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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Keserédes nóta
Különös, hogy az élet mikor mit sodor az
ember útjába. Most éppen egy magyar nó-
ta sorait, mely azt a keserédes hangulatot
juttatja eszembe, ami ismerõs a régi, feke-
te-fehér magyar filmek kockáiról. Van, aki
úgy vélekedik, ilyen keserédesek vagyunk
mi, magyarok. Van benne igazság, habár,
ha tovább forgatom a gondolataimat, ilyen
keserédes, kettõs az élet is.

„Nótás kedvû volt az apám,
Átmulatott sok éjszakát.
Nem sajnálta rá a napot,
Kettõt-hármat összetoldott.
De még azt is megduplázta,
Ha az anyám megdorgálta,
Ha a cigány rosszul játszott,
A hegedûbe belevágott.”

2011 és 2012 fordulóját sokan hangos ün-
nepléssel, tûzijátékokkal üdvözölték, sõt,
egyesek elõ- és utómulatsággal is megülték
az új évet. Közben mások magányukon ke-
seregve, a tévé elõtt léptek át a következõ
esztendõbe, vagy a durranások között né-
ma csendbe burkolózó utcán sétáltak a
friss éjszakában, vagy éppenséggel átalud-
ták magukat 2012-re. Az állatok riadtan,
idegesen vészelték át e számukra szörnyû
éjszakát.

„Nótás kedvû édesapám,
Réges-régen nem dalol már:
A szívemet bánat rágja,
Egy-egy kedves nótájára.
Az lett a sok nóta vége,
Kint nyugszik a temetõbe’,
Dalos ajkú kismadárka,
Szállj az apám fejfájára!”

Bennem számos gondolat váltotta egymást
2012 hajnalán. Az járt a fejemben, hogy va-
jon olyan hangos lehet a fegyverropogás is,
mint a tûzijáték? Annyira hozzászoktunk a
– most már szinte bárhol és bármikor meg-
vásárolható – tûzijáték robajához, hogy ta-

lán észre se vennénk, ha éppen fegyverek
szólnának.

Régen, amikor itt fegyverek ropogtak tûzi-
játék helyett, egy idõ után ahhoz is hozzá-
szoktak az emberek. Alkalmazkodunk: ez
a túlélés törvénye.

Van, aki túléli a túlélhetetlent is. Haláltá-
borokba, kényszermunkára és frontra hur-
colt emberek egy szál pendelyben, élelem
nélkül vészelték át a téli fagyot, a megaláz-
tatásokat, fegyver nélkül a golyózáport.
Menthetetlen betegségekbõl csodálatos
módon épültek föl egyesek. Mások várat-
lan hirtelenséggel távoznak.

Míg én a gyermekemben gyönyörködöm,
egy család a gyermekét gyászolja. Egy élet-
tõl sugárzó asszony egy ismerõs súlyos be-
tegségérõl hoz hírt.

„Visszajött a kismadárka,
Friss virággal a szájában.
Azt dalolta, azt mesélte,
Apám sírhalmáról tépte.
Odalent a magyar nóta,
Virágot hajt évek óta,
Mindig friss nõ a nyomába,
Ha felcsendül a nótája.”

Micsoda sorok! Ki gondolná, hogy egy ma-
gyar nótában ekkor bölcsesség rejtezik! Az
elmúlás, a szomorúság talaján terem az
öröm, a friss virág – halálból élet lesz: feltá-
madás. S az élõkben tovább élnek az eltá-
vozottak.

Bár, ki tudja, nem fordítva igazak e a sza-
vak, azaz hogy a halál az öröm és az élet a
szomorúság? Talán attól függ, hogyan
szemléljük mi magunk a dolgokat. Ha elfo-
gadjuk létezésünk egybefonódó kettõssé-
geit, bizonyára a szomorúságban, nehéz-
ségben is felfedezzük majd az örömöt…

Hargitai–Kiss Virág

Újévi pirkadat

Égi jel: újévi szivárvány
a Mezõföld felett

2012 elsõ napsugarai



Január

V 1 Újév
H 2 Ábel
K 3 Genovéva
SZ 4 Titusz
CS 5 Simon
P 6 Boldizsár
SZ 7 Attila
V 8 Gyöngyvér
H 9 Marcell
K 10 Melánia
SZ 11 Ágota
CS 12 Ernõ
P 13 Veronika
SZ 14 Bódog
V 15 Lóránt
H 16 Gusztáv
K 17 Antal
SZ 18 Piroska
CS 19 Sára
P 20 Fábián
SZ 21 Ágnes
V 22 Vince
H 23 Zelma
K 24 Timót
SZ 25 Pál
CS 26 Vanda
P 27 Angelika
SZ 28 Károly
V 29 Adél
H 30 Martina
K 31 Marcella

Február

SZ 1 Ignác
CS 2 Karolina
P 3 Balázs
SZ 4 Ráhel
V 5 Ágota
H 6 Dorottya
K 7 Tódor
SZ 8 Aranka
CS 9 Abigél
P 10 Elvira
SZ 11 Bertold
V 12 Lívia
H 13 Ella
K 14 Bálint
SZ 15 Kolos
CS 16 Julianna
P 17 Donát
SZ 18 Bernadett
V 19 Zsuzsanna
H 20 Aladár
K 21 Eleonóra
SZ 22 Gerzson
CS 23 Alfréd
P 24 Szökõnap
SZ 25 Mátyás
V 26 Géza
H 27 Edina
K 28 Ákos
SZ 29 Elemér

Március

CS 1 Albin
P 2 Lujza
SZ 3 Kornélia
V 4 Kázmér
H 5 Adorján
K 6 Leonóra
SZ 7 Tamás
CS 8 Zoltán
P 9 Franciska
SZ 10 Ildikó
V 11 Szilárd
H 12 Gergely
K 13 Krisztián
SZ 14 Matild
CS 15 Nemzeti ünn.
P 16 Henrietta
SZ 17 Gertrúd
V 18 Sándor
H 19 József
K 20 Klaudia
SZ 21 Benedek
CS 22 Beáta
P 23 Emõke
SZ 24 Gábor
V 25 Irén
H 26 Emánuel
K 27 Hajnalka
SZ 28 Gedeon
CS 29 Auguszta
P 30 Zalán
SZ 31 Árpád

Április

V 1 Hugó
H 2 Áron
K 3 Buda
SZ 4 Izidor
CS 5 Vince
P 6 Vilmos
SZ 7 Herman
V 8 Húsvét
H 9 Húsvét
K 10 Zsolt
SZ 11 Leó
CS 12 Gyula
P 13 Ida
SZ 14 Tibor
V 15 Anasztázia
H 16 Csongor
K 17 Rudolf
SZ 18 Andrea
CS 19 Emma
P 20 Tivadar
SZ 21 Konrád
V 22 Csilla
H 23 Béla
K 24 György
SZ 25 Márk
CS 26 Ervin
P 27 Zita
SZ 28 Valéria
V 29 Péter
H 30 Katalin

Május

K 1 A munka ünn.
SZ 2 Zsigmond
CS 3 Tímea
P 4 Mónika
SZ 5 Györgyi
V 6 Ivett
H 7 Gizella
K 8 Mihály
SZ 9 Gergely
CS 10 Ármin
P 11 Ferenc
SZ 12 Pongrác
V 13 Szervác
H 14 Bonifác
K 15 Zsófia
SZ 16 Mózes
CS 17 Paszkál
P 18 Erik
SZ 19 Ivó
V 20 Bernát
H 21 Konstantin
K 22 Júlia
SZ 23 Dezsõ
CS 24 Eszter
P 25 Orbán
SZ 26 Fülöp
V 27 Pünkösd
H 28 Pünkösd
K 29 Magdolna
SZ 30 Janka
CS 31 Angéla

Június

P 1 Tünde
SZ 2 Kármen
V 3 Klotild
H 4 Bulcsú
K 5 Fatime
SZ 6 Norbert
CS 7 Róbert
P 8 Medárd
SZ 9 Félix
V 10 Margit
H 11 Barnabás
K 12 Villõ
SZ 13 Antal
CS 14 Vazul
P 15 Jolán
SZ 16 Jusztin
V 17 Laura
H 18 Arnold
K 19 Gyárfás
SZ 20 Rafael
CS 21 Alajos
P 22 Paulina
SZ 23 Zoltán
V 24 Iván
H 25 Vilmos
K 26 János
SZ 27 László
CS 28 Levente
P 29 Péter
SZ 30 Pál

Július

V 1 Tihamér
H 2 Ottó
K 3 Kornél
SZ 4 Ulrik
CS 5 Emese
P 6 Csaba
SZ 7 Apollónia
V 8 Ellák
H 9 Lukrécia
K 10 Amália
SZ 11 Nóra
CS 12 Izabella
P 13 Jenõ
SZ 14 Örs
V 15 Henrik
H 16 Valter
K 17 Endre
SZ 18 Frigyes
CS 19 Emília
P 20 Illés
SZ 21 Dániel
V 22 Magdolna
H 23 Lenke
K 24 Kinga
SZ 25 Kristóf
CS 26 Anna
P 27 Olga
SZ 28 Szabolcs
V 29 Márta
H 30 Judit
K 31 Oszkár

Augusztus

SZ 1 Boglárka
CS 2 Lehel
P 3 Hermina
SZ 4 Domonkos
V 5 Krisztina
H 6 Berta
K 7 Ibolya
SZ 8 László
CS 9 Emõd
P 10 Lõrinc
SZ 11 Zsuzsanna
V 12 Klára
H 13 Ipoly
K 14 Marcell
SZ 15 Mária
CS 16 Ábrahám
P 17 Jácint
SZ 18 Ilona
V 19 Huba
H 20 Állami ünn.
K 21 Sámuel
SZ 22 Menyhért
CS 23 Bence
P 24 Bertalan
SZ 25 Lajos
V 26 Izsó
H 27 Gáspár
K 28 Ágoston
SZ 29 Beatrix
CS 30 Rózsa
P 31 Erika

Szeptember

SZ 1 Egyed
V 2 Rebeka
H 3 Hilda
K 4 Rozália
SZ 5 Viktor
CS 6 Zakariás
P 7 Regina
SZ 8 Mária
V 9 Ádám
H 10 Nikolett
K 11 Teodóra
SZ 12 Mária
CS 13 Kornél
P 14 Szeréna
SZ 15 Enikõ
V 16 Edit
H 17 Zsófia
K 18 Diána
SZ 19 Vilhelmina
CS 20 Friderika
P 21 Máté
SZ 22 Móric
V 23 Tekla
H 24 Gellért
K 25 Eufrozina
SZ 26 Jusztina
CS 27 Adalbert
P 28 Vencel
SZ 29 Mihály
V 30 Jeromos

Október

H 1 Malvin
K 2 Petra
SZ 3 Helga
CS 4 Ferenc
P 5 Aurél
SZ 6 Brúnó
V 7 Amália
H 8 Koppány
K 9 Dénes
SZ 10 Gedeon
CS 11 Brigitta
P 12 Miksa
SZ 13 Kálmán
V 14 Helén
H 15 Teréz
K 16 Gál
SZ 17 Hedvig
CS 18 Lukács
P 19 Nándor
SZ 20 Vendel
V 21 Orsolya
H 22 Elõd
K 23 Nemzeti ünn.
SZ 24 Salamon
CS 25 Blanka
P 26 Dömötör
SZ 27 Szabina
V 28 Simon
H 29 Nárcisz
K 30 Alfonz
SZ 31 Farkas

November

CS 1 Minden-
szent.
P 2 Achilles
SZ 3 Gyõzõ
V 4 Károly
H 5 Imre
K 6 Lénárd
SZ 7 Rezsõ
CS 8 Zsombor
P 9 Tivadar
SZ 10 Réka
V 11 Márton
H 12 Jónás
K 13 Szilvia
SZ 14 Aliz
CS 15 Albert
P 16 Ödön
SZ 17 Hortenzia
V 18 Jenõ
H 19 Erzsébet
K 20 Jolán
SZ 21 Olivér
CS 22 Cecília
P 23 Kelemen
SZ 24 Emma
V 25 Katalin
H 26 Virág
K 27 Virgil
SZ 28 Stefánia
CS 29 Taksony
P 30 András

December

SZ 1 Elza
V 2 Melinda
H 3 Ferenc
K 4 Borbála
SZ 5 Vilma
CS 6 Miklós
P 7 Ambrus
SZ 8 Mária
V 9 Natália
H 10 Judit
K 11 Árpád
SZ 12 Gabriella
CS 13 Luca
P 14 Szilárda
SZ 15 Valér
V 16 Etelka
H 17 Lázár
K 18 Auguszta
SZ 19 Viola
CS 20 Teofil
P 21 Tamás
SZ 22 Zénó
V 23 Viktória
H 24 Ádám, Éva
K 25 Karácsony
SZ 26 Karácsony
CS 27 János
P 28 Kamilla
SZ 29 Tamás
V 30 Dávid
H 31 Szilveszter
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Egy katona megy a hóban
(1943. január 12.)

A 20. századi történelmünk egyik tragikus – ha nem a legtragikusabb – eseményére, a 69 évvel ezelõtti sokadik magyar apokalipszisre, a
2. magyar hadsereg doni katasztrófájára emlékezünk.
Fejet hajtunk a hõsi halottak, s a hadifogságban elpusztultak elõtt, akiknek több tízezreit nyelték el a jeltelen kelet-oroszországi és szi-
bériai tömegsírok. Akik katonához méltóan hõsiesen harcoltak, még ha értelmetlen is volt a cél, melyért életüket áldozták.
(A Don menti csatákban hozzávetõlegesen 125 ezer fõre tehetõ a hõsi halottak, a sebesültek és a hadifogságba esettek száma!)
Hetilapunk Vihar Béla József Attila-díjas költõ (1908–1978) egy versciklusának részletével emlékezik:

„Fúj a szél, suhog a fergeteg: vajon hazatalálok-e?
Vagy évszázadokról évszázadokra
megyek, csak megyek, egy katona a hóban,
és elõttem és mögöttem lábak, hátak,
katonák vonulnak az idõ peremén,
egyre távolodva.
Ajkam még mozdul: süllyedünk, kiáltunk, süllyedünk, kiáltunk.
De már senki nem felel, csak a szél, csak a hó.”

(Vihar Béla: Egy katona megy a hóban – részlet)

/Szné/

Változások a tûzoltóságnál
Mint arról lapunkból is értesülhettek már,
új vezetõt neveztek ki a sárbogárdi tûzol-
tóság élére Kõvágó Dezsõ tûzoltó száza-
dos személyében, aki a nyugdíjba vonult
Varga Zoltán parancsnokot váltotta e
poszton.
Mindemellett ettõl az évtõl a tûzoltóságok
az önkormányzati fennhatóság alól állami
fennhatóság alá kerültek, illetve integrá-
lódtak a megyei katasztrófavédelmi igaz-
gatóságokba. Ennek apropóján Magosi
Lajos tûzoltó alezredes, a megyei kataszt-
rófavédelmi igazgatóság vezetõje szemé-
lyes látogatást tett a sárbogárdi tûzoltósá-
gon január 3-án, és tájékoztatta az itteni ál-
lományt az új vezetés elvárásairól:
– Nagy hangsúly van és lesz továbbra is a
szolgálatparancsnokokon, õk egy csapat-
ként formálják az állományukat, hallgas-
sák meg az emberek kéréseit, kérdéseit,
beszélgessenek velük, és a képzés során
vegyék figyelembe az egyéni adottságokat,
képességeket – fogalmazott Magosi. –Egy
biztos, kevesebb követelmény nem lesz a
jövõben sem, hiszen az élet az változik, és

folyamatosan fejlõdik, tehát új kihívások-
kal kell szembenéznünk. Elég csak arra
gondolni, hogy új technológiai eszközök-
kel, berendezésekkel találkozhatunk (pél-
dául hibrid autók, napelemek). Ezekre fel
kell készülni. Oktatni kell az állományt ar-
ra, hogy ne történhessenek balesetek, és
minél hatékonyabban be tudjunk avatkoz-
ni.
Elvárom mindenkitõl, hogy tisztességesen
végezze a munkáját, ahogy eddig, töreked-
jen arra, hogy a szakmai ismereteket elsa-
játítsa ezután is, és hogy õszintén, nyíltan
kommunikáljunk egymással.
Három fontos dolgot tudok ígérni. Egy-
részt egy igazságos, szigorú, de ugyanak-
kor emberséges bánásmódot az állomány
irányában. Igazságos lesz azért, mert a mi
munkánkat jogszabályok, belsõ szabályo-
zók határozzák meg. Mindenkinek a mun-
káját ehhez tudom elsõsorban mérni. Te-
hát mindenki a saját beosztásában legyen
azzal tisztában, mit kell tudnia, és azt hajt-
sa is végre.

Hargitai–Kiss Virág

Kereszt
hóval és nappal

Az alsószentiváni templomkertben jártam
karácsonykor. Ekkor esett le az elsõ hó,
ami tündérruhába öltöztette a fákat, bok-
rokat s az egész tájat. A fák közt áll egy ma-
gányos kereszt. A lenyugvó nap átszûrõdõ
aranyos sugarai különös fényt varázsoltak
a kereszten szenvedõ Megváltó hóval le-
pett alakja köré. Míg csodáltam e képet, a
templomból kiszûrõdõ éneket hallgattam:
„A kis Jézus megszületett, örvendjünk!...”

Hargitai Lajos
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Innovatív
iszapkezelés

Az AP Mûvek Kft. – melynek élén ifj. Lévai
Ferenc áll – évek óta szoros együttmûködés-
ben dolgozik a Corax-Bioner Zrt.-vel elsõsor-
ban halastavi és vizes élõhelyekkel kapcsola-
tos biotechnológiai projektek gyakorlati meg-
valósításában. A közelmúltban komoly elõre-
lépések történtek a halastavak magas szerves-
anyag-tartalmú üledékének biológiai lebon-
tását célzó kísérletekkel kapcsolatban. Egy
közös kísérleti fejlesztés is történt, melynek
fejlesztési eredményei elõrevetítik a techno-
lógia üzemi gyakorlatba történõ átültetését is.
Ahhoz, hogy a Corax-Bioner Zrt.-vel foly-
tatott újszerû technológiai fejlesztés ered-
ményeinek gyakorlati, üzemi szintû adap-
tálásában az AP Mûvek Kft. hatékonyan
részt tudjon vállalni, biztosítaniuk kell a
megfelelõ mûszaki, technikai hátteret. En-
nek a technikai háttérnek az elõteremtésé-
hez nyújtott segítséget az Európai Unió és
a Magyar Állam közös pályázati finanszí-
rozásában elnyert 25 millió Ft támogatás,
melyet a „Speciális gumikerekes kotrógép
beszerzése egy innovatív iszapkezelési
technológia nagyüzemi bevezetéséhez” cí-
mû, GOP 1.3.1. 11/C 2011-0101 azonosító-
val ellátott pályázaton nyertek.
A már beszerzett speciális gumikerekes
kotrógép segítségével számos olyan mû-
szaki feladatokat tudnak ellátni az iszap-
kezelés folyamán, melyet egyébként csak
drága bérgépekkel tudnának megoldani:
A kotrógép segítségével megoldható a ke-
zelt iszap napi többszöri átforgatása, szel-
lõztetése, mely rendkívül fontos az aerob
baktériumok szervesanyag-bontását ille-
tõen. Mivel az üzemi munkák és kísérletek
több területen párhuzamosan, egymástól
akár néhány kilométer távolságra folynak,
ezért fontos, hogy a kotrógép megfelelõ
mobilitással rendelkezzen – emiatt dön-
töttek a gumikerekes kivitel mellett.
A kotrógép segítségével továbbá könnyen
meg tudják oldani a nagy mennyiségû ke-
zelt és kezeletlen iszap rakodását az üzemi
munkák és a kapcsolódó kísérletek során.
A gép megbízható magyar szervizháttérrel
rendelkezik, mely nagy elõny az esetleges
meghibásodások és szervizigények lehetõ
leggyorsabb kielégítése miatt, hiszen egy
esetleges néhány napos mûszaki leállás az
üzemi és a kísérleti munkákban komoly
mûszaki és anyagi károkat tud okozni.
A gép a beszerzést követõen azonnal mun-
kába is állt. Az elsõ benyomások rendkívül
pozitívak, az eszköz mindenben megfelel a
cég elvárásainak.
Az AP Mûvek Kft.-rõl és fejlesztéseikrõl
bõvebb információt a hamarosan induló
www.ap-muvek.hu oldalon olvashatnak.

Kérdezték
Katona utcai járda

A Katona utcában sokan az úttestet kénytelenek használni a járda helyett gyalogosforga-
lomra, mert (nevével ellentétben) járhatatlan a járda, sõt, van, ahol az árokba van csúsz-
va. A gyalogosoknak azonban ez nem éppen biztonságos, fõképp nem este, a sötétben. A
töbörzsöki lakók kérik az önkormányzatot, hogy tegyék rendbe a járdát a balesetek
elkerülése érdekében.

Labor
A rendelõintézetbe járó páciensek jelezték szerkesztõségünknek, hogy a laborban egy
dolgozónak kell végeznie az adminisztrációt és a vérvételt is, miközben a vérvételre ren-
delkezésre álló idõ korlátozott, a várakozó meg sok. Elismerésük a dolgozónak, hogy be-
csülettel állja a sarat. A labor, illetve a rendelõintézet illetékeseit ezúton is tisztelettel ké-
rik, hogy tegyenek valamit annak érdekében, hogy ne egy embernek kelljen egyedül
elvégezni a temérdek munkát.

Zavaró bódé
Lakossági kérdésként vetõdött fel, hogy a város központjában üresen álló egykori újságos
bódénak vajon ki a tulajdonosa, és miért nem tünteti el már onnan a valaha szebb idõket
megért, de ma már fölösleges standot.
Mint azt Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõtõl megtudtam, a volt újságosbódé az önkor-
mányzat tulajdonában van, és jelenleg bérbe van adva egy helyi vállalkozónak, aki hirde-
tési felületként használja.

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Ebadó lesz-e Sárbogárdon?
Egyik olvasónk kérte, járjunk utána, hogy
Sárbogárdon lesz-e ebadó. Rádióban hallot-
ta, hogy az önkormányzatoknak a külön-
adók közt lehetõségük lesz az ebadó beveze-
tésére is. Mint a kérdezõ elmondta, gazdál-
kodóként több kutyát is tart. A kutyák
ugyanis falkában képesek arra, hogy elfog-
ják a patkányt és egyéb kisragadozókat, s
együtt képesek hatékonyan távol tartani a
kétlábú kártevõket: a tolvajokat, betörõket,
rablókat. A kutyái nem egyszer riasztottak el
éjjeli hívatlan látogatókat. Említette kérde-
zõnk azt is, hogy az egyik távolabbi szom-
szédjában nemrég voltak ilyen éjjeli látogatók és elvitték a rotakapáját, fûnyíróját és sok
mindent, ami a kezükhöz ragadt. Az ebadó súlyos teher lenne ezen a szegény településen,
amit sokan nem tudnának megfizetni, és jobb híján szélnek eresztenék a kutyáikat, mert
Sárbogárdon kutyamenhely sincs, ahová el lehetne vinni az állás nélkül maradó
házõrzõket. Sokak nevében reméli, hogy a sárbogárdi önkormányzat eltekint ettõl a
bevételnövelõ lehetõségtõl.

Válasz

Megkérdeztem a város polgármesterét, dr. Sükösd Tamást, hogy tervezik-e az ebadó be-
vezetését. A polgármester kérdésemre határozott nemmel válaszolt, ezt megerõsítve
hozzátette: „A sárbogárdi képviselõ-testület semmilyen különadó bevezetését nem ter-
vezi. Tudatában vagyunk annak, hogy az itt élõ emberek a gazdasági teherbíró képessé-
gük határán élnek, és nem szeretnénk még egy ilyen különadóval is súlyosbítani a
lakosság anyagi terheit.”

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Óvakodjunk a csalóktól, szélhámosoktól
Városunkban is tevékenykedik például egy 65 éves hölgy; barátait, ismerõseit keresi fel,
és meggyõzõen elõadott mesékkel különbözõ összegeket csal ki tõlük, ötezer forinttól
több százezer forintig. Magas kamatokat és gyors, rövid idejû megtérülést ígér. „Termé-
szetesen” a kölcsönöket senkinek nem adja meg.
Ne higgy a csalóknak, akkor sem, ha valamikor kedves ismerõseid, vagy barátaid voltak!

Név és cím a szerkesztõségben
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Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2011. december 16-ai rendkívüli ülésén elfo-
gadta:

– a 38/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendele-
tet az egyes szociális ellátásokról szóló
28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról.

A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõ-
ben a polgármesteri hivatal szervezési csoport-
jánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Hirdetmény

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2011. december 29-ei rendkívüli ülésén elfo-
gadta:

– a 39/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendele-
tet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
1/2002. (I. 25.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról.

A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõ-
ben a polgármesteri hivatal szervezési csoport-
jánál.

A távollévõ Demeterné dr. Venicz Anita
jegyzõ megbízásából és nevében eljárva:

Szenci György aljegyzõ

Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete
az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól
szóló 27/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelete
szerint pályázatot hirdet közmûvelõdési feladat-
ellátás átadására az önkormányzati fenntartású

Pusztaegresi Klub közmûvelõdési
megállapodással történõ további

üzemeltetésére.

A pályázók köre:
A kulturális javak védelmérõl és a muzeális in-
tézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. szá-
mú törvény 78. § és 79. §-a, illetve a helyi ren-
delet 5. § (2) bekezdése alapján közmûvelõdési
megállapodás köthetõ:
1. jogi személlyel (társadalmi szervezet, alapít-
vány, gazdasági társaság);
2. magánszeméllyel (vállalkozó).
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a feladatellátására vonatkozó részletes
szakmai tervet;
2. szakmai tapasztalat, referenciák, eddigi
közmûvelõdési tevékenység bemutatását, a
közremûködõ közmûvelõdési szakember nevét,
végzettségét igazoló okmányt;
3. a közmûvelõdési feladatellátására vonatkozó
jogosultság igazolására szolgáló dokumentu-
mok másolatát:
– non-profit szervezetek: bírósági bejegyzést
igazoló okirat másolata, az alapszabály, illetve
alapító okirat másolata;
– gazdasági társaság: cégbírósági bejegyzés,
társasági szerzõdés másolata;
– vállalkozók: vállalkozói igazolvány másolata;
4. nyilatkozat: a pályázati kiírásban szereplõ
feladatok elvégzésének vállalásáról, az adott
feltételek elfogadásáról (melyek a közmûvelõ-
dési megállapodás részét fogják képezni);
5. nyilatkozat a közpénzekbõl nyújtott támoga-
tások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
tv. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintett-
ség fennállásáról, vagy hiányáról;
6. közzétételi kérelem a közpénzekbõl nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. tv. 8. § (1) bekezdés szerinti érintett-
ségrõl.
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ
mellékleteket nem tartalmazó pályázatok
elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs
lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. ja-
nuár 30.
A pályázatokat Sárbogárd Város Önkor-
mányzata címére (polgármesteri hivatal, 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) kell benyújtani.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012.
február 10.
A nyertes pályázóval az önkormányzat közmû-
velõdési megállapodást köt. A feladatellátásá-
nak kezdete: 2012. március 1.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pá-
lyázót írásban értesítünk 2012. február 24-éig.
Bõvebb információt kérhetnek a polgármesteri
hivatal szakreferensétõl (7000 Sárbogárd, Hõ-
sök tere 2., I. emelet 21.).
A részletes pályázati kiírás olvasható a
www.sarbogard.hu oldalon.

Pályázati felhívás

Sárbogárd Város Önkormányzata (cím: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2., tel.: 06 /25/ 520 260)
pályázatot hirdet

a II. számú védõnõi körzet
védõnõi munkakörének betöltésére
határozatlan idejû közalkalmazotti

jogviszonyban,

valamint

az V. számú védõnõi körzet
védõnõi munkakörének betöltésére
elõreláthatólag 2013. június 19-éig

szóló, határozott idejû
közalkalmazotti jogviszonyban.

Mindkét munkakörben az alábbi feltételek
az irányadók.

Ellátandó feladatok: a területi védõnõi ellátásról
szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM-rendeletben
meghatározott feladatok ellátása a kijelölt vé-
dõnõi körzetben, valamint oktatási intézmény-
ben. A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd,
Ady Endre út 126.

A munkakör betöltésének feltételei: büntet-
len elõélet, cselekvõképesség, magyar állam-
polgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve
bevándorlási, vagy letelepedési engedély,
szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (védõ-
nõi szakon szerzett diploma).

A pályázat benyújtásának feltételei:

– részletes szakmai önéletrajz,

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másola-
ta,

– három hónapnál nem régebbi, bûnügyi nyil-
vántartó szerv által kiállított hatósági bizonyít-
vány, vagy annak másolata,

– az illetmény megállapításához szükséges ko-
rábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról ki-
adott munkáltatói igazolások másolata,

– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztve-
võk megismerhetik a jelölt pályázati anyagát,
valamint arról, hogy a pályázatának az elbírálá-
sát zárt ülésen kéri-e.

Illetmény és egyéb juttatások: bérezés a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXI-
II. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje, helye:
2012. február 15., Sárbogárd város polgár-
mestere részére, a fenti címre.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes ol-
dalán történõ közzététel napja: 2012. január 6.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati
határidõ lejártát követõ rendes képviselõ-testü-
leti ülés.

Az állás betöltésének legkorábbi idõpontja: a
pályázat elbírálását követõen azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatban további infor-
máció kérhetõ Berki Melinda ügyintézõtõl a 06
(25) 520 260-as telefonszámon.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Felhívás

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
Sárbogárd Város Önkormányzata képvise-
lõ-testületének a képviselõ-testület és szervei
szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
10/2007 (III. 19.) önkormányzati rendeletének
46. § (6) bekezdése alapján – mint a lakosság
széles rétegeit érintõ tervezetet – a Sárbogárd
város díszpolgári címének és kitüntetéseinek
alapításról és adományozásáról szóló 28/2002.
(VIII. 28.) önkormányzati rendeletmódosítás
tervezetét a mai nappal a polgármesteri hivatal
hirdetõtábláján 30 napra közszemlére tettem.

A rendelettervezettel kapcsolatos észrevételei-
ket, javaslataikat, kifogásaikat Sárbogárd város
jegyzõjénél tehetik meg.

Tájékoztatom Önöket, hogy a beérkezett véle-
ményekrõl a soron következõ ülésen tájékozta-
tom a képviselõ-testületet, amely állást foglal a
figyelembe veendõ felvetésekrõl.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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Miklósi hírcsokor
Karácsonyi meglepetés

December 20-án nagy meglepetés várta a Sárszentmiklósi Általános Iskola
212 alsós tanulóját és a Kippkopp Óvoda 46 nagycsoportosát az iskola torna-
termében. Az ajándék egy színházi elõadás volt a Fogi Színháza Egyesület elõ-
adásában. A Suszter és a karácsonyi manók c. zenés mesejátékot nézhettük
meg.
Elsõként egy szoba díszletét pillanthattuk meg, amikor beléptünk a tornate-
rembe. Helyet foglaltunk a nézõtéren, és izgatottan vártuk az elõadást. Hama-
rosan megismertük a három manó, Marci bácsi és Matild néni tanulságos,
megható és mégis vidám, kacagtató történetét. Nagyokat nevettünk a három
mókás manón, és együtt örültünk, hogy jobbra fordult a szegény házaspár sor-
sa, akik ajándékkal köszönték meg a segítséget.
A mese segítségével átélhettük, hogy a legfontosabb dolog a világon a szeretet,
és egymás megsegítése. Az elõadás végén együtt énekeltünk egy kedves kará-
csonyi dalt. Nagy tapssal búcsúztunk a színészektõl, akik szaloncukorral ked-
veskedtek minden gyereknek.
Nagyon boldogok voltunk, hogy részt vehettünk az elõadáson. Köszönjük a
szervezõknek, színészeknek, hogy megajándékoztak bennünket ezzel a remek
elõadással!

Lajtos Laura, Rick Alma, Zelman Fanni 4. b osztályos tanulók

Újabb zenei titkok

A téli szünet utáni csütörtökön ismét neves vendégeket vártunk iskolánk
könyvtártermébe. A már jól ismert Bodnár Gábor egyetemi tanár és az ének-
hangja mellett jó humorával is közönségbûvölõ Sárkány Kázmér operaénekes

társaságában az Operaház másik ma-
gánénekese, Gémes Katalin is megér-
kezett, aki partnerével együtt a világ
számos operaszínpadán fellépett már.
A téma újra Kodály Háry Jánosa, mely-
bõl kettõsöket és további ismert dalla-
mokat hallhattunk. A két híres énekes-
sel együtt énekelhettük az „A jó lovas
katonának” kezdetû népdalt. Sárkány
Kázmér még az elsõ Háry-jelmezét is
magával hozta, mely aztán kézrõl kézre
járt, többen felpróbálhatták. A mû ku-
lisszatitkaiba sajnos csak mintegy 30-an
pillanthattak be, a Háry-szvitet viszont
a Duna szimfonikus zenekar elõadásá-
ban az egész iskola megtekintheti janu-
ár 11-én. Vezényel: Deák András, köz-
remûködik: Mohácsi Attila.

Horváth Ferencné

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata

és a Controll Holding Zrt. által szervezett

VÁLLALKOZÓI
FÓRUMRA

Tisztelt Vállalkozó!

Ezúton szeretnénk a figyelmét felhívni a Kö-
zép-Dunántúli Régióban az Európai Unió támo-
gatásával és az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával megvalósuló pályázati
lehetõségre, amely „vállalati tanácsadási szolgál-
tatás támogatása mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok részére” program elnevezés alatt, az Új Szé-
chenyi Terv keretein belül érhetõ el 2011. IV. ne-
gyedévétõl. A Közép-Dunántúli Régióban ren-
delkezésre álló forrás: 377 millió forint. A pályá-
zatok benyújtása folyamatos, a támogatási keret
kimerüléséig.
Az elmúlt tíz évben kevés olyan, a cégek fejleszté-
sét és szervezeti, pénzügyi, minõségfejlesztési
programját támogató forrás állt rendelkezésre,
melyben a támogatás intenzitása 50 %. Ez az
arány szükségessé teszi annak a ténynek a végig-
gondolását, hogy 2012-ben a vállalkozásoknak
fejlesztésük megvalósításához ismerniük és
igénybe venniük kell azokat az EU által biztosí-
tott pénzügyi forrásokat, melyek segítik saját
elképzeléseik, üzleti terveik megvalósulását.
Javasoljuk, vegyen részt Magyarország egyik ve-
zetõ szervezetfejlesztési tanácsadó cégével közö-
sen megrendezésre kerülõ, ingyenes szakmai ren-
dezvényünkön.
Tájékozódjon és kérdezzen a pályázattal kapcso-
latban teljes körû ismeretekkel rendelkezõ szak-
értõktõl, és vizsgálja meg, hogy a program kereté-
ben támogatott szakmai fejlesztések illeszked-
nek-e a 2012-2013. évre elõkészített fejlesztési
elképzeléseihez.

Helyszín:
Sárbogárd Város Önkormányzata

díszterme, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Idõpont: 2012. január 31. 14.00 óra.
A rendezvény programja:
1. Köszöntõ (dr. Sükösd Tamás polgármester).
2. Rövid tájékoztatás a régió és a helyi vállalkozá-
sok gazdasági helyzetérõl, fejlesztési lehetõségek-
rõl és az elérhetõ támogatásokról (Fodor János, a
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara helyi
vezetõje).
3. Tájékoztató az Európai Unió és az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló vállalati tanácsadási szolgáltatás tá-
mogatására irányuló programról (Kormány Ta-
más vezérigazgató, Controll Holding Zrt.).
4. Helyszíni adatfelvétel, -egyeztetés az érdeklõdõ
vállalkozások számára
(Controll Holding Zrt.).
A rendezvényen való részvételét, kérem,
e-mailben a szakreferens@sarbogard.hu címre
szíveskedjék visszajelezni 2012. január 30-áig!
Tisztelettel:

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Cecei sulibörze
Jutalommérkõzés

2011. december 29-én iskolánk, a Cecei
Általános Iskola jó néhány diákja, tanáraik
és kísérõik illetve az iskolánkban mûködõ
Alcoa FKC Cece NIKK kézilabdacsapat
játékosai az Alcoa FKC vezetõinek, Ba-
lássi Imre elnök és Kynsburg Zoltán mene-
dzser meghívására az Alcoa FKC–Vác
NKSE között vívott mérkõzésen vehettek
részt. Az utazó diákok az õszi akadályver-
senyen nyújtott teljesítményükkel, illetve a
kézilabdacsapatban való aktív részvétel-
ükkel érdemelték ki a kirándulást.
A kicsit sokáig tartó buszozás után nehe-
zen találtunk megfelelõ parkolóhelyet bu-
szunk számára. Gyors létszámellenõrzés
és csoportba rendezõdés után a Cece
NIKK-es lányok vezetésével elfoglaltuk
helyünket a csarnokban, ahol még javában
zajlott a bemelegítés.
A mérkõzés elõtt a helyi hangosbemondó
azzal emelte a hangulatot, hogy külön be-
mutatott bennünket a közönségnek, akik
tapssal köszöntöttek minket.
A gyerekek közül sokan még életükben
nem voltak elsõ osztályú sporteseményen,
ezért is különösen élvezték a magas szín-

vonalú, minden percében izgalmas és élve-
zetes, látványos kézilabda-mérkõzést,
mely ráadásul legnagyobb örömünkre az
Alcoa FKC gyõzelmével zárult.
A gyerekek nagy örömmel szurkolták vé-
gig a mérkõzést. Köszönjük ezt a meghí-
vást, és külön köszönjük a lányoknak, hogy
a gyõztes mérkõzés után a gyerekekre is
szakítottak idõt, hogy „lepacsizzanak” ve-
lünk.
További sok sikert és örömökben gazdag,
boldog új évet kívánunk a klub teljes veze-
tõségének és minden játékosának!
HAJRÁ, Alcoa FKC!

Pordány Réka 7. o.

Élen a szelektív gyûjtésben
A Cecei Általános Iskola egyik fontos célja
környezetünk védelme, a környezettuda-
tos életmód elterjesztése a diákok köré-
ben. Ennek egyik sarkalatos pontja, hogy
mintát adjon a megfelelõ hulladékkezelés-
rõl. Ennek jegyében valósul meg a szelek-
tív hulladékgyûjtés, amely immár 9 féle
anyagot ölel fel. A legsikeresebb ezek kö-

zött a papírhulladék és a PET palack, ame-
lyek gyûjtését nemcsak általánosan, ha-
nem kampányszerûen is meghirdeti az in-
tézmény.

Még 2011 októberében került sor a hagyo-
mányos õszi akcióra, amely során több
mint 11 tonna papírt és polietilén palackot
sikerült összegyûjteni. A gyûjtést koordi-
náló KÖZÉV Kft. az iskolákat motiválva
õsszel is versenyt hirdetett, amelyben az
egy fõre jutó hasznos hulladék mennyisé-
gét jelölték meg alapként. Ebben a ver-
senyben a Cecei Általános Iskola az I. he-
lyezést szerezte meg 77 kg/fõ eredmény-
nyel. A cég ajándékaként az iskola diákön-
kormányzata 50.000 forintos jutalmat ve-
hetett át, amelyet a gyûjtésben legaktívab-
ban részt vevõ diákok jutalomkirándulásá-
ra szeretnének fordítani. Az intézmény-
ben már hagyomány, hogy a kiemelkedõ
teljesítményt elérõ diákcsoportoknak a
tárgyi ajándékok mellett egy kiemelkedõ
megyei sportesemény meglátogatását
szervezi meg az iskola, így kapcsolva össze
a környezettudatosságot és a sport szere-
tetére nevelést.

Feladatbank

Hétfõn a Közép-Dunántúli Regionális Pe-
dagógiai Intézet szervezésében a cecei pe-
dagógusok megismerkedhettek a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Regionális
Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Köz-
pontjának mérõeszköztárával, melyet a
szolgáltató ingyenesen biztosít az intéz-
mény nevelõinek rendelkezésére. Tóth
László úr nagy szakértelemmel mutatta be
a tantárgyak mérési rendszerét, a feladat-
bank szakmai hátterét, valamint iskolai al-
kalmazásuk lehetõségeit az érdeklõdõk-
nek, melyek nagyban segíthetik az intéz-
mény értékelési rendszerének fejlesztését.
A CD-n átadott mérõeszköztár alkalma-
zása a tanév folyamán elkezdõdik a Cecei
Általános Iskolában.

Cecei iskola

BAJNOKSÁGKEZDÉS AGGÁLYOKKAL
2012. január 8-án elrajtolt a II. FKC–De-
cathlon Utánpótlás Régióbajnokság,
melyre csapatunk is nevezve lett.
Vasárnap reggel 8.45-kor cseng a telefon:
„Szia, Feri! Sajnos a Csilla az éjjel nagyon
rosszul volt, fel sem tud kelni! Sajná-
lom…” – Ennél rosszabb hír kevés jöhetett
volna. Kapus nélkül a bajnokságba? Min-
den edzõ rémálma.
Gyors telefonos egyeztetés, és egy me-
zõnyjátékos vállalta, hogy kisegíti a csapa-
tot. Félmegoldás, de legalább valami. Az
idei bajnokságban nincsenek könnyû
meccsek. Kiegyensúlyozott, erõs mezõny,
megváltozott versenyrendszer, ahol az el-
sõ mérkõzések eredménye kiemelkedõ
fontosságú, ugyanis a második kör már rá-
játszás, és csak hat csapatnak. Tehát hozni
kell a meccseket. Ezzel a tudattal, tele ké-
telyekkel indultunk el sok-sok ismerõs, ba-

rát, családtag társaságában Székesfehér-
várra.
Az elsõ mérkõzés: Cece NIKK–Seregé-
lyes. Gyenge kezdés után alapos fejmosás.
Összekapták magukat a lányok, és kitûnõ
védõmunkával, szép támadásvezetések-
kel, gyönyörû befejezésekkel helyreállítot-
ták a meccset, majd fölényesen, 19-11
arányban meg is nyerték.
A második mérkõzésrõl tudtuk, hogy ke-
ményebb dió lesz, de bíztunk magunkban:
Mór–Cece NIKK. A vártnál jobban kezd-
tünk, hamar kétgólos elõnyre tettünk
szert, amit aztán még gyorsabban le is épí-
tettünk, sõt átadtuk az ellenfélnek a kétgó-
los vezetést! Gyors idõkérés, rendrakás a
fejekben, a megszokott, kissé emelt han-
gon. Sajnos ekkorra már megjött az ellen-
fél önbizalma, ráadásul játékot is váltot-
tak, kiálltak emberfogásra, ami igencsak

megnehezítette a helyzetünket. De a lá-
nyok nem hagyták magukat, és hõsiesen
védekezve, szépen, pontosan támadva fel-
zárkóztak, majd újra megfordították a
mérkõzést. Sérülések egymás után, gör-
csök, rándulások. A mérkõzést végül 17-13
arányban a Cece NIKK gyõzelemmel zár-
ta!

Köszönet minden kedves szurkolónknak,
aki lelkes buzdítással átsegítette csapatun-
kat a holtponton, és tovább ûzve-hajtva a
lányokat belekergette õket a gyõzelembe!
Szép volt, lányok!

Cece NIKK: Salamon Angelika, Tángli
Anita, Ferencz Noémi, Tábori Patrícia,
Szalai Tünde, Biber Marietta, Lepsényi
Vivien, Pordány Réka, Stefán Judit.

A Cece NIKK vezetõsége
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

H Á Z I O R V O S I R E N D E L É S E K

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel.
Tel.: 06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök,
tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
12-16, P: 8-12.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-12.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-15.

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári u.
95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

A III. sz. gyermekorvosi körzet rendelési ideje megváltozott!
Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos az alábbi idõpontokban rendel:
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 9-12, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573 4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30, ta-
nácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET

Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hiva-
tal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com  Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügy-
félszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõk:
Rus Attila 06(30)744 6022, Csvecsko Sándor (Sárszentmiklós)
06(20)520-2990

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak ese-
tén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hív-
ható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776

Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Sárbogárdi kerület

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet 2012. január

A belföldi szállítást is végzik.

Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök,
Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta,

Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza

2012. január 14-15.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30.,
06-30-9939-404;
2012. január 21-22.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u.
62., 06-30-9398-629;
2012. január 28-29.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u.
1/a., 06-30-6393-977.

A hatósági állatorvosi ügyelet a 06-30-9563-168-as számú
telefonon érhetõ el.

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

A Petõfi Sándor Gimnázium
várja új diákjait!

Leendõ gimnazisták felvételi vizsgájának idõpontja:
2012. január 21. 10.00 óra.

Leendõ kisgimnazisták felvételi vizsgájának idõpontja:
2012. január 20. 14.00 óra.

Továbbra is várjuk a jelentkezéseket!

A jelentkezési lap a honlapról letölthetõ.

www.psg.hu

Megemlékezés a hõsökre
A HBE Sárbogárd 2012. január 12-én 18 órai kezdettel meg-
emlékezést tart a Hõsök terén a doni áttörés áldozatainak em-
lékére.
Tisztelettel várjuk városunk polgárait!

A HBE vezetõsége

Sáregresi Mikulás

A karácsonyvárásnak különleges hangulatot kölcsönzött
Sáregresen, a kultúrház elõtti területen közös összefogással elké-
szített ünnepköszöntõ kép. Téli tájat festettek ügyes kezek e kép-
nek háttérként. Elé állítottak egy szánkót, vágtató szarvsokkal. A
szánkón ajándékcsomagok közt ült a Mikulás és integetett min-
den arra járónak. /H/
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BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság

XI. forduló

SÁRSZENTMIKLÓS ÖFI–
TOLEDÓ 2005 14:1 (7:0)

Sárszentmiklós öfi: Plézer – Nagy, Kun, Killer G.,
Deák.
Csere: Derecskei, Takács, Kiss.
Toledó 2005: Fûrész – Barabás B., Orbán, Gazsó.
Csere: –
A Toledó 1+3 fõvel állt ki a mérkõzésre, így nem
volt vitás, hogy ki és milyen arányban nyeri meg
azt. 2. perc: Deák egy lecsurgó labdát pofozott a ka-
puba. 3. perc: Deák a kapufát találta telibe. 4. perc:
Killer átadásával Deák tört kapura, közelrõl nem hi-
bázott. 7. perc: Kiss lövése talált utat a kapuba.
Még ugyanebben a percben Deák növelte az
elõnyt. 8. perc: Gazsó-cselek, lövés, kapu mellé.
10. perc: Derecskei a sokadik helyzetét hagyta ki.
Kun viszont az elsõ adódó helyzetet kihasználta. 11.
perc: Plézer hibáját Orbán nem tudta kihasználni.
12. perc: Orbán–Gazsó a labda útja, a lövés Kun há-
táról vágódott le. 15. perc: szép Toledó-támadás,
mely Kun lábáról lecsurog. 19. perc: Kisst hozták
helyzetbe, kivárt, és az elfekvõ kapus mellett hig-
gadtan helyezett a kapuba. 20. perc: Killer góljával
alakult ki az elsõ félidõ eredménye. 21. perc: Killer
Derecskeivel rúgatott gólt! Elõtte annyi ziccerhely-
zetet kihagyott, hogy meccset lehetne vele nyerni!
24. perc: Fûrész kidobásával Gazsó lépett meg, és
nem hibázott. 28. perc: Deák egyéni akció után
újabb gólt lõtt. 30. perc: Killer lõtt gólt. 32. perc:
Kiss, akit háromszor megbõröztek, gólt rúgott. 34.
perc: Nagy is megrúgta a maga gólját. 36. perc:
Plézer hosszú kidobását Deák a kapuba rúgta. 37.
perc: Kiss-sel rúgattak gólt, mely a mérkõzés vég-
eredményét is jelentette. A gyõzelem nagyobb ará-
nyú is lehetett volna, ha nem halnak bele a gyönyö-
rûségbe az öregfiúk.
Góllövõk: Deák 5, Kiss 4, Kun, Killer 2, Derecskei, il-
letve Gazsó.

EXTRÉM–SPURI 7:4 (3:3)
Extrém: Németh – Juhász, Dévényi, Horváth D.,
Rozgonyi.
Csere: Horváth T., Kuti, Szabó.
Spuri: Kiszl – Banda, Kovács, Bereczki, Bodó.
Csere: Gál, Imre, Palásti.
1. perc: Bodó lövését Németh bevédte. 5. perc: Dé-
vényi lõtt kapu mellé. 7. perc: Bodó kapufás gólt

lõtt. 8. perc: Juhász lövése szögletre pattant. 11.
perc: Horváth D. szépített. 12. perc: Horváth D. át-
adásából Juhász egyenlített. 13. perc: Imre nagy
lövése akadt meg a kapuban. 14. perc: Szabó, majd
Dévényi ismétlését Kiszl biztosan hárította. 17.
perc: Dévényi lõtt kapu mellé. 18. perc: Dévényi
egyenlített. 24. perc: Imre újból megszerezte csa-
patának a vezetést. 26. perc: Bodó óriási ziccer-
helyzetben hibázott. 27. perc: szép támadás végén
Németh védett. 30. perc: Bodó alig lõtt kapu fölé.
31. perc: nem léptek vissza a védõk, így Rozgonyi
kipókhálózta a jobb felsõ sarkot. 34. perc: Dévényi
harcosságának köszönhetõen Horváth T. elé került
a labda, lövés helyett Dénest választotta, aki elpus-
kázta a kínálkozó lehetõséget. 36. perc: két gól is
esett! Elõbb Horváth T., majd Kuti is feliratkozott a
góllövõk közé. 38. perc: Gál zúgó kapufát lõtt. Egy-
más hibáiból élt a két csapat. A mérkõzés iramára
nem lehetett panasz, melyet a rúgott gólok száma
is híven tükröz.
Góllövõk: Horváth D., Juhász, Dévényi 2, Rozgonyi,
Horváth T., Kuti, illetve Bodó 2, Imre 2.

SÁRKERESZTÚR KIKE–
SÁRBOGARAK 6:4 (2:1)

KIKE: Visi – Madár, Hajdinger, Geiger, Sütõ.
Csere: Nagy, Roszkopf J., Szauervein.
Sárbogarak: Csuti – Gazdag, Dizseri B., Kónya,
Mondovics.
Csere: Dizseri M., Dizseri P., Németh.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásá-
ban tekinthetik meg.
Góllövõk: Roszkopf, Hajdinger, Geiger 3, Madár, il-
letve Kónya, Gazdag, Dizseri P. 2.

TWISTER GALAXY–OLD BOYS
4:2 (1:1)

Twister: Bognár I. – Balogh, Roszkopf L., Salamon,
Bor.
Csere: Bognár T., Kaló, Killer I., Szántó, Tóth.
Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Kiss G., Fülöp T., Ki-
rály.
Csere: Berta, Berzeviczy, Horváth, Juhász Á., Ju-
hász I.
A mérkõzésrõl készült felvétel sajnos meghibáso-
dott.
Góllövõk: Bor 2, Salamon, Kaló, illetve Juhász Á.,
Mikuli.

HORVÁTH KER–LÉGIÓ 2000
2:4 (0:2)

Horváth Ker: Kovács G. – Oláh J., Oláh Gy., Hor-
váth J., Horváth D.
Csere: Kovács S., Nyári.
Légió: Szilágyi B., Huszár Z., Németh, Baki,
Vereczkei.
Csere: Csuti Z., Huszár Cs., Kelemen, Lakatos,
Tóth.
3. perc: Kovács védte nagy bravúrral Baki lövését.
A másik oldalon Horváth D. sokáig kivárt, Szilágyi
vetõdve hárított. 6. perc: Németh lövése meglepte
Kovácsot, csak másodszorra tudott hárítani. 8.
perc: Tóth A. kilõtte a jobb felsõ sarkot. 10. perc:
Huszár Cs. került tiszta helyzetbe, lövésével szem-
ben Kovács tehetetlen. Sokat hibáztak a csapatok,
szinte alig történt említésre méltó esemény. Egy-
más hibáit nem tudták kihasználni a játékosok. 21.
perc: Horváth D. lövése kerülte el a kaput. 22. perc:
Huszár Cs. lövését Kovács kiütötte, ismételhetett,
de lövése után a labda a kapu fölött hagyta el a já-
tékteret. 25. perc: sportpályára nem való esemé-
nyek zajlottak le. Nehezen nyugodtak meg a kedé-
lyek. Kiállítással, s végleges kizárással ért véget a
csetepaté. 30. perc: Csuti szerencsés gólt ért el a
kapus hibájából. 31. perc: Horváth D. jól eltalált lö-
véssel szépít. 33. perc: Horváth D. lõtt nagy gólt.
Piros lap: Oláh 2x2 perc, illetve Németh.
Góllövõk: Horváth D. 2, illetve Tóth A., Huszár Cs. 2,
Csuti.

Tabella

1. Sárszentmiklós Öfi. 11 9 - 2 64:21 27
2. Extrém 11 7 3 1 51:32 24
3. Légió 2000 11 7 3 1 32:20 24
4. Sárkersztúr Kike 11 7 2 2 50:35 23
5. Twister Galaxy 11 5 2 4 40:34 17
6. Sárbogarak 11 5 1 5 34:42 16
7. Old Boys 11 4 - 7 35:43 12
8. Horváth Ker 11 2 - 9 39:50 6
9. Spuri 11 2 - 9 35:63 6
10. Toledó 2005 11 1 1 9 36:76 4

Góllövõlista:

1. Geiger Zoltán, Kike, 22 gól.

Gróf Ferenc

Fejér megyei fölény a II. Újév Kupán
Simontornyán a sportcsarnokban a 7 csapat részvételével megrendezett kispályás focitornán megismételte tavalyi
kupagyõzelmét a Sárszentmiklós.
A Fejér megyei alakulat ezt talán megérezte, egy másik vándorkupát hoztak magukkal, de ez nem okozott problé-
mát, ugyanis ismét Õk nyerték a kupát, s további egy évig õrizhetik a díszes serleget.
Játékukkal kiemelkedtek a mezõnybõl, veretlenül 5 gyõzelemmel és a Simontornya elleni 0-0-ás döntetlennel vé-
geztek az élen.
A 21 mérkõzésen 71 gólt láthattak a mérkõzésekre szép számmal kilátogató nézõk. Zömében szoros mérkõzéseket
vívtak a csapatok, a II. helyen az enyingi alakulat végzett 9 ponttal, jobb gólkülönbségével elõzte meg az ugyanannyi
pontot gyûjtõ Lajoskomáromot. A negyedik helyrõl a két 7 pontos csapat, az Ozora és a Truszek SC között az egy-
más elleni eredmény döntött Ozora javára. A hazai csapat 5 ponttal az utolsó elõtti, míg a szomszéd Tolnanémedi 2
döntetlennel a hetedik helyen zárt.
Az elsõ három helyezett csapat kupát kapott, s három különdíjat is kiosztott a rendezõ Simontornyai TC ügyvezetõ
elnöke, Andráskó Péter. A torna gólkirályi címét Truszek Gábor (Truszek SC) 7 találattal érdemelte ki, a legjobb ka-
pusnak Schmikl Mátyást (Lajoskomárom), a legjobb játékosnak Bogár Attilát (Enying) választották.

Va-Lá
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Az LSC Sárbogárd
karácsonyi és szilveszteri

labdarúgótornája
Az immár hagyománnyá vált karácsonyi kispályás
labdarúgótornáját az LSC Sárbogárd 2011. de-
cember 23-án hét csapat részvételével rendezte
meg. A benevezett csapatok 1x15 percben, kör-
mérkõzésen döntötték el a helyezések sorsát,
amely a következõ:
1. helyezett: Sárbogárd 15 pont
2. helyezett: Rekesz 13 pont
3. helyezett: Major házépítõk 12 pont
4. helyezett: Extrém 8 pont
5. helyezett: Memphis junior 6 pont
6. helyezett: Meccs elmarad 4 pont
7. helyezett: Alap ifi 1 pont
A tornán megválasztásra került: a torna legjobb
kapusa, Plézer Norbert (Sárbogárd); a torna leg-
jobb mezõnyjátékosa, Juhász Tamás (Major ház-
építõk); a torna gólkirálya: Bakos Zoltán (Re-
kesz).
A szilveszteri kupára 2011. december 30-án tizen-
három csapat nevezett, melyet a szervezõk kettõ
csoportra osztottak: az A csoportba hét csapatot,
a B csoportba hat csapatot. A két csoportban a
sorsolás elkészítése után 1x15 percben döntötték
el a mérkõzéseket, körmérkõzés formájában. Az
elõdöntõben A1-B2, B1-A2 mérkõzésekre került
sor. A két vesztes a harmadik, a két gyõztes pedig
az elsõ-második hely sorsát döntötte el. Az A cso-
port elsõ helyén a Rejtély csapata 14 ponttal, má-
sodik helyén a Zárd a lábad csapata 13 ponttal
végzett. A B csoport elsõ helyén a Rekesz csapata
13 ponttal, második helyén a Sárszentmiklós öreg-
fiúk csapata végzett 12 ponttal.
Így az alábbi mérkõzéseket játszották és eredmé-
nyeket produkálták a selejtezõ csoportok gyõzte-
sei:
Rejtély–Sárszentmiklós öregfiúk rendes játékidõ-
ben 0:0. Büntetõrúgásokra került sor, melyekben
a csapatok 3 játékosa volt hivatott eldönteni a to-
vábbjutás sorsát. Ha hibáztak, akkor további játé-
kosokra került sor. Tehát négy-négy büntetõrúgás
után a Rejtély örülhetett jobban. Hisz 3:2 arány-
ban nyerték a párbajt.
A Rekesz–Zárd a lábad mérkõzést a jobban össz-
pontosító Zárd a lábad csapata 1:0 arányban nyer-
te meg.
A harmadik helyért: Sárszentmiklós öfi–Rekesz
2:1; az elsõ-második helyért: Zárd a lábad–Rejtély
1:0.
A torna végeredménye:
1. helyezett: Zárd a lábad.
2. helyezett: Rejtély.
3. helyezett: Sárszentmiklós öfi.
Ezen a tornán is megválasztották a legjobb játéko-
sokat.
A torna legjobb kapusa: Sipõcz Attila – Sárszent-
miklós öfi.
A torna legjobb mezõnyjátékosa: Killer Gábor –
Sárszentmiklós öfi.
A torna gólkirálya: Huszár Dávid – Zárd a lábad.
A két tornán az okleveleket, kupákat, különdíja-
kat Szakács István, az LSC elnöke adta át.
A mérkõzéseket Tóth Zoltán és Szakács István ve-
zette.

Gróf Ferenc

21. Szilveszter Kupa
Kosárlabdatorna

Sikeresen lezajlott az év végén, immár
21. alkalommal megrendezésre került
sportrendezvény. Már a torna megkez-
dése elõtt sok rég nem látott ismerõs,
barát tûnt fel a miklósi iskola körül, és
elegyedett beszélgetésbe egymással.
Nagyon sokan szinte már a kupához
igazítják hazalátogatásukat Sárbo-
gárdra, ahol elkezdték életüket, ahol
tanultak, ahol elindult a pályájuk. Ez az,
ami hosszú ideje biztos pont, egy kivá-
ló alkalom az óév lezárására. Idén még
azt is hallottam, hogy egy kupa felér
két szilveszterrel is.
8:30-kor vette kezdetét az elsõ mérkõ-
zés a „Hétfõ este” és az Aranyifjak kö-
zött, majd következett a „Plusz egy
csoki” csapata, akik barátságos mér-
kõzések keretein belül a megnyitóig
felállították maguk között a sorrendet.
10.00 órakor hivatalos megnyitójában dr. Sükösd Tamás polgármester méltatta a rendezvény ha-
gyományait, köszöntötte a rendszeres résztvevõket, illetve a megyei bajnokságból nagy szám-
ban megjelent csapatokat. Ezután az év során tragikus hirtelenséggel elhunyt Térmeg Lászlóra
emlékeztünk. Laci bá’ a kosaras baráti kör tagjaként, ha tehette, szinte kivétel nélkül minden alka-
lommal részt vett a hétfõ esti kosaras összejöveteleken. Csendes ember volt a pályán és azon kí-
vül egyaránt, de amikor mondott valamit, azt figyelte, megfogadta mindenki. Rá emlékeztünk.
10.30-kor megkezdõdtek a nyílt kategória küzdelmei, elsõként rögtön egy remek mérkõzéssel. A
tavalyi gyõztes Bombers nagy csatában kikapott az idei újonc, a Dunaújvárosi Fõiskola fiataljai-
tól.
Az idei kupáról el lehet mondani, hogy jó felkészültségû, komoly játéktudású játékosok alkotta
csapatok versenyeztek a végsõ gyõzelemért.
A csoportküzdelmek folyamatosan zajlottak egészen délután kettõig, amikor dobóversennyel
szakítottuk meg azokat. Ennek a versenyszámnak is komoly múltja van, ez az, amit minden évben
megrendezünk a tornán belül. A versenyszám szabályai: egy percen belül a hárompontos vonalon
kívülrõl, három elõre meghatározott helyrõl, összesen kilenc labdából a lehetõ legtöbbet kell érté-
kesíteni. Nos, az idei évben nagy büszkeség, hogy a Sárbogárd KC játékosa, Molnár Tamás nyert
67 %-os pontossággal! Gratulálunk!
16.30-kor kezdõdött a csoportgyõztesek és a legjobb második keresztjátéka, ahol eldõlt, hogy a
döntõt a tavalyi gyõztes Bombers és az idei kihívó, a Pattigatósok csapata, a bronzmeccset pedig
a Konstruktor és a Vasöntöde játssza.
A harmadik helyet nagy csatában a Konstruktor szerezte meg. A döntõben színvonalas játékkal az
idei legjobb a Pattigatósok csapata lett.
A döntõ legtöbb pontot dobó játékosa Czepanecz Tamás – Bombers, míg a legjobb játékosnak a
gyõztes csapatból Kolonics Zoltánt választották.
A rendezvény zárásaként az eredményhirdetés következett, melyben elismerték a csapatok külö-
nösen jó állóképességét, küzdeni tudását, versenyszeretetét.
Külön köszöntötték a 2011. évben indult helyi utánpótlás-nevelés edzõjét, Tóth Krisztiánt, aki tár-
sadalmi munkában végzi a fiatalok felkészítését.
Elmondhatjuk, hogy egy sikeres éven és egy jó hangulatú kupán vagyunk túl. Bízva a még jobb
folytatásban: hajrá, Sárbogárd KC!

Szervezõk

1. helyezett

Elcsípett fatolvajok
Falopáson értek tetten január 6-án három sárosdi férfit a sárosdi erdõben. Össze-
sen 0,7 köbméter korábban kivágott fát akartak ellopni 13.400 Ft értékben. A
rendõrök azonban elfogták és elõállították õket a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ságra, ahol õrizetbe vételük mellett megindult velük szemben a szabálysértési
eljárás.

Németh-Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREK
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Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett édesanyánk,

CSATÁRI GYÖRGYNÉ
született Tóth Margit

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Jelek, jelképek, szimbólumok

Arany, tömjén, mirha
Pár nappal vagyunk csak vízkereszt után.
Amilyen szûkös és szegényes az ünneppel
kapcsolatos énekkincsünk, olyan sok neve
van ennek az ünnepünknek. Az evangéli-
kus Liturgikus Könyv is jelzi, hogy a világ-
kereszténység általában Epifániának, az
Úr dicsõséges megjelenésének nevezi ezt
az ünnepet. A keresztény keleti, ortodox
családban igazában ez a karácsony, ahol a
hangsúly nem a Gyermek születésének
szegényes körülményeire, hanem Krisztus
Urunk dicsõséges megjelenésére esik.
Nem is bibliai alap nélkül. Gondoljunk
csak János evangéliuma elejére, ahol egy-
szerre van szó az Ige megtestesülésérõl és
„kegyelemmel és igazsággal teljes dicsõsé-
gérõl” (Jn 1,14).

A gyülekezeti Liturgikus Könyv az ünnep
szinte kimeríthetetlen gazdagságú üzene-
tére utal: „Három csodával megékesített,
szent napot tisztelünk: E napon csillag
vezérlé a bölcseket Jézushoz. E napon a víz
borrá változék a menyegzõben. E napon
Krisztus Jánostól megkeresztelkedék,
hogy minket üdvözítsen, allelúja.” (GYLK
722)

A köztudatban azonban a napkeleti böl-
csek, a Háromkirályok érkezése jelenti az
ünnep veretét. Költõink is hozzájuk kap-
csolják örök értékû verseiket. Gondoljunk
csak József Attila „Betlehemi királyok”,
vagy Babits Mihály „Csillag után” c. költe-
ményeire. Énekeskönyvünk is az „Égi csil-
lag tiszta fénye” kezdetû énekben a három
bölcs érkezését említve tárja fel az ünnep
üzenetének gazdagságát. (EÉ 185)

Az Újtestamentumban egyedül Máté
evangéliuma beszél a napkeleti bölcsekrõl,
anélkül, hogy akár nevüket, akár számukat
említené. Az evangélium hangsúlya a
Gyermeknek szóló imádatukra esik, ami-
hez a hármas ajándék, az arany, a tömjén
és a mirha társul.

A háromféle ajándékból következtetett a
hagyomány három személyre, és adta a há-
rom személynek a Gáspár, Menyhárt és
Boldizsár nevet. Máté evangéliuma azon-
ban nem fantáziál, hanem a három bölcs-
rõl szólva Ézsaiás könyvének 60. fejezetére
gondol, és az Úr népeket vonzó dicsõséges

megjelenésére és kincseket hozó próféciá-
jának a beteljesedésére utal.

Igazában a kereszténység nehezen boldo-
gult a háromféle ajándék értelmezésével, a
késõi hagyomány beépítette a házszentelé-
si rituáléba, amennyiben a pap a három
bölcs nevének a kezdõbetûjét írta fel a la-
kás ajtajának szemöldökfájára (G+M+
B). Szombathelyen az akkori ferences ház-
fõnök testvérem és barátom azonban meg-
tanította, hogy a három betû eredetileg
D+M+B lehetett, az áldásformula rövidí-
tése: „Az Úr (Dominus) ezt a lakást
(mansionem) áldja meg! (Benedicat!)”

Ismétlem: az ajándékok értelmezése ne-
hezebb. Voltak, akik nem jelképesen, ha-
nem nagyon is praktikusan értették azo-
kat. Szerintük ezekbõl az ajándékokból
„finanszírozta” volna a Szent Család az
egyiptomi kényszertartózkodást.

A 16-17. századi óprotestáns ortodoxia (a
keresztény tanítást kínos gonddal pontok-
ba, tézisekbe préselõ teológia) szívesen
beszélt Krisztus hármas, királyi, fõpapi és
prófétai tisztérõl, és ezekhez rendelte az
arany és tömjén ajándékát, de nem tudott
mit kezdeni a mirhával. A 20. század egyik
legjelentõsebb dogmatikusa (W. Elert)
szerint ez a hármas tiszt inkább teher, aka-
dály, mint segítség Krisztus mûve és dicsõ-
sége jelzésére, mivel sem királysága, sem
fõpapsága, sem prófétasága nem azonos
azok általános, vagy ótestamentumi jelen-
tésével. Így a hármas ajándék jelképessége
is erõsen kétséges.

Az evangélikus keresztény lelkiség számá-
ra mégis van jelképessége a hármas aján-
déknak. A bölcsek érkezése és ajándékaik
gazdagsága Krisztus hívõ, vonzó és szolgá-
latra küldõ hatalmára utal. Egyben annak
is a jele, hogy a Krisztusban való hit több
mint pontokban, tézisekbe rögzíthetõ tan-
gyûjtemény, vagy szociális, pusztán humá-
nus programokat megalapozó ideológia,
hanem az egész ember hódoló imádata
Krisztus elõtt. Nem kimért, távolságtartó
tisztelet, elismerés, nagyrabecsülés, ha-
nem hódoló imádat.

Fehér Károly ny. ev. esperes, Székesfehérvár

Közöljük volt tanítványaival,
barátaival és ismerõseivel, hogy

2011. december 22-én váratlanul elhunyt

KOLOZSVÁRI JÁNOS,
aki a Petõfi Sándor Gimnáziumnak

1959-tõl 1963-ig volt tanára.

Hamvait 2012. január 19-én,
18 órakor szórják a Dunába

a Margit-híd dunai hídfõjénél.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

BARNA SÁNDOR
életének 76. évében elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása
2012. január 18-án, 13 órakor lesz

a Huszár-temetõben.

Kérjük, hogy részvétüket
csak egy szál virággal fejezzék ki.

Gyászoló család

Pályázat
eredményhirdetése

Karácsony másnapján került sor a
Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért
Alapítvány által kiírt rajz-, próza-, vagy
versírópályázat eredményhirdetésére. A
nem túl nagy számú pályázat ellenére ne-
héz volt a zsûri munkája, hiszen minden
munka egyedi, és mély érzéseket ébreszt a
szemlélõben és az olvasóban. Mégis kiala-
kult a végeredmény, amit itt szeretnénk
közölni!
1. helyezett: Király család, Sárbogárd.
Nyereményük: az egyházmegyei családtá-
borban való részvétel nyáron Kismaroson;

2. helyezett: Pörgye család, Sárszentmik-
lós. Nyereményük: belépõ a Budapesti Vi-
dámparkba;
3. helyezett: Kovács család, Sárszentmik-
lós. Nyereményük: Állatkerti belépõ.
Közönségdíj: Tóth család, Sárszentmiklós.
Nyereményük: egy rétimajori wellness-
fürdõ belépõ.
Különdíj: Ceczei család, Pázmánd. Nyere-
ményük: Est erõforrások könyv.
Különdíj: Tóth család, Székesfehérvár.
Nyereményük: egy vajtai hétvége az
Alpek-házban.
Elismerõ oklevél: Balázs és Dévay család,
Halásztelek.
Szeretettel köszönjük támogatóink áldo-
zatos segítségét, mely által e díjakat ki
tudtuk osztani!
Szeretettel megköszönjük a pályázó csalá-
dok munkálkodását és azt, hogy gazdagí-
tottak minket családi belsõ életük egy-egy
mozzanatának feltárásával.
Az elkövetkezendõ években is szeretnénk
hasonló pályázatok kiírásával megszólíta-
ni családjainkat!

Varga László hitoktató, az alapítvány elnöke
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Nem láttál
engem,

Panov apó?
Már jó két hónapja elkezdtünk készülõdni,
hogy december 24-én végre elõadhassuk ezt
a tanulságos színdarabot. Lev Tolsztoj
„Panov apó különös napja” címû történetét
vittük színre, egy kicsit átdolgozva, mai szá-
lakkal átszõve. A SIHI (Sárszentmiklósi If-
júsági Hittanosok) mellett kis hittanosok is
felléptek.

Az elõadással arra törekedtünk, hogy elhoz-
zuk a mai ember otthonába a lassan eltûnõ
meghittséget, amelyet mára már kezd fel-
váltani a karácsony elõtti vásárlási õrület. A
mi történetünk is egy bevásárlóközpontban
kezdõdik, ahol egy mogorva cipészmester
mindenkit elûz maga mellõl. Ám egy kedves
nõvér, hogy segítsen rajta, elmesélte Panov
apó történetét.

Panov apó egy kis orosz falucska susztere-
ként élte életét. Az egyik év szentestéjén
magányosan olvasgatta rongyos Bibliáját,
amikor Jézus megígérte neki, hogy másnap
meglátogatja. Reménykedve várakozott
egész nap, eközben minden arra járón segí-
tett. Jézussal azonban nem találkozott. Este
ismét szózatot hallott: „Éheztem és ennem
adtál. Szomjaztam és innom adtál. Ruhát-
lan voltam és felöltöztettél. Vándor voltam
és befogadtál. Miközben ezeken az embere-
ken segítettél, velem tetted ezt.” Így rájött,
hogy várakozása mégsem volt hiábavaló.

Ezt a történetet meghallgatva a mai mogor-
va cipész is ráismert, hogy nem a világnak
kell megváltoznia, hanem neki.

Ez a színdarab ma is aktuális mondanivalót
tartalmaz mindannyiunk számára. Remél-
jük, sikerült elõadásunkban átadnunk a ka-
rácsony valódi lényegét és a tanulságot,
hogy másokkal is úgy bánjunk, mint Jézus-
sal.

Figyeljünk oda egymásra és mutassuk ki sze-
retetünket!

Pacai Marietta, Pacai Brigitta, Varga Mátyás

Hét híres helyszín
Jézus életébõl,

vetített képekkel
1. Betlehem, Názáret
2. Megdicsõülés hegye
3. Boldogmondások hegye és
Kapernaum
4. Sikár és Jerikó
5. Bethánia
6. Jeruzsálem, Gecsemáné kert és a
Via Dolorosa
7. Olajfák hegye

Helyszín: Sárbogárd,
József Attila Mûvelõdési Központ

(Sárbogárd, Hõsök tere).

Idõpontok:
2012. január 23., február 13., 27.,

március 12., 26. 18.00 órától.

A belépés díjtalan.
A programot támogatja a Hetednapi
Adventista Egyház.

www.jezus7.hu

Köszönet
A Sárbogárdi Szent Erzsébet Karitász
Csoport köszönetet mond mindazoknak,
akik a 2011. évben bármilyen formában
segítették munkáját.

Segítõink: Arany Gáborné, Ángyán Jó-
zsef, Baki Ferencné, Barna Sándorné,
Barabás Istvánné, Bereczk Istvánné, Be-
reczk Károly (autószerelõ), id. Bereczk
Károly, Berkei Zoltán és családja, id.
Berkei Istvánné, Bíróné Veres Teréz,
Bodoki György és családja, Bogárd és Vi-
déke Lapkiadó (Hargitaiék), Bokányi
Zsolt, Boldizs Ilonka, Csík Sándor és ne-
je, Demeter Zoltánné, dr. Dobos Ferenc
és családja, Domján János és családja,
Dömök Istvánné, Erõs Gyuláné, Fûrész
Lászlóné, id. Gál István és neje, Géró A.
Péter és neje, dr. Gódányné Tóth Kata-
lin, Gulyás Erzsébet, Hegedûs László,
Heiland János, Heidinger Károlyné,
Harmath József és neje, Hingyi György-
né, Horváth István (mûvelõdési ház ig.),
Humaprev bt. (dr. Oroszlány László és
dr. Mányoki Lídia), Huszár Gábor (autó-
szerelõ), Jákob Kondrád, Jákob Mihály
és neje, Kéri Gáborné (Körtvélyes), Kiss
Ferencné, Kókány Józsefné, Kondor
Józsefné, Koska György és családja, Ko-
vács Zoltánné (virágboltos), KÖZÉV
Kft., Krencz Szabolcs nagykereskedése,
Krepsz Istvánné, Kutassy Lajos, Lakatos
Gyõzõ és neje, Lakatos Józsefné, Lekner
Pálné, dr. Lendvai György, dr. Lendvai
Györgyné, Leszkovszki Albin és neje,
Léhmann László és családja, Mészáros
Ferenc és neje (Töbörzsök), Mészáros
Jánosné (T-mobile), Molnár Gyuláné,
Németh Attiláné (virágboltos), Németh
Lajosné (Kislók), Németh Lászlóné, Pet-
neházi Gyuláné, Pintér István (Töbör-
zsök), Piros Ferenc és neje, Pluhár Ist-
vánné és családja, Pordán Görgy és csa-
ládja, Pozsonyi Lászlóné, Rehákné Szon-
tágh Rózsa lottózója, Riba Józsefné, Sár-
bogárd és Vidéke Takarékszövetkezet,
Sárközi Zsigmondné, Sereg Józsefné, Si-
ák Józsefné, Schönborn Józsefné, Stad-
ler Jánosné (Töbörzsök), dr. Stern Pálné,
dr. Sükösd Tamás polgármester, dr. Sza-
badkai József (ügyvéd), dr. Szabadkai
Tamás (ügyvéd), Szabó Gábor és neje,
Szabóné Szõnyegi Erzsébet, Szakács Já-
nos és családja, Szegfû Lászlóné, Szép
Béla és neje, Széra Kft. (Bakonyi István
és családja), Szontágh Rudolfné, Szõnye-
gi Istvánné, Szuszla Lászlóné, Takács
Ferencné, Tiringer Józsefné, Tolnai Éva,
Tosoki Ferencné, Tóth Ferenc és család-
ja (gumis), Tóth István és családja (pék-
ség), Tóth Jánosné, Varga Jánosné, Var-
ga Kornél, dr. Varnyu Péter és családja,
Vágvölgyi Istvánné, Virág Mihályné.
Isten fizesse meg! Minden támogatónk-
nak egészséges, békés új esztendõt kívá-
nunk az Úr áldásával!

,,... mindnyájan el fogunk változni”

(1Kor 15,51)

Imahét a Krisztus-hívõk
egységéért

2012. január 16–21., 17 óra
SÁRSZENTMIKLÓS

hétfõ-kedd:katolikus templom

szerda-csütörtök: református gyüleke-
zeti terem

péntek-szombat: evangélikus közössé-
gi ház

(A szombati záró alkalom 16.30-kor kezdõdik!)

2012. január 16–21., 18 óra
SÁRBOGÁRD

hétfõ: katolikus templom

kedd: református gyülekezeti terem

szerda: evangélikus gyülekezeti ház

csütörtök-szombat: református gyüle-
kezeti terem

Szeretettel várunk mindenkit!
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Variációk töltött gombára
Krémsajtos töltött gomba

Hozzávalók személyenként: 3-4 közepes méretû gomba, fél tubus
krémsajt, petrezselyemzöld, tej, só, bors, reszelt sajt.
A gombát megpucoljuk, tönkjét kiszedjük és megmossuk. Leszá-
rítjuk és megtöltjük a töltelékkel.
Töltelék: a krémsajtot kikeverjük egy pici tejjel, apróra vágott
petrezselyemzölddel, borssal, sóval. Ezt a gombákba töltjük, és
reszelt sajttal megszórjuk. Egy tûzálló tálat kivajazunk, bele-
tesszük a töltött gombafejeket, és 180 fokon kb. 15 percig sütjük.
Petrezselymes rizzsel tálaljuk.

Darált húsos töltött gomba
Hozzávalók 20 darabhoz: 20 db gomba, 2 evõkanál olaj, 10 dkg re-
szelt füstölt sajt. A húsos töltelékhez: 15 dkg darált hús, 2 evõ-
kanál olaj, 1 evõkanál vágott petrezselyem. A paradicsomos tölte-
lékhez: 2 közepes paradicsom, 5 cm-es pórédarab, 1 evõkanál
olaj, 1 evõkanál vágott bazsalikom.
A gombafejeket alaposan megtisztítjuk, szárukat kivágjuk. (Az ép
gombaszárakat apróra összevágva belepiríthatjuk a töltelékbe.)
A húsos töltelékhez a darált húst megpirítjuk az olajon, majd sóz-
zuk, borsozzuk, és kevés vízzel puhára pároljuk. Amikor puha, be-
lekeverjük a petrezselymet, és félretesszük. A paradicsomos töl-
telékhez a paradicsomot megmossuk, héját eltávolítjuk, húsát
kockákra vágjuk. A pórét megtisztítjuk, felaprítjuk. A felforrósí-
tott olajon megfuttatjuk a pórét, majd rátesszük a paradicsomot.
Sózzuk, borsozzuk, rászórjuk a bazsalikomot, és rövid idõ alatt
összepirítjuk. Felforrósítjuk az olajat, és 1-2 percen át pirítjuk
benne a gombafejeket. Tepsire tesszük, sózzuk, borsozzuk, és
megtöltjük a kétféle töltelékkel. Minden gombára reszelt sajtot
szórunk. 240 fokra (gázsütõ 5. fokozat) kapcsoljuk a sütõt, be-
tesszük a gombákat, hogy a sajt ráolvadjon, majd a sütõbõl kivéve
azonnal tálaljuk.

Fokhagymás töltött gomba
10 dkg szobahõmérsékletû vajat keverjünk össze 10 dkg reszelt
parmezán sajttal, 2 dkg (1 közepes fej) áttört, vagy finomra reszelt
fokhagymával, 2 púpozott evõkanál apróra vágott petrezselyem-
mel, negyed mokkáskanál sóval, és egy csipet õrölt borssal. 60 dkg
csiperkegombát folyó vízben alaposan mossunk meg, majd óvato-
san tördeljük, vagy vágjuk ki a szárát. A gombák kalapját lemezes
oldalukkal felfelé helyezzük kivajazott tûzálló tálba, vagy egy na-
gyobb méretû zománcozott tepsibe. Ezután a fokhagymás
masszát egyenletesen elosztva kenjük a gombák mélyedésébe, és
erõsebb tûzön süssük kb. 10 percig, amíg a teteje zsemleszínûre
pirul. Vigyázzunk, hogy ne süssük túl, mert akkor a gomba össze-
esik, lapossá válik. Melegen, párolt rizzsel, vagy petrezselymes
burgonyával tálaljuk.

Töltött-rántott gomba
Hozzávalók (4 fõre): 12 nagy gomba, 1 vöröshagyma, 1 zsemle, 1
tojás, 7 db csirkemáj, 1 csokor petrezselyem, só, bors, olívaolaj.
A gombát megtisztítjuk, a szárát felkarikázzuk. A májat késsel ka-
parjuk le, vagy húsdarálón daráljuk át. Az apróra vágott hagymát,
a gombaszárat, a májat felhevített olívaolajon puhára dinszteljük.
A zsemlét vízben megáztatjuk, kinyomjuk, és a megdinsztelt alap-
anyagokhoz keverjük. Hozzáadjuk a tojást, sózzuk, borsozzuk,
beleszórjuk az apróra vágott petrezselymet, és jól összedolgoz-
zuk. A gombafejeket megtöltjük a masszával és panírozzuk (liszt,
tojás, morzsa). Bõ olajban, közepes lángon mindkét oldalát
aranyszínûre sütjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI FARSANG
Az idén február 22-ére esik hamvazószerda napja. Addig farsang
van.
Mi is az a farsang? Sok ember nem is tudja, fõleg a fiatalság köré-
ben. Pedig több ezer éves ünnepkörrõl van szó, már az ógörög Di-
onüszosz-ünnepek is errõl szólnak, amikor a városokban január
vége felé ötven ifjúból álló kórus ünnepelte a bor és a mámor iste-
nét. Ebbõl alakult ki az európai színház, mert ilyenkor álarcot kell
fölvenni, komédiázni kell, fölvonulásokat rendezni, együtt örülni.
A riói és velencei karnevál, mohácsi busójárás is farsangkor van,
de föl sem lehetne sorolni azt a sokféle felvonulást, alakoskodást,
össznépi közrivalgást, amely Európában meg más földrészeken
tombol ilyenkor nagy városokban és kis falvakban. Ez nálunk a la-
kodalmak, disznótorok idõszaka, nem beszélve a farsangi bálok-
ról. Olvasom, hogy 1790 farsangján haldoklott szegény II. József
császár, visszavonta a legtöbb rendeletét, elindították Bécsbõl a
Szent Koronát Budára, és már a határon hatalmas bált rendeztek
ebbõl az alkalomból. (Egyébként harmincnégy évvel ezelõtt
szintén farsangkor hozták vissza a Koronát Amerikából. Azt hi-
szem, Kádárék nem rendeztek bált ekkor.)
Farsang mindig volt és mindig van. Mint ahogy mindig van válság
is, olvassanak el régi újságokat! Én nem emlékszem olyan idõre,
amikor nem lett volna valami nagy baj a gazdaságban. De az em-
berek képtelenek fölhagyni azzal a vágyukkal, hogy igenis együtt
örvendezzenek, farsangoljanak.
Tulajdonképpen mit ünnepel az emberiség ilyenkor? Egyes vidé-
keken síppal, dobbal és más zajkeltõ eszközök kíséretével egy
szalmabábut égetnek el ilyenkor ünnepélyesen. Állítólag a bábu a
telet jelképezi. A farsang a téltemetés ideje. Amikor elmúlnak a
decemberi, január eleji ünnepek, az emberek már unni kezdik a
telet, a vágyaik valami újdonság felé fordulnak. Mert mindig várni
kell valamire, ez olyan törvény, mint a tömegvonzás. Mi mást le-
hetne várni ilyenkor, mint a tavaszt? És nagyon jól van berendez-
ve a világ, hogy ez a várakozás nem hoz csalódást.
Talán hihetünk az elõrejelzéseknek, hogy a tavasz ezúttal is eljön,
noha vannak hangok, amelyek próbálják cáfolni ezeket a híreket.
Ne hallgassunk rájuk! Meg kell nyugodni abban a tudatban, hogy
vannak remények, amelyek megcsalnak bennünket, de van, van
az életben remény, amely beteljesedik. A kert fel van szántva, a
boltokban a polcokon már sorakoznak a zacskók a magvakkal.
Persze lesz még fagy, lesz még hó, hiszen egyelõre nincs még itt az
ideje a kikeletnek. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy vége a tél-
nek! Na de mit is ír a költõ? „Késhet-e a tavasz, ha már itt a tél?”
(Shelley: Óda a Nyugati Szélhez.)
Abban biztosak lehetünk, hogy a válság nem ér még véget, de
pártszimpátiától, világnézettõl függetlenül abban közmegegye-
zésre juthat a társadalom, hogy bizton várható a tavasz eljövetele.
Hát jó farsangolást a farsangolóknak!

(L. A.)

Idõjárás
Pénteken egy markáns hideg-
front éri el a Kárpát-meden-
cét, mely mögött több hul-
lámban sarkvidéki eredetû,
igen hideg levegõ áramlik ha-
zánk fölé. A front elõtt pénte-
ken még +5 fok köré meleg-
szik a levegõ, és átmenetileg

többfelé valószínû kisebb csapadék: a kezdeti esõt egyre több-
felé kisebb havazás, hózápor váltja fel. Szombattól kezdõdõen
egyre hidegebb napok elé nézünk, erõsödnek az éjszakai fa-
gyok, napközben is csupán fagypont körüli értékekre számít-
hatunk, és szórványosan alakulnak ki hózáporok. Az északnyu-
gati szél mindvégig élénk, erõs lesz, nappalonként viharos
széllökésekre is fel kell készülnünk.

www.metnet.hu
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Mese a fekete
tulipánról

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
kert. A kertben virágtündérek laktak. Min-
den virágra más és más tündér vigyázott.
Minden tündér szoknyája olyan színû volt,
mint annak a virágnak a szirma, amelyiken
lakott. Az egyik tavasszal, a tulipántündé-
rek szokásos bálja elõtt nagy volt az izgalom
a kertben.
– Hallottátok, hogy õsszel ültettek fekete tulipánt? – kérdezte a rózsaszín
szoknyás tulipántündér. – Nagyon kíváncsi vagyok rá, sohasem láttam még
fekete szoknyát!
– Hát azt most sem fogsz – mondta a sárga szoknyát viselõ tündér –, mert én
nem hiszem, hogy fekete színû lesz a szoknyája. Talán sötétlila, vagy
sötétbordó, de fekete semmiképp!
– Honnan tudod ezt ennyire biztosan? – méltatlankodott a rózsaszín szok-
nyás tündér.
– Onnan, hogy fekete virágok nincsenek. Amit feketének neveznek a ker-
tészek, az mindig csak valami sötétebb színt takar. Majd nézzétek meg, ha
nekem nem hisztek! – mondta határozottan a sárga szoknyás tündér, és
elsietett.
Nagy volt a várakozás. És egyszer csak a távolban feltûnt a fekete szoknyás
virágtündér. Földig érõ fekete szoknyája sötéten suhogott, egyszerûen
gyönyörû volt, ahogy elhaladt az ágyást szegélyezõ, apró, fehér virágok
elõtt. A színes szoknyás virágtündérek irigykedve bámulták.
– Nézzétek! Még hogy ez nem fekete! – kiáltott fel elégedetten a rózsaszín
szoknyás tündér.
– Várjál csak, amíg közelebb ér – szólt a piros, mert õ már látta…
Ahogy közelebb jött a fekete szoknyás tündér és a napfény megcsillant a
szoknyáján, már tisztán lehetett látni, hogy az bizony nem fekete. Bárso-
nyos sötétlila színben pompázott, ahogy odalépett a meglepett többi tün-
dérhez, és kedvesen köszönt.
– Sziasztok! Tudom, hogy azt hittétek, én a fekete tulipán tündére vagyok,
ezért a szoknyám fekete színû lesz. Az én tulipánom igazi neve azonban Éj-
királynõ. Azért, mert a színe olyan, mint a csillagok nélküli, éjszakai égbol-
té. Igaza van a sárga tulipántündérnek, fekete virágok nincsenek, csak
olyanok, akiknek nagyon sötétek a szirmaik. Mint nekem. Nézzétek csak
meg! – mondta, és vidáman forogni kezdett hosszú szoknyájában. Erre a
többi tulipán is elkezdett pörögni, és nevetve táncoltak a kertben kör-
be-körbe a színes tulipánok között.

Forrás: internet

Egy pálfai Angliában 10.

Porszívós brigád
Legutóbb arról volt szó, hogy noha Angliába jöttem dol-
gozni, a munkahelyemen több magyarral találkozok (és
beszélek), mint angollal. Az itteni honfitársak már las-
san külön törzset alapítanak ebben a közép-angliai, pe-
remvidéki kisvárosban, szövetségben a barátinak neve-
zett lengyel vendégmunkásokkal – holott a litvánok nyi-
tottabbnak többségében a munkaközvetítõn keresztül
jöttünk ide ki, az elvárás csak társalgási szintû angoltu-
dás volt, bár némely esetekben ez sem volt feltétel,
ugyanis a frissen felvett dolgozók gyakorta lobbiznak a
fõnökségnél, hogy otthon hagyott, csekély angoltudású
párjukat is felvegyék ide. És fel is veszik. Így aztán nem
lepõdöm meg, mikor az egyik ilyen palimadár megkér-
dezi tõlem: „Te, mit mondott nekem az az angol?” –
„Azt, hogy köszönöm.” Sebaj, azt legalább tudja, hogy
kell kipucolni a vécét.
Megannyi sors, jellem és élettörténet olvasztótégelye ez
a hely, különbözõ tervekkel és hóbortokkal. Valaki kife-
jezetten a pénz miatt vállalta el ezt a végzettségéhez nem
mérhetõ munkát, hogy fizetni tudja a diákhitelét, illetve
további tanulmányait. Igen meglepõdtem, amikor a so-
kadik mérnöki, vagy hasonló mûszaki diplomával ren-
delkezõ fiatallal beszélgettem. Mert az még érthetõ,
hogy én a bölcsész végzettségemmel nem találtam mun-
kát odahaza, de hogy ilyen keresettnek mondott szakem-
berek se! És jöttek ide porszívózni. Sõt olyanok is, akik-
nek két munkahelyük is volt otthon (egyik se fizikai jelle-
gû), mégse tudtak a fizetésükbõl olyan jól kijönni, mint
itt kajamaradékokat pucolva a konyhaasztalról. Erre
szokták mondani, hogy zsíros állás…
Korosztályi tekintetben a tizennyolc és harminc közti ge-
neráció az uralkodó, bár ötvenéves asszonyka is akadt
köztünk, aki még annyit se tudott angolul, mint az, akit
már említettem. Õ alighanem hivatásának is érzi ezt a
munkát, mert mire mi egy szobával kész vagyunk, addig-
ra õ már túlteljesíti a négyszobás tervet. Mondanom sem
kell, hogy ettõl a kivételtõl eltekintve mindenki csak ide-
iglenes állomásként tekint munkakörére, mely ugró-
deszkaként megfelelõ egy másik külföldi munkához. Az
üresedések itt szinte állandóak, de mindig van új alany,
akivel betömhetõ a rendszer tátongó lyukacskája. Egy-
szóval pótolhatóak vagyunk, és valóban nem személyes
képességeinkért fizetnek, hanem hogy idõre kisikáljunk
egy apartmant. „Értesz a hidraulikus meghajtású moto-
rok mûködési elvéhez? Akkor tessék, a 101-es szobát ta-
karítsd ki három órára!” És az itteni munkaversenyben a
középmezõny bizonyul a legbiztosabbnak, mert aki las-
san dolgozik, és nem végez idõre, attól megválnak (nem
rúgják ki nyíltan, csak nem hosszabbítják meg a
szerzõdést), aki meg túl gyors, annak még több munkát
adnak – így aztán az asszonyka sem unatkozik.
S bár sokan évek óta tartóoszlopai a rendszernek, és kis-
sé bele is fásultak a környezet egyhangúságába, nem
mondhatni, hogy a társaság tagjai önmagukba zárkózná-
nak minden munkával töltött nap végén. A szabadnapok
elõestéin nevetéstõl és énekszótól hangosak a staffline
sorai, na meg pohárkoccintástól, s a társas élet eme cere-
móniái dobják fel a hétköznapok monotonságát. Ilyen-
kor összeölelkeznek az ide vándorolt nemzetek, és ittas
akcentusú angolsággal magyarázzák egymásnak hazájuk
dolgait. Természetesen magukkal az angolokkal is is-
merkedünk ilyenkor, akik nemcsak vezetõk és vendégek,
de sokan a személyzet tagjai is. De õk, eme hûvös
szigetország csodabogarai külön fejezetet érdemelnek.

Egy pálfai fiatalember

Olvassunk egymásnak!
A magyar kultúra napja alkalmából, 13. alkalommal,

felolvasást rendezünk a Madarász József Városi Könyvtárban.

2012. január 21-én (szombaton) az alsó tagozatosokat
délelõtt 9 órától, a felsõ tagozatosokat és a felnõtteket

délután 13 órától várjuk.

Idén a 90 éve elhalálozott Gárdonyi Gézára emlékezünk meséivel, re-
gényeivel.
Várjuk mindazoknak a tanulóknak és szüleiknek, ismerõseiknek és
nagyszülõknek, felnõtt olvasóinknak a jelentkezését, akik szívesen vál-
lalják, hogy Gárdonyi Géza mûveibõl egy rövid (max. 3 perces) részletet
felolvasnak.
További információ és irodalom a városi könyvtárban kérhetõ.
Jelentkezési határidõ: 2012. január 16. (hétfõ).
Jelentkezni lehet személyesen, vagy levélben a Madarász József Városi
Könyvtár címén: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 105., telefonon a 06 (25)
508 570, illetve a 06 (70) 338 5153 számon, vagy a következõ e-mail cí-
mek valamelyikén: konyvtar@mjvkonyvtar.hu, ditti57@freemail.hu.
A résztvevõk emléklapot kapnak.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Január 14., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 A rejtélyes XX. század
6.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Aranymetszés
10.55 Angi jelenti 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Zöld
Tea 13.05 Családom és egyéb emberfajták 13.30 Útinapló a Kis-Szunda szige-
tekrõl 14.10 A fagy birodalma 15.00 A nagy bajnok 16.35 A szövetség 17.35
Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Dan és a szerelem 21.50 Intim fejlövés 23.10 Karthago-koncert 0.00
Sporthírek 0.10 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Boci és Pipi 10.25
Asztroshow 11.20 Házon kívül 11.50 Autómánia 12.00 Híradó 12.20 Jéglova-
gok 14.05 A-Ha 14.15 Robin Hood 15.05 Õslények kalandorai 16.05 Felhõk
közül a nap 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Armageddon 22.15 Való
világ 23.25 Virtuális hajnal 1.30 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.30 Babavilág 11.00 9 hónap
11.30 Egy tini naplója 13.00 Gyilkos számok 14.00 Autóguru 14.30 Xena
15.30 Bûbájos boszorkák 16.30 13-as raktár 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív Extra 19.35 Stepfordi feleségek 21.20 Sasszem 23.30 Dakar
2012 0.00 Viharszív 2.00 Ezo.tv 3.00 Kalandjárat 3.25 Teleshop 3.55
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nél-
kül 10.04 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05
Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet
15.30 „Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Kró-
nika 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 20.04 Rádiószínház 20.32 Rádiószínház 20.49 Zene 21.04 Rádió-
színház 21.51 Zene 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 15., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Zöld Tea 6.25 Delta
6.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.10
Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.05 Semmi szenvedés 10.15 A sokszínû
vallás 10.30 Evangélikus magazin 10.55 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.05
„Csodát termõ hit” 11.30 Erdélyi templomok 12.00 Hírek 12.05 Szellem a pa-
lackból 12.35 Anno 13.05 Pecatúra 13.35 Barangolás Bajorországban 14.10
Az alvilág professzora 15.30 Út Londonba 16.00 TS 16.30 Beethoven 4 18.05
Rex Rómában 18.55 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyar-
ország, szeretlek! 21.30 Jesse meggyilkolása 0.05 A jóslat 1.45 Sporthírek
1.50 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.30 Törzsutas 12.00 Híradó 12.05 Havazin 12.30 Robin Hood 13.25 A-Ha
13.35 Robin Hood 14.35 Eltûntnek nyilvánítva 16.30 Csupasz pisztoly az (z)ûr-
ben 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Való világ 22.50 Az eltûntek 1.30
Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.50
Ability – A képességek próbája 10.20 Nagy vagy! 11.15 Stahl konyhája 11.45
Kalandjárat 12.15 Borkultusz 12.45 Több mint testõr 13.15 Simlis Jack, a kari-
bi szuperkém 13.45 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.45 Monk – Flúgos
nyomozó 15.45 Bûbájos boszorkák 16.45 Stepfordi feleségek 18.30 Tények
19.00 Napló 20.05 Kapj el, ha tudsz! 22.40 Kockázati tényezõ 0.35 Dakar 2012
1.05 El Mariachi, a zenész 2.35 Ezo.tv 3.10 Napló 4.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Evangélikus isten-
tisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a
Föld körül 13.04 Népzene 14.05 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 20.04 Rádiószínház 20.57 Zene 21.04 Rádiószínház 21.53 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Január 16., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.20 Afri-
ka gyöngyszeme 10.10 Rex Rómában 11.00 Út Londonba 11.30 Agrárpercek
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Roma magazin
13.25 Domovina 13.55 Múlt-kor 14.25 A szövetség 15.20 Maupassant törté-
neteibõl 15.55 Angyali érintés 16.45 MM 17.40 Család csak egy van 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Férfikézilabda Eb 2012
21.55 Vízilabda Eb 2012 23.05 Aranymetszés 0.05 Múlt-kor 0.35 Zöld Tea
1.00 Sporthírek 1.10 Család csak egy van 1.55 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Fókusz Plusz 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45
Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.20 Top
Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 A szív útjai 14.20 Sohaország
16.15 Az éden titkai 17.20 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20
Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Nagyágyúk: A jó, a rossz és a nagyon csúf

23.10 Minden, amit mindig is tudni akartál a pókerrõl 23.45 Reflektor 0.00
Mutánsok szigete
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl kony-
hája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20 Buli az élet 13.10 Eva Luna 14.10
Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Eva
Luna 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-Rosszban 21.05 NCIS 23.05 Ak-
tív 0.05 Tények 0.40 Dakar 2012 1.10 Ezo.tv 1.45 Életfogytig zsaru 3.15
Magellán 3.40 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 Rádiókabaré 15.00 Krónika 15.11 Prémium Rocktörténet 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 Rá-
diószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Január 17., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.15 Afri-
ka gyöngyszeme 10.05 Mindenbõl egy van 11.00 Európa egészsége 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Sprski Ekran 13.25
Unser Bildschirm 13.55 Kortárs 14.25 Egy frontkóros naplója 15.20 Angyali
érintés 16.10 MM 17.10 Család csak egy van 17.55 Maradj talpon! 18.55 Vízi-
labda Eb 2012 20.15 Híradó 20.45 Sporthírek 21.00 Jack és Jill 22.30 Kedd
este 23.00 Tudorok 0.00 Barangolások öt kontinensen 0.30 Esély 0.55
Sporthírek 1.05 Család csak egy van 1.50 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Trendmánia 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45
Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.20 Top
Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 A szív útjai 14.25 Ara para 16.15
Az éden titkai 17.20 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Bará-
tok közt 21.00 Való világ 22.10 Házon kívül 22.45 XX. század – A legendák ve-
lünk élnek 23.20 Reflektor 23.35 A Grace Klinika
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl kony-
hája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20 Mike kapitány hadjárata 13.10
Eva Luna 14.10 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update kony-
ha 17.25 Eva Luna 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-Rosszban 21.05
Collateral – A halál záloga 23.20 Propaganda 0.20 Tények 0.55 Ezo.tv 1.30
Szemétdomb 2.50 Totalcar 3.15 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 egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium
Kabarématiné 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nél-
kül 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
Hangalbum 0.10 Éjszaka

Január 18., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.10 Afri-
ka gyöngyszeme 10.00 Magyarország, szeretlek! 11.10 Útravaló 11.30 Átjáró
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Hrvatska krónika
13.25 Ecranul nostru 13.55 Most a Buday! 14.25 Gasztroangyal 15.20 Angya-
li érintés 16.10 Veszélyes szerelem 16.55 MM 17.45 Család csak egy van
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Férfikézilabda Eb
2012 22.05 Szerda este 22.40 Kortárs 23.10 Viszlát, elvtársak! 0.05 Szellem a
palackból 0.35 Sporthírek 0.40 Család csak egy van 1.30 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Autómánia 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45
Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.20 Top
Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 A szív útjai 14.20 Hölgyem, Isten
áldja! 16.15 Az éden titkai 17.20 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz
20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.30 Gyilkos elmék 23.35 Reflektor
23.50 Szégyenfolt
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.15 Stahl kony-
hája 9.20 Babapercek 9.25 Teleshop 10.55 Komputerkémek 13.10 Eva Luna
14.10 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25
Eva Luna 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Skandinávlottó-sorsolás 20.30
Jóban-Rosszban 21.05 Houdini, a halál mágusa 22.55 Doktor House 23.55
Aktív 0.55 Tények 1.30 Ezo.tv 2.05 Babavilág 2.30 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 református egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Hang-
album 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
23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖR-
ZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON,
SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendsze-
rén 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.
Január 13., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Kósa Károly, Talitha Kúmi-
koncert, 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Évzáró Violin-koncert
Sárbogárdon (38p), Karácsony a nyugdíjasklubban (20p), Kórus-
koncert fúvósokkal (120p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Január 14., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 Évzáró Violin-koncert Sárbogárdon (38p), Karácsony a
nyugdíjasklubban (20p), Kóruskoncert fúvósokkal (120p) 18.00
Lapszemle 19.00 Fogi színháza (50p), Karácsony Alsószent-
ivánon (42p), Cecén (60p) és Sárkeresztúron (60p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Január 15., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Évzáró Violin-koncert Sár-
bogárdon (38p), Karácsony a nyugdíjasklubban (20p), Kóruskon-
cert fúvósokkal (120p) 13.00 Heti híradó 14.00 Fogi színháza
(50p), Karácsony Alsószentivánon (42p), Cecén (60p) és Sárke-
resztúron (60p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti
híradó
Január 16. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Alapi babák köszöntése (45p), Koncert és betleheme-
zés a miklósi katolikus templomban (75p), Szalagtûzõ 23.00 és
0.00 Heti híradó
Január 17., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Doni megemlékezés, Tánckavalkád 23.00 és 0.00 Heti
híradó
Január 18., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Alapi babák köszöntése
(45p), Koncert és betlehemezés a miklósi katolikus templomban
(75p), Szalagtûzõ 13.00 Heti híradó, 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Sport: Karácsonyi és szilveszteri focikupa 23.00 és 0.00
Lapszemle
Január 19., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Karácsonyi és szilvesz-
teri focikupa 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00
Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorvál-
tozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûso-
roknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében. Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgál-
tatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

Január 19., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.15 Afri-
ka gyöngyszeme 10.05 Poén Péntek 11.00 Európa egészsége 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Slovenski utrinki 13.25 Al-
pok–Duna–Adria 13.55 Angi jelenti 14.25 Négy szellem 15.20 Angyali érintés
16.10 Veszélyes szerelem 16.55 MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Ma-
radj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Elcserélt lányok 21.00 DTK
21.55 Csütörtök este 22.30 Piás polák bérgyilkos 0.05 Európai filmdíj 0.30
Sporthírek 0.40 Család csak egy van 1.25 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Törzsutas 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45
Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.20 Top
Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 A szív útjai 14.25 Házról házra
16.15 Az éden titkai 17.20 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20
Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Dr. Csont 23.15 Tudorok 0.25 Reflektor
0.40 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35
Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20 Mondj igent! 13.10 Eva
Luna 14.10 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update konyha
17.25 Eva Luna 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-Rosszban 21.05 Tök
alsó 2. – Európai turné 22.40 Aktív 23.40 Tények 0.15 Ezo.tv 0.50 Segíts ma-
gadon! 1.15 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 egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium
Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 17.05 Irány London! 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 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 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Január 20., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.05 Afri-
ka gyöngyszeme 10.05 DTK 10.55 Maupassant filmklasszikusok 12.00 Hír-
adó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Roma kultúra 13.25 Esély
13.55 Valóságos kincsesbánya 14.25 Elcserélt lányok 15.10 Angyali érintés
16.00 Veszélyes szerelem 16.45 MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Ma-
radj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Férfikézilabda Eb 22.05 Pén-
tek este 22.40 Négy szellem 23.35 Családom és egyéb emberfajták 0.00
Melissa és Joey 0.20 Sporthírek 0.30 Emberek-koncert 1.25 Család csak egy
van 2.10 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Havazin 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45 Reg-
geli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.20. Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 A szív útjai 14.20 Séta a múltba 16.15
Az éden titkai 17.20 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Bará-
tok közt 21.00 Való világ 22.10 CSI: Miami helyszínelõk 23.15 Ments meg!
0.15 Reflektor 0.30 Törzsutas 0.55 Odaát 1.45 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20
Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 11.05 Az élet iskolája 13.10
Eva Luna 14.10 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update kony-
ha 17.25 Eva Luna 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-Rosszban 21.05
Aeon Flux 22.50 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.25 Alexandra pódium 1.50
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 zsidó vallási feleke-
zet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium
Hely 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
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666
Szabadbattyánban sürgõsen eladó 140 m2-es
családi ház, parkosított kerttel. Irányár: 15 millió
Ft. Érdeklõdni: 06 (20) 370 5827
Minõségi cser, akác, tûzifa eladó. Cser kugli:
1910 Ft, hasított 1950 Ft. Akác kugli 2150 Ft,
hasított 2250 Ft. Vegyes tûzifa 2000 Ft-tól. Tele-
fon: 06 (20) 406 9267 2086599

Jól szituált nyugdíjast keresek eladói munkakör-
be. 06 (20) 9937 248.
Lakás kiadó. 06 (30) 624 5444. (2086611)

Építési telek alappal, engedélyekkel eladó.
06(70) 450 3294, 06 (70) 453 4227 (2086675)

Elveszett december 18-án egy hosszúszõrû
tacskó szuka kiskutyánk. Három és hat éves kis-
lányok várják haza. Sárbogárd, Tinódy 29/a 06
(70) 453 4227
Árpád-lakótelepen harmadik emeleti, középsõ
lakás eladó. Irányár: 4,3 millió Ft.06 (70) 312
0384
Egyszobás földszinti lakás eladó-kiadó. Telefon:
06 (30) 819 2563 (2086671)

Fûszerpaprika, centrifuga, mosógép, takarító-
gép, porszívó eladó. 06 (30) 682 1210
ABC udvarban garázs kiadó. 06(30) 682 1210
Tamásiban zártkertû ingatlan kis épülettel el-
adó, a fürdõhöz 1,3 km-re. 06 (30) 682 1210
Hízók (100-130 kg-os) eladók. 06 (30) 633 6008

Tollpaplan-készítés. Sárszentágota, Pákolicz
Árpádné, 06 (25) 476 051 (2086719)

Családi ház cserére, ráfizetéssel eladó. 06 (30)
752 6612 (2086650)

Minõségi tûzifa eladó sárbogárdi kereskedõtõl.
Cser, tölgy hasított: 1950 Ft. Akác kugli: 2150
Ft, hasított: 2250 Ft, vegyes tûzifa: 2000 Ft-tól
házhozszállítással. 06 (20) 406 9267 (2086648)

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

TETÕCSERÉP szállítással
1499 Ft-tól, garanciával.

06 20 9475 970

KAZÁNOK 98.000 Ft-tól,
RADIÁTOROK féláron,

garanciával, akár hitellel!
06 20 9475 970

Fekete, új 44-es félhosszú,
NÕI BÕRKABÁT (Erdélybõl származó)

ELADÓ! 06 20 405 7366

Sárbogárd központjában, 100 m2-es
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.

06 20 402 7263

Svéd frissítõ MASSZÁZS
FELNÕTT KÉPZÉS indul SÁRBOGÁRDON

JANUÁR 28-ÁN.
Nyilvántartási szám: 00842-2011

Érdeklõdni: 06 20 437 4869

Étteremüzemeltetõ Kft.
ADMINISZTRÁTORT KERES
sárbogárdi munkavégzésre.

VENDÉGLÁTÓ vagy ÉLELMEZÉS-VEZETÕ
képzettség elõnyt jelent.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a következõ e-mail címen lehet:

agnes.horvath@eurest.hu

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Meghívó
A Szent István Általános Iskola szülõi

munkaközössége meghívja Önt a

2012. január 28-án
megrendezésre kerülõ

PÓTSZILVESZTERI
BÁLJÁRA.

Helye: Patkó csárda.
Programok:
18.00 órától az iskola tanulóinak mûsora;
19.00 órától vacsora (vegyes tál: sült csülök,
ananászos csirke, rántott szelet, sajttal töltött
csirke, túros sertésszelet, vegyes köret, sava-
nyú, süti);
ezt követõen tánc kifulladásig, tombola.
Zenél: Rozgonyi Tibor.
Belépõ: 2.500 Ft/fõ.
Belépõk elõvételben vásárolhatók, korláto-
zott számban, az iskolában, Szõnyeginé Klá-
rinál: 06 (20) 931 7447 (Vénusz vegyesbolt),
vagy Reitter Zoltánné Anitánál: 06 (70) 636
9373 (Árvarázs bolt).
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Szervezõk

2012. január 1-jétõl
a KÖZÉV Kft. irodaházában
(Sárbogárd, Árpád u. 108.)

IRODAHELYISÉG
KIADÓ.

Irányár:
20.000 Ft+áfa+rezsiköltség.

Érdeklõdni lehet
a 06 (30) 3160 323-as

telefonszámon.

Sárbogárdon
E N D R E K O C S M Á J A
néven jelenleg is üzemelõ

V E N D É G L Á T Ó E G Y S É G
E L A D Ó .

Érdeklõdni: 06 (20) 9834 180

2012. január 14., 21 órától

ELSÕ DISZKÓ
a Mészölyben, iskolánk alapítványának javára.

Meglepetés!

22 órától vendégünk lesz az a szerény,
ám nagyon tehetséges fiatalember,

aki az X-faktor mûsorában
a mentorok házáig jutott el:

BARNA GERGELY
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Belépõdíj: 1.000 Ft.

MGÁI Iskolaszék és szülõi munkaközössége

Tisztelt Elõfizetõink!
Amennyiben 2012-re is elõ szeretnének fizetni a Bogárd és Vidéke hetilapra, azt meg-
tehetik személyesen, vagy megbízottjuk révén 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. Minél hosszabb idõre fizetnek elõ, annál ked-
vezményesebb áron juthatnak hozzá a lapszámokhoz.
A lapszámokat minden csütörtökön személyesen juttatjuk el postaládáikba.

Szerkesztõség



20 KÖZÖSSÉG / HIRDETÉS 2012. január 12. Bogárd és Vidéke

Ádvent elsõ hetében az idén is felállították Alapon a Millenniumi
parkban az életnagyságú betlehemet. A betlehemi istállóban a
napkeleti bölcsek szépen felöltöztetve álltak a jászol körül, hódol-
va a Szent Családnak, Máriának, Józsefnek és a Kis Jézusnak. A
szépen kivilágított betlehem mellett egy nagy fenyõfa állt feldí-
szítve.
December 21-én este itt tartották a falukarácsonyt. A Faház ABC
teraszán Méhes Lajosné polgármester asszony és Szabó Julianna
református tiszteletes asszony mondott köszöntõt az egész teret
betöltõ közönségnek. A táncegyüttes betlehemes játékot muta-
tott be. Bernáth Gábor, aki a hangosítást vállalta, egy vetített ké-
pes karácsonyi köszöntõvel színesítette az est programját. A falu-
karácsonyt minden évben az egész falu összefogásával rendezik
meg. A Margaréta Nyugdíjasklub tagjai kínálták a vendégeket
forralt borral, süteménnyel. A terített asztalra a nyugdíjasok, szü-
lõk, családok, a polgárõrök hoztak egy-egy tál finomságot, a for-
ralt borhoz a nedût a szõlõsgazdák adták. A szociális otthon gon-
dozónõi friss, forró sültgesztenyét kínáltak. Aztán a karácsonyi
énekek közben egymás után gyulladtak ki a karácsonyfán a csil-
lagszórók.
Alapon így köszöntötték a karácsonyt.

Hargitai Lajos

Szent karácsony éj je l…Szent karácsony éj je l…




