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Tisztelt Elõfizetõink!

www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

ZÁSZLÓBONTÁS DÉLEN

Amennyiben 2011-re is elõ szeretnének fizetni a
Bogárd és Vidéke hetilapra, azt megtehetik a
szerkesztõségben (Sárbogárd, Hõsök tere 12.)
hétfõtõl péntekig 8-tól 17 óráig.
Elõfizetési áraink változatlanok: 1 évre (48 lapszám) 7.600 Ft, 1/2 évre (24 lapszám) 4.000 Ft,
1/4 évre (12 lapszám) 2.200 Ft.
A lapszámokat minden csütörtökön személyesen juttatjuk el postaládáikba.
Szerkesztõség

FOLTVARRÓK

Írásunk
a 15.
oldalon.

SZÍVÜNKBEN A SORSUNK!
Fejér megye déli térségének 28 települése tett esküt a soponyai nagyerdõ tisztásán hétfõn délután, az összefogás zászlaja alatt. A teremtõ gondolatok már sok év óta érlelõdnek azok fejében, szívében, akik nem felülrõl, nem kívülrõl várnak segítséget, hogy a
megye elmaradott déli térségében meginduljon a fejlõdés.
Írásunk az 5. oldalon.

BÁL ALSÓSZENTIVÁNON

Schönborn Mária néni ezzel a kis kedves
(ehetõ) alkotással köszöntötte az új év
alkalmából a szerkesztõség dolgozóit, jókívánságok kíséretében. Ezt a szerencsehozó ajándékot ezúton szeretnénk megosztani minden kedves Olvasónkkal.
Szerkesztõség

Írás a 11. oldalon.
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NAPLÓ
– a sárbogárdi képviselõ-testület
2011. január 21-ei ülésérõl –
9 képviselõ részvételével vette kezdetét a
testület soros ülése pénteken. A Közév
Kft.-vel való megállapodás – a cég által
végzett tevékenységek költségeinek tekintetében – még egy hónappal elodázódik,
mivel ezen az ülésen nem tudtak jelen lenni a kft. képviselõi.

Költségvetés – 2. forduló
Forráshiány és spórolás
Dr. Sükösd Tamás: A forráshiány összegét
218.449.000 Ft-ban javaslom meghatározni, ennek fedezetére a pénzmaradvány
várható összegét használjuk fel, ami jelenlegi adataink szerint 60.949.000 Ft, valamint 73.500.000 Ft fejlesztési hitelt, amit a
várható pályázati önrészekre fordítanánk;
van egy 50.000.000 Ft-os mûködési hitelkerete is az önkormányzatnak, amit további 34.000.000 Ft rövid lejáratú hitellel kellene kiegészíteni a költségvetés egyensúlya
elérése érdekében. A közfoglalkoztatási
létszámok megállapítása, a pénzbeli szociális kiadások vonatkozásában 3.000.000
Ft-os megtakarítás várható. Az okmányirodánál egy nyugdíjazás miatt megüresedett álláshely okán 1.300.000 Ft lehet a
megtakarítás. A Fejérvíz Zrt. és a Cothec
Kft. által fizetett bérleti díj 50 %-ának mûködési kiadásokra történõ felhasználása
9.000.000 Ft-os megtakarítást eredményezhet. A közfoglalkoztatás módosulása
miatt szintén 9.000.000 Ft megtakarítás jósolható. A sárbogárdi sporttelep álmennyezetének építésére szánt nettó
737.000 Ft-ot javaslom törölni, tekintettel
arra, hogy a sportra a tavalyinál jóval nagyobb összeget irányozott elõ a testület. A
fejlesztési kiadásokból elhagyható a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási
tervek készítése, ha valóban létrejön a Közép-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás. A közvilágítással tudunk még spórolni kb. 6.000.000 Ft-ot.
A bizottsági tagságért járó díjazással kapcsolatban nem láttak tisztán a képviselõk,
így Juhász János kifejtette: A törvény szerint több bizottsági tagságért, elnökségért
nem kap plusz juttatást az a képviselõ, aki
egy tagsággal már kimeríti a felsõ korlátot.
Az elmúlt években az MSZP-s kormányt
sokszor bíráltam, de a Fidesz-kormány
sem tesz másként – az önkormányzatoknak további megszorításokat kell elszenvedni. Ezt mutatja az igen magas forráshiány. A Fejérvíz és a Cothec tudják-e, hogy
9 millió Ft-tal kevesebbet fordíthatnak az
elhasználódott dolgok pótlására?
Dr. Sükösd: A Fejérvíz képviselõje a pénzügyi bizottsági ülésen találkozott ezzel a

kérdéssel. A Cothec-kel a héten volt egy
egyeztetés, 3 fõvel képviseltették magukat.

Kitüntetések helyett
Nagy Tibor: A Sárbogárdi Kulturális
Egyesület nevében Horváth István kérte a
közmûvelõdési szerzõdése finanszírozásának felülvizsgálatát. A színházterem
mennyezetérõl potyog a vakolat, valószínûleg beázástól, ami életveszélyes. Másrészt szeptemberben beindult egy néptánckör, ennek finanszírozására kér
540.000 Ft-ot. Ennek érdekében javaslom,
hogy a város által kiadott díjakat idén ne
adjuk ki, csak a tûzoltóknak, mert õk tényleg rászolgálnak.
Dr. Sükösd: A helyi kitüntetésekre van egy
rendelet, amire tervezni kell valamilyen
összeget, vagy módosítanunk kell a rendeletet.
Novák-Kovács Zsolt: Ne most döntsük el,
kinek adunk kitüntetést. Viszont azzal,
hogy a mûvelõdési háznak keressünk többletforrást, egyet tudok érteni.
Dr. Krupa Rozália: Pályázati lehetõség is
van az egyesület számára. A mennyezet javítását pedig a karbantartási keret terhére
lehet elvégezni.

2011. január 27. Bogárd és Vidéke
millió. Ez nem Nedoba Károly érdeke
(mert én beülök az autómba a családommal, és elmegyek egy koncertre, utána egy
étterembe), hanem azoké, akik 1-jétõl 1jéig élnek, örülnek, hogy fel tudják adni a
csekket, és ez a kis szórakozás jár nekik.
Kérem Tóth Bélát, ahogyan én nem nevetlek ki téged, mert nem jártunk egy óvodába, te se nevess ki engem.
A József Attila Mûvelõdési Központ által
elõterjesztett kérelmet támogatta a testület, de most nem rendeltek hozzá forrást.

1 millióból égõ
Nedoba javaslatát a Bogárdi Napok elõirányzatára vonatkozóan nem szavazta
meg a többség.
Etelvári ettõl függetlenül egyetértésének
adott hangot Nedoba indítványával kapcsolatban. Ezen kívül kérte a közvilágítási
órák csökkentését. Ezt azonban nem támogatták a képviselõk.
Juhász: A 34 millió Ft rövid lejáratú hitel
kamatát sehol nem látom. 2008 márciusa
óta Sárbogárd nem vett igénybe mûködési
hitelt. Ha most a lejtõn elindul az önkormányzat, nincs megállás. Reméljük, valamikor majd sikerül megfékezni a dolgokat.
Dr. Sükösd: A 34 milliónak azért nincs betervezve kamat, mert ez a szám tegnap estére alakult ki. Nem gondolom, hogy ezzel
indul el a város a lejtõn. A kötvénykibocsátás okozta lehetõség hatása elmúlt, és miután a forráshiány látszik, ezt még a megszorítások mellett is szükséges lesz finanszírozni. Csak az vezetheti ki a várost errõl
a pályáról, ha egy markánsabb befektetõt
találunk, aki a helyi adón is tud növelni.
Pirosné Kocsis Anna: Február 18-áig színpadfedésre lehet pályázni.
Etelvári: Még mindig jobb, ha elmarad a
Bogárdi Napok, mintha olyat csinálunk,
amivel leég a város.

Tiszteletdíjak
Nyakkendõs fûtõcsapat

Etelvári Zoltán amellett érvelt, hogy ne a
kitüntetések kárára támogassák a kultúrházat.

„Nem jártunk egy óvodába”
Nedoba Károly: Meg vagyok gyõzõdve róla, hogy ebben a költségvetésben van tartalék. Van olyan intézmény, amit nem kötelezõ mûködtetni, és olyan juttatások, amiket nem kötelezõ adni. El kell dönteni,
hogy a népszerûtlen dolgokat felvállaljuk-e, vagy sem. Én 2007-ben odaálltam a
népszerûtlen dolgok mellé, a város egyenesbe is került. A sajtó viszont pellengérre
állított bennünket. A sporttelep álmenynyezetét energiatakarékossági szempontból elõbb-utóbb meg kellene oldani. A
Sárbogárdi Napokkal kapcsolatban: 1 millió Ft-ból lehet kiállításokat, hangversenyt
rendezni, de komoly dolgokat ennyibõl
nem lehet csinálni. Legyen az elõirányzat 3

Az ünnepélyes alakuló ülésen dr. Sükösd
úgy tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a
képviselõk többsége nem kíván fölvenni
tiszteletdíjat, csak a bizottsági munka
után. Most mégis a képviselõk tiszteletdíjának mértékérõl szavaztak a városatyák,
igaz, az adható juttatás 50 %-os csökkentésére tettek javaslatot.
Etelvári: Én ezzel nem értek egyet, mert a
képviselõség költségekkel is jár, nem csak
abból áll, hogy felöltözök nyakkendõsen,
és bejövök ide.

Folytatás a következõ oldalon.

Bogárd és Vidéke 2011. január 27.
Most kevesebb képviselõ és bizottság van,
ez is elég tisztességes megtakarítás. Ha ebbõl a pénzbõl lehet megmenteni Sárbogárdot, akkor le kell húzni a rolót, nem kell
képviselõ-testület.
Nedoba: Polgármester úr, a székfoglalódban azt mondtad – és úgy érzem, eddig ez
realizálódik a szavazásokban is –, hogy szeretnéd, ha egy csapat lennénk, mert Sárbogárdot így lehet elõremozdítani. Ezzel
egyetértek. Zoli, hogy Juhász Jánossal és
velem együtt te itt csak egy fûtõ vagy, ez
teljesen független attól, hogy te el tudod
fogadni a javaslatot, vagy sem.
Juhász: De jó meleg van.
Nedoba: Én soha nem írtam egy szórólapomra sem, hogy társadalmi munkában
vállalnám a képviselõséget. Én sem értek
egyet a tiszteletdíj megvonásával, de ha ez
szükséges, akkor legyen, egy csapat vagyunk. Van azonban még egy dolog, ami
adható: a polgármester költségtérítése.
Dr. Sükösd: A polgármester költségtérítése kötelezõ.
Nedoba: Ha mi lemondunk 50 %-ról, akkor úgy lenne tisztességes, ha te is lemondanál a költségtérítés felérõl. Három képviselõjelölt választási anyagában volt benne, hogy tiszteletdíj nélkül dolgozik. Közülük Ferencz Kornél ül a testületben és
Nagy Tibor.
Dr. Sükösd: Tibor szórólapján az szerepelt, hogy a tiszteletdíjat a körzetére fordítja, ha megválasztják.

Mutassuk meg…
Nedoba: Ha az 50 %-ról lemondasz, az nagyon tisztességes, mi meg mondjunk le az
egészrõl, és akkor megvan a forrás bizonyos dolgokhoz. Akkor meglátjuk, hogy ki
a megélhetési politikus. Rajtam kívül még
tegye föl 5 ember a kezét, és akkor társadalmi munkában végezzük, 0 Ft-ért a képviselõi munkát. Elvárom, Juhász János,
hogy te feltedd a kezed.

Juhász: Biztos lehetsz benne, hogy én felteszem.
Nedoba javaslata 3 igen, 6 nem szavazattal
elutasításra került.
Nedoba: Mutassuk meg, hogy van vér bennünk!
Dr. Sükösd: Nem több egyik juttatásom
sem, mint amennyi az elõzõ polgármesteré
volt. Ha a költségtérítés felét fölajánlanám, a családom megélhetését veszélyeztetném. Veletek ellentétben nekem ez az
egyetlen jövedelemforrásom, ti tudtok
mást dolgozni a képviselõség mellett. Az
egyéni képviselõi feladataimat mindenfajta költségtérítés nélkül látom el. A kistér-
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ségi eseményekre való eljutást magunk finanszírozzuk. A megyei önkormányzat
juttatása nagyjából a benzinre elég. Egyébként pedig döntött a képviselõ-testület a
polgármester javadalmazásáról.
Nedoba: Szóval nem mondasz le az 50
%-ról?
Dr. Sükösd: Nem.
Nagy: Amennyit kapok, azt a 4. választókerületre fordítom. Járdákat szeretnék építtetni azokon a csapásokon, ahol az emberek hajnali 5-kor mennek munkába, bokáig sárban. Mindent összeszámolva 50 milliós spórolásról van szó 4 év alatt. Akkor élhetünk nyugodt lelkiismerettel, ha ezt a
csökkentést megszavazzuk. Kérem a polgármestert, tegye meg ezt a gesztust a sárbogárdi emberek érdekében.
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be tettek, természetesen továbbra is nyugodtan használhatják.

25 éves a város
A városi ünnepek kapcsán Juhász megjegyezte: Rendkívül furcsállom, hogy sem a
Fidesz-frakciónak, sem a támogatóiknak,
de még a híres sárbogárdi népmûvelõnek
sem jutott eszébe, hogy 1986. januárjában,
25 éve nyilvánították Sárbogárdot várossá.
Nekünk az elõzõ idõszakban a 20 éves évforduló jutott, amit illõ tisztelettel ünnepeltünk meg.
Dr. Sükösd: Való igaz, hogy ünnepi ülést
nem tartottunk, de túlzás, hogy nem jutott
eszünkbe.
Juhász: Ez a hajó már elment.
Nedoba: Eszemben volt, hogy felhívjalak,
polgármester úr, hogy van ez az évforduló,
csak úgy voltam vele, ha segítek, akkor ezt
hogyan viszonozzátok. Mert minden le van
szavazva, ki vagyunk zárva. Jobb lenne
együttmûködni. Mert ha most hárman fölállnánk, vége lenne az ülésnek.

Átalakuló közfoglalkoztatás

Nedoba: Gratulálok, úriember vagy.
Dr. Krupa: Nem jó a számolás, amit végzett a képviselõ úr.
(Némi polémia után:)
Nagy: Vacak filléreken vitatkozunk.
Etelvári: Ha lesz tiszteletdíj, mûködni fog
a testület, ha nem lesz tiszteletdíj, akkor
nem fog mûködni.
Végül a testület 6 igen, 2 nem, 1 tartózkodással elfogadta a képviselõi tiszteletdíj 50
%-os csökkentését.

Megegyezés Sárhatvanban
Dr. Sükösd: Január 6-án voltunk Sárhatvanban az alpolgármester úrral, a képviselõ asszonnyal és a szakreferenssel. Közel
50-en vettek részt a helyiek közül a megbeszélésen, és elmondták a gondolataikat a
sárhatvani klub üzemeltetésével kapcsolatban.
Érsek Enikõ: Jelen volt az egyesület és a
nyugdíjasklub is, mindenkinek volt hozzászólása, és abban maradtunk, hogy az
egyesület felajánlotta: ingyen biztosít helyet a nyugdíjasoknak, amit a nyugdíjasklub el is fogadott.
Dr. Sükösd: Fölmerült igényként, hogy aki
ismeri az egész ház üzemeltetésére vonatkozó szerzõdést, az üljön le a nyugdíjasokkal és a sportolókkal megszervezni, hogy
mindenki tudjon mûködni.
Baki Ferenc: Mi mindent megteszünk
azért, hogy béke legyen a faluban.
Juhász: Baki úr kimondja-e itt, hogy a
nyugdíjasok kérését teljesítik, hogy a helyiséget és a konyhát használhassák?
Baki: Ha a testület elfogadja a kiírást, akkor egy egyeztetésre le fogunk ülni, és mindent meg fogunk beszélni. Korántsem biztos, hogy az egyesület nyeri a pályázatot.
Azt a helyiséget, amit a nyugdíjasok rend-

A polgármester tájékoztatása szerint a
közfoglalkoztatás keretszáma a tavalyihoz
képest kisebb. 2012-ben nem lehet segélyezni azt, akik 2011-ben legalább 30 munkanapot nem töltött le. Több lépcsõben
lesznek fölvéve a rövidebb tartamú (2-4
hónap) foglalkoztatottak, hosszabb tartamú foglalkoztatásban pedig elsõsorban
olyan szakembereket tudnak részesíteni,
akik egy adott intézménynél már beváltak,
és tudják, mit kell elvégezni.
Nedoba: A kormány hozta ezt a döntést,
ami szerintem nagyon rossz és átgondolatlan.
Dr. Sükösd: Indult állami közmunkaprogram is az árkok karbantartására, vízrendezésre (10-10 ember). Vannak olyanok,
akik közérdekû munkát végeznek egy másik rendszer keretében.

A polgármester cafetériája
Dr. Krupa: A polgármester cafetéria-juttatása kötelezõen jár. Az összegek nem
változnak, csak az adókulcsokban van módosulás, illetve melegétkezési jegy helyett
étkezési jegy lesz.

Gyalogátkelõ Miklóson
A Köztársaság és a Vasút út keresztezõdésében egy biztonságos gyalogátkelõt szeretne létesíteni a testület, mely terveztetési szakaszban van, és egy 90 %-os támogatottságú pályázat révén 8,5 millió Ft-ból
megvalósítható. A pályázaton való indulást egyhangúlag támogatták a képviselõk.

A megye pénzt kér
A Fejér Megyei Közgyûlés a rendelõintézettel kapcsolatban azzal kereste meg a
testületet, hogy a rendelõintézetben található fogorvosi rendelõ és a tüdõgyógyászat felújításában vállaljanak szerepet. A
polgármester 50 %-os hozzájárulást (közel
500.000 Ft-ot) javasolt elfogadásra.
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.

Hozzátette, hogy a közgyûlés éppen most
szavazott meg a rendelõintézetnek további
9,5 milliós forrást gépbeszerzésre.
Nedoba: A mûvelõdési ház támogatására
nem találtunk forrást, a megyei önkormányzatnak meg adunk?
Dr. Sükösd: Ha Szász doktornõtõl béreljük tovább a fogorvosi rendelõt, akkor ezt
az összeget kb. 3 hónap alatt elköltjük a
bérletre, miközben a rendelõintézetben
kész a fogorvosi rendelõ. Nekünk pedig
alapellátási kötelezettségünk van.
Nedoba: Meggyõztél, visszavonom.
Juhász: Csúsztatást érzek a dologban.
Nem kényszerültünk volna bérletre, hiszen nekünk használati jogunk van. Úgy
adtuk át a tulajdont 2007-ben a megyei önkormányzatnak, hogy bizonyos kikötésekkel, meghatározott négyzetméteren nekünk ott használati jogunk van. A Sárbogárdon mûködõ többi orvosi körzet sem
kapott eddig támogatást a felújítás költségeihez.
Etelvári azt kifogásolta, hogy miért utólag
nyújtja be a számlát a megye, miért nem
elõzetesen egyeztettek.
Dr. Sükösd: A kivitelezõ a saját kockázatára újította fel a rendelõt, valószínûleg
azért, mert neki a mûszaki átadás fontosabb volt, mert ahhoz kapcsolódott a számlaleadás, kifizetés. A megyének sem lett
volna kötelessége, hogy 9,5 millió plusz
forrást megszavazzon, legfeljebb azt
mondja, hogy ezt a szakrendelést itt nem
üzemelteti. Megtehette volna, de nem tette meg.
Elõször nem született döntés a kérdésben,
mert a határozati javaslat egyik változata
sem kapta meg a szükséges többséget.

Lakatos Péter Gyõzõ lett a Fejér Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
pénzügyi bizottságának elnöke. A pozícióhoz gratulálunk, és hatékony munkát kívánunk!
Szerkesztõség

A polgármester hangsúlyozta: ha nem fogadják el a hozzájárulást, akkor 800.000
Ft-ot kell bérleti díjként kifizetni év végéig.
Másodszori nekifutásra a polgármester 50
%-os javaslata kapott többséget.
A megyei önkormányzat a sárbogárdi testület anyagi hozzájárulását kérte a Kossuth Zsuzsanna iskolával kapcsolatban is.
Az intézmény tulajdonjogát átadná a város
a megyének, de mivel az iskola a Mészöllyel egy helyrajzi számon van, a területet meg kellene osztani, ami maximum
bruttó 100.000 Ft-ba kerülne.
A megyének ezt a kérését nem fogadták el
a városatyák.

Segélyért rendet
Egy törvényváltozás okán lehetõsége van
az önkormányzatnak arra, hogy a segély,
vagy bérpótló juttatás feltételéül szabja,
hogy az ellátásban részesülõ rendben tartsa a portáját. Ha valaki nem tesz eleget ennek az elvárásnak, akkor megvonható tõle
a juttatás. Ezt egyöntetûen támogatták a
városatyák.

Bejelentések
Juhász: A töbörzsökiek (834 aláírást mellékelve) kérik, hogy újra nyíljon meg a posta. Tavaly, a 4. negyedévben polgármester
úr miért nem tett eleget azon szmsz-ben
foglalt kötelezettségének, hogy lakossági
fórumot kellett volna tartania?
Dr. Sükösd: Amikor a választópolgároknak igényük volt rá, több alkalommal, több
helyen tartottunk fórumot. Kifejezetten
lakossági fórumot, közmeghallgatást valóban nem tartottunk.
Juhász: Akkor meg kell változtatni az
szmsz-t. Az új képviselõ-testület felállásától számított 6 hónapon belül lehetõség
van rá, de nem szabad jogszabályt sérteni.
Nagy: Arra biztatom a képviselõtársaimat,
a hivatali dolgozókat, hogy minden döntéssel, gondolattal a sárbogárdi közös érdekeket támogassuk.
Nedoba a Bogárd és Vidéke hetilap legutóbbi számában megjelent két cikk
(Marácziék és Rohonczyék ügye) kapcsán
fejtette ki gondolatait a jegyzõ védelmében. Kérte a jegyzõt, hogy tájékoztassa a
testületet a két témában.
Dr. Krupa: Nem tudom, mi van az újságban, szabadságon voltam, tegnap vizsgáztam. Szõnyegi Lajosnak már szóltam, hogy
olyan nincs, hogy valaki bejelenti, hogy
„fölázott az épületem, jöjjenek már ki”. Ez
nem építéshatósági ügy. A talajvizet a testület sem tudja befolyásolni, a jegyzõ meg
fõleg nem. Minden tulajdonosnak karbantartási és felújítási kötelezettségei vannak.
Mi hatósági úton csak ezt tudjuk nyújtani.
A Maráczi-esetben más típusú támogatása
van a testületnek, de azt kizárólag olyan
esetekben alkalmazzuk, amikre a vis
maiort rá lehet fogni. A Rohonczy-ügyben
korábban megjelent, hogy a polgármester
visszavonta a jegyzõ határozatát. Ez önmagában óriási hülyeség, mert polgármester
jegyzõi határozatot nem tud visszavonni.

2011. január 27. Bogárd és Vidéke
Ilyet a polgármester sem nyilatkozott. Az
illetõ személy önkényesen elhelyezte a hidat, ahogy korábban is tette. Amíg a rendezési terv fönntartja a kettõs szabályozást, hogy a Radnóti út kiépített útján belül
van egy belsõ kiszolgáló út arra az x számú
telekre, akkor annak a teleknek az a belsõ
kiszolgáló út a közterületi kapcsolata, és
nem más. Tehát ott nem kaphat építési engedélyt és fennmaradásit sem.
Dr. Sükösd: Marácziéknál talajvíz van. A
katasztrófavédelemmel hétfõn egyeztettem, a klasszikus országos vis maior alapba
egyetlen magántulajdont sem fognak beletenni, így csak az önkormányzati keretet
tudjuk feszíteni, ameddig van mit feszíteni.
Az elmúlt egy hétben ez már négy házat
érintett, és klasszikus belvizes nincs köztük. Inkább olyan van, a mûszakis kollégák
és az építéshatóság elmondása szerint is,
ahol a nem kellõ karbantartás és az extrém
csapadék eredményeképpen dõlt ki fal.
Nedoba: A Rohonczy-ügyben csak azt nem
értem, hogy a többi lakónak van kijárata,
csak Rohonczyéknak nincs. Nem olyan
nagy dolog ez, meg kellene oldani.
Dr. Sükösd: A rendezési terv módosításával ez a probléma feloldható. Egyébként az
a kiszolgáló út, aminek ki kellene végig érni, még nem annyira ér ki végig.
Etelvári: Többen kérték, akiknek a fõutcán van boltjuk, és hátulról nem tudják azt
megközelíteni, hogy az áruszállítás idejére
hadd álljanak meg az autók a 63-ason. Kérem a polgármestert, járjon közben, hogy a
rendõrség hatékonyabban ellenõrizze a
súlykorlátozással való behajtást, mert az
utakat, amiket megcsináltunk, tönkreteszik.
Etelvári szóba hozta az M8-as út és a munkahelyteremtés szükségességét is.
Érsek: Pusztaegresre szeretnék utcanévtáblákat, mert aki nem ismerõs ott, az csak
kevereg erre-arra, nem tudja, melyik utca
hol van. A sárhatvaniak jelezték, hogy a József A. utca elõtt, a régi cselédházaknál
közvilágítást szeretnének.
Erõs Ferenc: A mûszaki osztálynak szeretném megköszönni a gyors intézkedést. A
füzetbe beírtam a hiányosságokat, és másnap elhárították a hibát.
Dr. Sükösd: Az M8-asnál többen is az eredeti nyomvonalat támogatják. Az már látszik, hogy nem autópálya lesz, hanem autóút, de a nyomvonalért lehet harcolni továbbra is; szükség van rá, én is azt gondolom. Hogy el tudjon mozdulni a munkahelyteremtés a nulláról, teszünk lépéseket.
Akiket eddig megkerestünk, azoktól érkezett már pozitív visszajelzés, de hogy az egy
év alatt, vagy két hónap alatt lesz meg, nem
tudom megmondani. A laktanya kérdésében is léptünk elõre – a HM képviselõjéhez
jövõ héten megyünk, hogy levegyék az ingatlanról a különleges honvédelmi rendeltetést, mert addig senki nem áll szóba velünk, és nem lehet vele mit csinálni.
Hargitai Kiss Virág
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Szívünkben a sorsunk!

ZÁSZLÓBONTÁS DÉLEN
Fejér megye déli térségének 28 települése tett esküt a soponyai
nagyerdõ tisztásán hétfõn délután, az összefogás zászlaja alatt. A
nagy esemény elõkészítõ munkái már jó ideje folynak. Ennek jelentõsebb állomásairól lapunkban többször is hírt adtunk. A teremtõ gondolatok már sok év óta érlelõdnek azok fejében, szívében, akik nem felülrõl, nem kívülrõl várnak segítséget, hogy a megye elmaradott déli térségében meginduljon a fejlõdés.
Huszonnyolc település polgárai gyújtottak tüzet a települések
sátrai elõtt ezen a fagyos, de szikrázóan napos januári napon. E
sátrakban szívesen kínálták a vendégeket a hazai ízeket idézõ,
frissen sült lángossal, forralt borral, süteményekkel, kaláccsal.
A tér közepén meggyújtott nagy közös tûz mellett egy huszár
emelte magasba az összefogás zászlaját. Balról a hagyományõrzõk zászlói koszorúzták a képet.
Újszerû, sokaknak szokatlan volt ez a kezdeményezés. Szokatlan
volt az is, hogy a januári fagyban szabadtéri rendezvényre invitálják a települések polgármestereit, képviselõit és azokat, akik a településeken a közösségi összefogás erjesztõ kovásza. Aztán a pattogó tûz melege, az együttlét szívtõl szívig ható ereje mindenkit
magával ragadott, és hihetõvé vált, hogy igenis, megvalósíthatók
az álmok.

Varga Gábor országgyûlési
képviselõ, Cece község polgármestere köszöntõjében
szólt arról, hogy Fejér megye
három hátrányos helyzetû
kistérségének települései a
gazdasági, társadalmi, közösségi összefogás erejével akarnak élhetõ világot teremteni
itt, a Dél-Mezõföldön. Hozzátette: a zászlóbontás egy új
korszak kezdetét jelenti.
Varga Csaba, a Stratégiakutató Intézet vezetõje rámutatott, hogy elsõsorban a szívünkben
kell erõsíteni annak a
hitét, hogy az elidegenedett, szétesõ világban
van értelme az összefogásnak, és képesek vagyunk megtalálni a reménytelennek
tûnõ
helyzetben is a jó megol-

dást. Rá kell találni arra az útra, ahol a családokon belül, az utcaközösségekben, a településeken és a települések között is egymásra találunk, és egymás segítségére lehetünk. Ez az együttmûködés nem pusztán piaci alapon szervezõdik. Alapja a kölcsönös
egymás iránti tisztelet, szeretet.
Kossa Lajos, Aba polgármestere az összefogást jelképezõ
zászlóról beszélt. A zászlón a
sötétkék szín jelképezi a földünket átszelõ, minden embert
egybekapcsoló vizeinket, a középsõ zöld sáv a termékeny Me-

zõföldet, a felsõ világoskék levegõ elem pedig az éltetõ szabad alkotóerõt. E három szín
öleli körbe a tûz elemet, amely
két egymásba kulcsolódó szívet
formáz, ami egyúttal imára
kulcsolódó kezet és az összefogást jelképezõ õsi virágmotívumainkat is magában hordozza, s
óvó anyaölként fogja körül a közös összefogás magját, s a szív tüzes energiájával táplálja a belõle születõ jövõt. E szimbólum körül
olvasható két tömör mondat: „Dél-Fejér az ország szíve! Szívünkben a sorsunk!”. E mondatok öntik szavakba azt a szándékot,
amit a 28 település összefogása jelképez.

A két történelmi egyház nevében Spányi Antal katolikus megyéspüspök és Agyagási István, a Vértesaljai Református Egyházmegye esperese szentelte, illetve áldotta meg a zászlót.
Vargha Tamás, a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke beszédében példamutató kezdeményezésként tekintett erre az összefogásra,
amelyhez reménye szerint késõbb az egész megye csatlakozhat.
Nagy hatású volt a települések polgármestereinek eskütétele. A
28 pontból álló eskü minden pontját más-más polgármester
mondta. Az eskü után minden polgármester felkötötte a zászlóra
települése szalagját. A zászlót a négy égtáj felé Varga Gábor lengette meg, s ezzel ért véget az ünnepség.
Az ismerkedés, barátkozás, beszélgetés ezután a sátraknál folyt
tovább, sötétedésig.
Bibliásan mondva: ez volt minden dolgoknak a kezdete! S ezután
jön a reményeinket, álmainkat valósággá alakító tettek ideje, s ez
lesz az igazi folytatás.
Hargitai Lajos
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Megnyitotta kapuit a gimnázium
igyekeztek a gyerekek az iskolába. Néhányan közülük még megálltak a kollégium
kapuja elõtt. De már nem itt lesz a tanítás,
hanem a háromszintesre magasodott,
megújult fõépületben, ahova végre már be
lehet menni a fõkapun át. Mindenki megtalálta a saját termét, ahol az osztályfõnö-

Hétfõn reggel nyitotta meg kapuit a
felújított Petõfi Sándor Gimnázium.
Szombaton Boda János igazgató úrral
végigjártuk a megújult, szép épületet,
ahol már minden pad a helyén volt. Az
épületben tett körséta után az igazgatói irodában beszélgettünk.
– Gondolom, méltán büszke erre a hosszú
idõ után végre elkészült, megújult iskolára.
Boda János: – Ezelõtt három héttel, január 10-én kezdtük el a beköltözést. Egészen
addig szinte el se hittem, hogy eljön ez a
pillanat. Egy hét tanítási szünetet rendeltem el, s ez idõ alatt tanárok, diákok
együtt, összefogva költöztünk vissza.
– Mindeddig a kollégiumban és más szükséghelyen szorongva folyt a tanítás. Olvastam a kissé ironikusra kifordított szólást a
kollégium elõtérben lévõ táblán: „Bár van
sok jó ember, de mi kis helyen is elférünk”.
Ez a mondat utal a felújítás körüli, sok esetben emberi okokra is visszavezethetõ huzavonára. Nem volt könnyû elviselni az egy
éven túl elhúzódó felújítást.
– A gyerekek tiszteletre méltó türelemmel
viselték ezt a zsúfoltságot. Sokan ahhoz a
jó módszerhez folyamodtak, hogy igyekeztek a helyzetet a humoros oldaláról megközelíteni. Ez a táblán lévõ mondat is ezt
fejezte ki.
– Nem kis teljesítmény volt ebben a nagy létszámú iskolában megoldani a tanítást több
mint egy éven át, ilyen körülmények között.
– Már évek óta igénybe kellett vennünk
szükségtantermeket. Tehát mondhatjuk,
hogy már megszokhattuk a zsúfoltságot.
1988-ban volt az elsõ nagy bõvítés. Mára
már 410 tanulóval, 16 osztállyal dolgozunk.
– A gimnázium továbbra is körzeti feladatot
lát el?
– A kollégium már korábban megszûnt, így
más megyébõl nem tudunk fogadni tanulókat, de a körzetbõl mindenhonnan be
tudnak járni a gyerekek. Ehhez a közlekedés jó. Tavaly még 8 fõvel mûködött a kollégium, abból öten elballagtak. Három fõ
pedig megoldotta a bejárást.
– A felújítással mennyiben gazdagodott az iskola?
– Öt tanteremmel és egy harmadik emeleti
nagy közösségi térrel bõvült az iskola. Van
tehát egy olyan terünk, ahol a diákság
össze tud gyûlni, s ott nagyobb rendezvényeket is tudunk majd tartani. A pályázathoz hozzátartozott az informatikai bõvítés. Többek között tizenegy digitális táblát
kaptunk, s hozzá nagyon jól felszerelt számítástechnikai termünk is lett. Ebben a
szaktanteremben jobb a számítástechnikai
felszereltség, mint amilyen a gyerekeknek
otthon van.
– Azt hiszem, annak is nagy jelentõsége van,
hogy a hajdani szûk légópincébõl a tornaterem öltözõi felett kialakított padlástérbe költözött a könyvtár.

– A kilencvenes években kényszerültünk
arra, hogy a légópincébe kellett költöztetnünk a könyvtárat. Most szép, tágas helyre
került a tizenhétezer kötetes könyvállomány.
– Mi lesz a légópincébõl?
– Raktár. Oda kerül az irattárunk, és a nem
állandóan használatos szertári anyagunk
is.
– Látom, hogy a tornateremben nem történt
változás.
– Sajnos nem. Erre már nem futotta. Kicsi
is, kevés is ez a tornaterem 16 osztálynak.
– Mit lehetne tenni, hogy ez a helyzet megváltozzon?
– A gimnázium nagy területen fekszik. Itt
arra is lenne hely, hogy egy városi tornacsarnok épüljön fel, ami napközben a gimnázium céljait is szolgálná. Reméljük, közös összefogással ez is megvalósul mihamarabb.
– Ma volt a felvételi. Sokan voltak?
– 278-an voltak. Azt még nem tudjuk, hogy
közülük hányan tisztelnek meg bennünket, hogy ide jönnek tanulni. Szeretnénk,
ha minél többen kihasználnák, hogy mi itt
helyben vagyunk, és nem kell naponta bejárni például Székesfehérvárra kora hajnalban.
– Akkor hétfõn már nagy mosollyal és nyitott
szívvel várják a gyerekeket a megújult iskolába. Kívánok sok sikert, és legyen sok örömük ebben az új iskolában!

Hétfõn reggel
Sárbogárd hétköznap reggeli utcaképéhez
hozzátartozik, hogy fél nyolckor befutnak
minden irányból a buszok, s öntik magukból a gimnáziumba igyekvõ diákokat. Most
is így volt ez. A járdán végig csoportokban

kök már várták a diákokat. Ezen a reggelen minden osztályban osztályfõnöki órával kezdõdött a nap. Aztán minden folytatódott úgy, mint azelõtt: az új tananyag feldolgozásával, feleléssel, dolgozatírással. S
hogy mindehhez nagyobb lett a hely, jobbak lettek a körülmények – a jót könnyû
lesz megszokni…
Hargitai Lajos
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Keserédes ünnepünk
Január 6-án volt 25 éve, hogy Sárbogárdot várossá avatták. Ez ugyan nem kerek évforduló, de említést teszek róla, már csak azért is, mert volt, aki ezt hiányolta.
Öt évvel ezelõtt, a Bogárd és Vidéke 2006. január 5-ei számában egy kisebb tanulmánynak beillõ, négyoldalas írást jelentettünk meg „Visszaemlékezés egy hajdan volt mezõvárosra” címmel. Abban az évben rendezett az önkormányzat nagyszabású ünnepséget is.
Az öt évvel ezelõtti visszaemlékezésben arról írtam, hogy ez az esemény nem mindenkinek jelentett akkor sem, s most sem örömünnepet. Nemcsak azért, mert a világháborúkkal megtört az a folyamat, amely eredményeként mára itt egy 50 ezres polgári mezõvárosnak kellene lennie, hanem azért is, mert a kommunizmus alatti erõszakolt, szocialista
városiasítással valóságosan is tönkretették Sárbogárdot és a környezõ falvakat. Huszonöt évvel ezelõtt egy szétvert, tönkretett településszerkezetet próbáltak adminisztratív
eszközökkel, felülrõl várossá nyilvánítani úgy, hogy létezõ falvakat erõltettek hozzá
Sárbogárdhoz a lakosság elemi tiltakozása ellenére.
Egészen az utóbbi idõkig késett annak felismerése, hogy Sárbogárd soha nem lehet igazi
város a térsége nélkül. Nem diktálhat, az akaratát nem erõltetheti rá másokra, mint tette
ezt még a közelmúltban is. Vissza kell térni a gyökerekhez, oda, amikor megtört a mezõvárosi fejlõdés. Újra kell kezdeni az alapoknál, felismerve, hogy akik itt élünk ezen a hátrányos helyzetû vidéken, csak magunkra számíthatunk, s nem egymás letaposásával, hanem együttmûködve, családként összefogva, egymást segítve, vállvetve juthatunk elõbbre.
Hargitai Lajos

Köszönet
Tisztelettel megköszönöm mindazok
munkáját, felajánlását, akik részt vettek
2011. január 24-én a „Dél-Fejér: az ország szíve” címû, három kistérség zászlóbontását magában foglaló rendezvényen Soponyán, és segítették Sárbogárd
város értékeinek méltó bemutatását:
Borbarátok Köre, Domján János cukrászmester, D-13 Postagalambsport
Egyesület, Hargitai Lajos, Horváth István, Madarász József Városi Könyvtár,
Nagy Dezsõ kertész, Rigó László, Sáfrány Zoltán pékmester, Térmeg László
bútorfaragó népi iparmûvész, Tóth Árpád népi iparmûvész késes, Tóth István
pékmester, Szabóné Czuczai Katalin,
népi játékok és kismesterségek oktatója.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Helyesbítés
Legutóbbi számunkban az „Út a végtelenbe” címû írás bevezetõ gondolatai
közé egy oda nem illõ szövegrész keveredett, a technika furmánya miatt. A
második bekezdés helyesen:
„Erzsi néni évtizedeken át kötõdött az
iskolához, a pedagógustársadalomhoz,
községünk lakóihoz. Meghatározó volt
közéleti és kulturális tevékenysége.
Emlékét kegyelettel megõrizzük.”
A hibáért elnézést kérünk.
Szerkesztõség

1 %-os adománygyûjtés a sárbogárdi
íjászegyesület részére
Adószámunk: 18491074-1-07.
Tisztelt Támogatónk!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben adója
1 %-ával és egyéb támogatással hozzájárult egyesületünk mûködéséhez!
Kérjük, hogy adója 1 %-ával az idén is
legyen segítségünkre, támogassa egyesületünket! Támogatására nagy szükségünk van, ugyanis íjászklubunk utánpótlás-nevelõ olimpiai mûhely. Ez –
mindazonáltal, hogy óriási megtiszteltetés és dicsõség – még nagyobb kihívást
jelent számunkra, jövõbeni munkánkra
nézve. Ehhez már nem elegendõ a szakmai tudásunk, felkészültségünk és szorgalmunk, a feladat teljesítéséhez – hogy
kiváló sportembereket nevelhessünk és
versenyeztessünk – biztos anyagi háttérre van szükségünk.
Kérjük, hogy erre a célra nyerje meg
családját, barátait, ismerõseit is.
Egyesületünk olyan közhasznú társadalmi szervezet, mely a törvényben foglalt feltételeknek megfelel, jogosult az
adó 1 %-ának elfogadására.
Nyitottak vagyunk minden segítségre,
támogatásra! Számunkra a kis segítség
is nagy segítség!
Köszönettel és tisztelettel:
Gilicze László, a sárbogárdi íjászsportolók képviseletében. Tel.: 06 (30) 387
6842.
Az íjászpálya mindenki számára nyitott! Várunk, légy egyesületünk tagja,
ismerkedj meg az íjászattal!

Nyílt
tér

Gondolkodjunk!
Egyre vadabb találgatások folynak, miért
nem írok. Most akkor írok, bár megint
lesznek olyanok, akiknek ez nem fog tetszeni.
Elvállaltam a családból, hogy apósom közmûszolgáltatóival lerendezem a változást.
Október 5-én kezdtem az ügyintézést azzal, hogy a halotti anyakönyvi kivonat hitelesített másolatát elküldtem több szolgáltatónak, lejelentettem az óraállásokat, jeleztem, hogy változás történik, nem lesz
további felhasználás. Akár „fruttit” is szórhattam volna helyette.
Személyes felvonulással el tudtam intézni
a vízóraátírást, baráti segítséggel az UPC
beltéri egységének leadását, némi levelezéssel, reklamálással a vonalas telefon kikötését, viszonylag rövid idõ alatt a szemétszállítási díj törlését. Az áram- és gázszolgáltató azonban a „torkomon akadt”.
Mint legutóbbi személyes találkozónkon
tájékoztattak: „nem ment át a rendszeren”
a jelzésem. Bevallom, kiakadtam, és csúnyát mondtam, közöltem, mit csinálok az
ilyen „rendszerrel”. Közben, persze, igazolva láttam döntésem helyességét, hogy
gázszolgáltatót váltok. Mindenki tudja, mi
történt január 5-én; amilyen „szerencsénk” van, vissza fognak sorolni az egyik
legdrágább szolgáltatást nyújtó EON-hoz.
Látom már szomorú sorsomat…
Eddig is ki voltam akadva, amikor nem létezõ fogyasztás után ötletszerûen küldözgettek 12-13 ezer forintos csekkeket, megspékelve 104 Ft-os felszólítási díjjal. Mondanom sem kell, ez az én rendszeremen
nem ment át, nem fizettem. Ha február
elején leolvassák nálunk az órát, kiküldenek egyösszegû 80-100 ezer forintos csekket, meglátom, a szívemhez kapok, és lefordulok a székrõl. Jó esetben csak eret
kell majd vágni rajtam.
Hallom kórusban: lehet kérni részletfizetési kedvezményt! Tudom, tudom, csak az
a bökkenõ, hogy most változtatták meg a
jogszabályt, az eddigi 90 napról 60 napra
változott a tartozások rendezésének idõtartama. Ha részletfizetést kérek, mire
„átmegy a rendszeren”, azt veszem észre,
hogy valaki viszi a gázóránkat a hóna alatt.
Mi lenne a „polgárbarát” megoldás? Talán kibírná a „rendszer” több, kisebb
összegû csekk kiküldését, elõzetes részletfizetési kérelem benyújtása nélkül. Mondom, talán, mert mérget nem vennék rá,
ugyanis itt vannak mindenféle csúnya
„rendszerek”, nem lehet tudni, hol az a
bizonyos tûréshatár.
Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)
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Nagylóktól Madagaszkárig
Beszélgetés Viniczai Virággal – 1. rész
Viniczai Virág nagylóki diákként egykor a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnáziumba járt, s nemrég
Madagaszkáron kötött ki egy hónapra. E hosszú út részleteirõl kérdeztem õt.
Viniczai Virág: – Huszonöt társammal együtt mi voltunk a
legelsõ kisgimisek, úgyhogy akkor mi nagyon híresek voltunk.
– Már akkor is világjárónak számítottál, hiszen Nagylókról Sárbogárdra utaztál naponta.
– Édesanyám itt dolgozott a
rendelõintézetben, vele ingáztam reggel és este. Idõvel aztán
sokasodtak a tennivalók – kézilabdáztam, fuvoláztam –, így
kollégista lettem.
– A régi idõtöltésekbõl megmaradt valamelyik?
– Rendszeresen sportolok és
fuvolázok, a magam örömére.

gát a diploma miatt, de igazából nem ez motivált. Inkább
csak az, hogy jól érezzem magam, amikor franciául beszélek, hogy ki tudjam magam fejezni, és megértsék, amit mondani szeretnék.
– A gimnáziumban 2001-ben végeztél. Milyen pályára indultál?
– Szombathelyre jelentkeztem,
nemzetközi tanulmányok szakra. Ez is egészen új dolog volt
akkoriban. Az Európai Unióra
koncentrált ez az ötéves egyetemi képzés. Sokrétû oktatás
folyt, tanultunk szociológiát,
történelmet, nyelveket, irodalmat.

– Napi 8 órában megpróbáltunk programokat nyújtani az
ott élõ embereknek, hogy ne
tétlenül töltsék a napjaikat.
Sportfoglalkozásokat szerveztünk, koncertekre jártunk.
Emellett volt egy informatikai
terem, ahová betértek az emberek tájékozódni az otthoni
hírekrõl, vagy újságot olvasni,
ott is segítettem.
– Brüsszel felfedezésére volt
idõd?
– Több városba is eljutottunk
Belgiumon belül hétvégenként. Nagy élmény volt számomra, hogy Brüsszelben van
egy jelentõs afrikai közösség.

– Amikor ide jártál, nyüzsgõ voltál a közösségi életben is. Lehetett tõled olvasni egy-két beszámolót a franciaországi utakról…
– …meg a sítáborokról.
– A francia késõbb a hivatásoddá vált?
– Ha nem is a hivatásommá, de
mindig megmaradt nekem szerelemként. Nagyon fogékony
életkorban kezdtem franciát
tanulni a gimiben, aztán jöttek
az utazások. Ezek olyan élményt jelentettek, hogy azóta
is tanulom a franciát.
Le kellett tennem egy felsõfokú gazdasági francia nyelvvizs-

– Amikor végeztél, milyen irányba mentél tovább?
– Nagyon szerettem volna külföldre menni és a franciatudásomat csiszolni. Egy pályázat
révén sikerült önkéntesként
egy évre Brüsszelbe kikerülnöm egy menekültközpontba,
ami nagy hatást gyakorolt rám.
Elkezdtem például arabul tanulni, mivel sok arab anyanyelvû ember élt a táborban. Belgiumban magyarként kicsit kívülálló voltam én is, ezért közelebb tudtam kerülni a menekültekhez.
– Mit kellett pontosan csinálnod?

Az egyik afrikai kollégánk elkezdett minket djembén (egy
afrikai dobszerû hangszeren)
tanítani az ebédszünetekben,
és esténként kicsit belekóstoltunk az afrikai negyed életébe.
Az Afrika-szerelmem innen
ered, azt hiszem.
– Brüsszel után mi következett?
– Hazaköltöztem, Budapestre,
és egy multinál kezdtem el dolgozni. Aztán nagy örömömre
sikerült felvételt nyernem 2008
márciusában a jelenlegi munkahelyre, az ENSZ Menekültügyi Fõbiztosságára.
– Milyen feladatkörbe?

– Asszisztensi munkakörbe
vettek fel a beszerzési osztály
igazgatója mellé. Jelenleg beszerzõként dolgozom.
– Hogyan jött a madagaszkári
út?
– Nagyon szerettem volna eljutni Afrikába. Ahogy keresgéltem, rátaláltam az Afrikai
Magyar Egyesületre, akik már
indítottak orvosi missziókat
Kongóba és Maliba. Felvettem
velük a kapcsolatot, és felvételt
nyertem a madagaszkári miszszióba, ami 2010. november 8ától december 9-éig tartott.
Egy hatfõs csapattal indultunk
útnak. Jött az egyesület koordinátora, három orvos, egy másik
önkéntes, aki az oktatás területén tevékenykedett inkább, és
én, mint francia tolmács. Késõbb érkezett egy forgatócsoport is a Magyar Televíziótól.
– Amikor leszálltál a géprõl, az
fogadott, amit elképzeltél magadban errõl az országról?
– A repülõtér nem árult el sokat az országról. Az elsõ éjszakát a fõvárosban töltöttük, ami
már egészen más volt, mint
amihez itthon hozzászoktunk.
Másnap autóra szálltunk, és
Antsirabe városába utaztunk,
ahol dolgoztunk. Ez kb. 150
km-re van a fõvárostól. Az út
eléggé hosszú volt ahhoz, hogy
lássuk, milyen is ez az ország.
Antsirabe szinte a sziget közepe, egy felföldi rész, úgyhogy
hûvösebb, mint a sziget többi
része. Éjszakánként elkélt a kabát, de napközben nagyon jó
idõ volt, 25-26 fok.
– Milyen körülmények között éltetek az ott töltött egy hónapban?
– A város kórházának a területén éltünk, egy régi kórteremben. Volt egy kis fürdõszoba,
nappali, mosogató. Fõzni nem
tudtunk, de kaptunk reggelit,
meleg vacsorát az egyesület ottani partnerszervezete révén.
Folytatjuk.
Hargitai Kiss Virág
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HIRDETMÉNY

PÁLYÁZAT

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2011. január 21-ei ülésén elfogadta:
– az 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendeletet a helyi képviselõk, bizottsági
tagok tiszteletdíjáról, költségtérítésérõl és a mûködési feltételek biztosításáról szóló 40/2006. (XI. 2.);
– a 2/2011. (I. 25.) önk. rend.-et a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló
41/2002. (XII. 17.);
– a 3/2011. (I. 25.) önk. rend.-et az egyes szociális ellátásokról szóló
28/2006. (VI. 15.)
önk. rend.-ek módosításáról.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sárbogárd város polgármesteri hivatala
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

pályázatot hirdet pénzügyi
ügyintézõi munkakör betöltésére
6 hónap próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok
Gazdasági események számviteli nyilvántartásba vétele és egyéb pénzügyi
mûveletek végzése, költségvetés tervezése és végrehajtása, egészségügyi ágazat mûködési engedélyezésével és finanszírozásával kapcsolatos
feladatok ellátása.

A munkakör betöltésének feltételei
Büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állampolgárság, összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, részvétel elõzetes munkaköri alkalmassági vizsgálaton.
I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség; egyetemi, vagy fõiskolai
szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi,
vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intézményben, gazdálkodási szakon szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû államigazgatási és szociális
igazgatási szakképzettség, és felsõfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézõi szakképesítés.
Számítástechnikai ismeretek: középfokú számítástechnikai szakképzettség, vagy ECDL-vizsga, vagy az OKJ szerinti számítástechnikai szoftverüzemeltetõ, számítástechnikai programozó, gazdasági informatikus, rendszerinformatikus szakképesítés.

Illetmény és egyéb juttatások
A megfelelõ törvényi rendelkezések, illetve Sárbogárd jegyzõjének közszolgálati szabályzata szerint, valamint 20 %-os illetménykiegészítés.

A pályázat benyújtása
Sárbogárd város jegyzõjének címezve, feltüntetve rajta a KSZK honlapján
közzétett pályázati azonosítót, valamint a munkakör megnevezését. Szükséges részletes szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi, bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, vagy annak másolata,
melyben a büntetlen elõélet mellett azt is igazolja, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll; iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló
dokumentumok másolata; nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevõk
megismerhetik a jelölt pályázati anyagát.
Elõny: hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, közigazgatási alapvizsga/szakvizsga megléte.
Benyújtási határidõ: 2011. február 21.
Az elbírálás határideje: 2011. február 25.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
Részletek a hivatalban.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

pályázatot hirdet közmûvelõdési
feladatellátás átadására
az önkormányzati fenntartású sárhatvani klub
közmûvelõdési megállapodással történõ üzemeltetésére.
A pályázók köre: jogi személyek (társadalmi szervezet, alapítvány, gazdasági társaság), magánszemélyek (vállalkozók).
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A feladatellátására vonatkozó részletes szakmai tervet, a nyugdíjas- és a
sportklub mûködése feltételeként kijelölésre szánt helyiségek megnevezését és a helyiséghasználat idõpontját.
2. Szakmai tapasztalat, referenciák, eddigi közmûvelõdési tevékenység bemutatását, a közremûködõ közmûvelõdési szakember nevét, végzettségét
igazoló okmányt.
3. A közmûvelõdési feladatellátására vonatkozó jogosultság igazolására
szolgáló dokumentumok másolatát: non-profit szervezetek esetén bírósági
bejegyzést igazoló okirat, az alapszabály, illetve alapító okirat másolata;
gazdasági társaság esetén cégbírósági bejegyzés, társasági szerzõdés másolata; vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolata.
4. Nyilatkozat a pályázati kiírásban szereplõ feladatok elvégzésének vállalásáról, az adott feltételek elfogadásáról.
5. Nyilatkozat a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. tv. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról.
6. Közzétételi kérelem a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségrõl.
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellékleteket nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetõség.
Benyújtási határidõ: 2011. február 21.
Cím: Sárbogárd Város Önkormányzata, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Elbírálási határidõ: 2011. március 11.
A nyertes pályázóval az önkormányzat közmûvelõdési megállapodást köt.
A feladatellátás kezdete: 2011. április 1.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk
2011. március 21-éig.
Bõvebb információ a hivatalban, illetve a www.sarbogard.hu weboldalon.

„Szívünkbõl száll a dal”
A Fejér Megyei
Népdaléneklési Verseny
döntõje 2011. január 28-án,
pénteken, 9 és 19 óra között zajlik
Cecén a mûvelõdési házban.
Énekelni szívet melengetõ, lelket bátorító dolog. Olyan esszencia,
amely kell egy élhetõ élethez. Tudták ezt elõdeink is, azért maradhatott az utódokra az a sok-sok dal. Ha tiszta forrásból merítünk, a csengõ gyermekhangok tudtunkra adják, hogy egyre több fiatal szívét is
megérinti a népdalok szépsége. Szorgalom, rátermettség, lelkesedés, kamatozott öröm – ez a siker táptalaja. Zenei anyanyelvünk a
népdal, súlyos örökség, õsi hagyomány. Menekítsük át napjainkra,
rohanó életünkbe!
A Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny megyei döntõjébe minden
jelentkezõt szeretettel várunk, és sok sikert kívánunk a fellépésekhez,
a megmérettetéshez, hagyományaink élményszerû ápolásához.
Kísérõ rendezvényként egész napos kézmûves-foglalkozás várjuk az
érdeklõdõket.
Szervezõk
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SPORT

LÉGIÓ 2000 SECURITY–BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
A forduló eredményei

SÁRKERESZTÚR
KIKE–OLD BOYS 6:2 (4:0)
KIKE: Visi, Madár, Hajdinger J., Geiger,
Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Szauervein.
Old Boys: Boros, Mikuli, Tóth, Kuti,
Zobák. Csere: Berzeviczy, Horváth, Juhász,
Zsifkovics.
2. perc: Sütõ kecsegtetõ helyzetben a kapu
mellé gurított. 3. perc: Geiger emelt Boros
kezébe. 4. perc: a labda Geiger elé pattant,
kilõtte a jobb felsõ sarkot. 5. perc: Geiger
futott el a jobb oldalon, lövése utat talált a
kapuba. 6. perc: szöglet után Madár a kapufát találta el, pedig tiszta helyzet volt. 10.
perc: Mikuli szabadrúgását védte Visi. 12.
perc: Madár lövésével szemben Boros tehetetlen. 15. perc: Hajdinger J. átadásából
Geiger szerezte csapatának a negyedik
gólt. 17. perc: Geiger lõtt kapu mellé, szorongatott helyzetben. 19. perc: Kuti lõtt
kapu fölé. 21. perc: Kuti lövését Visi lábbal
hárította. 22. perc: Juhász elõl Szauervein
szögletre mentett. 24. perc: Geiger lövését
védte Boros. 30. perc: szöglet után Madár
fejelte a labdát kapuba. 31. perc: Zobák
hagyott ki ziccerhelyzetet. 32. perc: Zobák
lövését Visi szögletre ütötte. 33. perc:
Hajdinger J. átadását Geiger értékesítette.
Még ugyanebben a percben szépít Kuti. 37.
perc: Geiger kapufára lõtte a labdát, a
kipattanó labdából Mikuli szépített. Ami
az elõzõ fordulóban kimaradt, az most bejött a Kikének.
Sárga lap: Madár. Góllövõk: Geiger 4, Madár 2, illetve Kuti, Mikuli.

SPURI–HORVÁTH KER.
1:8 (0:5)
Spuri: Kiszl, Palásti, Márkovics, Huszár,
Rohonczi. Csere: Banda, Bodó, Gál, Kovács, Szalai.
Horváth Ker.: Kovács, Oláh, Nyári, Horváth J., Horváth D. Csere: Antal.
2. perc: Nyári elõl Kiszl vette fel a labdát. 4.
perc: Horváth D. átadásából Horváth J.
szerezte meg a vezetést. 5. perc: Horváth
D. perdítését Kiszl szögletre ütötte. 10.
perc: Horváth J. lövését nem tudta hárítani
Kiszl. 11. perc: Horváth D. átadása tiszta
helyzetben találta Horváth J.-t, aki közelrõl nem hibázott. A fõnök mesterhármast
rúgott. 14. perc: Horváth D. szerzett labdát, egyéni alakítás után elhúzta a labdát
Kiszl mellett, és a kapuba lõtt. 20. perc:
Horváth D. újabb gólja volt az elsõ félidõ
utolsó mozzanata. 21. perc: Palásti lõtt kapu fölé, Márkovics meg kapu mellé. 24.
perc: Horváth J., ha mozgékonyabb, akár
két gólt is szerezhetett volna egy percen
belül. 26. perc: Oláh elõl az utolsó pillanatban mentettek a védõk. 27. perc: Horváth
D. emelése ment alig kapu fölé. 28. perc:
szöglethez jutott a Spuri. A harmadik lövés

után sem született gól, mert Kovács ragyogóan védett. 29. perc: Horváth D. sarokkal
szerezte a következõ gólt. Szépségdíjas találat! 31. perc: Horváth J. átadását Antal
pofozta a kapuba. 32. perc: Rohonczi a
mérkõzés legnagyobb helyzetét is ki tudta
hagyni. 33. perc: Oláh lövése alig kerülte el
a kaput. 34. perc: Szalai elõbb Horváth J.,
majd Horváth D. lövését rúgta ki a mezõnybe. 36. perc: Horváth J. védhetetlen
gólt lõtt a bal felsõ sarokba. Erre mondják,
hogy kipókhálózott. 37. perc: Bodó szépített, de hogyan?
Sárga lap: Márkovics. Góllövõk: Bodó, illetve Horváth J. 4, Horváth D. 3, Antal.

OMV– LÉGIÓ 2000,
FAIR BÚTOR 6:4 (3:2)
OMV: Plézer, Lukács, Nagy, Simon, Killer
G. Csere: Deák, Derecskei J., Halasi, Takács.
Légió: Szilágyi F., Lakatos Gy., Huszár Z.,
Vereczkei, Baki. Csere: Rozgonyi, Szilágyi
Cs., Tóth A.
2. perc: Lakatos Gy. szerezte meg a vezetést, nagyon eltalált lövéssel. 5. perc: Lukács került helyzetbe, de hibázott. 6. perc:
Deák sarokkal vette át a labdát, egybõl
lõtt, Szilágyi szögletre ütötte. 8. perc: szögletdobás után Simon perdített a kapuba. 9.
perc: Baki elhúzta a labdát Plézer mellett,
és okosan gurított az üres kapuba. 11. perc:
Huszár lövését Plézer csak másodszorra
tudta megfogni. 13. perc: Plézer kigurítása
után Halasi egybõl indította Deákot, aki
kapásból kilõtte a bal alsó sarkot. 17. perc:
Vereczkei óriási helyzetet hagyott ki. 18.
perc: szöglethez jutott az OMV. A felfutó
Lukács lövése a kapuban kötött ki. 21.
perc: Huszár lövése a kapu mellé szállt. 22.
perc: Takács lábáról szedte le a labdát Szilágyi. 23. perc: Plézer védett egy erõs lövést.
24. perc: Deák lövése ment kapu mellé. 25.
perc: Nagy váratlanul lövésre szánta el magát a saját térfelérõl, a labdát Szilágyi nem
láthatta, mely a kapuban kötött ki. 27.
perc: Rozgonyi használta ki Derecskei és
Nagy hibáját. Megint szorossá vált az eredmény. 28. perc: Baki a kapufát találta el.
29. perc: Vereczkei lõtt kapu mellé. 31.
perc: Deák remekbe szabott gólt lõtt. 33.
perc: Halasi csukafejese a kapuban. 35.
perc: Nagy fejelt kapu fölé. 36. perc: Vereczkei kilõtte a jobb felsõ sarkot, beállítva
a végeredményt. Küzdelmes mérkõzésen
nehezen nyert az OMV.
Góllövõk: Simon, Deák 2, Lukács, Nagy,
Halasi, illetve Lakatos, Baki, Rozgonyi, Vereczkei.

EXTRÉM–TWISTER
GALAXY 3:3 (0:1)
Extrém: Németh, Dévényi, Hajnal, Major,
Juhász. Csere: Derecskei G., Horváth D.,
Horváth T., Lakatos T.

Twister: Tóth, Balogh, Roszkopf, Salamon, Bor. Csere: Bognár, Killer I., Somogyi,
Szabó, Szántó.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Horváth D., Major 2, illetve Bor 2,
Somogyi.

DANUBIA–TOLEDO 2005
4:5 (3:3)
Danubia: Meilinger, Gábris, Tar, Horváth
A., Somogyi. Csere: Fekete, Kiss L., Kiss J.,
Márton, Takács.
Toledo: Fûrész, Gazsó, Bodoki, Csuti, Barabás R. Csere: Barabás B., Dombi, Horváth Zs.
Elsõ perc: Csuti közelrõl a kapusba rúgta a
labdát. 3. perc: Gazsó lövése a kapufáról
jött ki. 5. perc: Barabás R.-t szabadon
hagyták, közelrõl nem hibázott. 6. perc:
Gábris egyenlített. 11. perc: összehozták a
Danubia játékosai a gólt. Újból Barabás R.
a gólszerzõ. 12. perc: Csuti jól eltalált lövése a kapuban. 13. perc: Gazsó lõtt kapu
mellé. 14. perc: Gábris lövését Fûrész
szögletre ütötte. 15. perc: Gábris lövését
Fûrész nagy bravúrral hárította. 16. perc:
Somogyi szépített. 17. perc: Kiss J. egyenlített. 22. perc: Somogyi erõs lövését védte
Fûrész. 23. perc: Meilinger védet bravúrosan. 29. perc: szöglet után Tar lõtte ki a felsõ sarkot. 30. perc: Dombi bombázott kapu fölé. 32. perc: Gazsó lövése Tarról vágódott ki. 40. perc: Gazsó egyenlített Tar
hibájából. És milyen a szerencse? Nem figyeltek Barabás R.-ra a Danubia játékosai,
aki beállította a végeredményt. A szerencsésebb csapat nyert.
Piros lap: Barabás B., Barabás R. Góllövõk:
Gábris, Somogyi, Kiss J.,Tar, illetve Barabás
R. 3, Csuti, Gazsó.
A mérkõzéseket Tóth I. vezette.

Tabella
1. Twister Galaxy

11 2

1

71:25

35

2. Sárkeresztúr KIKE

9 1

4

63:34

28

3. Horváth Ker.

9

-

4

80:42

27

10

-

4

70:49

27

5. Extrém

9 2

3

63:41

26

6. Légió 2000, Fair Bútor

8 1

4

45:28

25

7. Spuri

6 1

7

46:68

19

8. Sárbogarak

3 2

8

34:57

11

4. OMV

9. Toledo 2005

2 3

9

32:79

9

10. Danubia

1 1

12

36:78

4

11. Old Boys

- 1

12

30:69

1

Az Extrém és az OMV csapataitól -3 pont levonva.

Góllövõlista:
I. Horváth Dávid, Horváth Ker., 33 gól.
Gróf Ferenc
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Bál a borbarátoknál

Bál Alsószentivánon

A Sárszentmiklósi Borbarát Kör szombaton rendezte hagyományos téli mulatságát. Erre az alkalomra a szõlõsgazdák elhozták legjobb boraikat, s azzal kínálták a vendégeket. Természetesen több különleges palack a tombolába is került,
amelyeket sok értékes tárgy mellett éjfélkor kisorsoltak. Már
hagyományosan eljöttek a lepsényi borbarátok is feleségeikkel.

2011. január 22-én, szombaton, 20 órakor már 14. alkalommal került
megrendezésre az iskolabál Alsószentivánon.
A hagyományos nyitótánccal vette kezdetét az esemény, amit a szokásoknak megfelelõen a hetedik-nyolcadik osztályosok adtak elõ,
méghozzá kétszer is, hogy a szép számmal megjelent családtagok, ismerõsök, barátok mindegyike láthassa a táncot a tornateremben, ami
a teljes közönség számára szûknek bizonyult.
Aztán jött a hagyományos tanár–diák tánc a múlt századok romantikáját idézõ gyertyafényben, és a nyolcadikos tanulók természetesen
felkérhették egy táncra a szüleiket is.
Hosszú éveket követõen
ismét sor került a nyolcadikos tanulók éjfél körüli
meglepetéstáncára, ami a
nyitótánchoz hasonlóan –
nem túlzás ezt állítani – kirobbanó sikert aratott.
Még az egyébként igencsak igényes osztályfõnökük is kifejezetten elégedett volt a mutatott produkcióval.

A vacsorát a kör aranyfakanállal
kitüntetett mesterszakácsa, Gili
János készítette segítõivel.
Szilveszter János elnök köszöntõje
után Völler Adél énekmûvész musicaldarabokkal szórakoztatta a
közönséget.
A zenét a báli mulatsághoz Rozgonyi Tibor szolgáltatta. Hajnalig
táncolt és a jó borok mellett énekelt is a báli közönség.
Hargitai Lajos

A rendezvény során több alkalommal is
sor került a ballagó osztály köszönetnyilvánítására. A táncok betanításáért
Pribék Erika és Madarasi Anett tanítónõk vehettek át egy kis ajándékot, de
járt a jutalom Boros Katalin tanárnõ
munkájáért is, aki a báli ruhák elkészítése során többször is elvitte a lányokat próbálni. Ettõl az évtõl kezdve
ugyanis – köszönet az Alsószentiván Gyermekeiért Közalapítvány
kuratóriumának – a báli ruhákat nem kell a lányoknak drágán kölcsönözniük. A közalapítvány által varratott hat báli ruha reményeink
szerint hosszú távra biztosítja díjmentesen a mindenkori táncosoknak az alkalomhoz illõ öltözéket.
A rendezvény hajnali fél 3-ig tartott, a kitartóbbak egészen addig bírták. Volt sütemény, hot-dog, szendvics, székely lepény, tombola és
büfé. A báli hangulatot a Melódia zenekar biztosította.
Ezúton is köszönjük a szülõk segítségét, szervezõ munkájukat!
Tudósítónktól

Az EUREST nem csak a gyerekeinkrõl gondoskodik
Iskolánk az elmúlt tanévben kapta meg a
Madárbarát iskola címet. Ez a megtisztelõ
elismerés kötelezettségekkel jár, melyeket
természetesen szívesen viselünk.
A téli idõszakban legfontosabb feladatunk
az etetés megkezdése és az itatás folytatása.
Hazánk idõjárási viszonyai még lehetõvé
teszik, hogy a ház körül gyakori madarak
emberi segítség nélkül is átvészeljék a telet. Az etetés viszont könnyebbséget és
biztonságot jelent számukra, ám csak akkor, ha azt egész télen át végezzük.
Iskolánk parkjában négy etetõn kezdtük
meg kis barátaink táplálását. Nagy örö-

münkre az EUREST cég egy környezetbe
kiválóan illeszkedõ etetõasztallal és zsáknyi napraforgóval lepett meg bennünket.
Az etetõ kerti tavunk mellé került elhelyezésre, hiszen szárnyas vendégeink itatásáról is gondoskodnunk kell.
Gyakori látogató etetõinken a 2011-es év
madara, a széncinege. Ennek a madárnak
a fennmaradásában nagy szerepe van a
gondoskodó lakosságnak.
Mi is minden nap belerakunk egy maréknyi apró magot az etetõbe, így adunk esélyt
környezetünk és madárbarátaink megõrzésére!
Az MGÁI Madárbarát csapata
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A Bischitz család
Emlékezés egy híres sárbogárdi családra – 3. rész
Bischitz Dávid és Fischer Johanna házasságából hét gyermek
származott. A legidõsebb fiuk, Hevesy-Bischitz Lajos, korán megözvegyülvén, feleségül vette tornyai Schossberger Eugénia (Jenny) bárónõt.
A Schossberger család története – immár sokadik családtörténet
e családtörténetben – Schossberger Lázár rabbinikus tudással
megáldott kereskedõ pályájával kezdõdött. A Morva melletti
Nyitráról betelepült kereskedõ, fiával, Schossberger Vilmos Simonnal együtt gabonakereskedõként kezdett dolgozni. Az 1850es években bekapcsolódott a dohánytermelésbe. Schossberger
Vilmos 1863-ban nemességet kapott, amely a társadalmi rangon
túlmenõen rendkívül nagy dolog volt, hiszen õ volt a középkor óta
az elsõ át nem tért zsidó nemes. 1867 után a Schossberger család
Pest leggazdagabb kereskedõi közé tartozott. Az 1880-as években
a Béccsel és a kormánnyal való jó kapcsolataik révén bekapcsolódtak a cukoriparba, s ezzel a hazai cukorgyártás alapjait rakták
le.
Schossberger Lázár unokája Schossberger Zsigmond, a Budapesti Kereskedõk és Gyáriparosok Egyesületének elnöke volt,
1890-ben bárói címet kapott, amely Magyarországon az elsõ át
nem tért izraelita bárói cím volt.
Hevesy-Bischitz Lajos és Schossberger Jenny házasságából öt fiúgyermek származott. McCagg tanulmánya a Schossberger családnak tulajdonítja a 20. század egyik legkimagaslóbb tudósának,
Hevesy Györgynek a születését. Azonban a kérdés ennél jóval
összetettebb, bár meg kell jegyeznünk, hogy számos hasonló vonást fedezhetünk fel a két család történetében, mely e házasságban kapcsolódott össze.
Hevesy Bischitz Lajos legidõsebb gyermeke Hevesy Vilmos
(1877–1945) villamosmérnök volt. Párizsban a Blériot cég gyárigazgatójaként mûködött, és részt vett annak a repülõgépnek a
tervezésében, amellyel Blériot átrepülte a csatornát.
A második fiúgyermek, Hevesy Andor, azaz André de Hevesy
(1879–1955) jeles író volt. Párizsban, Brüsszelben élt, és kitûnõ
monográfiákat jelentetett meg francia nyelven, többek közt Mátyás király korvináiról. Felesége, Marie-Henriette D’AspremontLeyden grófnõ kimutathatóan kapcsolatban volt II. Rákóczi Ferenc családjával.
A harmadik fiú, Hevesy Ödön (1881–1963), atyja munkásságát
folytatta. Érdemei közé tartozott több olyan bánya megnyitása,
melyet az ókor óta nem mûveltek.

Hevesy-Bischitz negyedik fia, Hevesy Pál (Budapest, 1883. április
9.–Kitzbühel, 1991.), kiváló diplomata. A budapesti piarista gimnáziumban kezdte tanulmányait, majd Münchenben, Freiburgban, Párizsban, Londonban folytatta azokat. 1908-ban lépett diplomáciai szolgálatba. Az Osztrák–Magyar Monarchia diplomáciai képviseletét látta el Isztambulban, majd a Közel-Keleten,
Dél-Amerikában és Londonban. 1942-ben kilépett a külügyi szolgálatból, és Angliába települt, ahol állampolgárságot kapott. Az
elsõ világháború után Apponyi Alberttel együtt képviselte Magyarországot a Népszövetségnél, majd ragyogó karriert futott be
Briand mellett párizsi ügyvivõként. E kimagasló államférfi volt
egykor az angol Mária királynõ, Queen Mary franciatanára, de
szoros barátságba került Chaplinnel és a 20. század számos államférfijával, vezetõ személyiségével. Elsõ könyve 1929-ben jelent
meg, amely a gazdasági világválság idején arra hívta fel a figyelmet, hogy a felhalmozódó feszültségek egy második világháborúhoz vezetnek. Lord Butler angol külügyminiszter ezért a könyvért
béke Nobel-díjra javasolta. Késõbb a diplomata az alábbi szellemes megjegyzést fûzte mindehhez: „Szüleim minden gyermeke
’normális’ volt, kivéve György öcsémet, aki 1943-ban megkapta a
kémiai Nobel-díjat. Milyen érdekes lett volna két Nobel-díjas egy
családban.”
A legkisebbik fiú Hevesy György (Budapest, 1885. augusztus 1.–
Freiburg im Breisgau, 1966. július 5.), a Nobel-díjas tudós, aki
életmûvével maradandó értékeket hozott létre az egyetemes emberi kultúra történetében. Kimagasló tudományos munkásságát
szakirodalmi munkák, monográfiák tárgyalják részletesen – önéletrajza is ismert –, ezért sem tárgyalhatjuk e cikkben még csak
vázlatosan sem életmûvét.
Feladatunknak azt tartottuk, hogy a család közel 200 éves történetén keresztül reprezentáljuk: a 19. századi Magyarország gazdasági fellendülése és a tudományos lángelmék megjelenése között összefüggés van. Mindez a sok egymásba kapcsolódó családtörténet-töredékbõl egyértelmûen kiderül. McCagg már idézett
tanulmánya mutatott rá a fenti kapcsolatra, mellyel Hevesy
György, Franz Alexander, Teller Ede, de az általa nem említett,
székesfehérvári születésû Lánczos Kornél életmûve is összefügg.
Vége.
Az írás teljes terjedelmében olvasható: Gergely Anna, a Szent István
Király Múzeum kutatója tollából a Fizikai Szemle 1999/7. számában: Adalékok Hevesy György családtörténetéhez címmel.

Kórus a színházban
A székesfehérvári Vörösmarty Színházban vendégszerepelt a sárbogárdi Huszics Vendel Kórus
január 22-én, szombaton, a magyar kultúra napja
alkalmából rendezett gálaesten. A mûsorban számos együttes és fellépõ szerepelt szerte a megyébõl. A sárbogárdi kórus az Alba Regia
Vegyeskarral, a Kodály Gimnázium Kórusával és
a Primavera Vegyeskar tagjaival lépett színpadra,
Kodály Zoltán „Szép könyörgés”, majd az Alba
Regia Szimfonikus Zenekar és egy szólista közremûködésével Liszt–Bárdos–Rossa „A munka
himnusza” címû mûvét elõadva.
A legfelemelõbb élmény az volt, amikor a szimfonikusokkal együtt énekelte mindenki a születésnapját ünneplõ magyar Himnuszt.
Hargitai Kiss Virág
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Csukás-mûvek a kultúra napján
Idén Csukás István remekmûveibõl hallhattunk részleteket az „Olvassunk egymásnak!” program
keretében, a magyar kultúra napján, a sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtárban. Sokak nagy
kedvenceibõl idéztek a résztvevõk, hiszen ki ne ismerné Süsü, Pom Pom, Mirr-murr, Oriza Triznyák
vagy a Nagy Ho-ho-ho horgász kalandjait?
Volt, aki annyira belelendült a mesélésbe, hogy
szinte abba sem akarta hagyni.
A délelõtt folyamán az alsós diákok álltak ki
társaik, szüleik és az érdeklõdõk elé felolvasni. Akadt közülük nem egy, aki már
törzsolvasója ennek az eseménynek, s így évrõl évre nyomon követhetjük fejlõdését. A gyerekek személyében több helyi és környékbeli iskola is képviseltette
magát.
Csukás István 75. születésnapja alkalmából egy kiállítás is nyílt a könyvtárban az
író, költõ munkáiból, mely február 12-éig tekinthetõ meg. S akinek kedve támad,
érdemes kikölcsönözni, fellapozni az alkotó mûveit, mert nagyszerû szórakozást
nyújtanak gyerekeknek, felnõtteknek egyaránt!
Hargitai Kiss Virág

Miklósi hírcsokor

ketten vetélkedtek a területi 1. helyért, melyet a mi alsósainkból
összeállított csapat nyert meg végül. Boldogan vették nyakukba
az érmeket, és kitartóan gyakorolnak a megyei fordulóra Iványi
Anita tanítónõ irányításával.

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

A seregélyesi mûvelõdési házban zajlott január 14-én a megyei
népdaléneklési verseny egyik területi elõválogatója. Iskolánk 3
kisebb (2-3 fõs) és 2 nagyobb (7-8 fõs) csoporttal nevezett, akik
örömünkre valamennyien továbbjutottak a pénteken, Cecén
megrendezésre kerülõ megyei döntõre.

JÁTÉKOS ÜGYESSÉGI VERSENY

Ugyanezen a napon, január 14-e délelõttjén jókedvû, harcias küzdelemtõl és buzdítástól zengett iskolánk tornaterme. Sajnos csak

2011. január 22-én a Madarász József Városi Könyvtár közös olvasásra várta a gyerekeket a magyar kultúra napja alkalmából. Iskolánk is részt vett 16 tanulóval az egész napos programon. Csukás István 75. születésnapja adta az alkalmat, hogy mûveibõl válogassanak a diákok olvasnivalót. A miklósi iskolások az író
„Mirr-Murr, a kandúr”, „Süsü, a sárkány” és az „Egy kiscsacsi története” címû történeteibõl válogattak.
E délelõttön a Himnusz meghallgatása után Kovácsné Komáromi
Edit kedves szavakkal köszöntötte a gyerekeket, majd fontos információkat mondott el a hallgatóknak a Himnusz születésérõl és
történetérõl. Mindezek után kezdõdhetett az egymásnak való olvasás, mely kicsiknek és nagyoknak (szülõk és tanárok) egyaránt
örömet okozott. Nagy Zsuzsanna könyvtárigazgató jóvoltából
minden kis felolvasás megörökítésre került, és az intézmény
honlapján már délután mindenki meg is nézhette önmagát.
A miklósi csapat tagjai voltak: Ellenbruck Erika, Németh-Nagy
Tímea, Kuti Péter, Molnár Zsanett, Pataki Mátyás, Téglás Kata,
Windeisen Rita 2. a, Szabó Liza, Szabó Dina 3. a, Horváth Zsombor, Lajtos Laura, Zelman Fanni 3. b, Nyikos Nóra, Molnár Ivett,
Pataki Vivien, Danicsek Fruzsina 6. a
Hétfõn délután otthon, a miklósi könyvtárban folytatódott az olvasás és a Himnusz ünneplése, melyet ráadásul a hagyomány szerint a zeneiskolások kis mûsora is színesített. Természetesen az iskola újságíró szakköre errõl is képes beszámolót nyújt majd.

Internetes elérhetõség: http://amk.bogard.hu

A magyar kultúra ünnepe Sárszentmiklóson
A Sárszentmiklósi Általános Iskolában a magyar kultúra napi rendezvényt Jákob Zoltán szorgalmas, kitartó munkájának köszönhetõen színes zenei elõadások ékesítették. Elsõként a japán himnuszt adta elõ Strasszer Virág, Németh Márton, Kiss Martin, Kaszás Norbert
és Horváth Zsombor. Az elõadás része volt az 1797-es osztrák császári himnusz (ami mellesleg a mai Németország hivatalos himnusza),
amelyet a felsõs szolfézsos lányok adtak elõ. Hegedûs Judit klarinéton játszotta el a lengyel himnuszt, melyet a többi mûsorszámmal
egyetemben Jákob Zoltán kísért. Hallhattuk még a spanyol és a görög himnuszt, melyeket Paczona Boglárka, Sipos Csaba tanár úr,
Stefán Judit, Csöndes Judit és Németh Karola tolmácsoltak.
Az elõadásról készült felvétel a Bogárdi tévé adásában látható.
Kovács Benedek

14

CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Aranysárga karfioltekercs
Hozzávalók: 2 db zöldségleveskocka, 2 ek vaj, 4 ek liszt, fél liter
tej, 3 tojás, fél kg karfiol (lehet brokkoli, vagy más zöldség is), 10
dkg sonka, 1 pohár tejföl, 1 púpozott ek reszelt sajt, 3 ek darált
sonka, reszelt sajt.
A töltelékhez a karfiolt (vagy más zöldséget) sós vízben megfõzzük, kis darabokra szedjük, hozzákeverjük az apróra vágott sonkát és fél pohár tejfölt. A tejet a leveskockákkal együtt felforraljuk. Közben a vajból és a lisztbõl rántást készítünk, felöntjük a forró tejjel, és sûrûre forraljuk. Amikor félig kihûlt, elkeverjük benne a tojások sárgáját és kemény habját. Jól kivajazott, lisztezett
sütõlemezen fél centi vastagon elkenjük, és forró sütõben 10-15
perc alatt megsütjük. A megsült lepényt nedves konyharuhára borítjuk. A 3/4 részére rákenjük a tölteléket, és mint a piskótatekercset, feltekerjük. Pár percre visszatesszük a sütõbe, hogy a töltelékkel jól átforrósodjon. Tálaláskor felszeleteljük, tejföllel meglocsoljuk, és reszelt sajttal megszórjuk.

Sündisznóburgonya
Tetszõleges mennyiségû burgonyát megtisztítunk, hosszában félbe vágjuk, bevagdossuk. Sózzuk, borsózzuk és megkenjük olvasztott vajjal. 200 fokos sütõben 40 percig sütjük, közben 10-15 percenként kenegetjük olvasztott vajjal. Ezután reszelt sajtot elkeverünk egy kevés zsemlemorzsával és egy kevés pirospaprikával. Ezzel megszórjuk a burgonyák tetejét, és még kb. 10 percig sütjük.

Bociszelet
Hozzávalók a kakaós tésztához: 18 dkg liszt, 15 dkg kristálycukor, 4 tojás, 1 dl tej, 1 dl olaj, 3 evõkanál kakaópor, 1 cs sütõpor.
A túrós részhez: 50 dkg túró, 20 dkg kristálycukor, 1 tojás, 1 cs
vaníliás cukor, 5 dkg búzadara, 1 citrom reszelt héja.
A tojások sárgáját keverjük ki a cukorral, adjuk hozzá a tejet, az
olajat, a kakaóport, majd a sütõporral összekevert lisztet. A tojásfehérjéket verjük habbá, és óvatosan keverjük bele a kakaós
masszába.
A túrós részhez a túrót keverjük ki a tojással, a kristálycukorral, a
vaníliás cukorral, a reszelt citromhéjjal, valamint a búzadarával.
Egy közepes méretû tepsibe tegyünk sütõpapírt, és öntsük bele a
kakaós masszát. Egy kávéskanál segítségével szórjuk rá foltokban
a túrós masszát a kakaósra. Elsõre lehet, hogy soknak tûnik a túrós massza, de bátran rá lehet szórni mind, mert bõven elfér benne. Elõmelegített sütõben, lassú tûzön, 170 fokon, kb. 30 perc
alatt süssük készre. Ellenõrizzük tûpróbával.
Nagyon-nagyon finom, könnyû, túrós sütemény!

Heti idõjárás
A következõ napokban igazi téli idõben lesz részünk. Pénteken és szombaton kevés felhõ, száraz, de igen hideg idõjárás várható. Az éjszakai
órákban párássá válik a levegõ, foltokban sûrû, zúzmarás köd képzõdik.
A hõmérséklet mélyre süllyed, a derült, szélcsendes, hóval borított tájakon akár -15 fok alá hûlhet a levegõ, de az ország nagy részén keményen fagyos idõ várható. A vasárnap megélénkülõ északnyugati szél
mellett egy-egy hózáporral újabb
sarkvidéki légtömeg éri el a medencét. Ez átmenetileg ugyan felkavarja a megülepedett hideg levegõt,
de marad a hideg, téli idõ. A jövõ
héten is folytatódik a téli idõjárás,
kisebb havazás elõfordulhat.
www.metnet.hu
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ANOREXIA
Ez a szegény amerikai nõ olyan sovány volt, mint a náci haláltáborok lakói a világháború végén. A combcsontjait végig világosan
látni lehetett, a nézõt riadalom fogta el, ha arra gondolt, hogy milyen érzés lehet neki leülni egy padra, tekintve, hogy ott alul, ahol
az ülõfelület helyezkedik el, csak rücskös csontdudorok látszottak, híre sem volt valamiféle ülõgumóknak. Ugyanis számos fénykép volt forgalomban a hölgyrõl, a férje tudniillik híres fotós volt,
aki ellátta a világsajtót rémületesen sovány felesége képeivel. Ebbõl pénzt is tudtak csinálni. Nem szabad arra gondolni, hogy jövedelemforrásnak használták az anorexiát, de ha már létrejött ez a
beteg állapot, és az újságok igényt tartanak a fotókra, miért ne
kérjenek díjazást értük?
Ha egy ilyen fényképet megnéz az ember, szánalom fogja el õt.
Egy szép, jól táplált nõ látványa örömforrás, mert azt tartjuk helyesnek, ha a csontokat megfelelõ mennyiségû izomzat fogja körül, és az is esztétikai értéket képvisel, ha a bõr alatt van egy pici
hájréteg is, amely a formákat simogatni valóan lággyá varázsolja.
Ez képes tetszést aratni a szemlélõben. Ellenben ha a testalkat
csontból és bõrbõl áll, az megdöbbenti a nézõt, a betegséget, halált juttatja az eszébe, nem szereti látni a csontkoponyát idézõ fejet, a behorpadt arcból kidülledõ szempárt.
Elgondolkodtató, hogy míg 1940 körül Hitler birodalmában
nagyüzemileg állították elõ az ilyen félelmet keltõ emberpéldányokat, manapság bizonyos fiatal nõk saját maguk juttatják magukat ilyen állapotba. Úgy hírlik, hogy õk eleinte csak karcsúak
akarnak lenni, mert az trendi. Bizarr dolog volna duci hölgyeket
látni a divatbemutatók kifutóin a fantáziadús öltözetekben. Hát
õk is a légies alkatot tûzik ki célul maguknak. De itt történik valami, amit józan ésszel meg sem lehet érteni. Mikor az illetõ már
tényleg darázsderekú, vékony karú, és minden ismerõse elismerõen csettint, mikor meglátja, õ még mindig kövérnek érzi magát, és
folytatja a küzdelmet a kilóktól való megszabadulás érdekében.
Nem lát? – kérdezi a tárgyilagos szemlélõ. Nem lát, ez az igazság.
Mert pszichésen beteg, a világ egyik legszörnyûbb pszichés zavara
vett erõt rajta. És szomorú, hogy õ maga tette magát beteggé. A
mi szegény amerikai nõnk egyszer a homlokára csapott, és döbbenten rájött arra, hogy milyen képtelen helyzetbe hozta saját
magát. Gondolom, hadat üzent a trendiség világának, elégetett
minden divatlapot, és elkezdte visszaküzdeni magát a normális
testalkatú emberi lények csoportjába. Már elkezdett hízni, állítólag a negyvenkét kiló közelébe jutott (!), de a sors kegyetlen volt
hozzá: kapott egy tüdõgyulladást, amelynek a ványadt test nem
tudott ellenállni. Igen, meghalt.
Az elõbb keresgéltem a tévén, és véletlenül rátévedtem egy ifjúsági mûsorra. Ott éppen kócos emberek hülyéskedtek. Csúnyák voltak, és szellemileg mérsékelt színvonalon álltak. Idõnként mûszakilag elõállított tömegröhögés hangzott a háttérbõl. Tombolt a
trendiség világuralma. Kellemetlen volt, hogy látszott rajtuk: a
kozmosz legfrankóbb lényeinek tartják magukat. Félek, ez is egy
szörnyû pszichés zavar náluk. De semmi jele nincs annak, hogy a
homlokukra akarnának csapni.
(L. A.)

Meghívó
A Pusztaegresi Nyugdíjasklub
meghívja Önt és családját
2011. január 29-én, 16 órakor tartandó báljára.
Helye: pusztaegresi mûvelõdési ház.
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Rodosz, török
háttérbõl
2. rész
Egyik nap busszal Lindoszra kirándultunk. Esõs idõt fogtunk ki,
de legalább így kitûnõ fényképeket tudtam készíteni a beborult
égrõl. Hála a bõséges reggelinek, táskámban mindig lapult némi
kolbászka, sajtocska, kenyerecske, a macskák és kutyák örömére.
Lindosz kisebbik öblérõl az a hír járja, hogy az egyik szent ott hirdette elõször a kereszténységet. Az öböl kicsi és mutatós. Sajnos,
néhány kávézót is emeltek a partjára, nem értem, miért nem tiltják ki onnan õket.
Az esõtõl csúszós, apró kavicsokon járkáltunk, a város zegzugos
utcáin, amik másból sem álltak, csak kávézókból, turistákból, üzletekbõl és macskákból. A fellegvárban ismét megetettem vagy
száz macskát, jól megáztunk, majd ismét lecsúszkáltunk a kis
utcácskákon a központba.
Rodosz városában is sokat ténferegtünk. Nem tudtam, hogy ott is
van piroslámpás negyed, akár Amszterdamban vagy Antwerpenben. Kísérõm szûk kis utcákba vezetett, közel a keresztesek palotáihoz. Az ajtókon a lányok nevei állnak. Turista alig, macska annál több.
Megnéztem egyik nap a Lovagi Palotát, másik nap az Archeológiai Múzeumot. Az elõzõben leginkább úti ládákat állítottak ki,
amik nagyon tetszettek. Az egyik teremben, úgy a kiállítás vége
felé, egy hatalmas csótány rohant ki izgatottan az egyik régi szekrénybõl, és rögtön Kafka jutott az eszembe. Nem sikerült eltaposnom, túl kemény volt. Traumásan egy másik szekrény alá szaladt.
Az Archeológiai Múzeum különösen tetszett; bõséges kiállítás,
kevés látogató – végre enyém lehet a múlt!
Rodoszon az olaszok vették kezükbe a restaurálást, miután elfoglalták a szigetet. A várat és a palotakomplexust olyan jól helyrepofozták, hogy inkább Mussolinit és az õ idejében elterjedt art deco
stílust juttatta eszembe, mint a lovagokat. Különben a város tele
van Mussolini korabeli villákkal és középületekkel. Nekem tetszik, úgyhogy sok fotót készítettem.
Egyszer vettem magamnak spenótos, feta sajtos pitét, mellé
frappét ittam. A frappe hideg, habos kávé, nagyon ízlett. Több alkalmam nem nagyon maradt a helyi ételek megkóstolására, mert
állandóan az új ismerõssel róttam a napjaimat. Reggelente jól be-

lakmároztam a szállodámban, estére pedig új ismerõsöm hívott
meg az õ négycsillagos szállodájába vacsorázni.
Igazi helyi ételt egyszer ettem, amikor a könyvtárõrzõk meghívtak
minket az egyik dombon álló étterembe vacsorázni. Kiválóan fõznek. Parázson sült kecskehúst ettünk többek között. A desszert
már nem sikerült olyan jól, legalábbis ezt mondta az egyik õrzõ felesége. Amikor az utolsó napon elmentünk hozzájuk elköszönni,
az a szerencse ért, hogy megkóstolhattam az õ mazsolás–mandulás meg narancshéjdarabkás lekvárját. Tényleg sokkal finomabbra sikerült, mint az étterembeli, el is kértem a hölgytõl a lekvárok
receptjét. Itthon majd én is el akarom készíteni.
Nekem egy helyi abc meglátogatása pontosan ugyanazt az élményt okozza, akár egy gazdag kiállítással rendelkezõ múzeum.
Ebben az abc-ben olyan különlegességeket találtam, mint a mandula- és karamellízû kávé, különféle fûszerek görög ételekhez, fenyõméz, méz kakukkfûvel, mandulával, mogyoróval, fenyõmaggal, a sajtfélék bõ választékát nem is említve.
Török kísérõmmel egyik nap a heti piacot és a közelben lakó rokonait kerestük fel. A tömegben hirtelen törökül szólított meg
minket egy házaspár. Kiderült, hogy a férfi konzulátusi alkalmazott. Meghívott minket a következõ napok egyikén a török konzulátusra egy csevegésre, és kezében teli szatyrokkal, feleségével az
oldalán boldogan elsietett. Ebbõl azt a következtetést vontam le –
ellentétben a sétapartneremmel –, hogy a férfi rangban a konzul
alatt állhatott.
A piacon jól teleettem magam zöld fügével és hurmával. Ez utóbbit a nyugati országokban sharonfruitnak, vagy kakiszilvának nevezik. Alakja és színe a sárgabarack és a paradicsom keresztezõdése, íze édes és szaftos. Vettem még magamnak két kiló helyi
fokhagymát is.
Folytatjuk.
Gulyás Ibolya

Foltvarrók kiállítása Sárbogárdon
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület termeiben, a régi tanácsháza
épületében a sárszentmiklósi foltvarrók rendeztek kiállítást.
Pirosné Kocsis Anna szakreferens méltatta a mûvek értékeit, s
mutatta be a kör tagjait, akiknek az alkotásaiból két szobára valót
láthat most a publikum. A megnyitó után a szép számú közönség
gyönyörködhetett a termeket megtöltõ, szebbnél szebb munkák-

ban. Ezek többsége használati értéke mellett igazi mûvészeti értékkel is bír. Lehet velük díszíteni a lakást, a gyerekszobát, készülhet ezzel a technikával ízléses, egyedi ágytakaró, falvédõ, díszpárna, terítõ, alátét és sok minden, ami az ügyes kezû lányok asszonyok találékonyságát dicséri.
A kiállítás február 10-éig lesz nyitva hétfõn, szerdán és pénteken
13.00-tól 15.30 óráig.
Hargitai Lajos
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Január 29., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 A
kis királylány 9.50 A bûvös körhinta 10.00 Marci 10.30 Rest mese 11.30 Most
a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv 13.00 Autóvízió 13.30 Egészség ABC
14.00 Kincskeresõ 14.30 Zala Tibor portré 15.00 Mûkorcsolya Eb 17.05 Szellem a palackból 17.35 Aranymetszés 18.30 A csábító nyomozó 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a luxor, az Ötöslottó és a Joker
sorsolása 21.00 Mûkorcsolya Eb 22.55 Hírek 23.00 Sporthírek 23.10 A halál
keresztútján 1.05 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A fantasztikus négyes 10.30
Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi
13.30 Sue Thomas – FBI 14.25 Édes drága titkaink 15.15 Õslények kalandorai
16.10 Irány Colorado 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Való Világ 22.05
Alvilági játékok 0.10 Minden vilángol 2.15 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 8.10 Nickelodeon kedvencek
10.00 TV2 matiné 10.30 414-es küldetés 11.00 Kath és Kim 11.30 A világ legerõsebb emberei 12.00 Két testõr 12.30 Babavilág 13.00 Sentinel – Az õrszem
13.55 Sliders 14.50 Az ügynökség 15.45 Álomgyári feleség 16.35 Duval és
Moretti 17.35 Luxusdoki 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 Amikor minden
változik 21.25 Rebellisek 23.00 SPL 0.35 Ezo.tv 1.35 Kalandjárat 2.00 Teleshop
2.30 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Kabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese
19.58 Zene 20.04 Rádiószínház 20.50 Zene 21.04 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 30., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 Mikor gyermek voltam
9.50 Katolikus válaszok 10.15 A sokszínû vallás 10.30 Baptista magazin 10.55
Unitárius ifjúsági mûsor 11.05 Református szeretetszolgálat 11.30 A mûvész-tanár: A. Tóth Sándor 12.00 Hírek 12.05 TS – Sport 7 13.00 Fogadóóra
13.30 Kul-túra 2010 14.00 Több fényt a tanyákra 14.30 Mûkorcsolya Eb 17.05
Margat-misszió 17.30 Panoráma 18.00 Magyarország története 18.30 A csábító nyomozó 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szempont 21.00 24 21.45
Aranymetszés 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.55 Kabul 911 23.50 Koncertek
az A38 hajón 1.40 Az ifjabb gõzös
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40
Asztroshow 11.35 Menetrend 12.00 Híradó 12.10 Havazin 12.40 Gyõr-FTC
14.20 Míg a halál el nem választ 14.50 Doktor Addison 15.40 Eltûntnek nyilvánítva 16.40 Botcsinálta túsz 18.30 Híradó 19.00 Való Világ 20.00 Különben
dühbe jövünk 22.10 Heti hetes 23.35 Portré 0.05 Spamalot – Gyalog galopp
musical 0.45 Másnap
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 8.20
Nickelodeon kedvencek 10.10 TV2-matiné 10.40 Nagy vagy! 11.30 Stahl
konyhája 12.00 Kalandjárat 12.30 Borkultusz 13.00 Sliders 13.55 Monk – Flúgos nyomozó 14.50 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.45 Sheena, a
dzsungel királynõje 16.40 Megvagy! 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Földre
szállt boszorkány 21.50 Frizbi Hajdú Péterrel 22.50 Cleaner – A független 23.40
A csapda 0.50 Ezo.tv 1.50 Napló 2.40 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.00 Kabaré 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.05 Gondolat-jel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti
séta 19.50 Mese 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 20.49 Zene 20.53 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Január 31., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Szempont 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.30 Roma Magazin 14.05
Domovina 14.35 Átjáró 15.05 Szülõföldjeim 15.50 Remekmûvek 16.05 Emberek a természetben 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.40
India – Álmok útján 18.30 Házaspárbaj 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05
Kékfény 21.05 Hétfõ este 21.40 Orvosi bûnügyek 22.40 Szeretõk 23.35 Tizenkét kõmíves 0.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.15 Prizma 0.30 TS – Motorsport 1.00
Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.20 Vészhelyzet 15.15 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Dr. Csont 22.20 A rejtély 23.25 Poker After Dark 2009 0.20
Reflektor
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.35 Árva angyal 12.25 Barbie mesés karácsonya 13.50 Ezo.tv 14.55 Flash Gordon 15.45
Charlie – Majom a családban 16.40 Marina 17.35 Árva angyal 18.30 Tények
19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.15
Gyilkos számok 23.10 Elit egység 0.05 Tények este 0.35 Ezo.tv 1.00 Menekülés a félelembe 2.35 Sentinel – Az õrszem 3.20 Magellán 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Kabaré 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 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

Február 1., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kékfény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Átjáró 15.05
Alma mater 16.00 Tudástár 2011 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55
Nappali 17.35 India – Álmok útján 18.25 Házaspárbaj 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.40 Elátkozott sors 23.15 A
karthausi fia 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.55 Prizma 0.10 Ma reggel 2.00
Jelfák
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.20 Vészhelyzet 15.15 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Castle 22.25 Döglött akták 23.30 XXI. század – A legendák velünk
élnek 0.10 Totál szívás 1.15 A hatalom hálójában 2.25 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.50 Mokka habbal 9.10 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 11.00 Árva angyal 11.50 Péntek esti fények 13.50 Ezo.tv 14.55 Flash Gordon 15.45 Charlie –
Majom a családban 16.40 Marina 17.35 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek
megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 A pók hálójában 23.15
A médium 0.10 Tények este 0.40 Ezo.tv 1.10 Balra a nap nyugszik 2.50
Sentinel – Az õrszem 3.35 Babavilág 4.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.25 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Február 2., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Átjáró
15.05 Leonardo, Vincibõl 16.00 Optika 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Nappali 17.35 India – Álmok útján 18.30 Házaspárbaj 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Rózsaágy 21.05 Szerda este 21.40 Húsz cigaretta
23.10 Múlt-kor 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.50 Prizma 0.10 Ma reggel 2.00
Jelfák
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.20 Vészhelyzet 15.15 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Visszatérés a kék lagúnába 23.35 Gyémántok ereje 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 11.20 Árva angyal 12.10 Keselyûk karmaiban 13.50 Ezo.tv 14.55 Sentinel – Az õrszem 15.45
Charlie – Majom a családban 16.40 Marina 17.35 Árva angyal 18.30 Tények
19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor
House 22.20 Mercy angyalai 23.20 Szellemekkel suttogó 0.20 Tények este
0.50 Ezo.tv 1.20 Az andromédatörzs 3.30 Két testõr 3.55 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Február 3., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Slovenski utrinki 14.05 Roma fórum 14.35 Átjáró 15.05
Összhang 16.00 Jelképtár 16.05 Eufória 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Teadélután 17.35 India – Álmok útján 18.35 Házaspárbaj 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.40 Fojtogató szeretet
23.15 A rejtélyes XX. század 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 23.55 Prizma 0.10
Ma reggel 2.00 Jelfák
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Itthon 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy
az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ
14.20 Vészhelyzet 15.15 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem 17.20
Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt
21.25 Beverly Hills-i nindzsa 23.25 Házon kívül 23.55 A fõnök 0.55 Reflektor
1.10 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 9.55 Teleshop 11.25
Árva angyal 12.15 Az osztályutolsó 13.50 Ezo.tv 14.55 Sentinel – Az õrszem
15.45 Charlie – Majom a családban 16.40 Marina 17.35 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Amerikai pite 2 23.20 Bostoni halottkémek 0.15 Tények este 0.45 Ezo.tv 1.15 Öten a
mennyországból 2.35 Segíts magadon! 3.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Február 4., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfogó 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 14.25 Közlekedõ 14.30 Átjáró 15.00
Nemzet és védelem 15.30 Sírjaik hol domborulnak? 16.00 Bárka 16.05 16.30
Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.45 India – Álmok útján 18.35
Házaspárbaj 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Üdítõ 21.05 Péntek este
21.40 Megszegett fogadalmak 23.20 Vallások az ókor romjain – Palmyra 23.40
Hírek 23.45 Sporthírek 23.50 Prizma 0.05 Ma reggel 2.00 Jelfák
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Menetrend 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.20 Vészhelyzet 15.15 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 CSI: A helyszínelõk 23.20 Pokerstars.net – Big Game 0.20 Reflektor
0.35 Itthon 0.55 Döglött akták 1.55 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 11.15
Árva angyal 12.05 Jó lovam, Mississippi 13.50 Ezo.tv 14.55 Sentinel – Az õrszem 15.45 Charlie – Majom a családban 16.40 Marina 17.35 Árva angyal
18.30 Tények 19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban
21.20 Hawaii Five-0 22.15 Zsaruvér 23.10 Hõsök 0.00 Tények este 0.30 Ezo.tv
1.30 Smallville 3.00 Alexandra pódium 3.25 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ
13.04 Rádiószínház 13.30 A metodista egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04
A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV
MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

FIGYELEM! VASÁRNAPTÓL
ÚJ IDÕPONTBAN KEZDÕDNEK
EGYES MÛSOROK!
Január 29., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci 13.00 Lapszemle 15.00 Testületi ülés 1. rész 19.00 Lapszemle 20.00 8in1-koncert (ism.
90’), Interjú Viniczai Virággal (45’), Sárga Taxi: Csillagfény Táncklub
Január 30., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 2. rész 13.00 Heti híradó 14.00 8in1-koncert (ism. 90’), Interjú Viniczai Virággal (45’), Sárga Taxi: Csillagfény Táncklub 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 Heti Híradó
Január 31., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Jobban János köszöntése 2008-ban (ism. 80’), Miklósi zeneiskolások koncertje (ism. 60’), Sárga Taxi: Csillagfény Táncklub 23.00 Heti Híradó
Február 1., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Teremfoci 13.00 és 18.00 Heti Híradó
19.00 A foltvarrókör kiállítása (10’), Visszaköltözött a gimnázium (30’), A
magyar kultúra napja Miklóson (17’), Gyerekfocitorna (35’), Zászlóbontás
Soponyán (50’) 23.00 Heti Híradó
Február 2., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Jobban János köszöntése 2008ban (ism. 80’), Miklósi zeneiskolások koncertje (ism. 60’), Sárga Taxi: Csillagfény Táncklub 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Teremfoci 23.00 Lapszemle
Február 3., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Hitélet 23.00 Lapszemle
Február 4., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 A foltvarrókör kiállítása (10’), Visszaköltözött a gimnázium (30’), A
magyar kultúra napja Miklóson (17’), Gyerekfocitorna (35’), Zászlóbontás
Soponyán (50’) 23.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06
(40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István,
Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: 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 adhatók le. Csak a törvénybe nem
ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve
megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft,
negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
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fax: 06(1)303-4744.
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
2

LAMBÉRIA 998 Ft/m -tõl,
2
HAJÓPADLÓ 1598 Ft/m -tõl.
06 74 675 530
KAZÁNOK 98.000 FT-TÓL,
RADIÁTOROK féláron
10 év garanciával. 06 20 947 5970
2

4203 m ÖSSZKÖZMÛVES TELEPHELY
ipari árammal,
daráló+takarmánykereskedés
Sárszentmiklóson ELADÓ.
06 30 255 9806
Sárbogárdon FELÚJÍTÁSRA SZORULÓ
HÁZAT vásárolnánk. 06 20 216 7279
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!
06 30 440 5790
JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul 2011. február 4-én,
pénteken 18 órakor a sárbogárdi
mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

Redõnyök 06 (30) 507 3344. (2314846)
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Családi ház eladó 600 négyszögöl telekkel. 06 (25)
234 564. Cece, Bocskai u. 15. (3517380)
Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615. (3517378)
10 db malac eladó. 06 (20) 2072 290. (3517376)
Palotapincsi szuka kiskutya eladó. 06 (20) 2072
290. (3517376)
Abai szeszfõzde rövid határidõvel, kitûnõ minõségben, 600 Ft/liter áron, pálinkafõzést vállal. 06 (30)
9275 627. (3517375)
Tollpaplankészítés! Kész paplanok kaphatók.
Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. Pákolicz Árpádné, 06 (25) 476 051. (3517318)
Hízók eladók, 110-140 kg-os. Telefon: 06 (20) 428
2494. (3517311)
Lakás kiadó. 06 (30) 607 2226.
Sárbogárd, Abai úton présház pincével, két sor
szõlõvel, földterülettel eladó. 06 (20) 9253 414.
(3517371)

Sárbogárd központjában üzlethelyiségek kiadók.
06 (20) 925 3414 (munkaidõben). (3517371)
Vállalom ingatlanok értékbecslésének elkészítését pályázatokhoz, hitelekhez. Számlaképes, bejegyzett értékbecslõ. Ingatlanok értékesítése. 06
(30) 830 7095. (3517200)
Családi ház Sárszentmiklóson eladó. Irányár: 6.5
M Ft. 06 (30) 256 8302. (3517425)
Györkönyben felújított parasztház eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 237 4456.
Sárbogárd, MÁV-telepen társasházi lakás eladó
(garázs, pince, kert, nyugalom). 06 (20) 9177 980.
(3517274)

Kiadó házat, lakást keresek Sárbogárdon. Olyan is
érdekel, amit késõbb megvásárolhatnék. Telefon:
06 (20) 774 7394. (3517397)
Árpád-lakótelepen 4. emeleti lakás olcsón eladó.
06 (20) 451 1128. (3517392)

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület szeretettel meghívja
Önt, barátait és ismerõseit

KUNKOVÁCS LÁSZLÓ ETNOFOTOGRÁFUS
VETÍTETT KÉPES ELÕADÁSÁRA

Kunbabák, sztyeppei kõemberek címmel
a József Attila Mûvelõdési Központba
2011. február 1-jén (kedden) 18 órakor.
Kunkovács László a népi hagyományok és a hagyományos életmód mellett
a múlt emlékeit örökíti meg fényképein évtizedek óta, eleinte hazánkban és
a környezõ országokban, késõbb Ázsiában. Érdeklõdése a hagyományos
pásztorélet és halászat mellett kiterjed a magyarországi kunok és a sztyeppei népek életére. Számos alkalommal utazott Ázsiába, ahol a sámánizmust, valamint a sztyeppén elszórtan található kõszobrokat tanulmányozta.
Számtalan kiállítása mellett több könyve is megjelent. Munkáit a „Magyar
Mûvészetért” díjjal ismerték el.

Tisztelt lakosság!
2011. február 3-án a Cecei Mûvelõdési Házban
VÉRADÁST szervez a Sárbogárdi Vöröskereszt.
14 órától 17 óráig szeretettel várunk minden véradót!

2011. január 27. Bogárd és Vidéke
Ács, zsaluzás munkakörben, több éves tapasztalattal 27 éves fiatalember állást keres. 06 (70) 320
7463. (3517385)
Kétfunkciós gyerek kiságy eladó. Telefon: 06 (30)
3808 330. (3517429)
Eladó 600 négyszögöl szántóterület a sárbogárdi
Ipar szõlõhegyen. Cím: Sárbogárd, Damjanich u.
17. Érdeklõdni este 6 óra után.
Összkomfortos családi ház (3 szoba, fürdõszoba,
konyha, nappali, nagy udvarral), külön nagy telekkel, sürgõsen eladó. Csere is érdekel. 06 (30) 907
9763.
Ady-lakótelepen egyszobás, földszinti lakás albérletbe kiadó. 06 (20) 487 9247. (3517485)
Szoba, konyha, spejz, elõszobás, 475 m2-es régi
parasztház eladó. Irányár: 2.200.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (70) 506 3346. (3517484)
Sárbogárdon háromszobás albérlet kiadó 40.000
Ft/hó. 06 (30) 266 5234.
Sárbogárdon 4. emeleti, kétszobás panellakás alacsony rezsivel, részben felújítva eladó (6,6 millió)
vagy kiadó. 06 (70) 703 1875.
Angol bálabolt (Pennyvel szemben) hetente teljes
árucsere! Árak: kedden: 1290 Ft/kg, szerdán 1090
Ft/kg, csütörtökön 890 Ft/kg, pénteken 690 Ft/kg,
szombaton 490 Ft/kg. (3517449)
Kukoricát, búzát, napraforgót vásárolok. 06 (30)
382 4133.
Kanapét, kisasztalt használtan vennék. 06 (30)
3840 228. (3517499)
Sárbogárd területén olcsó hangár- vagy raktárépületet vásárolnék. 06 (20) 9937 248.
Elveszett 4 éves, középtermetû németjuhász kutyánk. Színe sötét, fehér rajzos. Oltási bizonyítvány
bilétája a nyakörvén van. Kérem, aki látta, hívjon a
06 (30) 401 3802-es telefonszámon.

Bogárd és Vidéke 2011. január 27.
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KÉK HÍREK
Abán is rabolt
Elõzetes letartóztatásba helyezése mellett tovább nyomoz a rendõrség a szerdán elfogott rabló ügyében. A rendõrség gyanúja szerint a 36 éves férfi a sárkeresztúri rablást megelõzõen szilveszter
éjjel Abán is rátört otthonában egy idõs asszonyra. A férfit a két
rablás mellett további vagyon elleni bûncselekmények elkövetésével is meggyanúsította a rendõrség.
A sárkeresztúri férfi a rendõrség gyanúja szerint társával, vagy
társaival brutálisan bántalmazott és kirabolt egy idõs asszonyt,
annak sárkeresztúri otthonában. A január 13-án hajnalban történt rablást megelõzõen, az akkor még ismeretlen elkövetõ és társa(i), két lakóingatlanra kíséreltek meg betörni. Az eljárás során
adatok merültek fel arra vonatkozóan is, hogy a gyanúsított és ismeretlen társa(i) szilveszter éjszakáján hasonló bûncselekményt
követtek el Abán. A tettes(ek) bántalmazták és értékek átadására
kényszerítették az ingatlanon lakó idõs asszonyt, majd a megszerzett pénzzel elmenekültek.
Az eljárás eddigi adatai szerint megalapozott a gyanú arra vonatkozóan is, hogy a helybéli férfi járt november végén a sárkeresztúri óvodában is, ahonnan különbözõ élelmiszereket vitt el.
A rablás bûntettének és más bûncselekmények megalapozott
gyanúja miatt elõzetes letartóztatásban lévõ sárkeresztúri férfi
nem ismeretlen a hatóság elõtt. Eddig nyolc alkalommal ítélte el a
bíróság különbözõ vagyon elleni bûncselekmények elkövetése
miatt. Esetenként többszörös visszaesõként állt a bíróság elõtt.
Utoljára 1 év 2 hónap börtönbüntetésre ítélték, melybõl kedvezménnyel, feltételesen szabadlábra bocsátva szabadult 2009 szeptemberében. A férfi folyamatosan jelen van a rendõrhatóság
látókörében. Eddig tíz alkalommal folytattak le vele szemben
büntetõeljárást.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Közúti ellenõrzésen
buktak le a tolvajok
Abán, a 63-as fõúton vont ellenõrzés alá a helyi körzeti megbízott
egy Ford Puma gépkocsit, amiben négyen utaztak. Amikor a megbízott az utastérbe nézett, látta, hogy a hátsó üléssor támlája le
van hajtva, és az utastér valamint a csomagtér tele van pakolva
gépalkatrészekkel, és azokon ülnek ketten. Az utasok ugyan a
rendõrnek azt mondták, hogy a vasakat úgy találták a fõút mellett,
de a körzeti megbízott az igazoltatás elõtt jelzést kapott arról,
hogy az egyik abai háznál lévõ magtárnál egy Ford Puma áll, és az
épület elõtt többen ólálkodnak. Így a gépkocsi megállítása nem
volt véletlen a részérõl. Az igazoltatottak által mondottakat így
egybõl megkérdõjelezte, és erõsítést kért a helyszínre.
A négy abai fiatalt a rendõrök elõállították a Székesfehérvári
Rendõrkapitányságra. Miután megállapítást nyert, hogy abba a
magtárba – ahol az autójukat látták – az este folyamán betörtek,
és onnan egy 600.000 Ft értékû targoncát elloptak, a nyomozók
gyanúsítottként hallgatták ki õket. Mint az a sértett elmondásából
kiderült, a targonca teljesen újszerû állapotban volt összeszerelve. Miután a rendõrök az alkatrészeket a négy személytõl lefoglalták, azokat visszaadták a tulajdonosnak. A lopási kár teljes egészében megtérült.
A 23, a 21, a 20 és a 19 éves fiatal férfiakat a Székesfehérvári
Rendõrkapitányság bûnügyi õrizetbe vette, és vizsgálják, hogy a
csapat összefüggésbe hozható-e a környéken történt más betörésekkel is.
Németh-Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ
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Béke poraikra… III.
Dokumentum-emlékkönyv
a Nyugat-Európában
a II. világháborúban elesett és
hadifogságban meghalt
magyar honvédekrõl
A második világháború keleti hadszínterén, illetve a történelmi Magyarország területén vívott hadmûveletek magyar katonai embervesztesége tárgyában 1999-ben és 2001-ben elkészített dokumentum-emlékkönyveink folytatásaképpen – az ismert okok és körülmények miatt, illetve támogatók hiányában
tíz esztendõ után – szeretnénk részben befejezni a magyar királyi honvédség dokumentáltan elesett, meghalt, illetve
hadifogságban elhunyt honvédjeinek szomorú számbavételét.
A tervezett, és Béke poraikra… címmel illetett, immáron III.
kötetünk összességében az elõzõ kettõ kötetünk tematikáját
követi. Elsõ részében vázlatos ismertetõt nyújtunk a magyar
honvédalakulatok nyugat-európai végsõ küzdelmeirõl és a
nyugati hadifogságról, bemutatjuk a magyar érintettségû németországi, ausztriai, csehországi, franciaországi, dániai, illetve délkelet-lengyelországi katonatemetõket, ismertetjük az ott
eltemetett honfitársaink számát, illetve közzétesszük az eltemetettektõl származó személyes leveleket és tárgyakat, valamint haláleseti jegyzõkönyveket. Olyan korabeli és utólag készült beszámolókat, illetve személyes írásokat is publikálunk,
melyek a zömmel Bajorországba, illetve osztrák és cseh területre kitelepített magyar hadikórházak, valamint az egykori
hadifogolytáborok és hadifogoly-temetõk állapotát érzékeltetik. Tervezett kiadványunk törzsanyagát a több mint tízezer,
harcokban elesett, illetve javarészt hadifogságban meghalt
magyar honvéd adatsora képezi, amelyben személyes adataikon kívül haláluk okát, helyét és idejét, valamint az eltemetésükre vonatkozó információkat is feltüntetjük. Ezen adatsor
után tesszük közé azon második világháborús hõsi halottaink
neveit és a halálukra vonatkozó információkat is, melyek az
elsõ két kötetünk megjelenését követõen – gyakran olvasói
adatszolgáltatás nyomán – kerültek napvilágra.
Elsõdleges adataink szerint kötetünkbe az alábbi – a második
világháború nyugati hadszínterén, illetve nyugati hadifogságban elesett, meghalt – sárbogárdi születésû honfitársaink kerülnek bele:
BOSAI JÁNOS (1913. június 27., Sárbogárd), MÁDI SÁNDOR (1909. május 4., Sárbogárd), MOLNÁR FERENC
(1915. július 5., Németh Rozália, Sárbogárd), PUHA
GYÖRGY (1896. május 15., Takács Erzsébet, Sárbogárd),
PUHA GYÖRGY (1915. április 17., Fûrész Teréz, Sárbogárd), SIMON AMBRUS ANDRÁS (1921. július 4., Tóth Erzsébet, Sárbogárd), TIRINGER GYÖRGY (1897. március
26., Sárbogárd), VAS JÓZSEF (1917. október 14., Pánczél
Julianna, Sárbogárd).
Szeretnénk a fent nevezett honfitársainkat pontos adataikkal
együtt feltüntetni kötetünkben. Esetleges hozzátartozóiktól,
ismerõseiktõl ezért szívesen vennénk minden hiányzó adatot
(pl. édesanyjuk neveit). A két sárbogárdi születésû Puha
György – ha adataink pontosak – a második világháború alatt
Böhönyén lakott, s mindkettõ egy napon, 1946. március 28-án
halt meg a mulhouse-i francia hadifogolytáborban.
Dr. Szabó Péter hadtörténész

Kérjük, aki a fent nevezettekkel kapcsolatban adatokkal rendelkezik, hozza be a Bogárd és Vidéke szerkesztõségébe, mi azt
továbbítjuk a kötet szerkesztõinek.
Hargitai Lajos
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