Hiszen hatvan évvel ezelõtt meg-
kapott diplomája „élõvé vált”, megeleve-
nedett az évtizedek alatt. Gyermekek so-
kaságát nevelte, tanította áldozatos mun-
kával a betûvetésre, olvasásra, számolásra,
az életre. A sárszentmiklósi pedagógusok
legendás, nagy generációjának egyik meg-
határozó tagja csillogó szemmel és öröm-
mel emlékszik a felnõtté vált tanítványok-
kal, akikben ma is ott látja azt a hajdani kis-
gyermeket. A Dégen eltöltött 13 év után
lett Sárszentmiklós 1966. szeptember 1-jé-
tõl otthona és iskolája egészen 1989. au-
gusztus 31-éig, nyugdíjazásáig. Németh
László szerint „Az, hogy az iskola – és ben-
ne a tanár – milyen volt, csak jó tíz évvel az
iskola elvégzése után kezd kiderülni. A ta-
nár nem is tudja – fogalma sincs –, hogy mi-
kor hat igazán a növendékre egy gesztus-
sal, egy szóval, odavetett tréfás félmondat-
tal.” Az ünnep, a gyémántdiploma átadása
meghitt alkalom volt arra, hogy tanítvá-
nyai, kollégái megvallják, Ica néni gesztu-
sai, szavai, tréfás mondatai észrevétlen
mértékké váltak bennük. Az ünnep alka-
lom volt arra, hogy a gyémántdiploma
mellé átadják számára a legnagyobb elis-
merést, ami adható az életben egy tanító-
nak: kimondják a tanítványok köszönetét
azért, hogy hatvan évvel ezelõtt a tanítói
pályát választotta élethivatásul.

Horváth Ferencné igazgató

Ica néni érzéseit 60 év címmel többek kö-
zött így fogalmazta meg:

„Életemben sok jót és szeretetet kaptam,
A tanítványok emléke
örökké velem marad.

Álmomban gyakran visszatérnek
a régi események,

Ilyenkor együtt vagyok azokkal
a kollégákkal, akik elmentek.

Mert feledni nem lehet
az együtt töltött éveket,

Sok közös programot, ezt a kedves épületet.
A fiatal kollégákat arra kérem igaz szívvel,

Ezt a pályát és a gyerekeket
nagyon szeressétek!”

MiSulink újságíró szakkör
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Kossuth-morzsák
NOVEMBER

Iskolánk 5-6-7. osztálya november 6-án tanulmányi kiránduláson
vett részt. Úti céljuk Rétimajor volt, ahol mindazt láthatták, ami-
rõl tanultak, vagy tanulni fognak a környezetismeret-órákon. Mi-
lyen is a tó? Milyen a vízpart és annak élõvilága? Megnézték a ná-
di iskolát, a madárlest és a halászkunyhót. Utána óriási sétát tet-
tek, hallgatva a madarak hangját, élvezve a friss levegõn eltöltött
idõt. A nap zárásaként játszottak a szabadtéri játékokkal.
Köszönet a Református Egyház Idõsek Otthona igazgatóságá-
nak, hogy rendelkezésre bocsátották buszukat a szállításhoz! Él-
ményekkel gazdagon, bár kissé fáradtan érkeztek vissza az iskolá-
ba a gyerekek.

Németh Lászlóné

November 11.: Márton-nap alkalmából ismét összegyûlt az iskola
apraja-nagyja. A 7-8. osztály már délelõtt folyamán szorgosko-
dott a konyhában, hogy vendégül láthassák társaikat. Mert ki
Márton-napkor libát nem eszik, egész évben éhezik! Ezért egy kis
libazsíros, paprikás, hagymás kenyér volt a meglepetés. Elsõként
az osztályok egy-egy Márton-napi totót töltöttek ki. Utána vá-
laszthattak kézmûves-tevékenység és filmnézés közül. A Ludas
Matyi nézése közben gyorsan fogyott a kenyér, majd jóllakottan
szívesebben ment a kézmûvesteremben a Márton-napi ludak ké-
szítése. A vidám hangulatú nap zárásaként megállapíthattuk,
hogy az elkövetkezõ évben nem fogunk éhezni.

November 13.: TE IS nyitórendezvényen vett részt tíz kiválasztott
tanulónk, akik a pályázatnak aktív szereplõi lesznek. A TÁMOP-
3.1.13-12-2013-0001 kódjelû, kiemelt projekt keretében a Magyar
Diáksport Szövetség újragondolja az iskolai testmozgás és az ön-

kéntesség kapcsolatát. A program célja: olyan iskolai közösségek
kialakulása, amelyekben a társas támogatás kiemelt szerepet kap.
A TE IS program az iskolai színtéren megvalósuló programok ál-
tal a külsõ erõforrások, valamint a helyi szereplõk élményszintû,
játékos bevonására is kísérletet tesz. A program olyan módszerta-
ni elemekkel gazdagítja az iskola mindennapjait, amely hozzájá-
rul a társasközpontú és egészségtudatos iskolai kultúra kialakulá-
sához.

Rohonczyné Csillag Henrietta

November 17.: Nagy öröm érte a héten iskolánkat. Ennek elõzmé-
nye, hogy 2014 szeptemberében pályázatot nyújtottunk be ÖKO-
ISKOLA címre, melyben az egyik pont tartalmazta a szelektív
hulladékgyûjtést. Ezzel szeretnénk diákjainkban még jobban tu-
datosítani a környezetvédelem fontosságát. Ezt megcélozva kér-
tünk és kaptunk segítséget a Vertikál Zrt.-tõl. A segítséget 12 db
80 l-es hulladéktároló edény formájában hétfõ reggel ki is szállí-
tották nekünk. Ezzel biztosítani tudjuk a papír, a mûanyag és
egyéb hulladék szelektálását.

Iskolánkban eddig is fontos szerepet kapott a PET-palack és a
mûanyagkupak gyûjtése. Évente kétszer, õsszel és tavasszal pa-
pírgyûjtést szoktunk szervezni. Sok interaktív és közösségi felada-
tot tervezünk a gyerekeknek a szelektálás bevezetésével kapcso-
latban, és az év folyamán még több játékos és komoly feladattal
szeretnénk megbízni Õket is. Tanulóinknak nagyon fontos a kör-
nyezettudatos életmód megismerése és a fenntarthatóság biztosí-
tása.
Ezúton szeretnék tanulóink és dolgozóink nevében köszönetet
mondani a Vertikál Zrt.-nek és Ferencz Kornél vezérigazgató úr-
nak az iskolánknak nyújtott segítségért és Tófalvi Tünde haszon-
anyag-koordinátornak a kapcsolattartásért, a gyors szervezésért.

Bodokiné Szakács Beáta

November 25.: A legkisebbek közül 10 tanulónk mesedélutánra
volt hivatalos a Kippkopp Óvodába. A gyerekek most is, mint
mindig, nagyon jól érezték magukat a színvonalas elõadáson.

WJ
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Evangélikus
futballkupa

Elsõ ízben rendezett Sárbogárdon
evangélikus futballkupát a Fejér–Ko-
máromi Evangélikus Egyházmegye
gyülekezetei számára Nagy Gábor, Súr
evangélikus lelkésze. A rendezvény tör-
ténetében ez volt a nyolcadik alkalom.
Minden évben egy-egy gyülekezet vál-
lalja, hogy helyet ad az eseménynek.
Bõjtös Attila, a sárbogárd–sárszentmik-
lósi gyülekezet munkatársa felajánlotta,
hogy szívesen látnák vendégül ebben az évben a kupát, ahol a gyü-
lekezetek focicsapatai, ifjúsága mérkõzhetnek meg egymással
barátságos meccsek keretében.
A reggeli áhítatot követõen a miklósi evangélikus templomból a
miklósi iskola csarnokába sétáltak át a résztvevõk, összesen közel
80 fõ. 7 csapat nevezett, s velük együtt érkeztek szurkolónak a csa-
ládtagok, barátok, gyülekezeti tagok.

A sárbogárdiak lelkes csapata a gyülekezet tagjaiból és a hittanos
gyermekek szüleibõl állt össze. Nem a gyõzelemre hajtottak, hi-
szen nem errõl szólt a szombati együttlét, hanem a színvonalas, jó
hangulatú, közös játékról.
Minden résztvevõ elismerõ oklevelet kapott, az elsõ három helye-
zett érmet vehetett át, a gyõztes csapat pedig egy vándorserleget.
A bõséges és szeretetteljes vendéglátásról a gyülekezet gondos-
kodott.

Hargitai–Kiss Virág

Klubok találkozója
November 22-én Sárhatvanban a közeli települések klubjai gyûl-
tek össze, hogy együtt töltsenek egy mulatozással, szórakozással
teli estét. Díszvendégként az esten részt vett dr. Sükösd Tamás
polgármester, Erõs Ferenc képviselõ és felesége is.

A kis klubban sokan gyûltek össze, de sok jó ember kis helyen is el-
fér! A találkozóra a középbogárdiak és a mezõszilasiak jöttek el.
Elsõként a középbogárdiaktól hallhattunk egy verset a barátság-
ról és szeretetrõl. Majd a mezõszilasi asszonyok mutatták be te-
hetségüket country valamint rocky táncstílusban. Míg átöltöztek
a fellépõk, egy Németországból érkezett férfi örvendeztette meg
a közönséget különleges orgánumával, valamint két mezõszilasi
gyerkõc táncolt a kis Vuk zenéjére. Utolsóként az esemény házi-
gazdái, a sárhatvaniak adtak elõ mûsort, most kivételesen egy da-
rabot, de az nagy sikert aratott. A szép asszonyok most felvették
banyagúnyájukat, bemutatták, hogy is telik az öreg „asszonyok”
napja. A közönség és jómagam is könnyeinket törölgetve néztük
végig a színdarabot.

Nagy kacagások, rengeteg humor, jó hangulat jellemezte a klubok
találkozóját. Az est folytatásaként vacsorával és mulatozással zár-
ták a napot. A talpalávalót szinte hagyományként Csendes István
szolgáltatta.
Köszönöm a hatvaniaknak, hogy jó alaposan megnevettettek.

Mágocsi Adrienn

„TEMPLOMUNK” Alapítvány
A „TEMPLOMUNK” Alapítvány köszönetet mond az ado-
mányozóknak, akik adójuk 1 %-ával és adományaikkal támo-
gatták a mûködését. A befolyt összeget a Szent László-temp-
lom és a plébánia javítására, tatarozására fordítottuk.
Békés adventi készülõdést és örömteli karácsonyi ünnepeket
kívánunk!
Isten fizesse meg!

Tisztelettel: a Kuratórium

Meghívó
A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

képviselõ-testülete
2014. december 4-én (csütörtökön) 9 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST TART.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal tanácsterme

(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. Beszámoló az elmúlt idõszak tevékenységérõl, várható fel-
adatok. Elõadó: SRNÖ-elnök

Lakatos Péter, az SRNÖ elnöke
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Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy 2014. novem-

ber 25-tõl Cecén megkezdtük a csatornaszolgáltatást is.

Az elvezetett szennyvíz mennyiségét a vízfogyasztás

alapján számlázzuk. Ennek érdekében a településen

munkatársaink rendkívüli vízmérõ-leolvasást végez-

nek

2014. december 1. és 7. között.

Kérjük felhasználóinkat, tegyék hozzáférhetõvé a vízmé-

rõhelyeket.

A leolvasást napközben, munkaidõ után és hétvégén is

folyamatosan végezzük. Azokat a fogyasztóinkat, akiket

kétszeri megkeresésre sem érünk el, arra kérjük, hogy a

levélszekrényben hagyott leolvasólapot töltsék ki és pos-

tafordultával küldjék vissza, illetve honlapunkon keresz-

tül is bejelenthetik mérõállásukat december 15-ig.

A leolvasás célja a szennyvízhálózatra történõ csatlako-

záskori vízmérõállások rögzítése. Ezt követõen számlá-

ink a víz- és csatornaszolgáltatás díját már együttesen

tartalmazzák.

A leolvasás során kérjük felhasználóink segítségét és tü-

relmét.

FEJÉRVÍZ ZRt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Sárbogárdi Járási Hivatal

JOGOSULT ÁLLATORVOSI ÉS
BETEGELLÁTÁSI ÜGYELET

2014. december
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt.
Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók,
Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
2014. december 6-7.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság út 30/a, 06 (20)
355 7213;
2014. december 14.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., Aszta-
los u. 1/a, 06 (30) 639 3977;
2014. december 20-21.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06
(30) 939 8629;
2014. december 24-25.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 993
9404;
2014. december 26-27-28.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06
(30) 816 1376.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a 06 (30) 956 3168-as számú telefo-
non érhetõ el.

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

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
tisztelettel meghív minden gazdálkodót a

nitrát-adatszolgáltatásra történõ figyelemfelhívás

tárgyában tartott csoportos tájékoztatásra.

A tanácsadás helye: mûvelõdési ház, Sárbogárd, Hõsök tere 3.

A tanácsadás ideje: 2014. november 28., 10–12 óra.

Megtisztelõ jelenlétére számítunk!
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Gazdag parasztreggeli
Hozzávalók: 3 szelet bacon, 200 g vörösbab (konzerv), 1 közepes fej lila-
hagyma, 10 dkg kolbász, 4 db tojás, 10 dkg cheddar sajt, 0,5 db piros kali-
forniai paprika, 30 dkg leveles tészta (két lap), só, bors ízlés szerint, 1
teáskanál napraforgóolaj (a formák kikenéséhez).
A bacont csíkokra vágjuk és serpenyõben
elõsütjük. Rádobjuk a felszeletelt lilahagy-
mát. Hozzáadjuk a felkarikázott kolbászt
és az apró kockára vágott paprikákat.
Megpároljuk az egészet és hozzáadjuk a
lecsöpögtetett babot, kevés sót és bor-
sot. 2 db téglalapalakú kerámiaedényt ki-
olajozunk. A leveles tésztát kinyújtjuk ak-
korára, hogy ki tudjuk bélelni a formánkat
és még egy kicsit a szélein lelógjon. Beletöltjük az elkészített ragut és megszór-
juk vastagon a reszelt sajttal. Két kis mélyedést készítünk a töltelékbe, és ide
ütjük a tojásokat. Ráhajtjuk a tésztát, de ne fedje be teljesen, és 200-220 fokos
sütõben kb. 10-15 percig sütjük.

Almás–hagymás pulykasült
Hozzávalók: 1 kg pulykacomb, 5 közepes db vöröshagyma, 5 nagy db al-
ma, 2 ek kacsazsír, 2 szál rozmaring, só és bors ízlés szerint.

A pulykacombot megmossuk, szárazra töröljük. Sóval-borssal bedörzsöljük, a
bõrét beirdaljuk. Egy tepsit kikenünk kacsazsírral, beletesszük a pulykát, mellé
a rozmaringgallyakat, öntünk alá egy ujjnyi vizet, lefedjük, és elõmelegített sü-
tõbe téve 1 órán át sütjük. A hagymákat megpucoljuk és nyolcadokra vágjuk.
Egy óra elteltével kihúzzuk a madarunkat a sütõbõl, kanalazunk rá egy kicsit a
saját szaftjából, és mellétesszük a felszeletelt hagymanyolcadokat. Ha szüksé-
ges, egy pici vizet önthetünk alá, hogy a hagyma ne kapjon oda. Lefedjük, és fél
órára visszatoljuk a sütõbe. Az almákat megmossuk és cikkelyekre vágjuk,
vagy felkarikázzuk. Fél óra elteltével kihúzzuk a tepsit, locsolgatjuk kicsit a
pulykát a lével, és a hagymákra tesszük az almát. Visszafedjük, és újabb fél órát
sütjük az egészet.

Fél óra elteltével kivesszük a sütõbõl. Akkor jó, ha a húsba könnyen beleszalad
a villa, a hagyma és az alma pedig összeesett és összesült. Ha ilyen állapotban
van, akkor a pulykacomb tetejét lekenjük egy pici mézzel, és 10 percre fedõ
nélkül visszatoljuk, hogy szépen megpiruljon.

Cserépedényben sült karaj
Hozzávalók: 1,2 kg sertés-rövidkaraj, 15 dkg bacon, 25 dkg házi kolbász,
175 ml tejföl, 2 dl fõzõtejszín, 1,5 dl száraz fehér bor, 3 nagy fej vörös-
hagyma, 30 dkg sajt, só és bors ízlés szerint.

A húst kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk. A bacont 3 cm-es csíkokra vágjuk, a kol-
bászt és a hagymát felkarikázzuk, a sajtot lereszeljük. A cserépedényben –
amelyet, ha szükséges, elõzõleg beáztatunk hideg vízbe – rétegesen elhelyez-
zük az alapanyagokat: hús, bacon, hagyma, kolbász, sajt, tejföl, tejszín. A réte-
gezést addig ismételjük, amíg az alapanyagok el nem fogynak. Legfelül a sajt
legyen. A tejszín mennyiségét úgy állítsuk be, hogy a húst a végén lepje el. A
tetejét meglocsoljuk borral. A cserépedényt a tetejével lezárjuk, és 200 fokos
sütõben kb. 75 perc alatt puhára sütjük. Majd további 10 percen át a cserép-
edény fedele nélkül sütjük. Burgonyapürével tálaljuk.

Ananászos sütemény
Hozzávalók: 6 dkg vaj megolvasztva, 15 dkg barna cukor, 7 szelet kon-
zervananász, 7 db meggy-, vagy cseresznyebefõtt, 12 szem dió. A tész-
tához: 2 tojás, 15 dkg cukor, 6 ek az ananászkonzerv levébõl, 1 ek vanília-
kivonat, 10 dkg liszt, 1 tk sütõpor.

Egy kerek, lapos tepsibe beleöntjük a vajat, egyenletesen rászórjuk a barna
cukrot. A gyümölcsöket jól lecsepegtetjük, elrendezzük a cukor tetején. A tész-
tához elõször jól felverjük a tojásokat, majd fokozatosan hozzáadjuk a cukrot.
Végül belekeverjük a sütõporos lisztet, ananászlevet meg a vaníliát. Ráöntjük a
gyümölcsök tetejére. Elõmelegített sütõben – 180 fokon – pirosra sütjük. Ami-
kor kész, azonnal rárakjuk a tetejére, amin tálalni szeretnénk (hõálló legyen),
megfordítjuk, hogy a gyümölcsök legyenek felül. A tepsit viszont hagyjuk rajta
legalább 5 percig.

NAGYMAMA RECEPTJEI FELHÍVÁS
A véleménynyilvánítás szabadságának alkotmányos jogára való
tekintettel ismételten kijelentjük, hogy akár egyénileg, akár cso-
portosan, továbbá akár zárt térben, akár nyílt színen, tehát az ut-
cán, tereken, erdõn, mezõn, tengeren, sivatagban mindenkinek
jogában áll a véleményét kinyilvánítani akkor is, ha ez a vélemény
erõteljes kritikát fogalmaz meg a kormányzat vagy hatalommal
felruházott más csoportok, intézmények, egyének intézkedései-
vel szemben. A botrányokozásnak, más tulajdona rombolásának,
mások emberi méltósága sértésének tilalma a törvényekben rög-
zített módon és mértékben szab határt e szabadságjog gyakorlásá-
nak. Azon esetekben, amelyekre a törvényi rendelkezés hiányzik,
a résztvevõk erkölcsi érzéke, ízlése, természetes embersége az
irányadó. Mivel a tapasztalatok szerint ezek a tulajdonságok sok
esetben hiányoznak, vagy mûködésük a jelenlevõk indulati álla-
pota, gátlástalansága, a számukra kiutalt pénzösszeg mértéke kö-
vetkeztében gátlás alá kerül, az akciónak vállalnia kell a közvéle-
mény esetleges helytelenítõ állásfoglalását, ezen keresztül a vá-
lasztási szavazatokban megjelenõ ítéletét. Másfelõl azonban az
államhatalomnak is vállalnia kell az alattvalók helytelenítését, ha
a véleménynyilvánítás jogának gyakorlását rendfenntartó erõk
mozgósítása, a tüntetõk ütlegelése, rendõrlovak taposása által
akadályozza.
Feltételezhetõ, hogy az idõjárás téliesebbé válása nem fog aka-
dályt képezni a polgári szabadságjogok további gyakorlásának, te-
hát a hatalom kritizálásának, ezért felhívjuk a résztvevõk figyel-
mét néhány aktualitásra.
A hideg idõ beállta, s az ebbõl adódó egészségügyi veszélyek elke-
rülése érdekében a jog szabad téren való gyakorlása esetén az ak-
ció résztvevõi feltétlenül öltözzenek rétegesen, nehogy megbete-
gedjenek, s ezáltal az anyagi, személyi, technikai nehézségekkel
küzdõ egészségügyi rendszert további terhelésnek vessék alá, ami
furcsa ellentétbe kerülne a felvonulók jelszavakban is kifejezett
indulatos kritikájával.
Javasolható forró teát osztó állomások létrehozatala ugyancsak a
megfázásos megbetegedés megakadályozása céljából. Mérték-
adó vélemények szerint a forralt bor fogyasztásának szorgalmazá-
sa nem kifogásolható, mivel ennek az italnak az alkoholtartalma
jelentéktelen. Viszont az olaszrizling, kékfrankos, bikavér és
egyéb borok, fõleg pedig a magasabb szesztartalommal rendelke-
zõ italok osztogatása csak abban az esetben célirányos, ha a szer-
vezõk célja a tüntetõk lerészegítése, a szenvedélyek felszítása,
ami az egész tüntetés átütõ erejét kétségtelenül fokozza. Megfi-
gyelõk szerint némely felvonulók önellátó módon gondoskodnak
megfelelõ italokról. Vannak érdekes vélemények, amelyek meg-
fontolandónak tartják nyugtató tartalmú tabletták osztogatását
is. Ez kétségtelenül egyedülálló eljárás lenne, hiszen a demonst-
ráció szervezõinek nem lehet célja a jelenlevõk nyugodt lelkiálla-
pota, ez ugyanis alapjában tenné kétségessé a tüntetõk lelkében
akciójuk indokoltságát.
Végezetül örömünket fejezzük ki a tekintetben, hogy olyan társa-
dalmi berendezkedésben van részünk, ahol a vélemény kifejezé-
sét nem gátolhatja sem hatalmi erõ, sem kicsinyes, gyáva latolga-
tás.
Viva la libertá!

L. A.

A Madarász József Városi Könyvtárban
KIÁLLÍTÁS NYÍLT

SASHALMI GYÖRGY
fegyvermakett-készítõ munkáiból.

Megtekinthetõ
2014. november 18-ától.
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Oly korban éltünk 44.
A Naphercegnõ 5.

Évekkel késõbb családunk az Adriára ké-
szült nyaralni. Márta néni egyik volt kollé-
ganõje, Szabó Pista felesége, Edit néni tu-
domást szerezve úti célunkról kérte, hogy
vigyük el magunkkal Palitól az urnát, s így
teljesülhessen a halott végakarata. Pali
boldogan adta át nekem a hamvvedret. A
volt kollégák egy koszorút készíttettek, s
kérték, dobjuk a tengerbe azt is a hamvak
elszórása után.
Döbbenten néz rám a család, amikor beál-
lítok a halotti urnával és a koszorúval. Te-
metés és gondtalan nyaralás? Hogy jön ez
össze? Különösen édesanyám aggodal-
maskodik. Magam is tanácstalan vagyok.
Hogy visszük ki az országból a hamvakat?
Mit mondunk a vámosnak, ha kérdi, mi
van abban az edényben? Hogyan búcsúz-
tassuk Õt a tengeren? Elmondjunk talán
egy verset? De mi volt a kedves verse? –
sorakoznak egymás után a kérdések.
– Adyt vigyétek! Sokszor idézte Adytól:
„Én nem leszek a szürkék hegedõse!”
Mondjátok el ezt! „Új vizeken járok” – ez a
címe – adja a tippet Edit néni.
Elõkeresem a könyvtárunkból és berakom
a csomagok közé az Ady-kötetet. De fel
kell készülnünk lélekben is a temetésre.
Fölkutatom az évekkel korábban a helyi
újságban róla írt cikkemet. Újraolvasva
megelevenedik elõttem a közelmúlt, a vé-
res XX. század, amelyben történtek keser-
ves, borzasztó és olykor igen különös dol-
gok.
Az én sárbogárdi életemnek is meghatáro-
zó idõszaka volt, amikor Õ még itt élt kö-
zöttünk. Akkorra már enyhült a diktatúra
szorítása, és a boldog kádári „aranykor”

köszöntött ránk. Mi, a beatnemzedék láza-
dó fiataljai nemigen értettük azt a kádáros,
kacsingatós mimikrit, amivel Márta néni
próbált bennünket beterelni a kommuniz-
mus karámjába. Mintha valami szörnyû
veszélytõl féltett volna bennünket. Arról
azonban soha nem beszélt, hogy mi az a
szörnyû veszély. Nem beszélt arról, hogyan
verték agyon a szeme láttára az édesapját a
szlovák nacionalisták, hogy pusztult el gyö-
nyörû édesanyja, két testvérbátyja, hogy
szakította szét az életét a háború, hogy lett
a szülõhelye egy idegen ország része. Nem
sejtettük, hogy a mi szabados handabandá-
zásainkat hallgatva a borzalmakat túlélõ
hajdani kislány holtáig földolgozatlan ret-
tegése bujkál a mindig mosolygó, napsuga-
ras tekintete mögött. Erre a rettegésre te-
lepedett rá az apácáknál megtanult em-
berség és jóság, amiért talán tanítványai is
szerették.
A sárbogárdi kórussal az ezredforduló tá-
ján Somorjára készülünk az ottani magyar
közösség kórusának meghívására. Havas
téli idõben járom a várost, keresve a hábo-
rú elõtti világ emlékeit. A Trianon elõtti
kisvárosból szinte semmi nem maradt. A
régi házak nagy részét letörölték a föld szí-
nérõl a hatvanas-hetvenes években. He-
lyükön szocreál paneltömbök sorakoznak.
Csak a városmag pár szép polgári épülete
áll a templomokkal. Ott van az evangélikus
templom és a parókia is. Becsengetek a lel-
készlakba. Szúrós tekintetû, középkorú
férfi nyit ajtót. Bizalmatlanul mér végig, s
amikor Halmy Béla evangélikus püspökrõl
érdeklõdöm, ridegen visszautasít:
– Nem hallottam róla. A szlovák evangéli-
kus egyház nem ad teret semmiféle nacio-
nalizmusnak. Viszontlátásra! – s gyorsan
becsukja az orrom elõtt a kaput.
Az interneten kutakodom, de ott nyoma
sincs a politikai gyilkosságnak. Egy szlovák
internetes oldalon csak a sorok közt van
erre halvány utalás: „Az I. világháborút kö-
vetõ politikai változások nagyban érintették
a gyülekezet életét. Politikai okok miatt
1919. május hónapban kiutasítják dr. Halmi
Béla lelkészt a Csehszlovák Köztársaság te-
rületérõl… 1920. január 25-én úgy döntött a
közgyûlés, hogy a somorjai gyülekezet nem
lesz tagja a Szlovákiai Evangélikus Egy-
háznak, hanem szabad egyházzá válik. En-
nek következtében az államhatalom 1921
októberében bezárja az evangélikus egyházi
iskolát, majd január 17-én végérvényesen le-
pecsételteti az iskola épületét… Nyilván ezek
az izgalmak is hozzájárultak ahhoz, hogy dr.
Halmi Béla 1930. december 20-án, mind-
össze 43 éves korában elhunyt.”
(http://zbory.ecav.sk/samorin/s/historia-z
boru)
A körülményekrõl azonban egy sort nem
találok se interneten, se a nyomtatott saj-

tóban. A cikket jegyzõ prof. TH Bándy
György óvatosan így zárja írását: „Ez a
rövid történelmi áttekintés a gyülekezet
történetének „látható” részét foglalja össze.”
Nem igazán tudom szavakba foglalni, hogy
miféle küldetést kell teljesítenünk ezzel a
kései temetéssel. Csak a szívemben érzem:
ez több, minthogy Sárbogárd, a volt kollé-
gák, barátok, ismerõsök, a család nevében
Márta néni hamvait a tengerbe szórjuk.
Egy véget érõ korszaknak is megadjuk
most a magunk módján a végtisztességet.
Éjjel indulunk az Adriára. A csomagok
közt a hamvak és a koszorú, az autó tetején
egy csónak, mely Káron ladikjaként a holt
földi maradványait lesz hivatott szállítani.
Odaérkezésünk után másnap, napfölkelte
elõtt ezen a lélekvesztõn evezünk Kedve-
semmel Fiumétõl 12 kilométerre, Abbázi-
ánál a tengeren. A család többi tagja kint
áll a parton. Talán éppen azokról a sziklák-
ról néznek bennünket, ahonnan hajdan
Márta néni csodálhatta ezt a valószínûtle-
nül ragyogó, mély hajnali kékséget. A sima
víztükrön egy hullám se rezdül. Addig eve-
zünk, míg el nem érjük azt a tengeráramot,
amely a mintegy 80 kilométerre lévõ Ve-
lence lagúnái felé sodor bennünket. Ott
beszórjuk a hamvakat. Az üres urnát kö-
vekkel rakjuk tele és elsüllyesztjük. A vízbe
dobjuk az iskola koszorúját és azt a mási-
kat, amit mi fontunk a parti sziklák közt ta-
lált babérágakból. Elhangzik a vers: „Én
nem leszek a szürkék hegedõse…”, eléne-
keljük a Himnuszt az olasz-illír õsök közé
megtérõ magyar honfitársunk emlékére,
akinek a hamvait az Adria most magába
fogadja. Ekkor bukkan fel a horizonton a
napkorong.
Aznap délután lecsap a bóra. A hirtelen
jött vihar a vízben talál bennünket. Egyre
félelmetesebb hullámokat vet a tenger.
Valahogy mégsem akaródzik kijönni a
partra, bár minden olyan félelmetes a ciká-
zó villámok szántotta, elsötétülõ ég alatt.
Csábítanak a tenger leányai:
– Gyere, táncolj velünk! Ne félj!
„A tenger egy nagy ravatal s itt fekszem
rajta én is!” – nyilall belém a szívszorító
gondolat.
Ezer õs szelleme ölel körül. Mintha millió
forró tût szúrnának a testembe. Pogány
dalt énekelve ringatnak. Különös transzál-
lapot lesz rajtam úrrá. A viharfelhõkbõl
nõalak bontakozik ki a szemem elõtt. Lo-
bogó, szürke hajjal a tenger és az ég közé
feszülve üti a dobot. A tenger haragoszöld
muszlinruhája simul a testére. Minden
dobütésre villám cikázik át a mennybol-
ton. Nem tudom, mennyi idõ telik el ebben
a kábulatban, míg halkulni kezd a különös
égzene, s a nõalak, mint a füst, szertefosz-
lik a szivárványos horizonton. Haja habzó
tajtékká szelídülve terül a parti sziklákra.
A lenyugvó nap aranyszín fátylát a tenger-
re dobja, s a kihunyó fényben a Fini herce-
gek címere – a napkorong – alászáll a mély-
be.
A Naphercegnõ hazatalált.
Folytatom.

Hargitai Lajos

Heti idõjárás
November utolsó napjaiban is a felhõké lesz a
fõszerep, de a hétvégére megenyhül az idõ.
Csütörtökön fõként a Dunántúlon és a déli tája-
kon számíthatunk több és zártabb felhõre, míg
északkeleten akár több órára is kisüthet a nap.
Pénteken már zártabb lesz a felhõtakaró, sõt ek-
kor már elszórtan kisebb esõ is lehet. Már pén-
teken is, de különösen szombaton többfelé erõ-
sen párássá, ködössé válhat a levegõ és a köd-
foltok egy része napközben is megmaradhat.
Ahol azonban napközben felszakad a ködpárna,
ott akár néhány órás napsütés is lehet. Vasár-
nap délnyugat felõl megközelít minket egy me-
diterrán ciklon, hatására vasárnap még csak el-
szórtan, hétfõn viszont már többfelé lehet esõ,
zápor. A keleties légmozgás vasárnapig csak
idõnként élénkülhet meg, hétfõn azonban a me-
diterrán ciklon elõterében többfelé lehet élénk,
néhol erõs az északkeleti szél. Megenyhül az
idõ, a hétvégén délkeleten akár már a 10 fokot is
elérheti a csúcshõmérséklet és az éjszakai fa-
gyok is egyre kisebb számban lesznek jelen.

www.metnet.hu
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Bogárd és Vidéke teremlabdarúgó-bajnokság
III. forduló

Sárkeresztúr Kike–Extrém
3:4 (1:2)

Vezette: Tóth I.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Szauervein, Haj-
dinger, Kulcsár, Jancski.
Csere: Szakács.
Extrém: Fekti – Flõgl, Dévényi, Horváth D.,
Emperger.
Csere: Horváth T., Huszár.
A két kapu között folyt a játék, melyek ritkán
kerültek veszélybe. 4. perc: Kulcsár lövése
Fekti lábáról Jancski elé pattant, aki közelrõl
nem hibázott, 1:0. 5. perc: nem sokáig örülhe-
tett a vezetésnek a Kike, mert Horváth D.
egyenlített, 1:1. 7. perc: Emperger lövését
védte Visi. 9. perc: formás támadás után Hor-
váth D. nem kegyelmezett, átvéve a vezetést,
1:2. 12. perc: megint Visinek kellett bizonyí-
tani, mert szorongatott az Extrém. 14. perc:
Dévényi alig lõtt kapu mellé. 14. perc: Sza-
uervein a kapu fölé fejelte a labdát. Egyenlí-
tési lehetõség volt! 15. perc: Emperger lövé-
sét blokkolta Kulcsár. 16. perc: Kulcsár ívelé-
sét Szauervein kapu mellé csúsztatta. 18.
perc: Hajdinger a kapu fölé bombázott. 23.
perc: Dévényi lõtt kapu mellé, majd Flõgl a
kapufát találta telibe. 24. perc: Jancski gurí-
tott kapu mellé. Ez is helyzet volt! 25. perc:
Huszár futtából leadott lövése a felsõ sarok-
ban kötött ki. Hatalmas gól volt, 1:3! Még
ugyanebben a percben Flõgl szorongatott
helyzetbõl lõtt, a labda Visi fertálya alatt a
gólvonalon átjutott, 1:4. 27. perc: Szauervein
egy az egyben állt a kapussal szemben, de
Fektibe lõtt. Azt hitte az Extrém, hogy meg-
nyerte a mérkõzést? 29. perc: Jancski óriási
gólhelyzetet hagyott ki! 30. perc: Huszár ka-
pu mellé lõtt. 31. perc: Szakács kilõtte a bal
alsó sarkot, 2:4. Szorongatott a Kike. 33.
perc: Szauervein lövését Fekti bravúrral hárí-
totta. 35. perc: Szakács újabb gólja bizonyí-
totta, hogy nem lehet leállni, 3:4. 36. perc:
Szauervein szorongatott helyzetben kapu
mellé lõtt. 37. perc: Kulcsár lövése alig ment
kapu mellé. 38. perc: megint Szauervein ke-
rült helyzetbe, de ezen a napon semmi sem
jött be. 39. perc: Emperger lõtt csúnyán kapu
fölé.
Örülhet az Extrém a három pontnak!
Sárga lap: Horváth D.
Góllövõk: Barabás 2, ill. Horváth D. 2, Hu-
szár, Flõgl.

Twister Galaxy–
Sárszentmiklós Öfi 2:10 (1:2)

Vezette: Tóth I.
Twister Galaxy: Bognár – Balogh I., Fekete,
Simon, Barabás.
Csere: Balogh T., Killer.
Sárszentmiklós Öfi: Sipõcz – Németh, Örké-
nyi, Kelemen, Baki.
Csere: Dombi Z., Dombi V., Mikuli, Tóth A.
Nagy lendülettel kezdtek a csapatok. 1. perc:
Örkényi lövését védte Bognár. Ellentámadás
után szögletre pattant a labda. Barabás,
Sipõcz közremûködésével megszerezte a ve-
zetést, 1:0. 2. perc: Baki lövése Bognárról Ba-
logh I. elé került, sikerült felszabadítani a ka-
put. Támadott az Öfi, de meddõ volt. 7. perc:
Mikuli szögletét Bognár lekapta. 9. perc:
Tóth lövését védte Bognár. 15. perc: Barabás
nagy helyzetben lyukat rúgott. 17. perc: Ör-
kényi egypontos átadásból a kapus hasa alatt
egyenlített, 1:1. 19. perc: ismételten Örkényi
volt eredményes, ezzel ért véget az elsõ fél-
idõ, 1:2. 21. perc: Simon lövése Német lábá-
ról vágódott szögletre. 22. perc: Barabás lö-
vése kerülte el a kaput. 23. perc: Kelemen lö-
vésével szemben Bognár tehetetlen, 1:3. 24.
perc: Baki növelte tovább az elõnyt, 1:4. 25.
perc: Kelemen lövése kapu mellé szállt. 28.
perc: Kelemen kilõtte a jobb alsó sarkot, 1:5.
31. perc: Barabás hagyott ki egy helyzetet. 32.
perc: Baki lövése Bognárról szögletre vágó-
dott. 32. perc: Barabás fejelt kapu mellé. 33.
perc: Dombi Z. találata nem volt meglepetés,
1:6. 34. perc: végre Barabás a sokadik helyze-
tébõl szépített, 2:6. 35. perc: Örkényi egymás
után kétszer is mattolta Bognárt, 2:8. Hol vol-
tak a Twister játékosai? Nézték a mérkõzést?
Arra ott voltak a nézõk! 36. perc: Kelemen
nem hagyott kétséget képességérõl, 2:9. 38.
perc: Dombi átadásából Tóth A. lõtte az
újabb gólt, 2:10.
Az Öfi csapata nehezen talált magára, de az-
tán meg sem álltak egy tízesig!
Góllövõk: Barabás 2, ill. Örkényi 4, Kelemen
3, Baki, Dombi Z., Tóth A.

Spuri–Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza 1:14 (1:5 )

Vezette: Tóth I.
Spuri: Kiszl – Bereczki, Huszár, Zámbó,
Czeiner.
Csere: Bozsoki, Fésû, Schmidt.
Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza: Farkas –
Vinklmann, Magyar, Bor II., Bor I.

Csere: Mihalkó, Rehák.
2. perc: Bor I. átadását Bor II. gurította a ka-
puba, 0:1. 3. perc: Bor II. újabb találatával
0:2. 5. perc: Zámbó rosszul találta el a labdát.
7. perc: Rehák lövését Kiszl lábbal hárította.
8. perc: elsült Magyar bal lába, és máris 0:3.
10. perc: Mihalkó a saját kapujába emelt, 1:3.
13. perc: Fésû hosszan szöktette magát, Far-
kas felszedte elõle a labdát. 15. perc: Bor I.
lõtt a hosszú alsóba, 1:4. 16. perc: Czeiner lö-
vése szögletre pattant. 17. perc: Bereczki lö-
vését védte Farkas. 18. perc: a tétovázó védõk
mellett Vinklmann lõtt gólt, 1:5. 19. perc:
Bozsoki hagyott ki helyzetet. 20. perc: Farkas
a 6-oson kívül kézzel ért a labdához, kiállítás
2 percre. 21. perc: Fésü hagyott ki nagy hely-
zetet. 21. perc: Rehák a kapufát találta telibe.
22. perc: egy kipattanó labdát Rehák emelt a
kapuba, 1:6. Alig telt el pár másodperc, és
újabb találat, amúgy Rehák-módra, 1:7. 24.
perc: Magyar erõs lövése kapu fölött hagyta
el a játékteret. 26. perc: Bor I. lövését Kiszl
kapu fölé tornázta. 27. perc: Rehák nem ke-
gyelmezett, ha már a kapu elé került, 1:8. 29.
perc: Bor II. a 6-oson kívül kézzel fogta meg a
labdát, így õ is a kiállítás sorsára jutott. 30.
perc: szép játék után az emberhátrányban
játszó Cosa tovább növelte az elõnyt. Farkas
volt eredményes, 1:9. 32. perc: Bor I. bal lá-
bas lövése a kapuban, 1:10. Kezdés után Bor
I. átadását Magyar értékesítette, 1:11. Ez-
után Magyar-percek következtek, egymás
után kétszer, 1:13. 37. perc: Bor I. lövését
Kiszl szögletre ütötte. 38. perc: Farkas közeli
lövését védte Kiszl. 40. perc: Farkas beállítot-
ta a végeredményt, 1:14.
Ezen a mérkõzésen a Spurinak semmi esélye
sem volt!
Kiállítás: –, ill. Farkas 2 perc, Bor II. 2 perc.
Góllövõk: Mihalkó öngól, ill. Bor II. 2, Ma-
gyar 4, Bor I. 2, Vinklmann, Rehák 3, Farkas
2.

Tabella
1. Extrém 3 3 - - 15:7 9
2. Cosa Nostra Pizzéria,

Ászok Ásza 3 2 - 1 20:6 6
3. Sárkeresztúr Kike 3 2 - 1 11:8 6
4. Sárszentmiklós Öfi 3 1 - 2 11:11 3
5. Spuri 3 1 - 2 5:19 3
6. Twister Galaxy 3 - - 3 7:18 0

Góllövõlista
1. Barabás Roland, Twister Galaxy, 6 gól.

Gróf Ferenc

Ponthullajtás Martonvásáron
Csapatunk gyõzelmi reményekkel vágott neki a 15. forduló játéknapjának, de sajnos 3-2 arányban otthagytuk a három pontot. A hazai-
ak már a 14. percben elõnyhöz jutottak, egy beadás után fejjel. A második félidõben egy beadás blokkolása után egy lepattanó kapáslö-
véssel, majd pedig egy szélen való elfutás után a középre gurított labdát értékesítette a martonvásári együttes. A rossz formában játszó
miklósiak nagy helyzeteket, ziccereket hibáztak el, és csak az utolsó húsz percre tudtak felpörögni és Bezerédi révén egy tizenegyes,
majd egy szóló után beállították a 3-2-es végeredményt. Így egy helyezést ugrottak vissza a miklósiak, és az ötödik helyen állnak.
Az ifi 2-2-es döntetlent ért el.
Az õszi szezon záró fordulóján itthon fogadjuk a Puskás Akadémia csapatát.

Sárszentmiklósi SE
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Újabb nagyarányú gyõzelem
a szép számú hazai közönség elõtt

VAX KE Sárbogárd–Várpalotai BSK II. 42:27 (18-13)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 2014. november
23. 17.30 óra, 8. forduló
Nézõszám: 90 fõ.
Vezette: Csiszár–Fodor.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 5, Bodoki 11, Pluhár 3,
Rehák 3, Oláh 5, Horváth 3.
Cserék: Sohár, Suplicz 2, Pordán 1, Hegedüs 1, Vorsléger 5, Né-
meth II. 3.
Edzõk: Bodoki György, Takács Lajos.
Kiállítások: 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 1/1.
Az elõzõ fordulóban gyengén játszva sima vereséget szenvedtünk
Õsi ellen. Most itt volt a lehetõség hazai pályán javítani a hibákon.
Az ellenfél az NB I/b-s Várpalotai BSK második csapata volt.
A mérkõzés elõtt kisebb technikai problémák adódtak, hiszen a
kiírt 17 órás kezdési idõpontra a játékvezetõk késve érkeztek.
Ezért a kezdés 30 percet csúszott. Ez az apróbb malõr inkább a mi
játékunkban hagyott nyomot, hiszen az elsõ 12 percben a vendé-
gek irányították a találkozót, és vezettek is egy góllal. Innentõl
kezdve viszont magunkhoz ragadtuk az irányítást, és Bodoki, va-
lamint Goldberger eredményes játékának köszönhetõen percek
alatt leráztuk a cserék nélkül érkezõ ellenfelünket. Az elsõ félidõ-
ben azonban még így is elmondhatjuk, hogy sok hibával kézilab-
dáztunk, és az 5 gólos elõny a szünetben akár lehetett volna több
is, ha nem szórunk el ennyi labdát.
A második félidõben a várpalotai fiatalok gyorsan elfáradtak, hi-
szen egyrészt nem volt lehetõségük cserélni, és elõzõ nap is fontos

meccset játszottak a szomszéd vár, az Alba Regia ellen. Ezt mi jól
használtuk ki, és gyors támadások révén többször tudtunk ered-
ményesek lenni. A játékrész második felében már csak az volt a
kérdés, hogy mekkora lesz a különbség a két csapat között. A vé-
gére azért sikerült elérni a 42 lõtt gólt, ami jónak számít, és így ma-
gabiztosan 15 gólos különbséggel sikerült abszolválnunk a mér-
kõzést, valamint itthon tartani a két bajnoki pontot.
Összességében egy közepesen jó mérkõzésen vagyunk túl, ami-
ben vannak pozitív dolgok, például a 42 lõtt gól, Bodoki nagyszerû
lövõteljesítménye, amire nagy szükség lesz a továbbiakban is. Fia-
taljaink újra megmutatták, hogy lehet már rájuk számítani, és szé-
pen fejlõdnek. Azonban most a védekezésünk kicsit gyengébb
volt a megszokottnál, hiszen hazai pályán egy csere nélkül érkezõ
csapat ellen a 27 kapott gól nem mondható jónak. Ezen a hétvé-
gén következõ mérkõzésünkön mindenképpen változatnunk kell,
hiszen ilyen védekezéssel nem lesz sok esélyünk az agresszív
támadójátékot játszó balatonfürediekkel szemben.
Következõ mérkõzésünkre november 30-án (vasárnap) 11 órakor
kerül sor idegenben. Az ellenfelünk a Balatonfüredi KSE II. csa-
pat lesz.
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

Rehák Tamás

A 8. forduló további eredményei:

Nemesvámos–Tapolca 36:36
Alsóörs–Martonvásár 21:22
Rácalmás–Balatonfüred 21:30
Veszprém Egyetem–Õsi Boys 47:42

Tabella:

1. Veszprémi Egyetemi SC II. 8 7 1 0 275 211 64 15

2. Rácalmás SE 8 6 1 1 257 225 32 13

3. Balatonfüredi KSE II. 7 6 0 1 219 172 47 12

4. VAX KE Sárbogárd 8 5 0 3 220 181 39 10

5. Nemesvámos 7 3 3 1 211 179 32 9

6. Õsi Boys 7 3 0 4 259 235 24 6

7. Martonvásári KSE 8 3 0 5 208 241 -33 6

8. Tapolca VSE 7 1 2 4 176 238 -62 4

9. Alsóörsi SE 7 1 1 5 158 192 -34 3

10. Várpalotai BSK II. 8 1 0 7 237 287 -50 2

11. Bicskei TC 7 1 0 6 148 207 -59 2
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November 29., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Történetek a
nagyvilágból 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.05
Vízitúra 10.35 Két duci hölgy 11.10 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.10 Szabadság tér
’89 12.50 Dél-Korea – Egy ország, ami a képernyõ elé szegez 13.25 Spuri 13.55 Új-
pest FC–Szombathelyi Haladás labdarúgó-mérkõzés 16.05 Szeretettel Hollywood-
ból 16.35 Ég, föld, férfi, nõ 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Játék határok nélkül 21.45 A pók hálójában 23.25
Millennium III. – A kártyavár összedõl
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.00
Teleshop 10.05 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.30 Házon kívül 12.00 A’la
CAR 12.35 TRENDmánia 13.05 Brandmánia 13.35 Agymenõk 14.10 Jack Hunter –
Ugarit elveszett kincse 16.00 A fantasztikus négyes és az ezüst utazó 18.00 Híradó
18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 22.25 Hitman – A bérgyilkos 0.15 A méhek tit-
kos élete 2.20 Vadmacskák 4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 8.30 Egészség Klinika 9.00 ÁllatoZoo
9.30 Asztro-világ 10.35 Otthon a kertben 11.05 Tûsarok 11.35 Én is tükörbe nézek
12.05 Áldott jó nyomozó 13.05 Falforgatók 14.05 Így készült: Swing 14.35 Valami
Amerika 2. 17.00 Napló 18.00 Tények 19.00 Vad évad 21.10 Lara Croft: Tomb
Raider 2. – Az élet bölcsõje 23.25 Az örök kaszkadõr 1.15 Sportos 1.25 Doktor D
2.25 Pan Am 3.25 férjem védelmében 4.15 Briliáns elmék 5.05 Hazugságok
gyûrûjében
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Ka-
barématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai
15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Sportvilág 19.30 Családi
sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló értéke-
ink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.59 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

November 30., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szem-
mel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Ezt cselekedjétek az én
emlékezetemre 9.50 Útmutató 10.15 Biblia és irodalom 10.30 Unitárius magazin
10.55 Református ifjúsági mûsor 11.05 Útmutató 11.30 Az utódok reménysége
12.00 Hírek 12.05 Vendégségben Németország 16.25 DVSC-TEVA–Nyíregyháza
Spartacus labdarúgó-mérkõzés 18.45 Ybl 200 18.55 Fapad 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 A lényeg 22.15 Vendégségben
Németország
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.30 Teleshop
11.30 Kalandor 11.50 4ütem 12.30 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
13.10 Családom és egyéb emberfajták: Szép kis társaság 13.35 Tru Calling – Az õr-
angyal 15.45 Kincs, ami nincs 18.00 Híradó 18.55 Kellékfeleség 21.15 Féktelenül 2.
23.45 Portré 0.25 A tökéletes férj 2.05 Otis – Pokoli tévedés 4.00 Reflektor 4.10 Ba-
rátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 8.35 Nagy Vagy! 9.30 Babavilág 10.00
Több mint testÕr 10.30 Asztro-világ 11.35 Stílusvadász 12.05 Stahl konyhája 12.35
Monk – Flúgos nyomozó 13.35 Valami Amerika 2. 15.55 Vad évad 18.00 Tények
19.00 Rising Star 21.20 Herkules legendája 23.25 A tûz martaléka 1.30 Sportos
1.40 Kasszasiker 2.30 Békétlen békítõ 3.15 Napló 4.05 Stílusvadász 4.30 Stahl
konyhája 5.00 Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi új-
ság 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 10.04
Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág
12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Alma és
fája 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 Falak nélkül –
25 év múlva 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.30 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50
Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók 1989. 20.50 Vers napról napra
21.04 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta
23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

December 1., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Két duci hölgy 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 14.00 Magyarlakta – vidékek
krónikája 14.45 Zorro 15.30 Charlie, majom a családban 16.20 Jövõ-idõben 16.30
Híradó+ 16.45 Lola 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.25 Kékfény 21.20 Római helyszínelõk 22.20 Az Este 22.55 Hír-
adó 23.05 Sporthírek 23.15 Aranymetszés 0.05 Lola 0.45 Család-barát
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Fókusz Plusz 13.35 Reflektor 13.55
Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 Segítség, bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth
18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25
Dr. Csont 22.25 Híradó 23.00 Showder Klub 0.15 Reflektor 0.25 Döglött akták 2.30
Apa-csata 2.50 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség,
bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25
Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Családi titkok 22.30 Lara Croft: Tomb
Raider 2. – Az élet bölcsõje 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos 1.55 Elit egység

2.40 Békétlen békítõ 3.25 A macska 4.10 A gonosz álarca 5.00 Csapdába csalva
5.25 Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.35 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30
Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális ma-
gazin 21.30 Rádiószínház 21.47 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

December 2., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 Virágzó Magyarország 13.55
Ég, föld, férfi, nõ 14.50 Zorro 15.40 Charlie, majom a családban 16.25 Híradó+
16.40 Lola 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.25 Cédrusliget 21.15 Grand Hotel 22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.50
Sporthírek 23.00 A Nagy Fafilm 23.55 Lola 0.40 Család-barát 2.15 Sophie szerint a
világ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Brandmánia 13.15 Ízes élet –
Mautner Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45
Segítség, bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éj-
jel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 A mentalista 22.30 Híradó 23.00 XXI.
század – A legendák velünk élnek 23.35 Reflektor 23.50 Hazudj, ha tudsz! 0.55
EgészségKalauz 1.35 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.10 Az éden
titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25
Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Családi titkok 22.30 Herkules legendája
0.25 Tények 1.10 Aktív 1.20 Sportos 1.40 A rózsa énekei 3.20 A macska 4.10 A go-
nosz álarca 5.00 Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.27 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.47 Zene 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 3., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.35 Útravaló 13.55 Cédrusliget
14.45 Zorro 15.30 Charlie, majom a családban 16.20 Jövõ-idõben 16.30 Híradó+
16.40 Lola 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.25 A muskétások 21.20 Szabadság tér ’89 22.10 Az Este 22.45 Hír-
adó 22.55 Sporthírek 23.05 KorTárs 23.35 Summa 0.05 Lola 0.50 Család-barát
2.25 Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Portré 13.15 Ízes élet – Mautner
Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 Segítség,
bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Buda-
pest 20.50 Barátok közt 21.25 Szulejmán 22.45 Híradó 23.15 Házon kívül 23.50
Reflektor 0.05 Sziklák vére 1.40 Gálvölgyi-show 2.15 A rózsaszín párduc 4.00 Ref-
lektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25
Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Hal a tortán 21.30 Családi
titkok 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.35 Hawaii Five-0 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40
Sportos 1.50 Franklin és Bash 3.25 A macska 4.10 A gonosz álarca 5.00 Csapdába
csalva 5.25 Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 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
Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es
frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
November 28., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Interjú Bakács doktorral,
Beszélgetés Ujságh Tiborral 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Interjú Kapoli
Zoltánnal (17p), Néptáncminõsítõ 1. rész (~60p), Konfirmandus találkozó
Cecén (78p), Átadóünnepség Cecén (5p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 29., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. o. kézilab-
da-mérkõzés (70p) 13.00 Lapszemle 14.00 Interjú Kapoli Zoltánnal (17p),
Néptáncminõsítõ 1. rész (~60p), Konfirmandus-találkozó Cecén (78p),
Átadóünnepség Cecén (5p) 18.00 Lapszemle 19.00 Kiállítás az elsõ világ-
háborús hõsök emlékére (27p), Idõsek köszöntése Sáregresen (48p), dr.
Horváth Endre köszöntése (20p), Zenés felolvasóest az evangélikusoknál
(~90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 30., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Kapoli Zoltánnal (17p),
Néptáncminõsítõ 1. rész (~60p), Konfirmandus-találkozó Cecén (78p),
Átadóünnepség Cecén (5p) 14.00 Kiállítás az elsõ világháborús hõsök em-
lékére (27p), Idõsek köszöntése Sáregresen (48p), dr. Horváth Endre kö-
szöntése (20p), Zenés felolvasóest az evangélikusoknál (~90p) 18.00 Heti
híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 1., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Márton-nap Alapon (50p), Klubok találkozója Sárhatvanban (50p), 20
éves a Gerlice 1-2. rész (2x60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 2., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. o. kézilabda-mérkõ-
zés (70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Közbiztonsági fórum Alapon
(40p), Néptáncminõsítõ Sárbogárdon 2. rész (60p), Jótékonysági est Ala-
pon (~60p), Amerikából jöttünk: Interjú Huszár Rózsával és Várady-Szabó
Bencével (61p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 3., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Márton-nap Alapon (50p), Klubok
találkozója Sárhatvanban (50p), 20 éves a Gerlice 1-2. rész (2x60p) 13.00
Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
December 4., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszem-
le és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogar-
ditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság
futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam kö-
rülbelül 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.

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

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

December 4., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Slovenski utrinki 13.00 Alpok–Duna–Adria 13.45 Gasztroangyal 14.45
Zorro 15.30 Charlie, majom a családban 16.20 Híradó+ 16.30 Lola 17.15 Szeren-
cse Híradó 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.25 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.20 Munka-
ügyek 21.55 Az Este 22.30 Híradó 22.40 Sporthírek 22.50 Rejtélyes XX. század
23.20 Történetek a nagyvilágból 23.50 Lola 0.35 Család-barát 2.05 Sophie szerint a
világ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 EgészségKalauz 13.15 Ízes élet –
Mautner Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45
Segítség, bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éj-
jel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 A nap könnyei 23.45 Híradó 0.20
Brandmánia 1.00 Reflektor 1.20 Odaát 2.15 A’la CAR 2.40 Gálvölgyi-show 3.05 Az
éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25
Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Családi titkok 22.30 NCIS 23.30 Életfogy-
tig zsaru 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.35 Sportos 1.45 Grimm 2.30 Így készült: Swing
3.00 Hawaii Five-0 3.50 A macska 4.35 Aktív 5.00 Csapdába csalva 5.25
Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11. Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek
15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.51 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

December 5., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Roma kultúra 13.00 Esély 13.30 A világörökség kincsei 13.50 A muskétá-
sok 14.45 Zorro 15.35 Charlie, majom a családban 16.20 Jövõ-Idõben 16.30 Hír-
adó+ 16.45 Lola 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.25 Prima Primissima 2014 22.30 Híradó 22.40 Sporthírek
22.50 Pláza Mikulások 0.15 Lola 1.00 Család-barát 2.30 Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Kalandor 13.15 Ízes élet – Mautner
Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 Segítség,
bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Buda-
pest 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: Miami helyszínelõk 22.20 Híradó 23.00 CSI: A
helyszínelõk 0.00 Reflektor 0.20 Kalandor 0.45 CSI: A helyszínelõk 1.45 4ütem 2.10
Az éden titkai 4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25
Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Családi titkok 22.30 Üvegtigris 23.45 Té-
nyek 0.30 Aktív 0.50 Sportos 1.00 Áldott jó nyomozó 1.55 A macska 2.45 A gonosz
álarca 3.30 Mrs. Klinika 4.45 Aktív 5.05 Babavilág 5.30 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.25 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nél-
kül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

Tûzifa eladó, cser aprított: 2250/q, cser aprított akáccal: 2250/q,
cser aprított m3-ben: 12500/m3, akác aprított m3-ben: 13000/m3.
06 (30) 2902 531
Kiskertek szántását, talajmarózását vállalom. 06 (70) 603 2094
(600504)

Tollpaplan-készítés, Sárszentágota, Pákolicz Árpádné 06 (25)
476 051 (6005167)

Árpád út elején családi ház alacsony rezsivel, nagy telekkel
hosszú távra kiadó 06 (20) 380 6018 (6005126)

Kõmûvest és segédmunkást felveszünk 06 (30) 493 4938 (6005201)

C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ, sárbogárdi lakhelyû, fér-
fi munkatársat keresünk áru-értékesítési és kiszállítási munkakör-
be. Érdeklõdni: 06 (30) 382 4133 (6005193)

Rántani való csirke kapható Bethlen G. út 25. 06 (70) 3396 137
Hízók eladók 06 (20) 433 4326 (6005192)

Tûzifavásár! Cser, gyertyán hasított: 2050 Ft, akác kugli: 2400 Ft,
hasított: 2500 Ft. Vegyes tûzifa 2300 Ft házhoz szállítással. Eladó
fûrészpor. 06 (20) 406 9267. (6005191)

B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ, sárbogárdi lakhelyû, fér-
fi munkatársat keresünk, áru-értékesítési és kiszállítási munkakör-
be. Érdeklõdni: 06 (30) 382 4133 (6005193)

Sok szeretettel várok mindenkit a Bio-Stand kínálatával november
30-án a sárbogárdi adventi vásárban. Gilicze Tamás (6005372)

Csirkevásár december 1-jétõl! Tinódy út 52. Tisztítva elõjegyez-
tethetõ. 06 (30) 384 2294
Nagysúlyú hízó eladó 06 (20) 510 2673
Retro kvarclámpa 1000 Ft-ért, valamint Danielle Steel könyvek jó
állapotban olcsón eladók. 06 (20) 405 7366
Lakás kiadó! Nagyhörcsök, Dózsa u. 3. Érdeklõdni: 06 (70) 574
0688 (6005200)

2 db anyakoca vágásra eladó Sárbogárdon. 06 (30) 862 8672
(6005147)

Kétszobás bútorozott albérletet keresek Sárbogárdon. 06 (30)
352 2891
Hízó eladó 06 (20) 367 2785

FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS. 06 70 5397882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS.
06 20 3426 091

38-AS OLIP BÕRCSIZMA KITÛNÕ ÁLLAPOTBAN
6.000 FT-ÉRT ELADÓ. 06 20 405 7366

A LARA-THERM KFT.,
a FENSTHERM Nyílászárók sárbogárdi központja,

hosszú távú
IRODAI MUNKÁRA KERES

jó kommunikációs készségû, számítógépes ismerettel
rendelkezõ, kereskedelemben jártas,

esetleg építõipari tapasztalatokkal rendelkezõ,
agilis, igényes, korrekt

MUNKATÁRSAT.
Jelentkezni személyesen a bemutatóteremben önéletrajzzal:

Sárbogárd, Ady E. út 168.
Telefon: 06 20 216 7279

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

TRAKTOROS MUNKAKÖRBE FELVÉTELT HIRDETÜNK.

Jelentkezéseket a 06 (30) 848 7390-as telefonszámra várjuk
munkanapokon 8-14 óráig.

SZAKIRÁNYÚ KÉPESÍTÉSSEL
RENDELKEZÕ

ORVOS-
ASSZISZTENST

KERESÜNK MEZÕSZILAS
HÁZIORVOSI PRAXISÁBA.

Feltétel: körzeti ápolói szakképesítés,
vagy klinikai szakápolói (körzeti-közös-
ségi szakápoló) szakképesítés, vagy
ápolói szakképesítés (OKJ szám: 54
5012 01), vagy gyermekápolói, illetve
csecsemõ- és gyermekápolói szakképe-
sítés (OKJ szám: 54 5012 02), vagy dip-
lomás ápolói szakképesítés.
Díjazás: 120 000 Ft/hó + útiátalány.

Érdeklõdés: saját kezûleg megírt,
rövid, szakmai önéletrajz
a szilas.orvos@gmail.com

e-mail címre,
vagy a 06 30 555 0687-es

telefonszámon.

December 2-án megnyitjuk

VIRÁGSHOPVIRÁGSHOP
üzletünket

SÁRBOGÁRDON,
Ady E. út 168. szám alatt
(volt T-Mobile helyén).

Csokrok, cserepes virágok,
koszorúk, ajándéktárgyak stb.

NYITÁSI AKCIÓNYITÁSI AKCIÓ
december 2-tõl 9-igdecember 2-tõl 9-ig
–15 % kedvezmény!–15 % kedvezmény!

Munkaerõ
szolgáltatás

és tanácsadás

A Prohumán 2004 Kft.

SZÉKESFEHÉRVÁRI
partnercége

megbízásából felvételt hirdet

BETANÍTOTT MUNKÁS

Elvárások:

– 3 vagy folyamatos mûszak vállalása,

– 8 általános iskolai végzettség.

Tesztírás és tájékoztató:

JÓZSEF ATTILA
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

7000 Sárbogárd, Hõsök tere 3.,
2014. december 2., kedd, 9.00 óra.

munkakörben.

HÁZASSÁGKÖTÉS
A következõ pár kötötte össze hivatalo-
san is élete fonalát Sárbogárdon:

november 22-én Pásztor Kinga
(Budapest) és Farkas Sándor (Érd).

A neveket az önkormányzat közlése
alapján, a házaspár hozzájárulásával
tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges
gyermekáldást, a nehézségekben kitar-
tást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség
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Megjelent a Vándorlások könyve
Két éven át, 2011-ben és 2012-
ben folytatásokban olvashatták
a „Vándorlásaim” címû soroza-
tot a Bogárd és Vidéke hetilap-
ban. Sokan kérdezték, hogy
könyv formájában tervezem-e a
megjelentetését. Örömmel kö-
télnek álltam. Két évig dolgoz-
tam rajta nagy szenvedéllyel, s
kibõvítettem olyan részletekkel
is, amelyek nem voltak benne a
sorozatban. Így lett teljes a
„vándorút”.
Mit kerestem ezen a vándor-
úton?
Elveszett, darabjaira hullott éle-
temet? Az elveszett családo-
mat? Az elveszett szerelmet?
Az apámmal elvesztett kapcso-
latot? Az elveszett, darabjaira
hullott szülõhazát?
Mire a végére jutottam az írás-
nak, mindezekre a kérdésekre a
válasz is megszületett.
A tibeti nagy zarándokút egyik
kövén ez olvasható: „Om Mani
Padme Hum!” – „A kincset a
szívedben keresd!”
Idézet a könyvbõl:
„– Mit árulsz, öcsi?
Elönt a düh és a keserûség. Mint-
ha apámat hallanám. Vadul vil-

logó szemekkel nézek rá, és hara-
gosan odavetem neki:
– A hazámat.
Amint ezt kimondom, megrette-
nek. Mit mondtam! De már visz-
szaszívni nem lehet. A tanító bá-
csi döbbenten néz rám, aztán sar-
kon fordul, és sietve visszamegy
arra, amerrõl jött.
Kielégült kárörömmel nézek utá-
na. Sikerült nagyon megbánta-
nom õt, s általa apámat, a katoli-
kus kántortanítót, aki számára a
hazaszeretet szent dolog. Azt az
apát bántom, aki föladta a kán-
torságot, a katolikus vallást a csa-
ládjáért. Bennem látta a reményt,
hogy megvalósítom beteljesület-
len álmát, s híres matematikus,
kutató lesz belõlem. Nekem meg
nem kellenek az õ álmai! Ott-
hagytam az egyetemet, megháza-
sodtam, gyerekeink születtek, fa-
lusi népmûvelõ lettem, s a muzsi-
kus cigányok gyerekével, a Kis
Gumival zenélek. Na és! Õ meg
az apjával, Nagy Gumival húzta.
Képem is van róla.
Elönt a keserûség. Számkivetett,
ûzött vadnak érzem magam. Pe-
dig nem ûz senki. Magam elõl me-
nekülök.

A fenébe! – nyilall belém a felis-
merés. – Apám álmai ellen harco-
lok, s mégis az akarok lenni, aki
valójában õ: néptanító, népmû-
velõ, akinél engem többnek akart.
Az a hús-vér apa él bennem, aki
elé a párttitkár kitette a pisztolyát,
hogy rábírja, lépjen be a kommu-
nista pártba, és akkor õ lesz az is-
kola igazgatója. Nemet mondott,
és maradt inkább kis fizetéssel
néptanító, a helyi kultúrház kö-
zösségeinek szervezõje, akinek
sokszor annyi pénze se volt, hogy
télre cipõt vegyen a fiának.”

Tervezünk könyvbemutatót rö-
videsen, már csak azért is, mert
a megjelenés kerek évforduló-
val, a Bogárd és Vidéke Hírház
25 éves jubileumával esik egybe.
A személyes életemben is több
szempontból nevezetes ez az
esztendõ: hetven évvel ezelõtt
születtem, akkor, amikor éppen
átvonult fölöttünk a háború, öt-
ven éve lettem népmûvelõ,
negyvenöt éve dolgozom Sárbo-
gárdon népmûvelõként, illetve
huszonöt éve újságíróként. A
történetnek, amelyet most köz-
readok, nincs vége. Egy terve-
zett újabb kötetben folytatódik.

Részleteit az újságban hétrõl
hétre olvashatják.
A Vándorlások könyve a Bo-
gárd és Vidéke szerkesztõségé-
ben és a lapárusító helyeken
2.500 Ft-os áron megvásárolha-
tó.
Jó olvasást mindenkinek!

Örömmel veszem, ha a könyvvel
kapcsolatos gondolataikat meg-
osztják velem!

Hargitai Lajos
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