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Nincs zárlat
az ápolási otthonban
Karácsony
Alapon

Írásunk a 2. oldalon

Pótszilveszter
A sárbogárdi nyugdíjasok hétfõn este tartották a pótszilveszteri
mulatságukat. A klub tagjai újévköszöntõ verses mûsorral, Simon Juliska néni régi népi rigmusokkal tette hangulatossá az
estét. A hagyományos fõtt kolbászos közös vacsora után késõ
estig táncoltak, majd pezsgõvel köszöntötték az új esztendõt.
/H/

Kedves Olvasóink!
A szerkesztõség munkatársai nevében szeretettel köszöntöm Önöket az új esztendõben!
Mint arról legutóbbi lapszámunkból értesülhettek, a lap áremelkedése ellenére mindazok változatlan áron kapják az újságot, akik január
hónapban rendezik elõfizetésüket. Ezt megtehetik a szerkesztõségben, a Hõsök tere 12. szám alatt minden hétköznap 8-17 óráig. Aki
nem tud bejönni, kérjük, jelezze, terjesztõink felkeresik a lakásán.
A korábbi évek hagyományához híven az idén is rendezünk sorsolást
elõfizetõink között.
Hargitai Lajos

A múlt esztendõ utolsó két hónapjában a sárbogárdi ápolási
otthon dolgozói között ismeretlen eredetû, kiütéses bõrfertõzés terjedése okozott riadalmat. Olyan hírek terjengtek a városban, hogy emiatt hosszabb idõre be kell zárni az intézményt, és a
gondozottakat más intézményekben kell ideiglenesen elhelyezni.
Szakács Benõnét, az Egyesített Szociális Intézmény vezetõjét
kérdeztem, valóban ilyen súlyos-e a helyzet. Õ elmondta, hogy
szerencsére nem kellett zárlatot elrendelni, bár máig nem tudták a vizsgálatok során megállapítani a pontos okot. Az ÁNTSZ
azonban ennek ellenére sem rendelt el zárlatot, sõt, a higiéniai
szabályok betartásával fokozott óvatosság mellett a hozzátartozók is látogathatják a gondozottakat. Karácsonykor, ha az idén
szûkebb körben is, de megrendezték a közös karácsonyi ünnepet, és aki igényelte, hazavihette karácsonyra a hozzátartozóját.
Öt személyt vittek haza, egy másik pedig maga ment haza a
családjához karácsonyra. Szinte minden gondozottnál voltak
látogatók az ünnepekben.
Az ÁNTSZ vezetõjénél, dr. Müller Cecília fõorvos asszonynál
is érdeklõdtem, aki elmondta, hogy az intézményben nem a
gondozottaknál, hanem néhány dolgozónál jelentkezett kiütéssel járó bõrelváltozás. A dolgozókat azonnal betegállományba
helyezték, és klinikai vizsgálatokon próbálták megtalálni a fertõzés okát. Még nem értek a kezelések végére, bár egy-két sikeres gyógyulás volt már, és véleménye szerint rövidesen lezárják
a klinikai vizsgálatokat. Meglehet azonban, hogy nem találnak
majd konkrét okot.
Óvintézkedésként az intézményben mindenkit leoltottak, és fokozott fertõtlenítést írtak elõ. Az otthon személyzete igen gondosan, lelkiismeretesen végzi ezt a munkát. A vizsgálatokat kiterjesztették az otthonban használt tisztítószerekre, fertõtlenítõszerekre is, mert fennáll annak a gyanúja, hogy vegyszer okozta ekcéma, vagy allergia indította be valamilyen fertõzõ ágens
terjedését.
A dolgozókat kivizsgálásra Budapestre küldték szakvizsgálatra,
és vérvizsgálattal is megpróbálják a mélyebb okozót megtalálni.
Mindenesetre megállapították, hogy olyan ok nem merült fel,
ami a hatósági intézkedést, netán az intézmény idõleges bezárását tette volna szükségessé.
Remélik, hogy rövidesen feloldhatók lesznek a jelenlegi óvintézkedések is.
Hargitai Lajos
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Mi lesz a mentõállomással?
December közepe óta nem kaptunk hivatalos választ Gyõrffy
Páltól, az Országos Mentõszolgálat sajtószóvivõjétõl arra a kérdésünkre, hogyan kívánják ellátni a sárbogárdi körzetben a
mentõszolgálatot. A Fejér Megyei Közgyûlés képviselõin keresztül is próbáltam információhoz jutni. Az ezzel kapcsolatos
kérdésükre õk sem kaptak világos választ. Elmondásuk szerint
az illetékesek tagadták azt, hogy Sárbogárdról elvittek volna
embereket és eszközöket Pusztaszabolcsra.
Ellentmond ennek az a tény, hogy Sárbogárdról három fõ, Sárszentágotáról egy fõ, Cecérõl egy fõ került át Pusztaszabolcsra.
A sárbogárdi területen pedig csak egy 24 órás esetkocsi maradt.
A kórházi betegszállítást egy 12 órás és egy 9 órás autó látja el.
Szakmai körökbõl hallottam olyan elképzelésrõl, hogy Abán is
szeretnének mentõállomást létesíteni Sárosd, Sárszentágota,
Sárkeresztúr, Káloz, Soponya települések ellátására. Ez teher-

Meghívó

mentesítené a sárbogárdi mentési körzet északi részét. Megcsillantották annak reményét is, hogy esetleg a korszerûtlen jelenlegi sárbogárdi mentõállomás helyett hosszabb távon újat építenének.
Ez önmagában akkor sem oldja meg a déli térség alapvetõ
gondját, mert egyrészt itt két-háromszor nagyobb, ritka népsûrûségû területet kell ellátni, mint a megye északi részén, ugyanakkor a déli térségben a települések a kórházaktól háromszor
távolabb vannak, mint a megye boldogabbik felén. Ez azt jelenti, hogy a délen élõk életesélye harmada az északi részen élõkének.
Ezen a helyzeten csak úgy lehetne változtatni, ha a sárbogárdi
szakrendelõ fejlesztésénél nemcsak a szakorvosi ellátásban, hanem bizonyos alapszintû kórházi fejlesztésben is gondolkodnának.
Hargitai Lajos

Falukarácsony Alapon
Gyertyagyújtás és
ének

A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Szent István Általános Iskola
szülõi munkaközössége

pótszilveszteri bált
rendez 2008. január 26-án,
a Patkó csárdában.

A falu lakosainak összefogását példázta a december 21én este, a Millenniumi parkban rendezett falukarácsony. Közös összefogással
óriási karácsonyfát állítottak, azt együtt díszítették fel
kicsik és nagyok. Már tavaly
is állt itt egy szép betlehem.
Ezt is közös munkával építették és rendezték be életnagyságú napkeleti bölcsekkel, Szent Józseffel, Szûz
Máriával, Kisjézussal, bárányokkal és igazi jászollal.
Ennek csodájára járt az
egész falu.
megelevenítõ kántálása után meggyújtották a karácsonyfán a csillagszórókat,
az otthonról hozott gyertyákat, s közben
a gyerekek és felnõttek együtt énekelték
a karácsonyi énekeket.
Ezalatt elkészült nagy kondérban a forralt bor és a tea. A hidegben mindenki
boldogan szorongatta a meleg poharat.
Hozzá frissen sült gesztenyét lehetett
kóstolni, és aki édességre vágyott, azt sütemények tömege várta a terített asztaloknál.

A bál 18.30 órakor az iskola
néptáncszakkörének mûsorával
kezdõdik.
Vacsora 20 óra körül: patkótál; süti;
aperitif. Zenél: Csizmadia János.
Belépõ: 2000 Ft/fõ. Jegyek elõvételben
kaphatók (korlátozott számban!)
Bernáthné Anikónál:
06 (70) 453 5697,
a Vénusz vegyesboltban Szõnyeginé
Klárinál: 06 (20) 931 7447.
Tombola a helyszínen kapható.
A bál bevételét az SZMK tanulmányi
versenyek díjazására, év végi
könyvjutalmak vásárlására
kívánja fordítani.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
SZMK

Ünnep a kultúrházban
Méhes Lajosné köszöntõje után Mészáros János katolikus plébános szentelte
meg a karácsonyfát és a betlehemet, majd
Szabó Julianna református lelkész mondott áldást mindazokra, akik ezen a közös
ünnepen részt vettek. A Mezõföld Néptáncegyüttes karácsonyi népszokásokat

December 22-én este, az alapi kultúrházban az Arany László Általános Iskola 5.
osztályosainak betlehemes játékával és a
sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar hangversenyével köszöntötte a
falu lakossága a karácsonyt.
/H/
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Kérdezték
Sokan kerültek bizonytalan helyzetbe —
kellõ tájékoztatás híján — a társadalombiztosítási szabályok változása, szigorítása miatt. Különösen azok, akik az elmúlt
évben, vagy korábban lettek munkanélküliek, és így kiestek a betegellátási rendszerbõl. Egyik olvasónk elmondta, hogy
munkanélkülisége miatt tavaly május óta
õ is kiesett a betegbiztosításból. Úgy tudta, hogy a szigorítás — miszerint a munkanélkülinek a mindenkori minimálbér
után saját jogán fizetnie kell a tb-járulékot, hogy jogosult legyen az ingyenes betegellátásra — 2008. január 1-jétõl lép
hatályba. Akkor tudta meg, hogy ez nem
így van, amikor megbetegedett. Akkor világosították fel, hogy a rendelet visszamenõleges hatályú, azaz 2007. április
1-jétõl be kell fizetni a minimálbér utáni
járulékot és a késedelmi pótlékot akkor
is, ha nem volt semmi jövedelme. Mintegy havi 2.000 Ft-os enyhítést is csak akkor kaphat, ha a helyi önkormányzat igazolást ad ki, hogy sem õ, sem közvetlen,
vele egy háztartásban élõ hozzátartozója
nem rendelkezik semmiféle egyéb jövedelemmel. Az igazolás megszerzése is
elég körülményes. Az igényléshez nem
adnak már ûrlapot, a sok utánajárás mellett még az internetrõl kellett letölteni
két ûrlapot.
Arra kért fent említett olvasónk, próbáljunk bõvebb információt szerezni, és azt

közöljük az újságban mindazok érdekében, akik errõl nem tudnak, mert minél
késõbb kezdik a társadalombiztosítás fizetését, annál nagyobb a késedelmi kamat összege is. Akinek pedig nincs semmi
jövedelme, könnyen kilátástalan helyzetbe kerülhet.
Hosszas érdeklõdés és az interneten való
kutakodás után én is arra az eredményre
jutottam, hogy valóban meglehetõsen kevés az információ ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ráadásul ezek se igazán egyértelmûek.
Összegezve, amit sikerült megtudnom:
Társadalombiztosítási ellátás kinek jár,
mikor, miért? A társadalombiztosítás
minden magyar állampolgárnak jár, akinek van bejelentett munkahelye, jövedelme, amibõl minden hónapban vonják a
tb-díjat.
Ha valaki kiskorú (és még tanul) és a szülei dolgoznak, akkor rajtuk keresztül van
érvényes társadalombiztosítása.
Ha valaki vállalkozó, akkor önállóan fizeti a társadalombiztosítás díját.
Magyarországon minden magyar állampolgárnak betegség, vagy esetleges baleset során állampolgári jogon jár az
ellátás. Ez nagyon szép elv akkor, ha van
érvényes társadalombiztosítása az ellátott személynek. Ha van, akkor a tb rendezi az ellátó szervezet felé az egészség-

Pásztorok, pásztorok…
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ügyi ellátás költségérõl készülõ számlát.
Ha viszont nincs, akkor a számlát egyénileg kell rendezni, és ez bizony nagyon
magas, esetleg többmilliós összeg is lehet.
Ha munkanélküli az illetõ és bejelentkezett a munkaügyi központba, és ott jogosulttá válik munkanélküli járadékra
(mert volt már meghatározott idejû munkaviszonya), akkor a munkaügyi központ
fizeti a tb-t utána.
Amennyiben munkanélküli, és nem jogosult munkanélküli járadékra az illetõ (pl.
pályakezdõ munkanélküli esetében, vagy
nem volt elõzõleg bejelentett munkaviszonya), akkor a közeli munkaviszonnyal
rendelkezõ biztosított, vagy nyugdíjas
hozzátartozója révén, akivel egy háztartásban él, jogosulttá válik egészségügyi
ellátásra.
Ha nincs bejelentett jövedelme az ellátottnak, sem közvetlen családtagjának,
akkor lehetõség van arra, hogy egyénileg
fizesse a biztosított maga után a biztosítási díjat. Ennek azonban 2007. április 1-jétõl visszamenõleges hatállyal folytonosnak kell lennie, mértéke pedig a mindenkori minimálbér 10 %-a.
Mindenképpen ajánljuk, hogy mindenki
saját érdekében akkor is fizesse a minimálbér utáni társadalombiztosítást, ha
nincs semmi jövedelme sem, mert senki
nem tudhatja, mikor lesz váratlanul beteg, vagy szenved balesetet. Hogy mibõl
fizesse? Ezt ne kérdezzék…
Hargitai Lajos

Karácsonyi ajándék
Igazi lelki ajándék volt a sárszentmiklósi katolikus templomban
december 20-án rendezett karácsonyi hangverseny. A fellépõk:
a Sárszentmiklósi Általános Iskola szavalói, énekkara — Horváth Ferencné vezetésével —, a zeneiskola hangszeres növendékei, Tóth Ervinné színjátszósai, Jákob Zoltán (orgona, zongora) és Dudar Adrienn (szólóének) nagyszerû elõadással örvendeztették meg a nagyszámú közönséget. A konferanszié
szerepét Huszár Anita töltötte be.
Az est végén minden jelenlévõ együtt énekelte a Csendes éjt.
Hargitai Kiss Virág

A Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola tanulói pásztorjátékot
adtak elõ karácsonyi mûsorukban a mûvelõdési központban.
/H/
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Óbecsey István: Szeressétek az öregeket!
(részlet)
Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket,
A reszketõ kezû õsz apákat, a hajlott hátú jó anyákat,
A ráncos, eres kezeket, az elszûkült sápadt szemeket,
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket!

Már december 20-án is karácsonyi fenyõ fogadta a gimnázium
ajtaján belépõket az aulában. A jelenlététõl talán az órák is
gyorsabban teltek, hiszen azt jelezte: mindjárt itt a karácsony, a
pihenés ideje. Egy nappal késõbb, az utolsó óra után körbeállták a fát az ünnepekre készülõ kicsik és nagyok, hogy énekszóval és egy kis mûsorral lelkileg is fölkészüljenek a hétfõi gyertyagyújtás pillanatára. Andersen meséjét vitték színre a hatodik
osztályosok, majd Jákob Zoltán vezényletével énekeltek. A nagyok kórusa Szénásiné Szabó Mariann vezetésével ismert dallamokkal színesítette az elõadást.

Idõsek karácsonya
Alsószentivánon

Hargitai Kiss Virág

A cecei iskolások Budapesten

2007. december 14-én a cecei Illyés Gyula Általános Iskola 7. és
8. évfolyama az Oktatási Minisztérium jóvoltából a fõvárosban
járt. Az iskola az említett minisztérium által meghirdetett pályázaton sikeresen szerepelt, így anyagi lehetõsége nyílott egy
budapesti kirándulás finanszírozásához. A szervezõ tanárok a
program gazdáival történt egyeztetés után nagyon színvonalas
és tartalmas programot tudtak összeállítani. A délelõtt során a
Prielle Kornélia utcában található Magyar Mûszaki Múzeum
látta vendégül a csoportot, ahol színvonalas tárlatvezetés mellett hallhattak a gyermekek a magyar tudományos élet neves
személyiségeirõl, a magyar mérnöki tudás világhírû eredményeirõl, és ezek tárgyi emlékeirõl. Délután a magyar kultúra
legújabb fellegvárainak számító, egyaránt a pesti Duna-parton
álló Mûvészetek Palotájában, illetve a Nemzeti Színházban ismerkedhették meg az épületek nagyszerûségével, és a bennük
folyó élénk mûvészeti élettel. Beülhettek az egyszerûen csak
„müpa”-nak becézett komplexum már most világhíres koncerttermébe, ahol ízelítõt kaptak a terem fény és hangtechnikai lehetõségeibõl. A Nemzeti Színház impozáns épületében a magyar színjátszás múltjáról és jelenérõl kaptak érdekes információkat. A gyerekek utazását és egész napi ellátását az általános
iskola biztosította. A szervezõk búcsúzásképpen kedves ajándékokkal kedveskedtek, amelybõl minden gyermek részesült.
Tudósítónktól

Tavaly, 2007. december 20-án, 14 órától került sor az alsószentiváni faluházban a már több éves hagyományra visszatekintõ idõsek karácsonyára. A IV. Béla Általános Iskola alsós tanulói ismét bensõséges mûsorral lepték meg Alsószentiván idõs
lakóit ezen a szép délutánon. A gyerekek mellett nagy siker volt
az alapi ápolási otthon társulatának fellépése is, akik dalokkal,

operettrészletekkel, kabarétréfákkal szereztek örömet a megjelenteknek. A rendezvényen Nagy Lajos polgármester úr is köszöntötte a szép számú közönséget, akik a polgármesteri hivatal
jóvoltából a mûsor után szerény vendégségben is részesültek. A
polgármester úr tájékoztatása szerint karácsonyi ajándékként
mintegy 230 ajándékcsomagot juttattak el a település lakóinak,
amely fõleg tartós élelmiszereket tartalmazott.
Kiss Attila
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Gyurka bácsi, az örökmozgó
1. rész
Dr. Lendvai Györgyöt ki ne ismerné Sárbogárdon. Az egykori vezetõ ügyészrõl
sokan tudják, hogy aktív közéleti ember,
igazi örökmozgó. Talán azt is tudják,
hogy tehetséges szavaló — hiszen nem is
olyan rég rendezett verses estet —, sõt,
játékokat is készít, szeret hegedülni, és a
felnõttkórus alapító tagja. Ám mindez
gazdag életpályájának csupán egy szelete. Hogy honnan indult el és milyen állomásokon ment keresztül, errõl beszélgettem vele.
— Hol született?
— Vácon, 1925. március 25-én, hajnali fél
kettõ körül.
— Hányadik gyermekként?
— Másodikként. Édesapám vasúti tisztviselõ volt, fõpénztáros az állomáson,
édesanyám pedig háztartásbeli.
— Vácon töltötte a gyermekkorát?
— Ott jártam elemibe, majd a piarista
gimnáziumba kerültem. A gimnázium
nyolcosztályos volt, csak fiúk jártak oda.
Boltíves termek, vaskályha, katedra, a falon kereszt, osztálykönyv és nádpálca —
ezek jellemezték az iskolát. Bizony, kikaptunk, amikor rossz fát tettünk a tûzre.
Például a számtantanárunk — aki egyébként nagyon jó tanár volt — két kézzel
adta a pofont. Azt mondta: „Azért kapod, fiam, hogy el ne dûljél.”
A piaristáknak volt egy evezõsháza is; az
evezõseink külföldre jártak versenyezni.
Volt zenekarunk, énekkarunk, színjátszó
csoportunk, diákújságunk.
— Gyuri bácsi melyikekben vett részt?
— Az evezésen kívül mindegyikben. Futballoztam, atletizáltam, teniszeztem,
pingpongoztam is. De az osztálykirándulásokat a csónakokban tettük meg. Fölhúztunk Visegrádig, Zebegényig, Esztergomig, ott aztán fürödtünk. Érdekes volt
a tanár—diák kapcsolat. Nagy fegyelem
volt az iskolában, de ilyenkor megrovást
kaptunk, ha nem spricceltük le, vagy nem
nyomtuk a víz alá a velünk lévõ osztályfõnököt, aki megmondta: ott, akkor nincs
különbség köztünk. A földrajztanárunkkal például futballoztunk. De a reverendában mindig megakadt a labda, így nem
tudtuk kicselezni. Farsang elõtt az osztályfõnökünk azt is elintézte, hogy az
apácák elhozzák a lányokat egy táncmulatságra. Elõtte azonban kioktatott minket arról, hogyan kell egy táncmulatságon viselkedni.
— Gyuri bácsi ma is igazi úriember.
— Azt tanították nekünk az iskolában,
hogy „ép testben ép lélek”. A vallás, az erkölcs, a hazaszeretet, a család volt a központ.
— Egy kis faluhoz is szép emlékek fûzik.
— Minden szünetet Harmostagon töltöttem, a Börzsöny aljában, a nagybátyám
tanyáján. Az a hely nekem a mennyor-

szág volt. Tavasszal szántás, vetés, nyáron
aratás, cséplés. Az aratók énekszóval vonultak föl, a földesúrnak átadták a szalmából font koszorúkat. A szelíd csikókkal és a béresgyerekekkel sokat játszottunk. Ökrösszekérrel vittük a csalamádét, lucernát, amit járgány hajtotta szecskavágóval metéltek föl, majd berakták a
füllesztõbe, korpával, szalmával elegyítették, ezt adták az állatoknak, hogy jobban tejeljenek.
— Megvan-e még az a tanya?
— 1938-ig jártam ki oda, akkor halt meg a
nagybácsikám. 1988-ban elmentünk a bátyámmal nosztalgiázni, de mindent a
földdel tettek egyenlõvé.
— Honnan a hegedûtudása?
— Nyolcéves korom óta tanultam hegedülni.
— A gimnázium után következett az egyetem.
— Sikerült leérettségiznem. Beiratkoztam a Pázmány Péter Tudományegyetem
jogi karára.
— Miért éppen a jogi pályát választotta?
— A nagybátyám volt jogász, õ volt a példakép, és az államigazgatás is vonzott.
Igen ám, de jött a háború. Egy évet tudtam elvégezni, utána megkezdõdtek a
bombatámadások, és fölszaggatták a vasútvonalakat. Mint leventét egy forgalomirányító századba soroztak be. Jött a nép
Tiszántúlról, Erdélybõl, hatalmas tumultus volt.
— A harcokban is részt vett?
— Amikor Vácot támadták az oroszok,
elvittek bennünket a Dunántúlra és kaptunk egy katonai kiképzést. Bedobtak a
frontra Kismaros és Nagymaros között.
Amikor az oroszok meglódultak, futottunk, mint a nyúl. Ám Salzburgban a Gestapo igazoltatott bennünket és letartóztattak. A háború végéig internálótáborban voltam. A tábor hármas szögesdrótját aztán az amerikai tankok tiporták
szét. Hadifogollyá nyilvánítottak, majd
mezõgazdasági munkára vezényeltek ki.
— Azért nem volt annyira megterhelõ a
hadifogság, ugye?
— Olyan német faluba kerültünk (Münchentõl 22 km-re), ahol összesen két férfi
tartózkodott: az egyik vak, a másik féllábú. Úgyhogy nagyon örültek nekünk. 26
ház volt; mezõgazdasági munkára osztottak be bennünket. Miután hazajöttem,
elhelyezkedtem.
— Úgy tudom, több szakmája is volt.
— Elõször a vasúthoz mentem krampácsolni. Késõbb elvittek a bérelszámolóba,
onnan áttettek normásnak a fûtõházhoz.
Hamarosan a külkereskedelemben kötöttem ki, a MOGÜRT-nél.
— Akkor tényleg minden szakmában kipróbálhatta magát.
— Milyen jól jött ez nekem, amikor
ügyész lettem! A külkereskedelmi válla-

latnál az volt a szerencsém, hogy akkor
indult a tervgazdálkodás. Senki nem értett semmihez, mindenki brosúrából dolgozott. Számolni, olvasni tudtam, annyi
eszem volt, hogy meg is értsem. De nem
bírtam az ottani légkört, az osztályharcot
segítõ spiclirendszert, úgyhogy a lehetõ
legrövidebb idõn belül „megszöktem”.
— Hova ment tovább?
— Vácra kerültem, ahol akkoriban alakultak az építõipari vállalatok. Késõbb
megszüntették a vállalatot, ahol dolgoztam, és átkerültem a vendéglátószakmába beruházási felelõsnek, majd ellenõrnek, végül már én vezettem le a leltározásokat. Egyik osztálytársam ösztönzésére
nyújtottam be pályázatot az ügyészségre,
amit elfogadtak. Így kerültem egy bõrönddel Sárbogárdra.
— Hova költöztették?
— A bírósági hivatali segédnél kaptam
meg a tisztaszobát. Nyáron jó volt, de
amikor bejött az õsz, éjfélig kellett vacogni, míg az ember az ágyban fölmelegedett. Ráadásul a kútnál kellett mosakodni. Aztán engedélyezték, hogy hozzak egy
fekhelyet az irodába.
Amikor Töttõ Jancsi akkori vezetõ
ügyész átment a járási tanácshoz tanácselnöknek, rögtön kineveztek a helyére.
Három évig teljesen egyedül dolgoztam.
1961-ben lett segítségem, amikor idecsatolták az enyingi járást.
— A korábbi munkáihoz képest ezt jobban
szerette?
— Mint fogalmazó a rendõrséggel együtt
jártam nyomozni, én voltam a felelõs
azért, hogy a nyomozati anyag vádiratra
alkalmas legyen. Belejöttem, mint kiskutya az ugatásba. Menet közben tanulja
meg a gyakorlati munkát az ember, nem
elméletben. Vezetés, államigazgatás, tszjog, általános felügyelet — ezekkel foglalkoztam. De a nehezebb büntetõügyeket is nekem kellett levezetni. Mindig az
igazságosságra, törvényességre törekedtem.
— Milyen elismerésekben részesült?
— Kormánykitüntetésben részesültem,
majd kiváló dolgozó lettem.
— Gondolom, kóstolgatták a hatalom részérõl.
— Sok vitám volt. Akkor a megyei fõügyész is azt az álláspontot képviselte,
hogy a pártbizottság szava szent. Õk sokszor nem olyat akartak, ami törvényes.
— Mennyi ideig dolgozott vezetõ ügyészként?
— 30 évig. Sárbogárdon 1980-ig voltam,
mivel megszüntették az ügyészséget; behelyeztek a megyére, lakást is kínáltak, de
közben a kozmetikusként dolgozó feleségem kiváltotta az ipart, így maradtunk.
Folytatása következik.
Hargitai Kiss Virág
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Sárkeresztúri hírek
Aranydiploma-átadás

vács Istvánné, Kender Ferencné és Kállai Tünde elõadásában,
közben Bóta Niki gyönyörû énekét hallhattuk; kicsi „karácsonyfa-gömböcskék” táncát láthattuk a Formációs táncklub
elõadásában, majd a kórus egy csokor dallal, kórusmûvel köszöntötte a közelgõ ünnepet. Évek óta hagyomány, hogy a közös karácsonyfára ajándékokat helyeznek az intézmények, klubok. Az idén is ez volt a befejezõ mozzanata az ünnepségnek.
Végezetül csillagszórók és gyertyák fényénél közösen énekeltük el a ’Mennybõl az angyal’ és a ’Dicsõség mennyben az Istennek’ kezdetû dalokat.
Rövid idõn belül másodízben adtunk át aranydiplomát 50 éve
végzett kollégáknak. Ez alkalommal Polányi Jánosné Klári néni
és Orlik Gézáné Márta néni vehették át ezt a szép emléket.
Az iskolában rendezett ünnepségen Bódás Jánosné Borika emlékezett vissza az együtt töltött, nem könnyû évekre. „…Tanulóiddal szigorú voltál, megkövetelted a tananyag tudását. Vidám természetû, jó közösségi ember vagy… Öröm-bánat, siker-kudarc — és az évek repültek. S így lett a szép, fiatal Kláriból aranydiplomás, nyugállományú tanító néni… A dús hajú,
szép hangú Márti a középsõ iskolában dolgozott… Empatikus
volt a szegény családban élõ tanulókkal. Karéneket is tanított,
ezért gyakran kezdett el egy-egy dalt, amibõl aztán közös
éneklés lett a nevelõiben…”
A jelenlegi kollégák és a polgármester úr köszöntötték az ünnepelteket, majd Benedek Jenõ igazgató úr adta át a diplomákat.
Márta nénit betegsége miatt otthonában kerestük fel. A megható kis ünnepséget vidám beszélgetés követte.

Fenyõfalopás
A szeretet ünnepére egyesek úgy készültek Sárkeresztúron,
hogy a nemrég átadott, gyönyörû térrõl barbár módon kikaszabolták a fenyõfákat. Megdöbbenve, dühösen vettük tudomásul
a tényeket. Milyen lélekkel él az ilyen ember (ha egyáltalán an-

Ünnepség a közös karácsonyfánál
Az elmúlt évek legmeghittebb falukarácsonyát élhettük át 2007
decemberében.
Az adventi koszorú gyertyáit gyerekek és felnõttek közösen
gyújtották meg, majd Rudniczai Rudolfné Edit osztotta meg
velünk karácsonyi gondolatait. „Szeretem a karácsonyt! A varázsát, aki egyszer is átélte, évrõl-évre várja…. Vágyunk a meghittségre, a szeretetre, arra, hogy azokkal töltsük az ünnepeket,
akik fontosak számunkra.”
Karácsonyi dalok, versek, kórusmûvek és tánc követték egymást a mûsorban: Ludányi Jánosné énekelt Huszti József kíséretével; a szeretetrõl szóltak a karácsonyi versek Bódás Jánosné, Kovács Györgyné, Rudniczai Rudolf, Bérdy Glória, Ko-

nak lehet nevezni), akinek folyamatosan csak a mások megkárosítása van a gondolatai középpontjában, és még karácsony
elõtt is csak ez foglalkoztatja? Tudom, ez nem csak nálunk jelent problémát, ugyanis másutt is láttam megcsonkított fenyõfákat. „Sajnálni” tudom az ilyen fekete lelkû embereket, akiknek egy csepp szépség sem rejtõzik a szívük mélyén!!!
Kovács Györgyné

Milyen nyelvet tanulhatok?
Olyan információ jutott el hozzám, miszerint a nyolcadikos diákok között bizonytalanság van a nálunk tanított nyelveket illetõen. Az a téves hír, hogy a négyosztályos gimnáziumba hozzánk jelentkezõ diákok nem tanulhatnak angol nyelvet, mert az
a keret már a nyelvi elõkészítõsökkel betelt.
Ez nem így van!
Ma és a következõ tanévben is iskolánkban minden diák tanul
angol nyelvet, mert ez a mai kor követelménye. A különbség
csak az óraszámokban lehet. (Pl. a nyelvi elõkészítõ osztály tagjai kiemelten magas óraszámban és külön tanulják.)

A gimnáziumban minden diáknak két nyelvet kell tanulnia. Az
angol mellett választani kell egy másik idegen nyelvet. Ami a
német, francia, orosz, olasz nyelvek közül osztályonként két
csoportot jelent. Függetlenül attól, hogy nyelvis, vagy általános
gimnáziumi osztályba jelentkezett valaki.
Bízom benne, hogy segítettem eloszlatni a tévhíreket.
Boda János igazgató,
Petõfi Sándor Gimnázium
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Köszönettel
A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvodában programokban, eseményekben
gazdag õszi, tél eleji idõszakunk volt.
Szeretnénk megköszönni a szülõknek
azt a sok segítséget, amivel munkánkat
támogatták a szüreti felvonuláskor,
papírgyûjtéskor, kirándulásokon, adventi készülõdésünkön, Mikulás-váráskor, a karácsonyi ajándékok varrásánál. Egyúttal azt is szeretnénk megköszönni a szülõknek, hogy adójuk
1%át óvodánknak ajánlották fel. Az
ebbõl vásárolt karácsonyi ajándékoknak nagyon örültek a gyerekek.
Köszönjük a Dunaújváros Hõszolgáltató Kft.-nek, hogy Mikulás-csomagot
ajándékoztak az óvodásoknak, köszönjük Barta György, ifj. Etelvári
Zoltán és Pataki István támogatását.
Boldog új évet kívánunk a gyerekeknek, szüleiknek és hozzátartozóiknak!
A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
nevelõtestülete

Pásztorjáték a Szent
László-templomban
A sárbogárdi hittanosok december 24-én délután pásztorjátékot mutattak be a katolikus templomban. A mai modern világ sokakat foglalkoztató kérdése: hitélet, vagy világi szórakozás? E témát járta körül ez a pásztorjáték. A szülõk karácsonykor szórakozni menjenek, vagy a gyerekekkel együtt a templomba induljanak? A történet végül
jól végzõdött. A gyerekek kívánsága gyõzött.
/H/

A szociális munkáról
Ez a cikk arra szolgál, hogy a társadalomban lévõ élõítéleteket eloszlassuk a szociális munkával kapcsolatban. Nagyon sok ember ugyanis
azt se tudja, mivel foglalkozik egy szociális
munkás. Többek szerint teát osztogat a rászorulóknak, az utcát söpri — ilyen, és hasonló téves elképzelések élnek az emberekben. Ezekhez a társításokhoz talán a szakma nevének negatív kicsengése is hozzásegít. Mi most ezt
szeretnénk eloszlatni és rávilágítani egy szociális munkás igazi tevékenységére. Nagyon sok
ember azzal sincs tisztában, hogy a saját lakókörnyezetében milyen szociális intézmények
mûködnek, és hogy ezek milyen célt szolgálnak.
A szociális munka egy segítõ hivatás. Az emberi szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen feltételek megteremtésében segít azoknak
az embereknek, akik erre a fennálló körülmények között önmaguk erejébõl nem képesek.
Segít abban, hogy az erõtlenek jövedelemhez,
lakhatáshoz, táplálékhoz, használati tárgyakhoz, értelmes és hasznos tevékenységhez,
gondoskodáshoz, mûködõképes emberi kapcsolatokhoz, fejlõdéshez és jogokhoz jussanak.
A szociális munkás feladatköre nagyon sokrétû; többek között végezhet utcai szociális munkát, hajléktalan embereken segíthet, családsegítõként munkálkodhat, idõsek ellátásában lehet fontos szerepe, és a szenvedélybetegek
gyógyulásáért is tehet valamit.
Mi egy konkrét eseten keresztül szeretnénk bemutatni, mit tehet egy szociális munkás egy

szenvedélybeteg fiatalért, és hogy milyen intézmények léteznek a baj orvoslására.
Gyakorlatunk során volt alkalmunk megismerkedni nemcsak a szociális munkások életével,
hanem olyan emberekével is, akiknek segítséget nyújtanak. 2007. október 26-án találkoztunk Tiborral, akit egy szenvedélybeteg központban dolgozó szociális munkás ajánlott nekünk. Tibor elmesélte, milyen indíttatásból vált
függõvé. Mint megtudtuk: ha valaki szerhasználó lesz, annak három oka lehet: társadalmi,
baráti és családi, vagy öröklõdõ hajlam (habár
ennek elenyészõ a százalékos aránya). Ezt a
történetet szeretnénk megosztani az Olvasókkal is, hiszen ez jól példázza, hogyan segíthet át
a szociális munkás valakit egy nehezebb élethelyzeten.
Tibor esetében a megfelelési vágy volt a motiváló tényezõ. 16 és 19 éves kora között gyógyszerekre fogyasztott alkoholt, aztán rátalált a
könnyebb drogokra, és innentõl kezdve nem
volt megállás a lejtõn. Akkor döbbent rá, hogy
szenvedélybeteg, amikor heroint kezdett fogyasztani. Felkereste a legközelebb lévõ drogambulanciát, és segítséget kért. Az elsõ beszélgetésnél ezt írta magáról: „gondolatok nélkül jöttem ide, segítséget kérni, azóta tudom,
hogy szenvedélybeteg vagyok, s a múltamhoz
mérten a legjobb helyen vagyok.”
A székesfehérvári RÉV egy alacsonyküszöbû
ellátórendszer, ahol szenvedélybetegekkel foglalkoznak. Azonban Tibor esetkezelésébõl kiderült, hogy neki egy komolyabb rehabilitációra
van szüksége, így az intézet vezetõje egy rehabilitációs otthonba küldte.

Az intézményben 16 férõhely van, a bekerülés
feltétele az önkéntesség és a motiváció a leszokást illetõen. A terápia egyéntõl függ.
Mit nyújt ez az intézmény az ideérkezõk számára, és mit a szociális munkás? Egyéni esetkezelést, csoportterápiát, sportolási lehetõséget,
jogsegélyszolgálatot, nyelvoktatást és a munkához való hozzászoktatást — mindezt szociális munkások segítségével.
A legtöbb hasonló intézményben a segítõ és a
segítendõ között az elsõ lépés egy szerzõdéskötés, amit ha bármelyik fél megszeg, akkor
vagy új okmányt írnak, vagy „elbúcsúznak”. Az
intézménybõl kikerülvén biztosítanak egy félutas házat, ahol a páciens utógondozásban részesül, és a lehetõségekhez mérten egy szociális munkás kapcsolatot tart egy ideig a klienssel, és segíti a beilleszkedését a társadalomba.
Tehát a szociális munkás itt is sikereket érhet
el hosszú évek kemény, küzdelmes és sok
energiát felemésztõ munkájával. Egy jó szakember megszállott, nagy benne a hivatástudat,
lelkiismeretes, céltudatos, segítõkész, és a
legfontosabb, hogy erõs támasza a rászorultaknak.
Reméljük, elértük azt a célt, amit kitûztünk magunk elé, hogy a társadalom számára némi képet nyújtsunk a szociális munkások tevékenységérõl. Bízunk benne, hogy a segítségre szoruló emberek ezáltal mernek majd tõlük segítséget kérni a jövõben. Hiszen ezek a szakemberek, amikor megkapják a diplomájukat, tisztában vannak vele, hogy ez nem egy könnyû
munka, és teli van kihívásokkal. A szociális
munkások viszont vállalják mindezt, és nyugodtan kijelenthetjük, hogy az emberek segítésére teszik fel az életüket.
Roskovics Adrien,
Vén Hajnalka, Fehér Amália
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TEREMFOCI-SORSOLÁS
XII. FORDULÓ
2008. január 13., VASÁRNAP
30

BIG DADDY LACA BISZTRÓ–BB-TRUCK SE

15

SÁRBOGARAK–CECE ÖREGFIÚK

08
09

00

REÁL MARGIT–VIDÁM FIÚK

45

LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR–EXTRÉM

10
10

30

SÁRKERESZTÚR KIKE–FLAMENGÓ

15

VASUTAS–HALADÁS

11
12

00

13 PUSZTAEGRESI FIÚK–BAD BOYS

2008. január 14., HÉTFÕ
00

18

45

18

30

19

15

20

ARSENAL–MAGNUM V. BT.
DKS–KRENCZ NAGYKER
OMV–TWISTER
TAKI TEAM–MEMPHIS PLUSZ

2008. február 4., HÉTFÕ
00

18 MAGNUM V. BT.–DKS
45
18 MEMPHIS PLUSZ–SÁRKERESZTÚR KIKE
30
19 EXTRÉM–OMV
15
20 TOLEDO 2005–VASUTAS
Szabad: BB-TRUCK SE

XVI. FORDULÓ
2008. február 10., VASÁRNAP

2008. február 11., HÉTFÕ
00

30

BB-TRUCK SE–PUSZTAEGRESI FIÚK

15

TWISTER–DKS

00

HALADÁS–BIG DADDY LACA BISZTRÓ

45

FLAMENGÓ–LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR

30

VIDÁM FIÚK–VASUTAS

08
09
10
10
11

15

KRENCZ NAGYKER–SÁRKERESZTÚR KIKE

00

EXTRÉM–ARSENAL

12
13

2008. január 21., HÉTFÕ
00

MAGNUM–TAKI TEAM

45

CECE ÖREGFIÚK–REÁL MARGIT

18
18

30

TOLEDO 2005–SÁRBOGARAK

15

MEMPHIS PLUSZ–OMV

19
20

Szabad: BAD BOYS

XIV. FORDULÓ
2008. január 27., VASÁRNAP
30

08

15

09

ARSENAL–LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR
SÁRKERESZTÚR KIKE–TWISTER

10

30

REÁL MARGIT–TOLEDO 2005

15

PUSZTAEGRESI FIÚK–HALADÁS

00

TAKI TEAM–EXTRÉM

11
12
13

2008. január 28., HÉTFÕ
00

BAD BOYS–BB-TRUCK SE

45

OMV–MAGNUM V. BT.

30

FLAMENGÓ–KRENCZ NAGYKER

15

DKS–MEMPHIS PLUSZ

18
18
19
20

Szabad: SÁRBOGARAK

XV. FORDULÓ
2008. február 3., VASÁRNAP
30

SÁRBOGARAK–REÁL MARGIT

15

CECE ÖREGFIÚK–BIG DADDY LACA BISZTRÓ

08
09

00

10

45

10

30

11

15

12

00

XVII. FORDULÓ
2008. február 17., VASÁRNAP
30

08 ARSENAL–DKS
15
09 EXTRÉM–SÁRKERESZTÚR KIKE
00
10 LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR–TWISTER
45
10 VIDÁM FIÚK–BB-TRUCK SE
30
11 SÁRBOGARAK–BIG DADDY LACA BISZTRÓ
15
12 TOLEDO 2005–PUSZTAEGRESI FIÚK
00
13 REÁL MARGIT–VASUTAS

2008. február 18., HÉTFÕ
00

18 MAGNUM V. BT.–FLAMENGÓ
45
18 CECE ÖREGFIÚK–BAD BOYS
30
19 MEMPHIS PLUSZ–KRENCZ NAGYKER
15
20 TAKI TEAM–OMV
Szabad: HALADÁS

XVIII. FORDULÓ
2008. február 24., VASÁRNAP

BIG DADDY LACA BISZTRÓ–VIDÁM FIÚK

45

10

18 OMV–ARSENAL
45
18 FLAMENGÓ–MEMPHIS PLUSZ
30
19 SÁRKERESZTÚR KIKE–MAGNUM V. BT.
15
20 BIG DADDY LACA BISZTRÓ–TOLEDO 2005
Szabad: REÁL MARGIT

VASUTAS–CECE ÖREGFIÚK

00

ARSENAL–TAKI TEAM
LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR–KRENCZ NAGYKER
VIDÁM FIÚK–PUSZTAEGRESI FIÚK
TWISTER–FLAMENGÓ

13 HALADÁS–BAD BOYS

OMV–DKS

45

MAGNUM V. BT.–TWISTER

30

VASUTAS–BIG DADDY LACA BISZTRÓ

15

LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR–MEMPHIS PLUSZ

18
18
19
20

Szabad: VIDÁM FIÚK

XX. FORDULÓ
2008. március 9., VASÁRNAP

30

08 BAD BOYS–VIDÁM FIÚK
15
09 PUSZTAEGRESI FIÚK–CECE ÖREGFIÚK
00
10 DKS–EXTRÉM
45
10 TAKI TEAM–LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR
30
11 BB-TRUCK SE–HALADÁS
15
12 KRENCZ NAGYKER–TWISTER
00
13 VASUTAS–SÁRBOGARAK

Szabad: TOLEDO 2005

XIII. FORDULÓ
2008. január 20., VASÁRNAP

2008. március 3., HÉTFÕ
00

30

08 BIG DADDY LACA BISZTRÓ–REÁL MARGIT
15
09 BB-TRUCK SE–CECE ÖREGFIÚK
00
10 SÁRKERESZTÚR KIKE–ARSENAL
45
10 OMV–LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR
30
11 FLAMENGÓ–EXTRÉM
15
12 HALADÁS–VIDÁM FIÚK
00
13 DKS–TAKI TEAM

2008. február 25., HÉTFÕ
00

18 KRENCZ NAGYKER–MAGNUM V. BT.
45
18 BAD BOYS–TOLEDO 2005
30
19 TWISTER–MEMPHIS PLUSZ
15
20 PUSZTAEGRESI FIÚK–SÁRBOGARAK
Szabad: VASUTAS

XIX. FORDULÓ
2008. március 2., VASÁRNAP

30

FLAMENGÓ–TAKI TEAM

15

SÁRKERESZTÚR KIKE–OMV

00

VIDÁM FIÚK–CECE ÖREGFIÚK

45

DKS–LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR

30

BAD BOYS–REÁL MARGIT

15

HALADÁS–TOLEDO 2005

00

PUSZTAEGRESI FIÚK–VASUTAS

08
09
10
10
11
12
13

2008. március 10., HÉTFÕ
00

BB-TRUCK SE–SÁRBOGARAK

45

KRENCZ NAGYKER–ARSENAL

30

MEMPHIS PLUSZ–MAGNUM V. BT.

15

TWISTER–EXTRÉM

18
18
19
20

Szabad: BIG DADDY LACA BISZTRÓ

XXI. FORDULÓ
2008. március 16., VASÁRNAP
30

ARSENAL–TWISTER

15

SÁRBOGARAK–HALADÁS

00

LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR–MAGNUM V. BT.

45

VASUTAS–BAD BOYS

30

REÁL MARGIT–BB-TRUCK SE

15

DKS–SÁRKERESZTÚR KIKE

00

TOLEDO 2005–VIDÁM FIÚK

08
09
10
10
11
12
13

2008. március 17., HÉTFÕ
00

TAKI TEAM–KRENCZ NAGYKER

45

EXTRÉM–MEMPHIS PLUSZ

30

OMV–FLAMENGÓ

15

BIG DADDY LACA BISZTRÓ–P. EGRESI FIÚK

18
18
19
20

Szabad: CECE ÖREGFIÚK

XXII. FORDULÓ
2008. március 23., VASÁRNAP
30

HALADÁS–REÁL MARGIT

15

VIDÁM FIÚK–SÁRBOGARAK

00

S.KERESZTÚR KIKE–LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR

45

CECE ÖREGFIÚK–TOLEDO 2005

30

BAD BOYS–BIG DADDY LACA BISZTRÓ

15

KRENCZ NAGYKER–OMV

00

BB-TRUCK SE–VASUTAS

08
09
10
10
11
12
13

30

08 SÁRBOGARAK–BAD BOYS
15
09 TAKI TEAM–SÁRKERESZTÚR KIKE
00
10 CECE ÖREGFIÚK–HALADÁS
45
10 TOLEDO 2005–BB-TRUCK SE
30
11 EXTRÉM–KRENCZ NAGYKER
15
12 ARSENAL–FLAMENGÓ
00
13 REÁL MARGIT–PUSZTAEGRESI FIÚK

2008. március 24., HÉTFÕ
00

MAGNUM V. BT.–EXTRÉM

45

FLAMENGÓ–DKS

30

TWISTER–TAKI TEAM

15

MEMPHIS PLUSZ–ARSENAL

18
18
19
20

Szabad: PUSZTAEGRESI FIÚK
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Kézilabda
A Szilas KC ünnepi hangulatban, ünnepi játékkal
lett tornagyõztes az NB I-es mezõnyben

9

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2008. január 18-án (pénteken)
9 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri
hivatal díszterme,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. Az önkormányzat 2007. évi pótköltségvetésérõl szóló 31/2007. (IX. 25.) Ktr. sz. rendelet
módosítása.
2. A képviselõ-testület és szervei szervezeti
és mûködési szabályzatáról szóló 10/2007.
(III. 19.) Ktr. sz. rendelet módosítása.
3. A helyi képviselõk, bizottsági tagok tiszteletdíjáról és a mûködési feltételek biztosításáról szóló 40/2006. (XI. 2.) Ktr. sz. rendelet módosítása.
4. Rigó László alpolgármester tiszteletdíjának
megállapítása.
A három NB I-es egyesület utánpótláscsapatait felvonultató III. Karácsonyi Szilas Kupán
hazai gyõzelem született, miután a mezõszilasi gyerekekre épülõ Szilas KC három parádés gyõzelemmel szinte megkoronázta az
egész éves teljesítményét, s elsõ helyen végzett.

Csapatok:
1. ASI (Vasas), 2. Bp. Spartacus, 3. Dunaújvárosi
Sportiskola, 4. Szilas KC

Eredmények:
Szilas KC—Dunaújváros 21:11
Gól: Schneider /3/, Raffael A. /2/, Csendes /2/,
Bozsovics /8/, Somogyi /1/, Raffael B. /1/,
Schmidt /4/
Bp. Spartacus—ASI 14:11
Bp. Spartacus—Dunaújváros 18:14
Szilas KC—ASI 16:14
Gól: Jakab /1/, Schneider /4/, Raffael A. /4/, Csendes /2/, Bozsovics /2/, Somogyi /3/
Dunaújváros—ASI 8:22
Szilas KC—Bp. Spartacus 15:14
Gól: Schneider /3/, Raffael A. /5/, Csendes /2/,
Bozsovics /5/

A torna végeredménye:
1. Szilas KC Mezõszilas
Edzõ: Zámbó Tibor
2. Bp. Spartacus
Edzõ: Gálhidi Zsuzsa
3. ASI

Edzõ: Géber Zsolt
4. Dunaújvárosi Sportiskola
Edzõ: Azari Éva

Különdíjak:
Legjobb kapus: Nagy Éva, Szilas KC. Legtechnikásabb játékos: Deme Tímea, ASI. Gólkirály:
Bozsovics Rita, Szilas KC.
A hazai csapat játékosai közül a tornán mutatott
teljesítménye miatt különdíjat kapott Somogyi
Nóra.
A torna sikeres lebonyolításában az is szerepet
játszott, hogy a játékvezetõk és a zsûri példás figyelmességgel és magas színvonalon látta el a
feladatát. Köszönet és elismerés illeti Dobos Lajos és Nagy Attila játékvezetõk, Pápai Lajos és
Varga László versenybírói munkáját.
A karácsonyi hangulathoz nagyban hozzájárult,
hogy tisztelt és kedves támogatóink szinte elkényeztették a részvevõket hozzájárulásuk „termékeivel”.
Köszönjük Paál Gyulának, a Szüllõ családnak,
Takács Józsefnek a „folyékony támogatást”, a
MAYER Kft.-nek a mindenre kiterjedõ, a gyerekek számára szinte kánaáni ellátást s a példamutató emberi segítõkészségét, a Select és az Irka-firka különdíjait és a SOKON Kft. védnökségét, Somogyi Tamás úr rendezését.
Köszönjük a segítõ szülõk munkáját, valamint a
Bogárd és Vidéke hetilap által adott megjelenési
lehetõséget.
NLÁI

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A mezõszilasi Németh László Általános Iskola tanulói, dolgozói és vezetõi nevében hálás szívvel mondunk köszönetet Mezõszilas szülöttének, dr. Dobi József
nyugalmazott ezredes úrnak, a Honvédelmi Egyetem docensének, az iskola számára ajándékba adott oktatási eszközökért.
Zámbó Tibor igazgató, Tasi Dániel igazgatóhelyettes

5. Az alpolgármesterek költségátalányának
megállapítása.
6. A városi önkormányzat 2008. évi költségvetésének tárgyalása (I. forduló).
7. A 2008. évi városi ünnepek és rendezvények idõpontjainak és szervezõinek meghatározása.
8. A KDOP 2007. 3.1.1./B pályázat akcióterületének kijelölése és a funkciók meghatározása.
9. A Fejér Megyei Közgyûlés által fenntartott
VVSI mûködésének átalakítása.
10. A nevelési tanácsadás kistérségi feladatellátása.
11. Energiatakarékossági terv.
12. A víziközmûvek üzemeltetéséért fizetett
2007. II. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.
13. Tájékoztató a környezet állapotáról, a város környezetvédelmi helyzetérõl.
14. A tüdõgondozó épületének térítésmentes
önkormányzati tulajdonba kérése.
15. A Kazinczy, Kölcsey utcák lakó—pihenõövezetté nyilvánításáról döntés.
16. A Pusztaegres 03/54, 03/63, 04/7, 025
hrsz.-ú ingatlanok telekhatár-rendezése.
17. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
18. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
19. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
20. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés
1. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
2. Bejelentések.
Juhász János polgármester
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor–LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság
A XI. forduló eredményei:
Reál Margit–Haladás 3:4 (2:2)
Vezette: Tóth I. Reál: Rozgonyi, Kiss J., Fekete,
Kiss Cs., Hollósi. Csere: Dani, Márton. Haladás:
Géczi, Szántó K., Szántó Zs., Varga, Balogh.
Csere: Krajczár, Szalai. Többet támadott a listavezetõ, mégis a Haladás elõtt adódott a legnagyobb helyzet, azonban Varga kétszer is hibázott. Szalai szabadrúgását nem tudta védeni
Rozgonyi, ezzel vezetést szerzett csapatának a
13. percben. Ezután két perc, két gól. Elõbb
egyenlített a Reál Hollósi révén, majd Balogh újból vezetést szerzett csapatának a 16. percben,
sõt, Szántó K. a kapufát találta telibe. A 18.
percben egyenlített ismét a Reál Fekete révén.
A második félidõ elsõ támadása után Kiss Cs.
vezetéshez juttatta a listavezetõt. Ezzel ki is fújtak. A 22. percben egyenlített a Haladás: Szántó
K. volt eredményes. A 38. percig nem bírt egymással a két csapat, ekkor Szántó Zs. bebiztosította a gyõzelmet, megérdemelten gyûjtötték
be a három pontot a sportszerû mérkõzésen.
Góllövõk: Hollósi, Fekete, Kiss Cs., illetve Szalai,
Balogh, Szántó K., Szántó Zs.

Légió 2000-Fair Bútor–
Sárkeresztúr KIKE
3:2 (1:0)
Vezette: Ébl M. Légió: Csuti II., Németh, Csuti I.,
Mondovics, Szilágyi F. Csere: Magyar, Szilágyi
Cs. KIKE: Visi, Vörös, Szauervein, Sütõ, Madár.
Csere: Hajdinger Z. Már-már úgy látszott, hogy
döntetlenül végzõdik az elsõ félidõ, de Mondovics addig cselezett a védõk között, míg végül
az elfekvõ kapus mellett a kapuba továbbította a
labdát. A gól felrázta a KIKE játékosait, mert
Csuti II-nek kétszer is parádésan kellett közbeavatkoznia. A 22. percben Vörös szabadrúgása
irányt változtatott az egyik játékoson, és a tehetetlen kapus mellett a kapuban kötött ki a labda.
Továbbra is támadásban maradt a KIKE, és a 25.
percben Sütõ vezetést szerzett. Csuti II. lábbal
hárított úgy, hogy az elõreívelt labdát Visi elnézte, és felette a kapuba hullott. Egyenlõ. Ettõl
kezdve átvette a játék irányítását a Légió. A 33.
percben Mondovics óriási helyzetet hagyott ki,
de a 36. percben nem hibázott. A sok játékosát
nélkülözõ Légió 2000-Fair Bútor csapata megérdemelt gyõzelmet aratott. Góllövõk: Mondovics
2, Csuti II., illetve Vörös, Sütõ.

Extrém–Magnum V. Bt. 5:1 (3:0)
Vezette: Szakács I. Extrém: Vörös, Dévényi,
Hajnal, Horváth D., Vámosi. Csere: Horváth T.,
Juhász, Oszvald, Pálinkás, Roszkopf J. Magnum: Györök, Kiss, Mihalkó, Vörös, Bor. Csere:
Csendes. A Bogárd és Vidéke-csoport õszi elsõségét eldöntõ mérkõzésen a Magnum csapata
eléggé gyér létszámmal jelent meg. Így nemcsak az úton, de a pályán is elcsúsztak. Az elsõ
félidõben Vámosi két találatára Bor fejese jelentett veszélyt Vörös kapujára. Mihalkó hibázott,
mint utolsó védõ, ezt Pálinkás kihasználta, és
növelte az elõnyt. Bor nem találta a kaput, lövé-

sei fölé- és mellészálltak a kapunak. Csendes
lõtt kapufát. Rosszul cserélt az Extrém, emberelõnybe került a Magnum, de ezt az elõnyt nem
tudta a maga javára fordítani. Itt már látszott,
hogy az Extrém leiskolázta a Magnumot. Valamelyest javult a Magnum játéka a második félidõ elején, Kiss kétszer is veszélyeztetett, Vörös
azonban a helyén volt. Nem úgy a szögletnél,
amikor is a labda Mihalkó fejérõl a rövid felsõbe
került. Játszott az Extrém, háromszögelés után
Pálinkás lõtt újabb gólt. Egy újabb szép Extrém-támadás végén Vámosi beállította a végeredményt, mely a Magnumra nézve hízelgõ. Piros lap: Pálinkás, Oszvald 2-2 perc. Góllövõk:
Vámosi 3, Pálinkás 2, illetve Mihalkó.

Toledo 2005–Cece Öregfiúk
2:7 (0:3)
Vezette: Tóth I. Toledo: Horváth I., Dombi, Kiss
L., Barabás, Horváth Zs. Csere: Csuti J., Csuti
T., Kiss A. Cece: Takács, Klazer, Danicsek, dr.
Erdélyi, Kiss J. Csere: Kiss P., Kokics. Dr. Erdélyi
szemfülessége hozta meg az elsõ gólt. Mezõnyjáték folyt egy darabig, nem sok ígérettel. Jobban érvényesült a Cece akarata. Szabadrúgás
után a kapu mellé tartó labdába Danicsek beleszúrt, amely a kapuban kötött ki. Erõlködött a
Toledo. Szép támadás: dr. Erdélyi átadását
Danicsek értékesítette, beállítva az elsõ félidõ
eredményét. A második félidõt is góllal kezdték
az Öregfiúk, dr. Erdélyi volt eredményes, melyet
megtoldott még eggyel. Visszavett a játék ritmusából a cecei csapat. Elõbb Barabás, majd
Kiss L. szépített az eredményen. Ezen a mérkõzésen dr. Erdélyi megtalálta a góllövõcipõjét,
mert még kétszer is bevette Horváth I. kapuját.
E gyõzelmével ugyan nem került elõbbre a tabellán a Cece, de pontjait tekintve igencsak felzárkózott a középmezõnyhöz. A Toledo vereségével visszaesett a tabellán egy helyezéssel. Ez a
vereség kedvezett a szintén vereséget szenvedett Reál Margitnak, mert elõnye négy pontra
nõtt a második helyezettel szemben. Sárga lap:
Csuti T., Dombi. Góllövõk: Barabás, Kiss L., illetve dr. Erdélyi 5, Danicsek 2.

Big Daddy Laca bisztró–
Bad Boys 2:6 (1:3)
Vezette: Ébl M. Laca: Bereczk, Schmidt, Kiss,
Bereczki, Huszár L. Csere: Fazekas, Sereg,
Rodó. Bad Boys: Porkoláb, Hajba, ifj. Soós, Juhász, Kuti. Csere: Horváth F., Horváth I. Váratlanul a Laca bisztró — Huszár szerencsés fejese
után — szerzett vezetést. A 7. percig kellett várni az egyenlítésre, amikor is Kuti nagy góllal
egyenlített. Közben Bereczk nagyokat védett.
Szép támadás után Juhász szerzett vezetést. Kijátszott helyzet után Horváth I. lõtt gólt. A második félidõ 30. és 33. percében Kuti kétszer is
eredményes volt. Schmidt a 36. percben szépített. Hogy csak ilyen arányú vereséget szenvedett a Big Daddy Laca bisztró csapata, az elsõsorban Bereczknek köszönhetõ, akit igencsak
teszteltek a Bad Boys játékosai. Góllövõk: Huszár, Schmidt, illetve Kuti 4, Juhász, Horváth I.

DKS–Flamengó 7:2 (3:2)
Vezette: Szakács I. DKS: Suplicz, Kelemen,
Márkovics, Szamosi, Domján. Csere: Somogyvári. Flamengó: Németh, Tóth, Berta, Lakatos,
Verbóczki. Csere: Banda, Gál. Hogy az eredmény így alakult, az elsõsorban az önbizalomhiánnyal pályára lépõ Flamengó játékosainak köszönhetõ. Hogy miért? Kelemen a tõle megszokott lendületes játékával szerzett vezetést. Csak
nézték, hogy virgonckodik. Büntetõhöz jutott a
Flamengó. A labda mögé Lakatos állt, aki a labdát a kapusba rúgta, majd ezután óriási helyzetben az üres kapu fölé lõtte a labdát. Biztos vezetés helyett máris az ellenfél növelte az elõnyét,
mert szabadrúgás után Márkovics kipókhálózta
a kapu bal felsõ sarkát, majd újabb találatával
már biztosan vezettek. Ekkor visszavett az iramból a DKS, és a legtöbbet hibáztatott Banda, hátvéd létére ugyanannyi, vagy több gólt rúgott,
mint a csatárok, akik nem értek vissza egy-egy
támadás után. Várták a sült galambot a szájukba, ami így is elrepült. Végre Verbóczki is betalált, ezzel szorossá tette a mérkõzést. Na, de jött
megint Lakatos, aki a biztos helyzetet elrontotta. Még egy darabig bírta erõvel a csapat, de
jött a 33. perc, amikor is Kelemen, majd a 36. és
38. percben Márkovics újabb két találata teljesen megpecsételte a Flamengó sorsát. A kegyelemdöfést Szamosi adta meg. Hát ez a baj a
„rokkantnyugdíjasok” csapatánál (ezt a titulust
nem én ragasztottam a csapatra). Piros lap:
Domján, Gál 2-2 perc (kakaskodásért). Góllövõk: Kelemen 2, Márkovics 4, Szamosi, illetve
Banda, Verbóczki.

Vasutas–BB-Truck SE 4:5 (1:1)
Vezette: Tóth I. Vasutas: Szabó, Czeiner, Bozsoki, Fésû, Gászler. Csere: Dravecz, Freschli.
BB-Truck: Meilinger, Dobrovóczki, Gilicze,
Zobák, Zádori. Csere: Bognár, Kovács, Simon,
Varga. Sárga lap: Zádori Góllövõk: Gászler, Dravecz 3, illetve Zobák 3, Zádori, Varga.

Sárbogarak–Vidám Fiúk 2:2 (1:1)
Vezette: Tóth I. Sárbogarak: Futó, Czipp, Dizseri P., Dizseri B., Kónya. Csere: Németh.
Vidám Fiúk: Kiss, Huszti J., Huszti R., Horváth,
Németh. Csere: Arnold, Fazekas, Huszti L.,
Kovács. A mérkõzést felvételrõl január 10-én,
15 órakor a Bogárdi TV adásában láthatják nézõink. Góllövõk: Dizseri B., Kónya, illetve Horváth 2.

OMV–Krencz Nagyker 5:3 (2:2)
Vezette: Tóth Z. OMV: Plézer, Halasi, Lengyel,
Gráczer, Killer. Csere: Erõs, Nagy, Szili. Krencz:
Pálinkás, Ragyamóczki, Király, Csendes, Gyenis. Csere: Ihász, Somogyi. A mérkõzést felvételrõl januárban a Bogárdi TV adásában láthatják nézõink. Góllövõk: Halasi, Gráczer 3, Szili, illetve Csendes 2, Somogyi.
Folytatás a következõ oldalon®

Bogárd és Vidéke 2008. január 10.

SPORT

11

Szilveszteri focikupa
A szilveszteri focikupára, amelyet a Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnokában rendeztek, 16 csapat nevezett. A csapatok nagy száma miatt késõ estig rúgták a
labdát a fiúk.

Karácsonyi
kupa
A december 23-án rendezett karácsonyi
focikupára, amelyet a Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnokában rendeztek, 9 csapat nevezett. A tornán a legjobban szerepelt Nagyvenyim csapata, második lett Nagykarácsony, harmadik Simontornya csapata.
/H/

Felhívás
Megbeszélést tartunk a

férfiak kézilabdabajnokságával kapcsolatban
Elsõ lett a Gekkó, második a Rendõrség, harmadik a Magnum, negyedik a Nagyvenyim csapata. A legjobb mezõnyjátékos: Deák Géza (Rendõrség), a legtöbb gólt
lõtte: Varga Csaba (Nagyvenyim), a legjobb kapus: Borostyán János (Gekkó).
A képen a torna gyõztese, a Gekkó csapata látható. A csapat felállása: Borostyán, Juhász, Gilicze, Bognár, Hegedûs, Tóth, Baji (nincs a képen), Szabó, Baráth.

2008. január 18-án, 18 órakor
a mûvelõdési házban.
Csapatonként 1 fõ megjelenését
várjuk.
Szervezõk

/H/
Folytatás az elõzõ oldalról®

Taki Team–Twister 5:3 (2:3)
Vezette: Szakács I. Taki: Lajtos, Rohonczi M.,
Lakatos, Rohonczi G., Vörös. Csere: Rohonczi
R., Tar. Twister: Bognár I., Tóth A., Balogh,
Szabó L., Szabó M. Csere: Bognár T., Tóth V. 2.
perc: Rohoczi M. nagy lövése után a labda Bognár kapujában kötött ki. 6. perc: szöglethez jutott a Twister, Balogh dobta be a labdát, mely
Lajtos kezérõl került a kapuba. Kezdés után Vörös talált a kapuba. 9. perc: Twister-szöglet,
most Szabó M. lõtt gólt. 10. perc: újabb
Twister-szöglet, ebbõl Szabó L. rúgott gólt. Ezután mezõnyjáték folyt a pályán, eredménytelenül. Rossz Twister-csere, büntetés, emberelõnyös helyzet, de ezzel nem tudott élni a Taki Team. 23. perc: Rohonczi R. talált a kapuba. 27.
perc: Bognár kapus rossz ütemben indult ki kapujából, Rohonczi G. megelõzte, és a hosszú sarokba továbbította a labdát. 36. perc: szabadrúgáshoz jutott a Taki Team, gyorsan elvégezték,
nem figyeltek a Twister játékosai, a legurított
labdát Rohonczi M. helyezte a kapuba. A mérkõzésen esett nyolc gólból 3-3 esetben a kapusok
hibáztak. Piros lap: Tóth V. 2 perc. Góllövõk:
Rohonczi M. 2, Vörös, Rohonczi R., Rohonczi G.,
illetve Balogh, Szabó M., Szabó L.

Arsenal–Memphis Plusz
2:11 (0:5)
Vezette: Szakács I. Arsenal: Veres G., Érsek,
Derecskei, Palásti, Lukács. Memphis: Boros,
Takács, Roszkopf, Deák, Emperger. Csere:

Molnár, Zámbó. 1. perc: Deák felavatta Veres
kapuját. 2. perc: Deák nagy lövését védte Veres
G. 3. perc: Roszkopf növelte az elõnyt. 4. perc:
Lukács csúsztatott fejese a felsõ kapufáról pattant alapvonalon kívülre. Még ugyanebben a
percben Palásti hagyott ki helyzetet. 7. perc:
Emperger lõtt kapu mellé. 9. perc: Takács átadásából Emperger lõtt gólt. 14. perc: Palásti eltopogta a helyzetet, nem tudott élni a lehetõséggel. 16. perc: Roszkopf nagy lövését Veres
szögletre tenyerelte. Az elvégzett szögletbõl
Molnár fejelte kapuba a labdát. 19. perc: a kapufáról visszapattanó labdát Deák lõtte a kapuba.
21. perc: Deák alig pörgette a labdát a kapu mellé. Szép megoldás volt! 22. perc: Lukács lõtt
centiméterekkel a kapu mellé. 23. perc: Deák
belõtte harmadik gólját. 25. perc: kijátszották a
Memphis védelmét, Lukács talált a kapuba.
Kezdés után rögtön Emperger lábáról került kapuba a labda. 26. perc: Zámbónak kínálták fel lövésre a labdát, aki azt a kapuba továbbította.
27. perc: Borosnak kellett nagyot védenie. 28.
perc: Lukács eresztett meg egy nagy lövést, Boros szögletre ütötte a labdát. Még ugyanebben
a percben Roszkopf újból bevette Veres kapuját. 31. perc: Lukács lövõkedve nem lankadt, de
cél tévesztett. 33. perc: Emperger játszi
könnyedséggel juttatta kapuba a labdát. 35.
perc: Boros nem tudta védeni Derecskei lövését. 37. perc: Takács is betalált Veres kapujába,
beállítva a végeredményt. Ezen a mérkõzésen
Boros kapuson kívül az összes Memphis játékos rúgott gólt, javítva a gólarányt. Megérdemelten nyerte a jó iramú, sportszerû mérkõzést.

Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport
1. Extrém
9 1 1 52:19 28
2. Magnum V. Bt.
8 1 2 42:30 25
3. Memphis Plusz
8 1 2 57:24 25
4. OMV
8 1 2 57:21 22
5. Légió 2000-Fair Bútor 7 - 4 41:31 21
6. Krencz Nagyker
6 1 4 46:29 19
7. Sárkeresztúr KIKE
6 1 4 42:25 19
8. DKS
3 - 8 31:52
9
9. Twister
2 1 8 26:47
7
10. Flamengó
2 1 8 16:47
7
11. Taki Team
3 - 8 18:55
6
12. Arsenal
- - 11 16:62
-3
Az OMV, Taki Team, Arsenal csapataitól 3-3-3 pont
levonva.

Góllövõállás:
I. Gráczer László
OMV
II. Vámosi Dávid
Extrém
III. Emperger János
Memphis
Fair Bútor-csoport
1. Reál Margit
2. BB-Truck SE
3. Toledo 2005
4. Vidám Fiúk
5. Sárbogarak
6. Haladás
7. Bad Boys
8. Pusztaegresi Fiúk
9. Vasutas
10. Cece Öregfiúk
11. Big Daddy Laca bisztró

7
6
5
4
4
4
4
4
4
3
-

1
2
3
3
3
2
1
1
3
1

2
4
4
3
3
3
4
5
5
4
9

25 gól
23 gól
19 gól

48:21
29:32
47:37
38:32
28:28
24:25
31:31
31:39
33:37
32:24
19:54

Góllövõállás:
I. Horváth János
Vidám Fiúk
II. Kuti Kálmán
Bad Boys
III. Dr. Erdélyi Tamás
Cece

22
18
17
15
15
15
14
13
13
12
1

24 gól
18 gól
14 gól

Gróf Ferenc
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Ordass Lajos püspök
A Magyarországi Evangélikus Egyháznak a II. világháborút követõ évtizedekben D. Ordass Lajos volt az egyik legkiemelkedõbb személyisége. Életmûve az utókor számára is tartogat
megújító üzenetet.
Ordass Lajost 1945-ben választották püspökké. A nehéz idõkben tántoríthatatlanul kiállt az egyház identitása és az evangélium igazsága mellett. Amikor az 1948-as államosítások során az
állam és az egyház között megindult tárgyalásokon az egyházi
iskolák államosítását önként nem volt hajlandó kérni, megszületett félreállításának terve.
A leszámolás házkutatással és õrizetbe vételével indult. Felszólították a püspöki tisztérõl való lemondásra, amit õ elutasított.
Ekkor már nyilvánvaló volt, hogy az egyre gyakoribbá váló koncepciós perrel kellett számolnia. Névtelen feljelentés alapján
„külföldi adóssal szemben fennálló követelés bejelentésének
elmulasztása” miatt vádolták, mert amerikai útja során a kilátásba helyezett dollársegélyt a Nemzeti Banknál nem jelentette
be. Minden jogi érv ellenére az uzsorabíróság kétévi börtönre,
valamint politikai jogvesztésre ítélte 1948 októberében.
Az egyházi különbíróság 1950. április 1-jén ült össze az akkori
kultuszminiszter sürgetésére. Nyolc bíró tartózkodásával, négy
szavazattal állapították meg a fegyelmi vétség elkövetését. Azt
írja Ordass: „Kevésszer éreztem magamat életemben annyira
megalázva, mint akkor, amikor a börtöntisztviselõ szinte megvetõ utálattal mondta, hogy ezek után, hogy az egyház ítéletet
hozott ellenem, nem hivatkozhatom arra, hogy az államhatalom igazságtalanul ítélkezett felettem.” S õ mégsem zúgolódik,
hanem ügyét Istenre hagyja.
A vádak alaptalanságát az is jelzi, hogy még a forradalom elõtt,
1956. október 5-én sor került állami, majd október 8-án egyházi
rehabilitációjára.
Ordass Lajos 1956. október 31-én újra átvette püspöki tisztét és
egyben az egyház vezetését is, az akkori igen nehéz körülmények között. Elsõrendû feladatának tekintette a lelki élet mielõbbi megújítását. Erejének megfeszítésével járta a gyülekezeteket és hirdette Isten igéjét. Második püspöksége alatt új alapokra sikerült helyeznie a Lutheránus Világszövetséggel
(LVSZ) és az Egyházak Világtanácsával megromlott viszonyt.
Ennek külsõ, látható jele volt, hogy az eddigi gyakorlattól eltérõen másodízben is az LVSZ elsõ alelnökének választották meg
Minneapolisban 1957-ben.
A forradalom bukása után újra kezdõdtek a megpróbáltatások.
Az állam és az egyház közti tárgyalásokon az állam részérõl
olyan mértékû személyi változásokat követeltek tõle (mintegy
15 fõ cseréjét), amely megsemmisítette volna az egyházi élet

Köszönetnyilvánítás
A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen
Kata Alapítvány kuratóriuma eredményekben gazdag új
évet kíván. Az alapítvány kéri, hogy adójuk 1 %-ával támogassák tevékenységét. Célunk a sárbogárdi református
templom és parókia felújítása. Adományukkal rendelkezés
alapján a sárbogárdi református idõsek otthona mûködésének segítéséhez és a református templom felújításához is
hozzájárulhatnak. Adószámunk: 18483119-1-07. Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány, Sárbogárd.
2007-ben az 1 %-os felajánlásokból 515.938 Ft gyûlt össze,
melyet a templomunk felújítására fordítottunk. További
munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!

legfõbb pontjain azokat a változásokat, amelyeket az egyházi
közvélemény 1956 õszén kiharcolt. Olyan személyek visszatértét tette volna lehetõvé, akik az államhatalmat kiszolgálták.
Ordass ezúttal sem hátrált meg. Tiltakozott az államhatalomnak az egyházi belügyekbe történõ beavatkozása ellen.
Nehéz hónapok következtek. Hajsza indult a püspöki szék megüresítésére. Ehhez igénybe vették a megfélemlítés és állami
nyomás minden eszközét. Végül másodszor is sor került törvénytelen félreállítására, mert nem volt hajlandó az állami parancsokat végrehajtani, nem volt hajlandó parírozni. Másként
nem tehetett, ha hû akart maradni Urához. Sem nyugdíjazási,
sem fegyelmi határozatot nem kapott, hanem rövid úton, hatalmi szóval távolították el 1958 júniusában.
Ettõl kezdve teljes visszavonultságban élt haláláig. De félreállítottságában is élõ sejtje maradt egyházának, akire hívei mindig
tisztelettel felnézhettek, és akit továbbra is igazi fõpásztoruknak tekintettek. Jelezte ezt az is, hogy a willmari Vinje
Lutheran Church templom (Svédország) körhajójában a Krisztustanúk névsorában az õ nevét is szerepeltették.
Ordass Lajos 33 éves püspökségébõl mindössze öt évet tölthetett tényleges egyházi szolgálatban, mégis a Magyarországi
Evangélikus Egyház, de egyben a nemzet történetében is kiemelkedõ személyiséggé vált. Az egyház és egyben a nemzet
szabadságáért, identitásáért küzdött.
1978. augusztus 14-én bekövetkezett haláláig egyházközségünk
területén élt, és hûséges látogatója volt istentiszteleteinknek.
Már elsõ, 8 évig tartó félreállítottságát is gyülekezetünk csendes, imádkozó, egyszerû híveként élte, így természetesnek tartotta, hogy rehabilitálását követõen, 1956-ban itt lépett elõször
szószékre és ide tért vissza egyszerû igehallgatóként 1958-ban.
A templom egyik félreesõ sarkában ma is ott áll a két környezetétõl elütõ szék, melyben feleségével együtt hallgatta az igét.
1983-ban neves külföldi teológusok részvételével létrejött a
nemzetközi Ordass-alapítvány Oslóban. 1989-ben Budapesten
megalakult az Ordass Lajos Baráti Kör, mely a szellemi örökség
ápolását és az egyház megújulásában való közremûködést tûzte
ki célul maga elé. A kör elnöke dr. Boleratzky Lóránd, presbitériumunk tagja, avatott szakértõje Ordass Lajos munkásságának. A kör tevékenysége, publikációi elõsegítik az életmû bemutatását az utókor számára.
A Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezet templomának elõterében elhelyezett Ordass Lajos emléktábla figyelmeztet:
„Nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Úrnak cselekedeteit”.
Forrás: A Budahegyvidéki
Evangélikus Gyülekezet honlapja
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Olvassunk egymásnak!
A Magyar Kultúra Napja alkalmából felolvasást rendezünk a
Madarász József Városi Könyvtárban.
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Jöjjön moziba,
a mûvelõdési
otthonba!

2008. január 26-án (szombaton) az alsó tagozatosokat
délelõtt 9 órától, a felsõ tagozatosokat és a felnõtteket
délután 13 órától várjuk.
Ebben az évben Hunyadi Mátyás (Mátyás király, Corvin Mátyás, „az igazságos
Mátyás király”) megkoronázásának 550.
évfordulója tiszteletére a róla szóló meséket, mondákat, regényrészleteket
idézzük fel.
Várjuk mindazoknak a tanulóknak és
szüleiknek, ismerõseinek, nagymamáknak, nagypapáknak, felnõtt olvasóinknak a jelentkezését, akik szívesen vállalják, hogy a Mátyás királyról szóló irodalomból egy 2-3 perces részletet felolvassanak.
További információ és irodalom a városi könyvtár gyermekrészlegében kérhetõ. Jelentkezési határidõ: 2008. január 22.
Mindenkit szeretettel várunk!
A résztvevõk emléklapot kapnak.

A Városi Természetbarát Bizottság
tervezett programja 2008. évre
Január 12., Velencei-hg.
Sukoró—Gyapjas zsák—Nadap—Meleg-h.— Angelikaforrás—Sukoró
Indulás: 8 óra. Táv: 8 km.
Igény esetén fürdés Agárdon.

Február 16., Külsõ-Somogy
Zamárdi—Szamárkõi kilátó—
Szántód-puszta—Zamárdi
Indulás: 7 óra. Táv: 11 km.
Fürdés Nagyberényben.

Március 1., Budapest
Utazás 2008 kiállítás megtekintése.
Vonat indul 6 óra 51 perckor.

Március 15.,
Balaton-felvidék
Balatonarács—Koloska-völgy—
Noszlopy Gáspár-kilátó—Balatonarács
Indulás: 7 óra. Táv: 12 km.

Április 19.,
Somogyi-dombság
Szõlõskislak—Lengyeltóti—Buzsák—Csiszta gyógyfürdõ
Indulás: 6 óra 30 perc. Táv: 6 km.

Május 10-12., Mecsek
Pünkösd a Mecsekben, Orfûn.
Elõre jelentkezést kérünk 2000 forint
befizetésével húsvétig. (Szervezés
alatt!)

Május 17., megyei nyílt túra
kerékpárral és gyalog
Rétimajor—Örspusztai halastavak
Ebédelési lehetõség a Killer-halásztanyán. Igény jelzése május 10-éig.

Indulás: kerékpárral 8 órakor Plus
parkolóból, vonattal menetrend szerint.

Július 26—augusztus 2.
Erdélyi túra lebonyolítása a Hargita-hegység és környékére.
(Szervezés alatt! Bõvebb információ
február elején.)

Szeptember 27.,
Keleti-Bakony-hegység
Kisgyón—Hamuház—Hárs-h.—
Tûzköves árok—Kisgyón
Indulás: 6 óra 30 perc. Táv: 12 km.

Október 18. vagy 19.,
Balaton-felvidék
Balatonszõlõs—Pécsely—Zádor
vár—Hideg-h.—Pécsely
Indulás: 7 óra. Táv: 11 km.

November 15.,
Vértes-hegység
Vértessomló—Szarvaskút—Vitányvár—Szép Ilonka forrás—
Vértessomló
Indulás: 7 óra. Táv: 13 km.

December 6.
Mikulás-túra a vajtai erdõben
Indulás: 8 óra. Táv: 8 km.

December 20., vagy 21.
Hagyományos adventi túra Komáromba, vagy Esztergomba
Vonat indul: kb. 6 óra 50 perc.
A túrákról érdeklõdni lehet
Németh Pál túravezetõnél
(06-30-429-89-64).
Városi Természetbarát Bizottság

Január 12-én, szombaton, 19 órakor:

A KABALAPASI
Színes amerikai romantikus vígjáték
Minden baj akkor kezdõdött, amikor Charlie tízéves volt. Az
egyik átlagos születésnapi zsúron a szokásos üvegezés közben a
rémült kissrác megtagadta a puszilkodást egy boszorkányosan
ijesztõ osztálytársnõjével, aki erre megátkozta kispajtását. Azóta eltelt huszonöt év, a kis Charlie-ból csöppet sem komoly
fogorvos lett, és még mindig mûködik az átok. A férfi képtelen
megtalálni a nagy Õ-t, viszont összes barátnõje könnyen rálel az
igazira: minden csaja az utána következõ pasival találja meg a
boldogságot. Ami persze nem feltétlenül baj: a házasságra vágyó nõk sorba állnak Charlie ágya elõtt, mert tudják, hogy a vele
lezavart futó (fekvõ, álló stb.) kaland után biztosan kopogtat ajtajukon az igaz szerelem. De amikor a jóképû kabalaember találkozik egy lánnyal (Jessica Alba), akit igazán szeretne megtartani, kénytelen mindent elkövetni, hogy ne szeressenek egymásba. Vagy ha mégis, akkor megtörje a varázst, mielõtt a csaj
találkozik az utána következõ hímmel.
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VERSELEMZÉS
Nagymama
receptjei
Savanyú káposzta almával
és rizzsel (vitamindús!)
Hozzávalók: 1 kg savanyú káposzta, 2
dkg cukor, 20 dkg rizs, 1 pohár almalé, 1
kg alma, 2 evõkanál olaj, 2 dl tejföl.
A káposztát az almalével és az olajjal puhára
pároljuk. A tûzrõl levéve hozzáadjuk a megtisztított, szeletekre vágott almát. Közben a
rizst megfõzzük. Egy tepsibe rétegesen
összerakjuk az anyagokat, a tetejére locsoljuk a tejfölt, és forró sütõben kb. 20 percig
sütjük.
Húsételeink mellé használjunk bõven almát! Könnyebbé teszi a sütõben sütött hurkát, kolbászt is, ha sülés közben megtisztított, négybe vágott almát rakunk közé. Az
elkészült ételt krumplipürével vagy vegyes
körettel tálaljuk.

Töltött gomba
Erdélyben jártunkkor házigazdánk igazi finomsággal lepett meg bennünket egyik este, amit frissen szedett gombából készített.
Ezt szeretném most megosztani a kedves
Olvasókkal.
Tetszés szerinti mennyiségû, friss (nem
konzerv!) csiperkegombát, vagy más formás gombafélét mossunk meg. Ne húzzuk
le a héját, mert abban van a vitamin, csak a
tönköt törjük ki belõle. Kenjünk a gombafejekbe egy kiskanál segítségével juhtúrót.
Egy serpenyõt, vagy tepsit nagyon vékonyan kenjünk ki olívaolajjal, ültessük rá a
gombafejeket, szórjuk mellé/közé a kissé
megsózott tönköket és szórjuk meg kakukkfûvel. Lassú tûzön (160 fokon) süssük gáz
fölött, vagy sütõben körülbelül 20 percig.
Rizzsel (lehetõleg barnával) és párolt zöldségekkel tálaljuk. Ha nyáron kint készítjük el
grillen, vagy tárcsán, úgy még finomabb a
friss levegõtõl!

Gyors pite
4 tojássárgáját 20 dkg cukorral, 1 dl
étolajjal, 1 dl langyos vízzel habosra
kikeverünk. Belekeverünk 20 dkg lisztet,
1 cs sütõport és végül a 4 tojás habját.
Egy kivajazott nagy gáztepsibe öntjük, és
szép pirosra sütjük. Dobálhatunk bele gyümölcsöt, vagy lekvárral összeragaszthatjuk, de nagyon finom csokoládé, vagy diókrémmel megtöltve is, mivel finom puha
tészta. Sokáig friss marad. Nem szárad ki az
étolajtól.

Petõfi egyik versérõl gondolkodtam a
múltkor. Petõfire igenis sokat gondolok,
szemben a legtöbb honfitársunkkal, akik
nem is sejtik, hogy nemzeti létezésük,
emberi tudatuk milyen mélyen belegyökerezik az õ költészetébe. Vannak, akik
azt hiszik, hogy csak annyi közük van a
költõhöz, hogy az emléktáblájáról idõnként lelophatják az oda helyezett koszorúkat. Kis városunkban ugyanis ez rendszeres gyakorlat. Nem hiszem, hogy valaminõ hála kifejezéseként kell ezt értelmeznünk, pedig bizony a tolvajok is hálásak lehetnének neki.
A költemény címe: Fekete kenyér. Tehát a
kenyérrõl van szó. Amelynek alapanyagát, a búzát a parasztemberek már õsszel
elvetik, egész tavasszal lesik a növekedését, ha nincs esõ, szenvednek, ha túl sok
esik, gyötrõdnek, aztán a nyár elején elkövetkezik a kalászok morzsolása, reménykedõ mosoly, vagy lemondó legyintés. Majd egyszer csak elérkezik a kemény idõ, az aratás, a gyilkos munka pirkadattól sötétedésig. De hol van még a
kenyér? Elõbb jön a Dunán mûködõ vízimalom, amely nem választotta szét a búza barna héját és fehér belsejét, hanem
egybe õrölte az egészet. Így került barna
kenyér a Petrovics család asztalára.
A vers így hangzik:

Miért aggódol lelkem, jó anyám,
Hogy kenyeretek barna, emiatt?
Hisz meglehet, ha nincs idehaza,
Tán fehérebb kenyérrel él fiad.
De semmi az! Csak add elém, anyám,
Bármilyen barna is az a kenyér.
Itthon sokkal jobb izü énnekem
A fekete, mint máshol a fehér.

A fiú messzi városból érkezett haza, enni
készül. Az anya habozva hozná a kenyeret, amely nem fehér, hanem barna. A fiúnak az anyjához intézett szavait tartalmazza a vers. „Lelkem, jó anyám” — így
szólítja meg az asszonyt. Ez szép. Olyan
meghitt, bensõséges viszonyt mutat, amilyen ma talán nem is létezik. Eszébe jutna-e napjainkban valakinek, hogy így szólítsa az édesanyját?
Egy mai fiatal olvasó azt hiheti, hogy a falusi kenyérbolt gyengébb választékára
vonatkozik a költemény, sõt, valaki úgy is
értelmezheti, hogy a barna kenyér egészségügyi elõnyeire céloz Petõfi. Tudjuk,
hogy ennek ellentéte az igaz: a fekete kenyér a szegénységet, egyszerûséget jelképezi. Azt a kenyeret nem kenyérboltban
vásárolták, akkoriban ilyesmi falun nem
is létezett. Az asszonyok maguk dagasztották a kenyértésztát hajnalok hajnalán,
sõt, õk maguk sütötték is meg a minden
háznál megtalálható búbos kemencében.
A barna kenyér itt igen gazdag metaforikus jelentést sûrít magába. A vers valódi
lényege egy szemérmes, ki nem mondott
vallomás az otthonról, a családról. Az alsó néprétegek iránti szeretetrõl.
Pár napja volt Petõfi 184. születésnapja.
Máig érvényes példát jelent õ, olyan példát, amelyet, úgy tûnik, senki nem követ.
Hol vannak a vallomások a szeretetkonyháknál sorakozó, hajnali buszokon munkába utazó, a minimálbért beosztani próbáló, a vizitdíjat kiguberálni alig képes
embertömegek iránti szeretetrõl? Vagy
épp azokról, akik lelopják a koszorút az
emléktábláról.
Most inkább a BUX-indexrõl, a Zuschlag-ügyrõl, a közvélemény-kutatási mutatókról van szó.

Lássuk, mi minden van belesûrítve ebbe a
nyolc sorba!

(L. A.)

Megjelent Hargitai nagymama szakácskönyve

Ételed az életed címmel.
Kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban, 2.500 Ft-os áron.

Elveszett a kutyám
Szilveszterkor a tûzijáték miatt elveszett a háztól a kutyánk. 8 éves, kan farkaskutya
(ordas szürke, farkas kinézetû). Aki megtalálja, kérem értesítsen! A becsületes
megtaláló jutalomban részesül! Horváth Béláné, Sárbogárd, Kertalja u. 1. Telefon:
06 (25) 462 363.
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Mesék a miklósi iskolából

A kis Margarét története
1. rész
– Sajnálom, szomorú hírt kell, hogy közöljek Önökkel: a lányuk, Margarét súlyos rákos betegségben szenved – mondta
dr. Bereki Annamária több mint egy hónapos kivizsgálás után Margarét szüleinek.
– Meg lehet gyógyítani? – kérdezte
Dorina, Margarét anyukája könnyeivel
küszködve. Egy ideig csönd lett, majd a
kínos hallgatást a doktornõ szakította
meg.
– Nincs túl sok esély egy négyéves kislány
számára, de Franciaországban él egy
doktor, aki már gyermekeken is végzett
sikeresen vesemûtétet. Csak ez sajnos nagyon sok pénzbe kerül.
– De mégis mennyiért vállalná? – kérdezte Ákos, Dorina férje, mert felesége már
nem tudott megszólalni a zokogástól. A
doktornõ hallgatott egy ideig, aztán
megszólalt:
– Kétmillió forintért.
Most már az ájulás is kerülgette Dorinát.
Most hagyjuk Dorináékat, hiszen a város
másik végében, a házuk melletti pizzériánál fontos dolgok történtek.
Lassított egy szürke Trabant, kinyílt az ajtaja, kilöktek belõle egy dobozt, és már el
is hajtottak. A doboz oldala mocorogni
kezdett, majd kinyílt, és ha arra járt volna
valaki, megláthatta volna a hófehér anyamacskát két kis porontyával. Az anyamacska neve Milédi. Az egyik kiscica
szintén hófehér, kislány, a neve Szuzi, a
másik apróság koromfekete, a neve
Florensz. A kicsik a doboz aljára lapultak, míg az anyjuk kikukucskált a dobozból. Nem járt arra senki, így nem volt
mitõl félni. Milédi megszólalt:
– Kicsikéim, maradjatok itt, ha szólok, kijöhettek! Jó?
– Igenis, mama! – hangzott az egyöntetû
válasz. És az anyjuk már ott sem volt.
A kiscicák vártak egy darabig, majd Florensz azt mondta:
– Menjünk a mama után!
– Tudod, hogy nem lehet. A mama azt
mondta, hogy várjunk, amíg õ hív minket
– mondta az engedelmes Szuzi. Hamarosan hallották is a hívó szót, és mintha puskából lõtték volna ki õket, rohantak az
anyjukhoz.
– Nem kell annyira szaladni, a végén még
orra buktok!
– Jó, de annyira szerettünk volna már újra látni! – mondta bocsánatkérõen Florensz. Szuzi odadörgölõdzött anyja lábához, és dorombolt neki egyet.
– Figyeljetek, gyerekek! Nem messze innen van egy ételbánya, onnan szerezhetünk magunknak egy kis elemózsiát.

– Rendben van, mama, mehetünk, mert
én már nagyon éhes vagyok! – dünnyögte
a fekete csöppség.
Brrrrrrr.
– Jaj, mami, mi ez a zajos valami? – kérdezte a rémült Szuzi.
– Ne ijedjetek meg! Ez a valami az autó,
csak akkor bánt, ha kifutsz elé! – oktatta
Milédi a gyerekeit.
Elindultak az ételbányának nevezett
pizzéria kidobott ételmaradékai felé. Közel volt, így hamar odaértek. Az ételmaradék nem fért bele a kukába, ezért külön
zsákokba tették a kuka mellé. Milédi kieresztette karmait és végighasított egy teli zsákot. A kicsik rögtön nekiestek, de
Milédi csak nézte a porontyait, és õ csak
akkor kezdett el enni, amikor már biztos
lehetett abban, hogy a gyerekek nem
mennek el messzire egyhamar. Miután
befejezték az evést, és Florensz már csak
döcögni tudott, visszamentek a dobozhoz
és elaludtak.
Órák múlva egy kocsi parkolt le a pizzéria
mellett, és Dorina meg Ákos szállt ki belõle. Hazaérkeztek. Margarét kiment
eléjük, és a dobozra mutatva azt mondta:
– Kell a három cica!
Ez a kijelentés azért volt érdekes, mert a
dobozba nem lehetett belátni.
– Szerinted mi van a dobozban? – kérdezte Dorina Ákostól.
– Nézzük meg! – felelte az apa.
Kinyitották a dobozt, és meglátták Milédit, Szuzit és Florenszet.
– Szerinted honnan tudta? – kérdezte
Ákos.
– Kérdezd meg tõle! – kapta feleségétõl
válaszul.
– Kicsim, honnan tudtad, hogy cicák vannak a dobozban?
– Az ablakomból láttam, mikor ti a doktor néninél voltatok, hogy egy kocsi lassít,
és kidobják belõle a dobozt a járdára.
Igaz, a cicák utána elmentek, de most itt
vannak, és most már az enyémek.
Dorináék nem válaszoltak, csak fogták a
kislányukat és a cicával teli dobozt, és bementek a házukba.
Mikor a cicák felébredtek, már nem a dobozban voltak, hanem egy ágyban, ahol
egy beteg kislány aludt mellettük. Õk ezt
megérezték, mert fogták magukat, bebújtak a kislány karja alá, és folytatták az
alvást.
(Folytatása
következik.)
Kósa Petra 6. a
osztályos tanuló,
Sárszentmiklósi
Általános Iskola

Rejtvény
Híres magyar embereket láttok
a képeken. Kik õk?
2.

1.

3.

4.
6.

5.

Beküldési határidõ: 2008. január 15.

Heti idõjárás

Pénteken még marad a jobbára borult, párás
idõ, de nyugat felõl már kissé több helyen szakadozik fel a felhõzet, így a Dunántúlon a nappali felmelegedés is erõsödhet. Hétvégén egy
mediterrán ciklon felhõzete érinti hazánkat,
amibõl szombat délutántól egyre több helyen
ered el az esõ, északkeleten ónos esõ sem kizárt. Vasárnap eleinte esõs idõre számíthatunk, majd a csapadékzóna lassanként elhagyja térségünket. Hétfõn nyugaton változóan, másutt erõsen felhõs, többfelé ködös idõre számíthatunk. Kedden egy közeledõ front
elõtt megélénkül a szél, ami elõbb felszakítja a
felhõzetet, majd a front hatására nyugat felõl
ismét beborul az ég, és újabb esõ kezdõdik. A
várható nappali hõmérséklet pénteken -1, 7,
szombaton 1, 9, vasárnap 1, 7, hétfõn 0, 8,
kedden 1, 9 fok körül alakul.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Január 12., SZOMBAT

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 8.00 Delta 8.30 Mikkamakka, gyere haza! 9.10 Pingvinkék 9.20
Blanche 9.25 Heuréka! 9.35 Az ezüst vadló 10.35 Pizsamaparti 11.05 Odüsszeusz
kalandjai 11.35 Egy kamasz lány naplója 12.00 Hírek 12.05 Fogadóóra 12.35 Momentán 13.05 Klipperek 2. 0 13.35 Lég-Tér 14.05 Út Pekingbe 14.35
Dombóvár-Falco férfi kosárlabda-mérkõzés 16.35 A hercegnõ és a kalóz 18.10
Ötcsillagos szerelem 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Agatha Christie: „Balhüvelykem bizsereg...”
21.55 Hírek 22.00 Sporthírek 22.15 A medve csókja 24.00 Pengetõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Fejezetek az állatvilág történetébõl 6.25 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek 10.00 Receptklub 10.15 Játék 11.30 Ötletház
12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Ki vagy, doki? 13.35 A dadus 14.05 Teguila
és Bonetti legújabb kalandjai 15.00 Tengeri õrjárat 16.05 Döglött akták 16.55 Vad
vizek 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.35 10. 5 Világvége 23.00 Aki bújt, aki
nem 0.40 Dakar 1.10 A szörny 2.45 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.10 Szurikáták udvarháza 10.40 Így készült a Casting
címû film 11.10 Síkalandjárat 11.40 Babavilág 12.15 Rém rendetlen család 12.45
Ed 13.35 JAG – Becsületbeli ügyek 14.35 Bûbájos boszorkák 15.30 Csillagkapu
16.30 Jericho 17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.30 Activity 20.10 Fekete Szakáll és a Karib-tenger kalózai 1-2. 23.30
Tai Pan – Hét tenger ura 1.40 Ed 2.25 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 7.00 Hírösszefoglaló
9.00 Útitárs 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerelve
13.05 Kabaré 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök
16.04 Idõt kérek 17.04 Az én hetem 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Világóra 18.35 G7-Gazdasági magazin 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – a kultúráról 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Január 13., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23 Kárpát expressz 5.35 Válaszd
a mozgást! 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér 9.00 Csellengõk 9.25 Múlt-kor 9.50 „Így
szól az Úr!” 9.55 Református magazin 10.25 Református ifjúsági mûsor 10.30
Szent angyalok temploma 11.00 Katolikus mise 12.00 Hírek 12.10 Tizenkét
kõmíves 12.35 M. O. M. – Musical Operett-Magazin 13.10 Pillanatnyi pénzzavar
14.25 Szerelmi láz 15.40 Stílus 16.10 Feszti körkép 16.40 Elisa di Rivombrosa
17.35 Panoráma vasárnap 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Tûzvonalban 20.55 A szólás szabadsága 22.00 24 – Második évad 22.50 Hírek
23.00 Sport7 23.55 Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 Kölyökklub
8.50 Jackie Chan legújabb kalandjai 9.10 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.35
Inuyasha 10.00 receptklub 10.25 Játék 11.40 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10
Havazin 12.40 Tuti gimi 13.35 Johen Doe-A múlt nélküli ember 14.30 Doki 15.30
Mr. És Mrs. Smith 16.35 Medicopter 117-Légi mentõk 17.30 Õslények kalandorai
18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Erin Brockovich-Zûrös természet 22.55 Heti
hetes 0.15 A Dakar 0.45 Portré 1.20 Szökõárban 2.55 Médium-A túlvilág
kalandorai
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 10.15 Jó
barátok 10.45 Két testõr 11.15 Stahl konyhája 11.45 Mentõhelikopter 12.35
Knight Rider 13.25 Charlie – Majom a családban 14.35 A mélység fantomja 15.30
Kyle, a rejtélyes idegen 16.30 Smallville 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Veszélyes kölykök 22.05 Kísértés két szólamban 0.30
Képírók 3.20 Bírósági mesék 4.10 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 8.14
Kárpát-medencei krónika 8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Ortodox
szent liturgia közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.05 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04 Hangalbum
16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 21.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Rádiószínház 23.00 Hírek, kenó 24.00 Éjszaka

Január 14., HÉTFÕ
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.45 Don Matteo 10.50 Századvég
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Roma
magazin 13.00 Domovina 13.35 Kisvárosi doktor 14.30 Pénz-vidék 15.00 Tinik,
tenisz, szerelem 15.55 Kisváros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók
17.30 Hírek 17.35 Leteszem a cigit 17.45 Bûvölet 18.40 Az örökös 19.25 Modern
képmesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tv ügyvédje 21.10
Kék fény 22.05 Hétfõ este 22.40 Leteszem a cigit 22.50 Kultúrház 23.20 Hírek
23.25 Sporthírek 23.35 Tv-taxi 23.50 Oltári fiúk
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.40 Disney-rajzfilm 14.05 Játék 15.10 Receptklub 15.25 VIP
– Több mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A
széf 20.05 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Vírus 0.05 A Dakar 0.35 Reflektor
0.55 Õrült hajsza 2.25 Autómánia 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka
9.15 Betûbár 10.00 Teleshop 11.05 Szögevõ 13.15 Észbontó 14.00 Melrose
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Place 14.55 Száguldó vipera 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Bostoni halottkémek
18.00 Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Krimihétfõ
– 21.10 NCIS 22.10 Gyilkos számok 23.10 Különleges ügyosztály 0.10 Tények
este 0.40 A nagy szökés 2.
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal 6.00 180 perc
8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház
félórája 14.05 Kabaré 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.21 Vendég a háznál 19.46 Nyelv-ész
19.51 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 Zene 20.30 Gyöngyszemek 20.35 Az én
hetem 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Január 15., KEDD
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 Tv-taxi 10.05 Don Matteo 11.00
Századvég 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran 13.00
Unser Bildschirm 13.30 Kisvárosi doktor 14.20 Engedjétek hozzám... 14.30 Katolikus krónika 15.00 Tinik, tenisz, szerelem 15.55 Kisváros 16.35 Ablak 17.00
Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.35 Leteszem a cigit 17.45 Bûvölet
18.40 Az örökös 19.25 Modern képmesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Életképek 21.50 Kedd este 22.20 Leteszem
a cigit 22.30 Kultúrház 23.00 Tûzvonalban 24.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.10
Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.30 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.10 Receptklub 15.25 VIP
– Több mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A
széf 20.05 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Lopakodók 2. 23.05 XXI. század – A
legendák velünk élnek 23.40 Maffiózók 0.45 A Dakar 1.15 Reflektor 1.35
Szerepcserék 3.15 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka
9.25 Betûbár 10.10 Teleshop 11.20 Angyal elsõ látásra 13.15 Észbontó 14.00
Melrose Place 14.55 Száguldó vipera 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Bostoni halottkémek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-rosszban 20.15 Miért
pont Brian? 21.10 A nagy fogyás 21.45 Született feleségek 22.45 Comumbo 0.25
Tények este 0.55 Alfred Hitchcock bemutatja 1.25 Anyád! A szúnyogok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00
Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15
Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.28 Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés-tudományról 23.00 Hírek, kenó 23.04
Cigányóra 0.10 Éjszaka

Január 16., SZERDA
MTV: 5. 10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.55 Tv-taxi 10.15 Don Matteo
11.10 Századvég 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska
13.00 Ecranul nostru 13.35 Kisvárosi doktor 14.30 Kormányváró 15.00 Tinik, tenisz, szerelem 15.55 Kisváros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók
17.30 Hírek 17.35 Leteszem a cigit 17.45 Bûvölet 18.40 Az örökös 19.25 Modern
képmesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Jobb, mint az eredeti! 21.10 Nagy kérdés 22.05 Szerda este 22.40 Leteszem a cigit 22.50 Kultúrház 23.20 Lapozó 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.05 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.35 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.10 Receptklub 15.25 VIP
– Több mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A
széf 20.05 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 A szökés 22.15 Gyilkos elmék 23.20
Alias 0.15 A Dakar 0.45 Reflektor 1.00 Kígyók szigete 2.40 Egy rém rendes család
3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka
9.25 Betûbár 10.10 Teleshop 11.15 Retkes verdák rémei 13.15 Észbontó 14.00
Melrose Place 14.55 Száguldó vipera 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Bostoni halottkémek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-rosszban 20.15 Shark
– Törvényszéki ragadozó 21.10 Doktor House 22.10 Liptai Claudia-show 23.10 A
médium 0.10 Tények este 0.40 Havanna 3.05 Drága testek 3.55 Aktív 4.25
Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal 6.00 180 perc
8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál
19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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Január 17., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 Tv-taxi 10.10 Don Matteo 11.10
Századvég 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Roma fórum 13.00
Együtt 13.35 Kisvárosi doktor 14.30 Fogadóóra 15.00 Tinik, tenisz, szerelem
15.55 Kisváros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.35
Leteszem a cigit 17.45 Bûvölet 18.40 Az örökös 19.25 Modern képmesék 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A ‘la carte 22.05
Csütörtök este 22.40 Leteszem a cigit 22.50 Kultúrház 23.20 Abszolút 23.50 Hírek
23.55 Sporthírek 0.05 Tv-taxi 0.20 Magán-beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.35 Disney-rajzfilmek 14.00 Játék 15.10 Receptklub 15.25
VIP – Több mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Én és én meg a tehén 23.05
Házon kívül 23.35 Harcos utcák 0.40 A Dakar 1.05 Reflektor 1.20 Médium – A túlvilág kalandorai 2.20 Infománia 2.45 Házon kívül 3.15 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes
mokka 9.20 Betûbár 10.05 Teleshop 11.10 Elátkozott õserdõ 13.15 Észbontó
14.00 Melrose Place 14.55 Száguldó vipera 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Bostoni
halottkémek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-rosszban
20.15 Szellemekkel suttogó 21.10 Padlógáz 2. 22.55 Tangó 23.00 Nyomtalanul
23.50 Tények este 0.20 Gyilkos álmok 2.00 Aktív 2.30 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 Zene 20.30
A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Január 18., PÉNTEK
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.55 Tv-taxi 10.10 Don Matteo 11.00
Drága doktor úr! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak
13.00 Sírjaik hol domborulnak... 13.30 Körzeti magazinok 14.30 Babatévé 15.00
Tinik, tenisz, szerelem 15.55 Kisváros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.35 Leteszem a cigit 17.45 Bûvölet 19.25 Modern képmesék
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Csináljuk a fesztivált! 22.00
Péntek este 22.30 Leteszem a cigit 22.40 Kultúrház 23.10 Múlt-kor 23.40 Hírek
23.45 Sporthírek 23.55 Tv-taxi 0.10 Dalok a konyhából
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.25 Disney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25 VIP
– Több mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A
széf 20.05 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 CSI – Miami helyszínelõk 22.15 LOST
– Eltûntek 23.20 Odaát 0.15 A Dakar 0.45 Reflektor 1.00 Anatómia 2.40 Otthon
3.00 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes
mokka 9.25 Betûbár 10.10 Teleshop 11.15 S. O. S. Titanic 13.15 Észbontó 14.00
Melrose Place 14.55 Száguldó vipera 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Bostoni halottkémek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Monk
– Flúgos nyomozó 21.10 Gagyi lovag 23.10 Az országút fantomja 2. 0.45 Tények
este 1.15 Drága testek 2.05 Reménysziget 2.55 Aktív 3.25 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör
15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a
háznál 19.46 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 Zene 20.30 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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A Bogárdi TV mûsora:
Január 12., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Szilveszteri kupa, 10.00 Teremfoci:
Sárbogarak—Vidámfiúk, OMV—Krencz Nagyker, 12.00 Lapszemle, 15.00 Vendég a stúdióban: Müller Viktória, 17.00 Lélekút, 19.00 Lapszemle, 20.00 Sárbogárdi Napok (70’), Fallóskúti zarándoklat (50’), 23.00 Lapszemle
Január 13., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Teremfoci: Sárbogarak—Vidámfiúk, OMV—Krencz Nagyker, 10.00 Sárbogárdi Napok (70’), Fallóskúti zarándoklat
(50’), 12.00 Lapszemle, 13.00 Vendég a stúdióban: Müller Viktória, 15.00 Aba
Napok 2007, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Hullámok között — elõadás
a házasságról (90’), Pünkösd a sárbogárdi reformátusoknál (30’), 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Január 14., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00.Sziréna, 9.00 Vendég a stúdióban:
Müller Viktória, 12.00 és 19.00 Heti Híradó, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 Lélekút
— ÉLÕADÁS, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Január 15., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00.Sziréna, 9.00 Pálfai szüret (60’),
Odüsszeusz (90’), 12.00 Heti Híradó, 13.00.Sziréna, 15.00 Hullámok között —
elõadás a házasságról (90’), Pünkösd a sárbogárdi reformátusoknál (30’), 18.00
Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Vendég a stúdióban: Müller Viktória, 23.00 Heti
Híradó, 0.00 Sziréna
Január 16., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00.Sziréna, 9.00 Hullámok között — elõadás a házasságról (90’), Pünkösd a sárbogárdi reformátusoknál (30’), 12.00 Heti
Híradó, 13.00.Sziréna, 15.00 Fejér Megyei Közgyûlés (30’), Obervellach (90’),
Szánkózás Tinódon (20’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lapszemle —
ÉLÕADÁS, 20.30 Teremfoci: Sárkeresztúr KIKE—Flamengó, Vasutas—Haladás,
23.00 Lapszemle
Január 17., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Teremfoci: Sárkeresztúr KIKE—
Flamengó, Vasutas—Haladás, 12.00 Lapszemle, 17.00 Lélekút, 19.00 Lapszemle, 20.00 Pálfai szüret (60’), Odüsszeusz (90’), 23.00 Lapszemle
Január 18., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Fejér Megyei Közgyûlés (30’),
Obervellach (90’), Szánkózás Tinódon (20’), 12.00 Lapszemle, 16.00 Pálfai szüret
(60’), Odüsszeusz (90’), 19.00 Lapszemle, 20.00 Testületi ülés 23.00 Lapszemle
(mûsorváltozás lehetséges!)
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901.
A Lapszemle és a Heti Híradó már internetes oldalunkon is megtekinthetõ a
www.bogarditv.blog.hu címen.A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a
képújság fejlécén adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere
12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. A Bogárdi TV fogható minden kábeltévés programcsomagban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es
frekvencián. Hiba esetén kérjük hívják a következõ számokat:06 (40) 200 718,
06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445.

A KÁBELTÉVÉ MÛSORRENDJE
A CECEI TÉRSÉGBEN
A cecei tévéstúdióból Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres településeken a helyi csatornán január 10-én, 14 órától január 17-én, 14 óráig az alábbi
mûsorok nézhetõk körmûsorban (azaz, ha a kb. 17 órás mûsor lement, azonnal
elölrõl kezdõdik).
Lapszemle (30’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’), Lélekút, benne: Tombor Katalin
(80’), Aba Napok 2007 (130’), Kézilabda: Mezõszilas KC—Spartacus (50’), Teremfoci: Öregfiúk karácsonyi kupa (50’), Petõfi Színpad: A szegény Dzsoni és
Árnika (50’), Káloz története I-II. (90’), I. osztályú megyei futball-összefogalló
(70’), Szüret a Rucz-farmon (60’), Fotóalbum: London, Franciaország, Japán
(25’), Sárbogárdi Napok (120’), Bibliaóra a sárbogárdi Golgota gyülekezetben
(35’), Szalagavató a gimnáziumban (120’), Rock Café Deák Bill Gyulával (15’), Református istentisztelet Sárszentmiklóson (50’). Összesen: 1005 perc, azaz 16 óra
45 perc.

A Bogárdi TV szerkesztõsége

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és
nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu
Honlap: www.bogardesvideke.hu Internetes kiadás: a www.mezofold.hu gondozásában. Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Almádi Sándor, Borbély József, Dombi Zoltánné, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné,
Hargitai Kiss Balázs, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Jákob Zoltán,
Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Zámbó Tibor, Zocskár András. Olvasószerkesztõ:
Hargitai Kiss Virág. Szedõ- és tördelõszerkesztõ: Gyõrfi Erzsébet, Hargitai Kiss Balázs, Huszár Anikó. Nyomdai elõkészítés: Heiland Ágnes.
Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy
hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett,
közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve
szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10
óráig (színesek hétfõn 17 óráig) adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor (színes
oldalak: hétfõn, 17 órakor). Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a
környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 600 Ft, negyedévre: 1800
Ft, félévre: 3500 Ft, egész évre: 6500 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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HIRDETÉSEK
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.

06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512. (0972293)
AZ ABAI SZESZFÕZDE
RÖVID HATÁRIDÕVEL pálinkafõzést
vállal. Érdeklõdni: 06 (30) 927 5627.
Hitelügyintézés! Induló költségek nélkül. 06
(30) 681 7675, 06 (30) 235 9498. (300513)
Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20 év tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30) 290 8313.
Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parketta 1998 Ft-tól, akácmintás kerítésléc 199
Ft/db-tól; Telefon: 06 (20) 9475 970. (0921381)
Kazánok, radiátorok extra kedvezménnyel. Telefon: 06 (20) 9475 970. (0921381)
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507
3344. (300840)
Üzlethelyiség eladó, vagy kiadó. 06 (30) 363
7533. (300872)
Ház eladó Sárbogárdon. 06 (30) 318 6144.
Családi ház eladó Pusztaegresen. 100 m2, 3
szoba 1870 m2 telek. Irányár: 2.700 ezer Ft.
Alku lehetséges. 06(20) 316 8001.
Tanítói végzettséggel alsós gyerekek német
középfokúval nyelvgyakorlattal 8. osztályig
korrepetálást vállalok. 06 (70) 537 4867.
Lovak (hátas, kocsis) eladók. 06 (30) 957
4149. (756414)

Felújított családi ház eladó a fõúton, az
SZTK-hoz közel. Buszmegálló a ház elõtt. Irányár: 16.000.000 Ft. 3028 m2 terület. A termõföld
bérbe adva. Új fûtésrendszer, víz, villany; riasztó a Légióhoz. Fúrt kút, kábeltévé, telefon. Az
épület alászigetelt, új építésû garázs, melléképületek, állattartásra berendezve. Értékegyeztetéses csere érdekel, csak panellakásra. Érdeklõdni: 06 (30) 274 9412. (300750)
Ha hitelt szeretne, de nem talált eddig megoldást. Hívjon, megoldjuk! – Jelzáloghitel – Szabadfelhasználás – Személyi hitel. Érdeklõdni:
Sárbogárd, Ady E. út 175/a, ruhaüzletben. 06
(30) 684 1397. (756422)
Sárbogárdon új építésû családi ház eladó. 06
(20) 234 5832. (756421)
Lak6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon,
Alapon, Cecén, Pusztaegresen, Mezõszilason.
Keresse irodánkat és válogasson kényelmesen
számítógépes adatbázisunkból. Ingyenes hitelügyintézés! Spóroljon a havi törlesztõ részleten hitelkiváltással. Jelzáloghitelek akár kezdeti költségek nélkül. 06 (30) 491 5363. (756418)
Eladó Seat Ibiza 1,2-es, 53 KW-os, érvényes
mûszakival, zöldkártyával, törzskönyvvel, vonóhoroggal. Telefon: 06 (30) 301 6321.
Akác tûzifa 2000 Ft/q. 20 q felett ingyenes házhoz szállítás. 06 (70) 374 0769. (756427)
Családi ház, igényesen felújított, sürgõsen eladó. 06 (30) 348 4373. (756429)
Korrekt hitelügyintézés. Jelzáloghitelek, lakásvásárlás, hitelkiváltás. Telefon: 06 (70) 395
1026. (756434)
Hordozható cserépkályha eladó. 06 (20) 478
2050. (756447)
Sárbogárdon 70 m2-es, felújított, új fürdõszobás ház, rendezett, összközmûves telken eladó. 06 (20) 333 1590. (756362)

Niagara szivattyút veszek, üzemképtelent is.
06 (30) 357 5446. (300978)
Szakácsnõt felveszek a Fanni étterembe. Jelentkezni a helyszínen. (300981)
Cecén, Kossuth utcában, felújításra szoruló
ház beépíthetõ telekkel eladó. Érdeklõdni: 06
(25) 234 310, 06 (25) 234 765, 06 (22) 369
469. (300979)
Sárbogárd központjában 2 szobás, 3. emeleti,
felújított öröklakás, alacsony rezsivel eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (70) 459
5063. (756366)
Opel Vectra eladó. Telefon: 06 (20) 593 9932.
(300994)

Munkatársakat keresünk fõ- és mellékállásra.
Érdeklõdni: 06 (20) 379 4369. (756090)
Akciós személyi, jelzáloghitelek. Érdeklõdni:
06 (20) 379 4369. (756090)
Árpád-lakótelepen 3 szobás lakás eladó. Hitel
megoldható. Telefon: 06 (20) 474 5530. (756088)
1 db vágni való sertés eladó. Sárbogárd, Szélsõ u. 4. 06 (25) 460 275. (756085)
Sütni való csirke kapható. Tinódi u. 52. Telefon: 06 (25) 460 738. (756084)
Pusztaegresen családi ház eladó. 06 (20) 287
8376.
Sonka-, kolbászfüstölést vállalok. Érdeklõdni:
06 (30) 214 5481. (756069)
Kisiparban szõlõföld présházzal, felszereléssel
eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754. (756069)
Sárszentmiklóson 110 m2, hõszigetelt családi
ház melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30)
604 2754. (756069)
’91-es Volkswagen Transporter (platós),
’94-es Mazda E 2.2-es (körablakos) tehergépkocsik eladók. Érdeklõdni: 06 (20) 423 5689.
(756070)

Ambiciózus? Szeretne a munkatársam lenni
egy nagy múltú kereskedelmi cégnél? Hívjon:
06 (30) 305 2568.
Felszolgálót felveszek a Fanni presszóba. Érdeklõdni a helyszínen. (756398)
Hízók eladók 120-130 kg-osak. 06 (30) 470
5967. (756397)
Ady-lakótelepen lakás kiadó kis rezsivel. 06
(20) 916 4933. (756393)
Páncéltõkés, régi, fekete zongora sürgõsen
eladó. 06 (70) 335 6413.
Eladó 2000-es évjáratú Opel Zafira 1.8-as, 16
V, Elegance, metálzöld. Irányár: 1,8 millió Ft.
06 (30) 937 7545. (756387)
120-as Skoda, 1 év mûszakival, zöldkártyával,
70.000 Ft-ért eladó. 06 (30) 377 7955. (756054)
Töbörzsökön családi ház 11 millió Ft-ért eladó.
06 (30) 377 7955. (756054)
Szokjon le a dohányzásról! Csak egyetlen kezelés! Január 15-én, Sárbogárdon a szakrendelõben. Bejelentkezés: 06 (30) 2266 210.
Arabella cipõboltban téli cipõk 30%-kal olcsóbban kaphatók. (756094)
Lakás kiadó az Ady-lakótelepen. Egyedi fûtéses. Érdeklõdni: 06 (70) 453 0509.
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Felhívás
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának tulajdonát képezik az alábbi belterületi ingatlanok, melyekre haszonbérleti szerzõdéssel nem, vagy csak részben rendelkezünk, a
területek mûvelési nehézségei miatt:
Sárbogárd, Virágsarok köz, 386 hrsz-ú, beépítetlen terület; Sárbogárd,
933 hrsz-ú, az ingatlan-nyilvántartásban útmûvelési ágként nyilvántartott terület, ami az Ady Endre úti lakóházas ingatlanok mögött és az Ifjúság utcai területek között helyezkedik el; Sárbogárd, Ady E. út 137. szám
mögötti, 2558 hrsz-ú, beépítetlen terület; Sárbogárd, Homoksor, 5361/2
hrsz-ú, beépítetlen terület, ami agyaggödörként ismert; Sárbogárd, Tisza
utca, 5709 hrsz-ú, beépítetlen terület, ami vízgyûjtõként ismert; Sárbogárd, Semmelweis utca, 5807/8 hrsz-ú, beépítetlen terület, ami a Köztársaság úti lakóházas ingatlanok mögött található; Sárbogárd, Álmosvezér
utca, 5808/12 hrsz-ú, beépítetlen terület, ami az Álmosvezér és a Lehel
utcai lakóházas ingatlanok mögött helyezkedik el.
Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a fenti ingatlanok tekintetében
mint tulajdonos, rendelkezési jogosultságunkat továbbra is fenntartjuk,
ebbõl adódóan az ingatlanokat érintõ, bármiféle elbirtokló magatartás
megszüntetésére hívjuk fel az érintett, elbirtokló magatartást tanúsító
személyeket. Ebbõl adódóan kérjük a fennálló tulajdonosi jog tiszteletben tartását.
Juhász János polgármester

Pályázat
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete az 1/2000. (II.
14.) Ktr. számú, az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló
helyi rendelete értelmében pályázatot hirdet közmûvelõdési feladatellátás átadására az önkormányzati fenntartású pusztaegresi
klub közmûvelõdési megállapodással történõ további üzemeltetésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. január 25.
A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzata címére (polgármesteri
hivatal, 7000, Sárbogárd, Hõsök tere 2.) kell benyújtani.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. február 8.
A nyertes pályázóval az önkormányzat közmûvelõdési megállapodást
köt. A feladatellátásának kezdete: 2008. március 1.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk
2008. február 15-éig.
Bõvebb információt kérhetnek a polgármesteri hivatal szakreferensétõl (7000, Sárbogárd, Hõsök tere 2. I. emelet 21.).

A Légió 2000 Security Kft.
szervezésében

HEVES THERM mintaterem nyílt:

Sárbogárd, Ady E. út 168.
(a Photo Hall mellett)

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR
TANFOLYAM INDUL
SÁRBOGÁRDON
2008. január 5-étõl.
Jelentkezni lehet: Sárbogárd, Ady E. út 29.

Részletfizetési és munkalehetõség, jutalék!
Telefon: 06 (25) 508 980,
06 (20) 468 1795.

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
széles választéka elérhetõ áron!
Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!

INGYENES FELMÉRÉS ÉS ÁRAJÁNLAT!
RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕ!
SZAKSZERÛ SZERELÉS!
Bereczk Róbert
Telefon: 06(30)9377 545, fax: 06(25)461 237,
e-mail: bereczkr@invitel.hu
Egész évben akció!

Ágytolltisztítás,
paplankészítés
Elhasznált ágynemûjébõl a tollat,
pelyhet korszerû német
technológiával kitisztítva és
új, pehelybiztos anginba töltve
gyönyörû paplant, párnát készítünk.

Érdeklõni képviselõnknél:
06 (30) 557 2262,
www.tollpaplantisztitas.hu
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Kérdezték
Csúszós utak
A Templom köz és a Tompa Mihály utca
olyan síkos, hogy nem lehet kimenni az
utcára — panaszolta egy lakó. — A központban kiszórt rengeteg sóból jutott volna oda is, ha erre jobban odafigyelnek az
érintettek. De ha nem akkor sóztak volna, amikor már jégpáncél lett az utakon a
letaposott hóból, akkor most nem érné
szó a ház elejét.

Akadály az úton
Az Árpád utcából jelezték, hogy vannak,
akik az út szélén álló nehéz jármûveikkel,
illetve azok tartozékaival akadályozzák a
forgalmat, letapossák az árkot, amiben a
csapadéknak kellene elfolynia, és tönkreteszik a járdát, padkát meg az aszfaltot.
Ha olykor szól ezért az önkormányzat,
akkor egy hétig rend van, aztán újra minden a régi. Az ilyen szabálysértõket szigorúan kéne büntetni, hogy megszûnjön ez
az állapot. Az önkormányzatnak jó bevételt jelentene, ha többször is kimenne
ellenõrizni és jelentõs bírságot kiszabni a
notórius szabálytalankodókhoz.
Hargitai Kiss Virág

Gondolkodjunk!
BÚÉK 2008, Sárbogárd, kedves barátaimnak, ismerõseimnek: Happy New
Year!
Mindenkire minden jókívánság ráfér.
Miért mondom ezt? Még karácsony elõtt
mit sem sejtve zötykölõdtem hazafelé a
buszon, amikor csörgött a telefonom. A
szerkesztõ úrtól kaptam egy telefont,
melyben tájékoztatott, hogy Rigó László
alpolgármester felesége felhívta, és rajta
keresztül arra szólított fel néhány rám aggatott jelzõ kíséretében, hogy nyilvánosan kérjek bocsánatot, különben beperel.
Szerinte én kegyeletsértõ voltam, ezért
kell ezt megtennem.
Na, álljon meg a díszmagyar harci menet!
Öt nonstop angolóra után azt sem tudom,
hogyan hívnak, nem azt, hogy napokkal
ezelõtt mit írtam. Abban maradtunk,
hogy vettem az adást.
Gondolkodtam, vajon mi dolgom van nekem az alpolgármester feleségével. Nem
is ismerem, egyszer-kétszer láttam. Talán
az új idõk szava, hogy a feleség helyettesíti az alpolgármestert? De meg kell vallanom, megijedtem. Ha nálam okosabb
emberrel állok szemben, az elsõ reakcióm a félelem.
Elõvettem a Bogárd és Vidéke 2007. december 20-ai számát. A Gondolkodjunk!
c. cikkben elolvastam, mire gondol az
„üzengetõ”. Megnéztem a feljegyzéseimet. Tévedés nincs, azt írtam le szó szerint, amit az alpolgármester mondott
nyilvános testületi ülésen. Hogy õ nem
tud fogalmazni, miért az én problémám?

2008. január 10. Bogárd és Vidéke
Megerõsítésért felhívtam az ügyvédemet. Elõadtam védekezésemet: ha egy alpolgármester a bejelentések között elõhozza az „egy mentõ egy városra” problémát, én naivan azt képzeltem, hogy beterjeszt egy megfogalmazott határozati javaslatot, hogy kivel tárgyaljanak az ügyben, mi legyen a határidõ; mert, ugye, ez
áldatlan állapotokat okozhat, emberéleteket veszélyeztethet. Azt az alpolgármesteri javaslatot a testület lelkesen támogatásáról biztosítja, és nem ragad le a
kérdés egy piti magánügyénél, hogy õt is
szállította a mentõ.
Elismerem, én voltam az idióta, hogy feltételeztem, hogy a sárbogárdi képviselõ-testületnek ez lett volna a dolga. De
hogy én kérjek nyilvánosan bocsánatot
azért, mert egy igen tisztelt feleség egy
közügyet magánügynek vél? De ettõl
még nyugodtan perelhet az alpolgármester felesége; pont erre van a bíróság.
Viszont nekem — mint egy „megfélemlített sárbogárdi állampolgárnak” — van
egy szerény, jelzésértékû javaslatom. Ha
nem ismer egy embert a tisztelt Úrhölgy,
ne aggasson rá olyan jelzõket, amelyeket
hírterjesztésre alkalmatlan, elfogult személyektõl hallott. Hogy miért? Ez csak jó
tanács, mert legközelebb elõfordulhat,
hogy én, a munkanélküli kisember fogom
a nagyember feleségét rágalmazásért beperelni.
A következõ fenyegetési fokozat talán az
ismeretlen eredetû fehér por lesz? Olyan
divatos manapság ez politikusi körökben!
Csibegép

Közéleti bölcsességek – fõleg politikusoknak
– Mivel mindig az okos enged, már rég a hülyék uralkodnak...
– Engedj a kísértésnek, nem biztos, hogy máskor is lesz rá alkalmad.
– A nagyotmondás ellen a nagyothallás az egyetlen védelem.
– A gödrök elsõ számú törvénye: ha benne vagy, ne áss tovább!
– A hibáiból tanul az ember. Vannak azonban tanulatlanok,
akik sohasem hibáznak...
– A tapasztalat segít minket, hogy ugyanazt a hibát legközelebb
sokkal ravaszabban kövessük el.
– A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

– Aki kérdez, öt percig buta, ám aki nem kérdez, örök életre buta marad.
– A zsenialitásnak megvannak a maga határai. A hülyeség azonban nincs ilyen határok közé szorítva.
– A tiszta lelkiismeret általában a rossz emlékezet jele.
– Annak ellenére, hogy az élet drága, még mindig elég népszerû.
– Igaz, hogy a kemény munka még nem ölt meg senkit, de hát
miért kockáztasson az ember?

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal,
akik szerették és ismerték, hogy

BÕHM JÁNOS
STERN SÁNDORNÉ
temetésén részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
férjem, édesapánk, fiam,
testvérem,

életének 60. évében elhunyt.

PRIBÉK MIKLÓS

Temetése 2008. január 11-én,
13 órakor lesz
a sárbogárdi Huszár-temetõben.

életének 58. évében elhunyt.

Gyászoló család

Hamvasztás utáni búcsúztatója
2008. január 13-án, 13 órakor lesz
a Sárszentmiklósi temetõben.
Gyászoló család

