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Itt a vége…
Nem tudom, kedves Olvasóink hogy vannak vele, de másokkal való beszélgetéseim
során úgy látom, velem együtt többeknek
is viseltes járgányként indult 2012: nagyon
nehezen akarta bevenni a sebességet.
Most meg pörgünk, mint a taxióra. Hogy
aztán hogy végzõdik idei utunk, az az évbõl
visszamaradt néhány nap során kiderül.
Beszélnek itt egyesek világvégérõl. Egyben
egyetértek velük: mindennek vége szakad
egyszer. De vajon melyik világnak a világegyetembõl? A megszûnésre ítélt világ
mint anyag válik semmivé, vagy mint fogalom, egy kor szinonimája?

Adventi készülõdés

Hogy most milyen világot/kort élünk, nem
tudnám megmondani pontosan. Majd az
utókor frappáns nevet ad neki. Egy jóslatért azonban nem kell a majákig mennünk,
elég felidézni Vörösmarty Mihály jövendõmondó sorait a Szózatból:
„Még jõni kell, még jõni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.
Vagy jõni fog, ha jõni kell,
A nagyszerû halál,”
De hát nem e kettõs lehetõség tudatával
élünk minden nap?
Viszontlátásra a „másvilágon”: egy más
létben, egy új korban!
Hargitai–Kiss Virág

Önfeledt kikapcsolódás
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Lakossági fórumok városszerte
E hét napjaira hirdetett lakossági fórumokat dr. Sükösd Tamás polgármester a város településrészein, melybõl a sárbogárdi
mûvelõdési ház kamaratermében hétfõn
este elhangzottakról számolunk most be.
A polgármester elsõsorban a járási hivatal
kialakításának folyamatáról szólt. Mint elmondta: minden járási funkció a polgármesteri hivatalban kap helyet. A sárbogárdi járás élére Simon Jánost nevezték ki,
aki ez idáig Cecén töltötte be a jegyzõi
posztot. A járási hivatal 24 dolgozójából 18
fõ sárbogárdi. A tankerület vezetõje Szilágyiné Németh Sarolta, a város elsõ polgármesterének lánya.
Dr. Sükösd kitért a munkahelyteremtés
nehézségeire is. Folyamatos erõfeszítéseik
ellenére eddig csak egy befektetõ érkezett
a volt Keytec területére: az Alisca-Mag
Kft., mely vetõmagot termeltet és csomagol. Emellett a közmunkaprogram biztosított munkalehetõséget több ember számára. 2013-ban azonban már e foglalkoztatási forma is kisebb nagyságrendû lesz.
Hallhattunk arról is, hogy az eddig benyújtott, közel húsz pályázat közül csupán egy
nem volt sikeres. Pályázati támogatással
valósulhatott meg a csapadékvíz-elvezetés
egy része, az Ifjúsági parkban a skate-pálya, és pályázati pénzbõl újulhat meg a városközpont is. Bicikliút megtervezésére,
engedélyezésére ugyancsak nyertek pályázatot; jelenleg a megvalósításra próbálnak
támogatáshoz jutni a Sárbogárd és Sárszentmiklós közötti szakaszra vonatkozóan (a Vágóhíd utcától a Vasút utcáig), s ezzel együtt megoldanák a 63-as út melletti
felszíni vízelvezetés gondját és megcsinálnák a Vasút utca keresztezõdésében az átjárót.
A polgármester pozitív változásnak látja a
rendelõintézet megújulását mind építé-

szetileg, mind szakmailag, habár a várólisták problémát jelentenek az orvoshiány
miatt.
A rendõrség tekintetében szeretnének fejlõdést elérni, hogy nagyobb és hatékonyabb legyen a rendõri jelenlét Sárbogárd
területén. Megtudtuk, hogy egy régi–új vezetõt, Lasancz Zoltánt helyezték megbízott kapitányként a Sárbogárdi Rendõrkapitányság élére.
Említésre került az adósságrendezési eljárás valamint az iskolák állami kézbe kerülése is.
Novák Kovács Zsolt alpolgármester két témakörben egészítette ki az elõtte szólót: A
vízrendezésre kész tervek vannak az egész
városra kiterjedõen, amit a pénzügyi lehetõségekhez mérten fokozatosan szeretne
megvalósítani a város. A most lezajlott 100
milliós beruházás olyan komoly alapot teremtett e téren, melyre aztán lehet építkezni. Többen kérdezték, miért nem került sorra az õ utcájuk. Ennek az az oka,
hogy a pályázati összegbe most ennyi fért
bele. Az utak rendbetétele csak az árokrendszer rendbetétele után jöhet.
Az alpolgármester bizakodását fejezte ki,
hogy az iskolák állami kézbe kerülése inkább pozitív hatással lesz majd az intézményekre.

TÁJÉKOZTATÓ
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013.
„A” És „B” típusú pályázatok
Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága 2012. december 17-ei ülésén elbírálta a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013. évre beérkezett pályázatait.
A típusú pályázat B típusú pályázat
darab

%

darab

%

Beérkezett pályázatok száma

35

100

1

100

Támogatott pályázatok száma

33

94,3

0

0

Elutasított pályázatok száma

2

5,7

1

100

A támogatott pályázóknak megítélt ösztöndíjak 1.000 és 5.000 Ft között vannak.
Összesen 800.000 Ft/év összeg került felosztásra, azaz havonta a támogatott pályázóknak 80.000 Ft-ot biztosít Sárbogárd Város Önkormányzata.

Pauscher Lajos Volán-járatok kimaradását panaszolta. Kérdezte: Sárbogárdon
csak sárbogárdi lehet díszpolgár, más településrész lakója nem? Kritikát fogalmazott meg a Bogárdi Napok programjával és
a városi rendezvényekkel kapcsolatban.
A polgármester a fórum másnapján, december 18-án megkereste a Volánt a
Pauscher által felsorolt járatok kapcsán, és
több illetékestõl is azt a tájékoztatást kapta, hogy azok a járatok nem szûntek meg; a
Volán honlapján lévõ menetrend nem
pontos.
Dr. Sükösd a többi felvetésre vonatkozó
válaszában megfogalmazta: A díszpolgári
címre bármelyik állampolgár javaslatot tehet, melyeket aztán megvitat a bizottság és
a testület. A Bogárdi Napok esetében az a
szemléletük, hogy például a közel 1,5 millióért fellépõ Pataki Attila helyett inkább
hasznos célra fordítják a pénzt.
Az alpolgármester hozzátette: azt a filozófiát vallják, hogy a Bogárdi Napok legyen
bogárdi, helyi fellépõkkel. Nem nagy költségvetésû megyei fesztivált akarnak az
adófizetõk pénzébõl.
Sándor Endre a csatornázási munkálatok
minõségét, intenzitását kifogásolta, illetve
hogy 40 tonnás szerelvénnyel szállították a
Baross utca nem erre való aszfaltján az
anyagot. Ugyancsak bírálta az E.ON Hõsök terei munkáját.
A polgármester kifejtette: A csatornázási
munka intenzitása nem a kivitelezõ cégen
múlott, mert a Németh saroknál akkor
tudtak csak haladni, ha minden szakhatóság jelen volt.
Lakossági fölvetésre reagálva dr. Sükösd
ígérte: lépni fognak az Attila utcai víztenger ügyében.
Hargitai–Kiss Virág

Az „A” típusú pályázatokra megítélt ösztöndíjak megoszlása:
Ösztöndíj összege
Darab
%
5.000 Ft
2
5,7
4.500 Ft
1
2,8
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1
2,8
3.500 Ft
3
8,7
3.000 Ft
3
8,7
2.500 Ft
5
14,3
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11
31,4
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1
2,8
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17,1
Nem támogatott
2
5.7
Összesen
35
100
A „B” típusú pályázatokra megítélt ösztöndíjak megoszlása:
Ösztöndíj összege
Darab
%
Nem támogatott
1
100
Az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ 2013. február 8-áig értesíti a nem támogatott pályázókat.
A megyei önkormányzat meghozza döntését 2013. február 4-éig.
Az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ 2013. április 1-jéig tájékoztatja a támogatásban részesített hallgatókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegérõl,
amely már tartalmazza a megyei önkormányzati, illetve az intézményi ösztöndíjrészt is.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2012. december 21-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Beszámoló a katasztrófavédelmet érintõ ez évi
jogszabályi változásokról, a normaváltozásokból
fakadó szervezeti és feladatrendszer módosulásáról, valamint a katasztrófavédelem által ez évben
elvégzett munkáról.
Elõadó: Végh Ferenc tûzoltó alezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõje.
4. A gyepmesteri feladatok ellátására beérkezett
pályázatok elbírálása.
Elõadó: polgármester.
5. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának
módosítása.
Elõadó: polgármester.
6. Többcélú köznevelési intézményeink átszervezése.
Elõadó: polgármester.
7. Az orvosi ügyelet mûködtetése.
Elõadó: polgármester.
8. Mûködési célú hitelek lejáratának meghosszabbítása.
Elõadó: polgármester.
9. Tájékoztató a 2012. évi közfoglalkoztatásról és a
végzett munkákról, a 2013. évi foglalkoztatás kereteinek meghatározása.
Elõadó: polgármester.
10. A piacok és vásárok tartásának rendjérõl szóló
21/2009. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
11. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet
módosításának átütemezése.
Elõadó: jegyzõ.
12. Döntés a Nyíl és Kígyó utca egyirányúsításáról.
Elõadó: polgármester.
13. Döntés a Sárbogárd, 0783/1 hrsz.-ú ingatlan
hasznosításáról.
Elõadó: jegyzõ.
14. A teljesítménykövetelmények meghatározása
a polgármesteri hivatalnál.
Elõadó: jegyzõ.
15. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásról és
a tartalék alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ.
16. Bejelentések.

Zárt ülés
1. Az aljegyzõi munkakör betöltésére beérkezett
pályázatok elbírálása.
Elõadó: polgármester.
2. Fellebbezések elbírálása.
Elõadó: ESZB-elnök.
3. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Kinevezték a járási hivatalok vezetõit
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes,
közigazgatási és igazságügyi miniszter december 17-én (hétfõn) ünnepélyes keretek között
kinevezte a járási hivatalok vezetõit Budapesten, a Millenárison. Januártól vidéken 175
járási hivatal, a fõvárosban 23 kerületi hivatal
kezdi meg mûködését a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok szervezeti egységeiként. A
járási hivatalvezetõk ma tették le az ünnepélyes
esküt.
A járási hivatalok vezetõit a megyei és fõvárosi kormánymegbízottak javaslatára a közigazgatási és
igazságügyi miniszter nevezi ki határozatlan idõre.
Feladatuk az lesz, hogy a jogszabályokban és belsõ
szabályzatokban a hatáskörükbe utalt feladatokat
ellássák, biztosítsák a járási törzshivatal és szakigazgatási szervek feladatellátását, a hivatal mûködésének üzemeltetetést, s õk gyakorolják a munkáltatói jogokat a járási hivatal és szakigazgatási
szerveinek kormánytisztviselõi felett.
A hivatalvezetõk kiválasztásánál a cél az volt, hogy
szakmailag felkészült, közigazgatásban jártas vezetõk kerüljenek a hivatalok élére. Kinevezésük feltétele a felsõfokú végzettség és legalább 5 év közigazgatási gyakorlat, amelybe beleszámít az országgyûlési képviselõi tevékenység és a polgármesteri tisztség betöltése is.
A kinevezett járási hivatalvezetõk átlagosan 12
éves közigazgatási gyakorlattal rendelkeznek.
Közel kétharmaduk jogász végzettségû, s több
mint 60-an a jegyzõi munkát cserélik fel a járási
hivatal vezetésére. A most kinevezett vezetõk 52

Hirdetmény
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és az ügyben
érintett feleket, civil szervezeteket, hogy a Sárbogárd külterületét érintõen az EOLUS Kft. kérelmére szélerõmûpark létesítésére vonatkozó
környezetvédelmi engedély módosítása tárgyában 24159/2011. ügyszámon közigazgatási
hatósági eljárást indított a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) és a 103751/2012. iktatószámú határozattal meghozta döntését.
A felügyelõség döntésérõl szóló határozat másolati példánya a Sárbogárd városi polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
földszinti hirdetõtábláján 2012. december 20án 7.30 órakor kerül kifüggesztésre, és levétele
2013. év január 4-én 13.30 órakor fog megtörténni.
Az okirat a hivatal nyitvatartási ideje alatt hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig, pénteken
7.30–13.30 óráig megtekinthetõ, illetve áttanulmányozható.
Az ügyfél – a felügyelõségnél Gáll Erzsébet ügyintézõvel (tel: 06-22-514-300) történõ elõzetes
egyeztetés szerinti helyen és idõben – az eljárás
bármely szakaszában keletkezett iratokba betekinthet.
Az iratbetekintés során az arra jogosult kivonatot készíthet, vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot az eljáró hatóság az ügyfél kérelmére hitelesíti.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

%-a nõ. Hét közülük jelenleg országgyûlési képviselõ, õk a következõ választásig megtarthatják
mandátumukat, azt követõen a két tisztség összeférhetetlen. Tizenegyen polgármesterek, õk a törvény értelmében lemondanak polgármesteri tisztségükrõl.
Mint ismert, a járások kialakításáról tavaly szeptemberben döntött a kormány. A cél az volt, hogy
olyan modernkori járások jöjjenek létre, melyek
hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb
társadalmi költséggel, hatékonyabban és ügyfélközpontúan mûködõ területi közigazgatás létrejöttéhez.
A járások kialakításának alapelve az volt, hogy a
megyék határaihoz igazodva az állampolgárok számára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyû hozzáférést és a jelenleg
létezõ ügyintézési helyszínek lehetõség szerint maradjanak meg.
A januárban induló járási hivatalok elsõsorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és
gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik át a településektõl. Jövõ évtõl a járási hivatalokon belül szakigazgatási szervként fog
mûködni a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal, a járási
földhivatal, a járási munkaügyi kirendeltség.
A sárbogárdi járási hivatal vezetõje Simon János
lett, aki eddig Cece jegyzõjeként dolgozott.
KIM Sajtó Fõosztály

Gratulálunk!

Fodor János építõipari vállalkozónak, a Fodor és
Molnár Kft. ügyvezetõjének a magasépítés területén végzett kiemelkedõ szakmai és vezetõi munkája, az ÉVOSZ egyéni és kisvállalkozói szakmai tagozatában végzett kimagasló társadalmi tevékenysége elismeréseként az Építési Vállalkozók Szakszövetségének elnöksége Lechner Ödön-díjat adományozott. A díjat a szövetség elnöke, Tolnai Tibor december 13-án az elnökség decemberi ünnepélyes
évzáró ülésén adta át a kitüntetettnek Budapesten.
A kitüntetéshez gratulálunk!
Hargitai Lajos
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Cecei sulibörze
Mikulás a kórházban
Betegen kórházban lenni nem túl kellemes dolog, fõleg, ha az ember kisgyerek. Ezért aztán lelkes kis csapatunkkal a tavalyi évhez
hasonlóan december 5-én elkísértük a Mikulást a székesfehérvári
Szent György Kórház gyermekosztályaira. Dalainkkal és krampuszos jelenetünkkel igyekeztünk elfeledtetni a betegséget, a család
távollétét. A kis betegek csillogó szemmel hallgatták mûsorunkat,
bekapcsolódtak a játékba, és õszintén örültek! Az õket gondozó
nõvérek, felnõttek is szívesen énekeltek, játszottak velünk.
Fésü Fanni és Vagyóczki Patrik krampuszként, Csilléry Klaudia,
Hegyi Vanda, Király Dorina, Csercsa Fanni, Dicsérdi Elizabet
pedig a Mikulás „manóiként” szórakoztatták a közönséget. Köszönjük Erdei Sándor közremûködését is mûsorunkban. Felkészítõ pedagógusunk Tornócziné Bondor Csilla volt.

Teli puttonnyal járt a Mikulás
December 6-án sok meglepetés várta az iskolába érkezõ gyerekeket. A Mikulás-buszon Márti néni mint a Mikulás segítõje osztotta a szaloncukrot a gyerekeknek, a szállításukról pedig Sándor
Mikulás gondoskodott. Az iskolában maga Mikulás várta a gyerekeket négy krampuszával. Minden épületbe érkezõ diák dallal köszönthette a nagy szakállú öreget, amit Õ szaloncukorral jutalmazott. A krampuszok ügyeskedésének köszönhetõen mindenki
dalra is fakadt.

2012. december 20. Bogárd és Vidéke

ezzel is népszerûsítve a természetvédelmet, környezetünk megóvását.
Az eseményt megtisztelte Benkõ Andrea, a Kossuth rádió riportere, aki egy rövid riportot is készített iskolánk vendégeivel és a
program helyi szervezõivel. A riportot az adó december 8-ai,
Szombat délelõtt címû mûsorában adásra is tûzte.
Látogatóink ezután az 1. évfolyamos napközis csoport vendégei
voltak, ahol közös játékkal, ismerkedéssel zárták a programot.

IPR-módszertani nap
December 15-én IPR-módszertani napot tartottak a cecei pedagógusok egymásnak, hiszen az iskolai nevelõi közül ketten
IPR-tréneri végzettséggel, míg öt pedagógus mentori végzettséggel rendelkezik. A trénerek tanfolyamokat tarthatnak megbízás
alapján, a mentorok pedig tanácsaikkal, segítségükkel támogathatják az integrációs rendszerben dolgozó kollégákat.
Mivel a 24 fõs tanári karban ilyen sokan foglalkoznak a felnõttképzéssel és tanácsadással, úgy gondolták, hogy ezen a szombaton gyakorlatokat tartanának egymásnak. A 45 perces blokkokban voltak mozgásos, koncentrációs feladatok, gyakorolták a kooperatív technikák megvalósítását, újabb IKT-alkalmazásokkal
gazdagodtak, megismerkedtek az EFT-szorongásoldás módszerével, és még sok önismereti és gyakorlati ismerettel. Mindezt
élvezetesen, nyugodt környezetben, az advent idõszakára hangolódva.
A tapasztalatok azt mutatták, hogy az egymástól tanulás elve
nemcsak a diákoknál válik be, a nevelõk is sikerrel alkalmazhatják
ezt a pedagógiai módszert. Emellett a beszélgetés ereje még mindig nem halványult el, sõt, talán egyre fontosabb kell, hogy legyen
a szeretet ünnepére készülve!

Karácsonyi hét
Hétfõn az Õszirózsa Nyugdíjasklubba látogattak el a 4. a osztályosok vidám és megszívlelendõ jelenetükkel, melyet Horváthné
Sohár Eszter tanárnõ tanított be. Kis ajándékkal is kedveskedtek
a nagymamáknak, amit az idõsek finom süteménnyel és üdítõvel
háláltak meg.

Miután mindenki megérkezett, a 7. osztályosok vidám mûsorral
kedveskedtek az alsó tagozatosoknak, melyet Tornócziné Bondor Csilla tanárnõ tanított be.
Hiába volt a sok program, mégis úgy éreztük, hogy ólomszárnyakon telik az idõ, hiszen mindenki azt a Mikulást várta, aki az õ saját ajándékát hozza. Hamarosan meg is érkezett a falu Mikulása,
akit nagy örömmel köszöntöttünk, dallal, verssel kedveskedtünk
neki, Õ pedig boldogan osztotta ki ajándékait.
A napot minden alsó tagozatos osztály fergeteges mulatsággal
zárta. Biztos vagyok benne, hogy még sokáig emlegetjük ezt a napot, s jövõre is ugyanilyen izgatottan várjuk!
Sohárné Bali Mária DÖK-vezetõ

Mikulás-futás
Több évre visszanyúló együttmûködésnek köszönhetõen Kovács
István mezõfalvai sportember, Mikulás-nagykövet az idei tanévben is meglátogatta a Cecei Általános Iskolát a „Mikulás-futás”
elnevezésû programsorozat keretében. Az idén azonban nem érkezett egyedül, hiszen iskolánk vendégül látta Dávid Kittit és
édesanyját, akik a Vajdaságból érkezetek vendégségbe a vidékünkre. Kitti súlyos betegséggel küzd és Kovács István közremûködésével már eddig is sok támogatást kapott Magyarországról.
A hagyományokhoz híven most is sor került a Mikulás-futásra,
amely során iskolánk minden tanulója futott egy kört sportpályánkon a sportos Télapóval. Ezután az 1. évfolyamunk diákjai
közösen feltöltötték az iskola kertjében található madáretetõket,

Kedden a budapesti Syma Csarnokba utazhattak 2. évfolyamos
diákjaink, ahol adventi gyermekprogramon vettek részt. A mûsorban fellépett Catherine Gallaghers, az Irish Dance Tornado,
valamint az Eötvös Cirkusz.
A hét folyamán a Cecei Polgári Sportegyesület szervezésében tartottak edzést az ifjú labdarúgóknak és családtagjaiknak, kísérõiknek, ahol játékos feladatokkal, szaloncukorral próbáltak sportosan az ünnepre hangolódni.
Csütörtökön és pénteken az iskolába várják az alsó tagozatosok a
szülõket és hozzátartozókat a családias iskolai karácsonyi ünnepségekre, ahol a legkisebbek énekkel, versekkel, dramatizálással
próbálják felidézni a karácsony hangulatát.
Szombaton az iskolások is képviseltetik magukat a 14 órakor a
mûvelõdési házban tartandó községi karácsonyon, mely a mûsorok után szeretetvendégséggel zárul.
Vasárnap 15 órától a református templomba várják a hittanos diákokat és hozzátartozóikat a gyermekkarácsonyra, ahol versekkel, énekekkel és az elmaradhatatlan bábozással várják a gyerekeket.
Cecei iskola
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Adventi készülõdés
a kisgimiben
December 14-én délután a gimnázium aulájában közel 100 kisdiák szorgoskodott tanáraik és három szülõ segítségével, hogy apró
ajándékokat és dísztárgyakat készítsenek karácsonyra. Sütöttek
mézeskalácsot, dolgoztak csuhéval, fenyõággal, tobozzal, száraz
termésekkel, sõt furcsa alapanyagokat is hasznosítottak: tojástartót, tejesdobozt, konzervdobozt, mûanyagpalackot stb. Ezáltal a
hulladékhasznosítás kreatív módszereivel is megismerkedtek. A
jó hangulatot karácsonyi zene és a frissen kisült mézeskalács illata
is biztosította.

Köszönjük a résztvevõ szülõk: Halasiné Nagy Krisztina, Jászter
Szilvia, Mészáros Ferencné, Sándor Etelka segítségét.
Az adventi készülõdés hangulatát fokozta egy jó hír is: az Országos Lotz János helyesírási és szövegértési verseny megyei fordulójába jutott 11 diákunk. A verseny iskolai fordulóján 209 iskola közel 4000 tanulója vett részt, így különösen büszkék vagyunk a megyei fordulóba jutott 7. c osztályos tanulóinkra: Balogh Róbert,
Barabás József, Bóka Ferenc, Demeter Máté, Hollósi Kata, Horváth Dóra, Huszár Bálint, Jászter Vanda, Márkovics Dániel, Rigó
Orsolya, Sükösd Gergõ. Felkészítõ tanáruk: Barabás Irén.

Az írásbeli felvételi vizsgára
várjuk a jelentkezéseket!
Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ,
vagy a honlapról letölthetõ.
Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja: 2013. január 18. 14.00 óra.
A leendõ kisgimnazistáknak központi felvételi vizsgát kell tenniük, ami kétszer 45 perc. Egy anyanyelvi és egy matematikai feladatlapot kell megoldani. A gimnázium honlapján elérhetõek a
korábbi évek feladatsorai. Március elején szóbeli meghallgatásra
is sor kerül, amelyen szövegértési feladatot kapnak a vizsgázók.

Téli szünet
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket,
hogy a Bogárd és Vidéke Hírház
2012. december 22-étõl 2013. január 6áig zárva tart.
Ez idõ alatt nem jelenik meg a
Bogárd és Vidéke lap, az ügyfélfogadás és a hirdetésfelvétel szünetel.
Nyitás: január 7-én (hétfõn)
8 órakor.
Minden kedves Olvasónknak és
Ügyfelünknek ezúton kívánunk
békés, szeretetteljes ünnepeket!
A szerkesztõség csapata
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A tizenkettedik napja
Nem kezdete valaminek, és nem is a vége, „csupán” egy önfeledt
utolsó közös kikapcsolódás a szalagavató bál a gimnázium tizenkettedikes osztályai számára, melyet idén december 15-én, szombaton rendeztek meg a Mészöly aulájában.

Persze a szórakozást
megelõzte az érettségi elõtt állók ünnepélyes szalagtûzõje. Két osztály vonult fel az aula alsó
és felsõ szintjét megtöltõ hozzátartozók,
barátok elõtt: Simon
Andrea osztályfõnök vezetésével a
12. b, és Horváth István osztályfõnök vezetésével a 12. c. A
tizenegyedik évfolyam diákjai dallal és
gitárjátékkal, valamint útravaló idézetekkel, bölcsességekkel lepték meg a végzõsöket, majd Boda János igazgató osztotta meg a legidõsebb évfolyammal atyai aggodalmait, gondolatait. A jelentõs változásokon
átmenõ oktatási rendszer ugyanis nem kis kihívások elé állítja
most a pályaválasztás küszöbén álló diákokat.
A szalagtûzési ceremóniát követõen keringõ nyitotta meg a bált
több felvonásban: a végzõs osztályok elõadásában, majd a tanárok és a szülõk felkérése révén. A táncparkettet aztán a vendégek
foglalták el tizenegy óráig, a No Stress Band zenéjére ropva.
A hangulatot fokozta a végzõsök két meglepetéstánca, amiket színes zenei válogatásra, különbözõ koreográfiákat, stílusokat csokorba gyûjtve mutattak be. Mindkét osztály nagy sikert aratott a
közönség körében látványos és humoros elõadásával.
Elmaradhatatlan részét képezte a bálnak a tombola, s aki felfrissülésre vágyott, az kedvére válogathatott a szülõk által készített finomságokból az étteremben, vagy két tánc között szusszanásképpen megtekinthette a tizenkettedikesek kiállított bébitablóit.
Hargitai–Kiss Virág
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Vándorlásaim 19.
Nem a láz tüze ég bennem. A láz elmúlt.
Mintha a föld tüzes energiája áramlana át
a testemen a talpamtól a fejem búbjáig.
Együtt lüktet ez a forró erõ a vízzel, a parti
kavicsokkal, a fákkal, bokrokkal, az engem
körülvevõ, szüntelenül meghaló, s hamvaiból újjászületõ egész természettel. A teremtés közepén állok mozdulatlanul, ezermillió éves faként, mely gyökerével a föld
közepéig ér, a hetedik egekbe nyúló koronájában a Világegyetem millió csillaga ragyog. Végtelen boldogságérzés önt el,
ahogy a kelõ nap elsõ sugara a szemembe
hatol. Átjárja testem, lelkem ez a csoda.
Feloldódik benne minden fájdalom, reménytelenség, a jövõtõl való félelem. Egy
elhatározás születik meg bennem. Elmegyek a gyerekekért, lehozom õket a Dunára. Együtt leszek velük még egyszer utoljára, mielõtt elköltözöm otthonról.
Elhatározásomat rögtön tettekre váltom.
A csónakot vízre teszem és elindulok Földvár felé. Földváron már delet harangoznak, mire kikötök a tanyahajónál. A híd
után stoppolok egy teherautót, amelyik
Kecskemét felé megy. A fülöpkei bekötõútnál leszállok, s onnan gyalog megyek tovább. Estefelé érek be a faluba anyámék
házához. Náluk nyaralnak a többi unokával együtt a gyerekek. Ildi és Encsi még az
udvaron játszanak a népes unokaseregben. Amint meglátnak, hatalmas indiánüvöltéssel rohannak elém.
– Apu, apu, jaj de jó, hogy megjöttél!
A nyakamba ugranak, fölveszem, megforgatom õket.
– Szeretnétek lejönni velem a Dunára? –
kérdezem.
– Igen, igen! Jaj de jó, megyünk a Dunára!
– örvendeznek egymás szavába vágva, s aztán mesélik, mi minden történt, amióta
nem voltam itthon.
– Jaj, kisfiam, miért viszed el õket a Dunára? Nagyon jól elvannak itt. Még megfáznak, aztán betegek lesznek – aggodalmaskodik édesanyám, mikor meghallja, hogy
mit eszeltem ki.
– Ne tessék nyugtalankodni, vigyázok rájuk. Ebben a hõségben nekik is jobb lesz a
vízparton. És legalább megtanulnak úszni
– érvelek.
– Jól van, kisfiam, te vagy az apjuk, csak vigyázz rájuk! – szól édesanyám. – De holnapra még maradjatok! Vágok csirkét, vigyetek magatokkal az útra rántott csirkét,
azt szeretik. Neked is jó lesz egy kicsit jobb
ennivaló. Olyan nyúzott vagy – megsimogatja aggódón az arcomat. – Borotválkozz
meg, mert még csavargónak néznek. Nézd
csak meg magadat! – tol a tükör elé.
Hát, nem mondom, valóban meglehetõsen
ágrólszakadt kinézetem van. Csontsovány,
hosszú hajú, szakállas alak néz vissza rám.
Huh, ez tényleg riasztó!
– Nekem is szükségem van a holnapi napra. Indulásig még jó néhány dolgot el kell
intéznem. A gyerekekkel nem mehetek

úgy a Dunára, ahogy én voltam – válaszolom. – Kell sátor, takarók, rendes ennivaló
is nekik. Este majd megborotválkozom,
mielõtt átmegyek Földvárra a fizetésemért.
Másnap a hajnali busszal indulok. Fölveszem a fizetésemet, s fölutazok Pestre sátrat venni. A sportbizományiban már korábban kinéztem egy kétszemélyes, alig
használt Bakony túrasátrat. Nem is volt
drága, de akkor nem volt rá pénzem. Aggódom, hátha eladták. A bizományi alagsorában vannak a használt sportszerek. Itt
vettem már olcsón kerékpárt is. Megkönnyebbülve látom, hogy még ott hever
az alsó polcon érintetlenül a sátor. Fizetek,
és zsákmányommal boldogan indulok haza Fülöpkére.
A szülõi házat a rántott hús illata tölti be.
Gondoskodó édesanyám hatalmas vérengzést követett el a baromfiak között.
Mohón tömöm magamba a finom hazait.
Aztán rohanás hátra a trágyadombhoz, és
kiadok magamból mindent. A sok éhezés
után nem bírja a gyomrom a nehéz ételt.
Hajnalban busszal indulunk Földvárra.
Elõször hazamegyünk a földvári lakásunkba, hogy melegítõt, esõkabátot vegyünk
magunkhoz. Felkészülök bármilyen eshetõségre, hiszen az idõjárás kiszámíthatatlan. Indulás elõtt az boltban tejet, kenyeret, konzervet veszünk. Az alacsony vízállás kedvez a táborozáshoz. Már augusztus
van, ilyenkor az idõ megnyugszik, számítok arra, hogy kánikula lesz a héten.
Elrakodunk a csónakban, s végre elindulunk. Mindig különös varázsa van annak,
amikor elszakadva a parttól a víz erejére
bízom magam. Ez az érzés a gyerekeken is
úrrá lesz. Testvériesen ülnek egymás mellett a hátsó csónakpadon. Felváltva próbálgatják a kis evezõt. Aztán énekelni kezdik az óvodában tanult dalokat, s velük én
is. Lelkesen integetnek az elhúzó hajóknak. Egy nagy kirándulóhajó hullámait
meglovagoljuk, ami nagyon izgalmas élmény számukra. Mintha a tengeren lennénk. A meleg elõl kikötünk egy vízbe nyúló homokpadon. Kézen fogva futok be velük a vízbe. Hancúrozunk, homokvárat
csurgatunk, aztán elõvesszük az elemózsiát, s egy fa árnyékában megesszük édesanyám rántott csirkéjét. Én csak módjával
csipegetek a finomságból, mert elõzõ nap
megjártam vele. Utána ismét csónakba
ülünk, és evezek tovább. A csónak ringásától elálmosodnak lánykáim. Megágyazok
nekik a csónak orrában egy kis délutáni sziesztázásra. Lassan evezek, többnyire inkább hagyom, hogy vigye a víz a csónakot,
hogy ne zavarjam az álmukat. A késõ délutáni nap tüze a vízen megenyhül, így békésen alszanak. Hartával szemben, a
bölcskei part közelében megpillantok egy
szigetet. Nagy, árnyas fák vannak rajta, s
füves, táborozásra alkalmas terület. A sziget végében hosszú homokpad, ami strandolásra kiváló. Kikötök.

– Kiszállás, itt fogunk sátorozni! – kiáltok,
míg kihúzom a partra a csónakot. Ildi és
Encsi kiugranak.
– Jaj, de szép ez a hely! – lelkendezik Ildi. –
Gyere, Encsi, játsszunk! – s szaladnak fölfedezni új birodalmukat. – Ez lesz itt az én
babáim szobája – mutat két bokor által
ölelt kis térre.
– És hol lesz az én babáim szobája? – pityeredik el Encsike.
– Itt ez a másik szoba – mutatja Ildi a szomszédos kis tisztást, s máris kezdõdik a játék,
amibe aztán én is bekapcsolódok, miközben rakodok ki a csónakból. Elegyengetem a homokot a táborhelyen, aztán kiterítem az új sátrat, amit a gyerekekkel együtt
állítunk föl. Ez számomra is nagyon izgalmas, mert ilyen igazi sátrunk még nem volt
eddig. Ennek van vízhatlan alja is, ami esõben sokat jelent.
Áll a sátor, beköltözünk. Nagyon pompás.
Hárman kényelmesen elférünk benne.
Amikor készen van minden, vacsora. Kakaó hidegen NDK instantból oldva, kenyér, parizer, aztán fürdés, mint otthon,
csak itt a Dunában. A zátonyon együtt rohanunk a sekély vízben, lábunkkal fröcsköljük a vizet egymásra. A zátony egyébként meglehetõsen szeszélyes. Idõnként a
korábbi örvények mély gödröket mostak.
Az egyikben mellettem Encsi elmerül. A
keze kicsúszik a kezembõl, s eltûnik a víz
alatt. Gyorsan utána kapok, megragadom
és kihúzom. Még csak meg se ijedt. Én viszont igen. Te úr Isten! Hát itt észen kell
lenni! Ismerem a Dunát, a veszélyeivel
együtt. Ha nem tartom be a szabályait, egy
pillanat alatt halálos veszedelembe juthatunk.
Hát így veszíthetem el a gyerekeimet. Ez
nekem most sokszorosan fájdalmas jelkép,
mert ha eltûnök az életükbõl, ki fogja majd
meg a kezüket, ha bajban lesznek? Az anya
nem képes pótolni az apát, ahogy az apa
sem az anyát. A válás igazi fájdalma õket
éri, akik ráadásul semmit sem tudnak
minderrõl.
Folytatom.
Hargitai Lajos

Bogárd és Vidéke 2012. december 20.

KÖZÖSSÉG

7

Megidézett irodalom: Fazekas Imre Pál Kálozon járt
,,Az évek jöttek, mentek, elmaradtál…” – szavalta a dunaújvárosi költõ
egyik legnagyobb példaképének, Juhász Gyulának a versét.
December 4-én Fazekas Imre Pál a
kálozi Kunoss Endre Községi–Iskolai Könyvtárban tartott író–olvasó találkozóján megidézte múltunk irodalmát. Felderengett József Attila,
Petõfi Sándor, Radnóti Miklós és Juhász Gyula képe is. Aztán ahogy teltek a percek, rá kellett jönnünk: a
múlt a jelen, a jelen pedig a jövõ. Az
oly rég eltûnt játszópajtások, a nyári
forró esõk, az alkony csendje, a fû
zöldje mindmáig ott él emlékezetünkben,
olyan erõsen, amennyire csak lehet. Bár
már semmi sem a régi, és mégis: minden
az.

Ádventi emlék
mézeskalácsból

Sáregresen járva az önkormányzat elõterében szép, mézeskalácsból készült, adventi gyertyákkal díszített plasztikát láttam. Érdeklõdésemre az önkormányzat
dolgozói elmondták, hogy ezt az ádventi
emléket Bandi Istvánné képviselõ asszony
készítette, s rajta a gyertyákat egymás után
az ádventi hetekben gyújtják meg. A mézeskalácsból készül kisplasztika a református templomot és a falu házait ábrázolja.
Hargitai Lajos

nagyszerû versek hangzottak el tollából, mint a Csonka magyarok, A
koldusnyomort vagy a Szülõföldem.
Egy biztos, élményteli eseményen vagyunk túl, amely legalább egy estére
visszahozta a hétköznapi emberek
életébe az irodalmat. Sosem szabad
feledni, hogy a költészet igazmondás,
jövendölés. A költészet szeretet, szerelem, melegség és izzás. A költészet
háború és béke, szív és ész. A költészet mindaz, ami Fazekas Imre Pál.

Fazekas Imre Pál túl 5000. versén, túl számos díjon és túl 80. életévén errõl mesélt
nekünk. Õt hallgatván az irodalom életre
kelt, testet öltött és azt kiáltotta, hogy igenis helye van a mindennapjainkban. Olyan

,,…szálltak az évek sûrû fellegeken
Az eget gyorsan lassan átalúszták
És most újra megérint oly eleven
Délben esten a harangok is zúgták…”
/Fazekas Imre Pál: Szülõföldem/
Írta: Farkas Fanni

Ismét egy eseménydús nap
Sáregresen
Az elõzõ évek gyakorlatának megfelelõen
a Télapó már jóval korábban, november
25-én megérkezett. Négy rénszarvasa repítette a kultúrház elõtti posztjára, hogy innen hívogasson kicsit és nagyot a december 8-ára tervezett programokra.
A Sáregresért Közhasznú Egyesület és
Sáregres Község Önkormányzata által
szervezett egész napos program Mikulás-váró kézmûves-foglalkozással kezdõdött, ahol lassan gyülekeztek a gyerekek és
a segítõ felnõttek. Ugyanis az elõzõ napok
kellemes idõjárását metszõ, hideg szél váltotta fel, ami – nagy bánatunkra – képes
volt egész nap kitartani, pedig szívesen elengedtük volna. Minden programunkon
érezhetõ volt a hatása.
A Mikulás régi ruháját újra, pónilovas hintóját pedig autóra cserélte, így az idén még
Tarnócapusztára is ellátogatott, a faluban
pedig gyalogosan járt-kelt.
Szerencsére a kultúrházban az új ablakoknak és ajtóknak köszönhetõen jó idõ volt.
A jelenlévõk lelkesen, ügyesen készítették
a fenyõfadíszeket, színeztek, festettek, angyalokat ragasztottak, drótból különbözõ
formájú díszeket hajtottak a szülõk, pedagógusok és segítõk irányításával. A nagy
munka közben megéhezõket szendvicsek,
sütemények valamint a megszomjazókat
meleg tea várta.
A délelõtti órákban a tanácsadóban és az
orvosi rendelõnél különbözõ szûrõvizsgálatokon vehettünk részt (látásvizsgálat,
ahol a kiszûrt elváltozást orvosolni is lehetett, hiszen azonnal szemüveget is választhattak az érintettek; vérnyomás- és vércukorszint-mérés, arcdiagnosztika stb.).

Izgatottan várta mindenki a Mikulás érkezését, aki egy óra tájban meg is érkezett a
gyerekekhez, s akit mindenki örömmel fogadott. Volt olyan kisgyermek, aki elõre elkészített ajándékkal lepte meg Õt, mások a
délelõtt folyamán készített apróságot adták át részére. Természetesen nem maradt
el a nap fénypontját jelentõ csomagosztás
sem, valamint a Télapó a köszöntésére elhangzott versekért, dalokért is ajándékot
adott, miközben egy csöppnyi kislány kucorodott az ölébe.
Este nyolc órától Mikulás-bálban mulathattunk, ahol nagyon sok értékes tombolatárgy várta, hogy új gazdája legyen a sorsolás után. A tombolatárgyak legnagyobb
hányada támogatásból származott, melyeket nagyon szépen köszönünk az adományozóknak!
A szervezõk MINDENKINEK megköszönik a segítséget, a támogatást, mellyel hozzájárultak a nap sikeréhez!
Kalló Mihályné
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Karácsonyi adomány
A helyi katolikus karitász és a református közösség önkéntesei, a
megyei karitász munkatársai valamint a közmunkások december
17-én délután fogadták Sárszentmiklóson illetve Sárbogárdon azt
a kamiont, mely a város és a környékbeli települések 1600 rászoruló családja részére hozott a háztartásban hasznosítható európai
uniós adományokat. Ezeket szétosztva, saját autójukat, idejüket
áldozva juttatták el a nélkülözõ családokhoz. Jó volt látni a közös,
önzetlen segíteni akarás sürgés-forgását, mely sokaknak teszi
könnyebbé, szebbé az ünnepnapokat évrõl évre.
HKV

Lapszemle 1912 karácsonya
A száz évvel ezelõtti Sárbogárd és Vidéke három
utolsó decemberi számát nehéz néhány sorban
összefoglalni. A cikkek kavalkádjából elsõsorban az ünneppel kapcsolatosakat emeltük ki.
Elsõként álljon itt Forgács Endre Karácsony címû
vezércikkének részlete, amely lenyomata a háborús feszültségektõl terhelt kornak: „Szálljatok,
szálljatok égi jó angyalok erre a szerencsétlen
földre, ahol a gonoszság, hazugság, szédelgés
tobzódnak, ahol az embereknek véres vágóhídja
ad munkát napról-napra két vagy több országnak s azok fiainak. Mert a mi tökéletlen erkölcstanunk jogosnak mondja a háborút s így megszenteljük a tömeggyilkolást. Jöjjetek jó angyalok! Várunk benneteket. Segítsetek megtalálni
az eszközt annak a rettenetes válságnak szelíd
eszközökkel való megtalálására, melyben az
egész európai társadalom gyötrõdik. Mert kidobta maga alól az örök fundamentumot, a Krisztust, vagy más néven a Szeretetet. (…) Mi a
szent karácsony ünnepén, mikor „Krisztus
urunknak áldott születésén angyali verset mondunk” – borzadva tekintünk a társadalomra, ahol
a jóindulat hiányzik minden viszonylatában; gyûlölet és bizalmatlanság, sarlatizmus és ravaszság mindenütt. És mégsem veszítjük el reménységünket. Várunk – mint az öreg Simeon – arra
az idõre, mikor a Szeretet hierarchiája lesz kiterjesztve mindenkire, mikor Ézsaiás szerint a lándzsák és kardok a vasat ekevassá alakítják át.”
Szintén Forgács személyéhez kapcsolódik egy
beszámoló. Érdemes megjegyezni, hogy a hírben szereplõ Csanády Sándor lett késõbb az
1920-ban indult gimnázium igazgatója: „A református lelkész vasárnap, decz. 22-én ismét vallásos összejövetelt rendez az Andrássy-úti iskolában. A mikor is maga a lelkész bibliát magyaráz,
felolvasást tart Csanády Sándor, a nagykõrösi
gimnázium kitûnõ végzõ növendéke. Helybül felolvas Zeles Mariska s két iskolás növendék is
szerepel.”
A hírhez indoklás is tartozik, s ez nem vet valami
jó fényt Sárbogárd akkori lelki arculatára. Mintha a sokat emlegetett sár nemcsak anyagi, hanem szellemi mivoltában is jelen lett volna a községben: „A lelkész czélja ezekkel az összejövetelekkel a vallásosság ápolása, s azért rendezi az
iskolában, mert a templomot vasárnap délután a
hívek nem látogatják. A templom üres, ellenben
a kocsmák jócskán tele vannak. Szomorú tünet,
hogy templom csak három van a községben, az

is gyakorta üres. Kocsma lehet vagy tizenhárom,
s annak mindig van nagy közönsége ad majorem
Dei glorium.”
Egy másik idézet még negatívabb kritikával illeti
a helyi viszonyokat: „A karácsony szépséghibái.
Népünk legnagyobb ünnepe a karácsony sok
külsõ és belsõ ok miatt. De a mi a zordon múltban érdekes vagy tán értékes lehetett nyelvészeti, népköltészeti szempontból, azt a mai kor
már nem örömnek veszi és odautalja a zordon
múltba, ahol megtermett. Így a karácsony esti
kántálást, amelyben kisebb-nagyobb gyerekek
éktelenül csúffá teszik az énekeket, de a karácsony szent ürügye alatt gyûjtögetnek a titkos
czigarettára vagy az „apjuknak” karácsonyi pálinkára valót. A betlehemesek már kiveszõben
vannak. Jobb is. Semmi ünnepi nincs abban,
hogy a kalendáriom keshedt lapjaiból, s egy pislogó istállómécsbõl összecsirizezett „Betlehemet” hordtak, s kékülõ ajakkal nyögték a kedves
rigmust: „… Ugyan József mit gondóltál! Hogy
istállót választottál…Ilyen kutya hidegbe…!
Abban nincs vallásos jel, hogy a betlehemesek
olykor tiltott viszonyba keveredtek a kamrában
függõ kolbászokkal és oldalasokkal. Az ünnepi
bálok is szépséghibái a karácsonynak. Az ünnep
másodnap estéje már a szilaj ricsajos mulatságé. Kezdõdik az ünnep a templomi oltárnál és
végzõdik a sörös hordóknál, ahol tótágast áll a
hangulat a fiatalságban. S nem ritkán az ünnep
után a doktornak akad foltozó munkája. Az este
divatos pufogtatást, az eszeveszett lövöldözést
meg a hatóságnak kellene betiltani, mert az sem
illik az ünnepi est szent csendességéhez.”
S mit tudhatunk még meg a 1912-es karácsonyról? Például azt, hogy fekete volt: „Csúnya fekete
köntöst öltött magára az idei karácsony. Nem hiába, hogy felment a szõrmék ára, a fehér hermelinpalást elmaradt, mint már mindgyakrabban az
utóbbi években. A Jézus születésének örvendezõ „köszöntõ gyermekek”-re is rossz idõ járt.
Esõben, térdigérõ sárban, ha egy-kettõ nekivágott is a barátságtalan estének, csakhamar felhagyott vállalkozásával és hazatért. A kártya is
legfeljebb babra ment, hisz nem termett ezidén
friss, ropogós papirhéjju dió. A gyermekek öröme sem volt így teljes, csakúgy mint a felnõtteké, kiket ennél sokkal komolyabb aggodalmak
zavartak meg. Hazajöttek a diákok, egypár katonagyerek, de sokja csak levelet küldhetett,
szomoruat, elkeseredettet, minek olvastára nem

egy könnycsepp gördült végig a gondoktól megbarázdált, mosolytalan arczokon…”
S még hadd illesszünk a végére egy örömteli
eseményt az ünneppel kapcsolatosan: „Özvegy
Prepeliczay Eleõdné Korponay Aranka uraszszony egy nagy dobozban, külön-külön ízlésesen
elrendezve, újévi ajándékul egy csomó
czukorkát ajándékozott a helybeli ref. kisiskolásoknak, a szorgalmasabb tanulók közötti szétosztás czéljából. A kedves figyelemért ezuton mond
köszönetet a gyermekek nevében az iskola tanítónõje.”
A köszönõ szavak feltehetõen Nagy Etelka tanítónõtõl származnak. De ki is volt az adományozó,
kinek neve többször is feltûnt az újságban? A
dercsikai Huszár család leszármazottja, akirõl
Borovszky Samu Magyarország vármegyéi és
városai c. munkájában ezt írta: „Prepeliczay
Eleõdné, szül. Korponay Aranka író. 1890-ben
Vágszerdahelyi Prepeliczay Eleõd postamesterhez ment nõül és ekkor Temesvárra kerülvén, itt
sokat foglalkozott az irodalommal. Megírta a délvidéki várregék egész sorozatát: Gládvár, Bokcsa (Boksán), Monostor és Marzsina, Ilyédvára
(Illádia), Keve (Kubin), Pethvár, Facsád (Facset),
Somlyó (Szemlak), Maros-Eperjes, Lugas
(Lugos), Barkányvára, Krassófõvára, Solymos
és Lippa, Kövesdvára. Ezeket felolvasta az
„Arany János-Társaság” felolvasó ülésein és
megjelentek a társaság évkönyveiben. Õ vetette
föl az eszmét, hogy Maderspach Károlynénak, az
1849-ben vértanúságot szenvedett hõs aszszonynak a délvidéki hölgyek emléket állítsanak.
Mint özvegy, jelenleg Sárbogárdon él. Irodalmi
érdemeit az Arany János-Társaság is méltatta,
midõn õt 1907-ben rendes tagjául választotta.
Említett mûvein kívül még számos várregéje és
történeti dolgozata jelent meg a napilapokban,
melyek közül a Délvidékre vonatkozók: Délmagyarország regényes multja (regény), Temesvár
multja, Temesvári Pelbárt, A régi Temesvár, Temesvár legöregebb embere, Történelmi emlékek, stb. Önálló mûvei: Legendák és mesék
(1907. két kiadás). „Költészet bolondjai” czímû
bohózatát 1900 április havában elõadták a temesvári városi színházban.”
(-b -n)
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Mosolyogj az alacsony
vérnyomásért!
Egy egyetemistának rengeteg lehetõsége van arra, hogy ismereteket szerezzen, bontogassa szárnyait, és hogy megalkossa világmegváltó terveit – hiszen fiatalon mindenki meg akarja gyógyítani
az egyre betegebb világot.
Szeptember óta konferenciáról konferenciára járok, ahol nagyon
sokszínû elõadásokat hallgatok minden témában, legyen szó irodalomról, történelemrõl, vagy pszichológiáról, és még sorolhatnám. A napokban egy igazán különleges elõadásra ültem be. A címe: „A globális jóllét növekedését támogató személyiségtényezõk”. Egy újabb szelet a világmegjavító tervhez – gondoltam.
Az elõadásban a saját boldogságunkról volt szó, mégpedig elrugaszkodva a „szerintem így van” felfogástól, ugyanis tudományos
alapokra helyezett elõadás volt. Furcsa, hogy milyen sok ember
áll néhány teszt és kérdõív kitöltése mögött; több évtized munkájáról beszélünk, amikor a boldogság tudományos következményeit keressük. De a lényeg: a boldogság mindenre jó … vagy a
boldogságtól minden jó.
A mosoly csökkenti a stressz intenzitását, méregteleníti a szervezetet és kiváló vérnyomáscsökkentõ. De nem mindegy, hogyan
mosolygunk. A sztenderd mosoly, amikor mindenféle érzelem
nélkül, csak kicsit felfelé görbül a szánk széle, mert úgy illik, az
azért nem az igazi. A Duchenne-mosoly az a spontán mosoly, amikor a szem körüli izom is mozgásba jön, s mondanom sem kell,
hogy ez a leghatékonyabb stresszoldó mosoly. Akárhogy is
mosolygunk, attól csak jobban érezzük magunkat.
A jóllétnek ezen kívül még több összetevõje van. Fontos, hogy
elégedettek legyünk az életünkkel, fogadjuk el önmagunkat és legyenek céljaink, de nagyon sokat jelent a szociális elfogadás, hozzájárulás és integráció is, valamint hogy értékelni tudjuk az élményeinket. A hálaadás és a megbocsátás a „virágzáshoz” vezet, ami
a tartós boldogságot eredményezi. Ezekhez a dolgokhoz senkinek nem kell életmódot váltani, csak felismerni a környezetünkben bekövetkezõ jó dolgokat. Apropó környezet: a kutatók megállapították, hogy a boldogságot csupán 10 %-ban befolyásolják a
környezeti tényezõk, míg 50 %-ban genetika, 40 %-ban pedig
akarat.
A kutatók még azt is mondják, hogy akkor beszélhetünk jóllétrõl,
ha a pozitív és negatív élményeket (legalább) 3:1 arányban éljük
át.
Tudom, mindez nagyon szép és jó, de e nélkül a tudás nélkül is tudunk mosolyogni. Tegyük hát!
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Kulka-est sanzonokkal
Dallal köszöntött mindenkit Kulka János hétfõn este a díszteremben. Sokan jobbára filmekbõl ismerhetik, pontosabban inkább a
Szomszédok címû filmsorozat mentõorvosaként, Mágenheim
Ádámként. Persze, szinkronszínészként is hallhatják a hangját;
például a mogorva dr. House, azaz Hugh Laurie-nak kölcsönözte
hangját. Számtalan karaktert formált meg filmen és színpadon
egyaránt, Shakespeare III. Richárdjától a Bánk Bánon át a Kaméleon Marton doktoráig. Ám a színészkedés mellett még dalokat is
ír, s ad elõ. Az esten két albumnyi munkájából válogatott össze
egy színes, zenés estét a színmûvész. A sanzonokat kedvelõk igazán jól érezhették magukat.

Menyhárt Daniella

A hallgatóság szép számban töltötte meg a díszterem székeit. A közel másfél órásra nyúló rendezvényen több korosztály is
képviseltette magát. A
Kossuth-díjas
mûvész
megcsillogtatva ének- és
nyelvtudását egy francia
nyelvû dallal is kedveskedett a közönségnek. Mint
mondta, ezt a dalt azért is
szereti, mert teljesen máshogy hangzik egy nem
anyanyelvünkön megszólaltatott dal.
Felcsendült többek között
a Valahol Európában fõcímdala, elringatott a Ha
volna valaki címû dal és a
Hallelujaht is meghallgathattuk.
A bensõséges est zárásaként többen is körülvették
Kulka Jánost egy dedikálás erejéig, aki szívesen fogadta a bókokat, miközben személyes üzeneteket
írt a könyvek kemény fedelének belsejébe.
Hargitai Gergely

Évzáró koncert Miklóson és Bogárdon
Múlt héten csütörtökön este öt órakor tartották meg a Violin zeneiskola tanulói zenés estjüket. A nagy létszámban, fõleg szülõk jelenlétében megrendezett mûsoron a hangszeresek bemutathatták tudásukat. Rajtuk kívül Szummer Ádám egy áriát játszott trombitán – ezzel
kedveskedett a közönségnek –, az iskola énekkara pedig karácsonyi
válogatást adott elõ. Mivel karácsony elõtt vagyunk, fõleg ehhez kapcsolódó dalok, énekek csendültek fel a hangszeresektõl is. Az itt
föllépõ diákok nagy része a Kippkopp Óvodában is fellépett.
December 17-én hétfõn tartották karácsonyi mûsorukat a sárbogárdi
zeneiskola diákjai a mûvelõdési házban. Nagy lelkesedéssel készültek
már hetek óta a kis nebulók erre a délutánra, melyet számos nézõ
hallgatott meg. A délutánon többek között fellépett Papp Petra, aki a
Mennybõl az angyalt furulyázta el, Gazsó Anna fuvolán a Hull a
hó-val ajándékozta meg az érdeklõdõket. De rajtuk kívül fellépett
még sok tehetséges kis lurkó is. A mûsor végén közös énekléssel ünnepelték meg az elmúlt évet.
Mágocsi Adrienn, Hargitai Gergely
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BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
IX. forduló
Toledó 2005–FLD Ászok Ásza 2:8 (1:3)
Vezette: Böröndi G.
Toledó: Fûrész – Dombi Z., Csuti, Dombi V., Barabás R.
Csere: Barabás B., Kiss.
FLD Ászok: Farkas – Magyar, Lakatos, Kuti, Bor.
Csere: ifj. Bor, Mihalkó.
1. perc: két lövés! Egy ide, egy oda. 2. perc: Kuti lövése Fûrész lábáról a mezõnybe vágódott. 3. perc:
Bor hosszan vette át a labdát. 4. perc: Dombi Z. elõl
Farkas tisztázott. 5. perc: Dombi Z. lövése Farkasban akadt el. 7. perc: Bor fejese a kapuban kötött ki.
8. perc: ifj. Bor növelte az elõnyt. 9. perc: Bor lõtt
kapu mellé. 10. perc: Barabás R. hagyott ki nagy
helyzetet, majd a következõ támadásból gólt szerzett. 11. perc: Bor lövését Fûrész Csuti elé ütötte,
akinek lövését Farkas védte. 12. perc: ifj. Bor lövése a kapufán csattant. 14. perc: Mihalkó lövését
Fûrész szögletre ütötte. 15. perc: Bor lövését Kiss
blokkolta. 17. perc: Kuti lövését Fûrész ismét csak
kiütni tudta szögletre. 19. perc: sakk-matt után Bor
lövése kapu mellé szállt. 20. perc: egyedül hagyták
Bort, akinek elsült a bal lába, Fûrész csak a kapuból
vette ki a labdát. 25. perc: ifj. Bor találatával tovább
nõtt az elõny. 29. perc: Barabás lövését Farkas biztosan védte. 31. perc: Bor a kapufát találta telibe.
32. perc: szépen kidolgozott helyzet után Lakatos
lõtt gólt, majd a következõ támadásnál a kapufát
találta el. 33. perc: Lakatos szögletét Bor lõtte be.
35. perc: Dombi Z. szépített. 36. perc: Bor lövése a
bal felsõ sarokban kötött ki. 39. perc: ifj. Bor kiszolgálta apját, aki beállította a végeredményt.
Góllövõk: Barabás, Dombi Z. ill. Bor 5, ifj. Bor 2, Lakatos.

Extrém–Sárkeresztúr Kike 1:4 (1:1)
Vezette: Böröndi G.
Extrém: Németh – Flõgl, Dévényi, Szabó, Horváth
D.
Csere: Horváth T., Juhász.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Vörös, Hajdinger,
Geiger, Sütõ.
Csere: Kiss, Madár, Szauervein.

A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Horváth D. ill. Vörös, Szauervein 2, Sütõ,

Spuri–Twister Galaxy 2:9 (1:4)
Vezette: Tóth I.
Spuri: Lajtos – Palásti, Gál, Huszár, Bor.
Csere: Twister: Boros – Balogh, Szabó, Simon, Kaló.
Csere: Bognár I., Bognár T., Killer I., Salamon,
Szántó.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Palásti, Gál ill. Kaló 4, Bognár T., Simon,
Killer, Salamon, Szabó.
Sárbogarak–Cece Old Boys 2:5 (0:3)
Vezette: Tóth I.
Sárbogarak: Gábris – Dizseri P., Rigó, Kasza,
Mondovics.
Csere: Dizseri T., Horváth, Somogyi.
Cece: Fülöp Gy. – Tóth, Szikszai, Fülöp T., Király.
Csere: Szeip, Tar.
2. perc: Király átadását Fülöp T. lõtte kapura, Gábris lábáról a saját kapujának gólvonala mögé jutott
a labda. 5. perc: Tar átadásánál a gólhelyzetbe lévõ
Fülöp T. lyukat rúgott. 6. perc: Király lövése kerülte
el a kaput. 8. perc: Somogyi fejelt kapu fölé. 11.
perc: korszerû támadás után Kasza lõtt kapu mellé.
12. perc: Király–Szikszai–Király volt a labda útja,
utóbbi nem hibázott. 13. perc: Fülöp Gy. bravúrral
védte Horváth lövését. 15. perc: Király egyedül vezette kapura a labdát és nem hibázott. 16. perc: Fülöp T. lövése elakadt Gábrisban. 18. perc: Kasza
erõs lövését Fülöp hárította. 22. perc: Szeip közeli
lövését védte Gábris. 25. perc: Szikszai óriási helyzetet hagyott ki. 27. perc: Dizseri P. lövését Fülöp
Gy. bravúrosan védte. 29. perc: Mondovics átadásából Dizseri P. szépít. 33. perc: Mondovics lövését
Fülöp Gy. védte. 34. perc: Szeip átadása Szikszait
találta gólhelyzetben, nem tudott hibázni. 37. perc:
Kasza lövését Fülöp Gy. beejtette. 39. perc: Király
indította Szikszait, aki egyedül ment kapura és nem
hibázott. A jobbnál jobb helyzeteket kihagyták a
Ceceiek. Maguknak tették nehézzé a mérkõzést.
Góllövõk: Dizseri P., Kasza ill. Fülöp T., Király 2,
Szikszai 2.

Sárszentmiklós öfi–
Légió 2000, Pentagri 2:3 (0:1)
Vezette: Böröndi G.
Sárszentmiklós öfi: Plézer – Palotás, Tóth, Deák,
Killer.
Csere: Derecskei, Kiss Szepesi.
Légió: Szilágyi – Németh, Pálinkás, Imre, Kelemen.
Csere: Baki, Csuti, Huszár, Örkényi, Szilágyi B.
3. perc: Kelemen szabadrúgása Killerrõl vágódott
le. 4. perc: Tóth lövését Szilágyi védte. 5. perc: Pálinkás lövését Plézer biztosan fogta. 8. perc: Kelemen lövése Plézer hátáról pattant a kapuba. Szerencsés gól! 9. perc: Killer lövése Szilágyi lábáról
szögletre vágódott. 12. perc: Deák fejesét Szilágyi
bravúrral védte. 14. perc: Killer fejesét is védte Szilágyi. 15. perc: Tóth kapásból magasan a kapu fölé
lõtt. 16. perc: Killer centiméterekkel lõtt a kapu
mellé. 17. perc: Tóth lövést Szilágyi a kapu fölé tolta. 19. perc: Szepesi lõtt kapu mellé. 22. perc: Németh fejelt kapu mellé. 25. perc: Baki lövését védte
Plézer. 28. perc: Kiss lövését Szilágyi védte. 31.
perc: kijátszották a Légió védelmét és az üres kapuba gurított Szepesi. 33. perc: Kelemen nagy helyzetet hagyott ki. 36. perc: Kelemen vezetéshez juttatta csapatát. 37. perc: Deák egyenlített. A kezdés
után Kelemen mesterhármasával alakult ki a végeredmény. Nagy taktikai csata alakult ki a két csapat között, melybõl a Légió került ki gyõztesen.

Góllövõk: Szepesi, Deák ill. Kelemen 3.
Õszi végeredmény:
1. FLD Ászok Ásza
2. Sárkeresztúr Kike
3. Extrém
4. Légió 2000, Pentagri
5. Sárszentmiklós öfi
6. Toledó 2005
7. Twister Galaxy
8. Cece Old Boys
9. Spuri
10. Sárbogarak

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
7
7
6
4
3
3
2
1
1

2
1
1
-

- 55:6
240:19
245:25
324:19
537:32
424:33
534:32
718:46
715:48
817:49

Góllövõlista:
1. Bor József, Lakatos Károly – FLD Ászok Ásza,
16-16 gól.
Gróf Ferenc

DUPLÁZOTT A MIKLÓSI U9-ES FOCICSAPAT!
December 8-án a zámolyi Mikulás-kupára kapott meghívást a korosztályos miklósi csapat.
Öt csapat részvételével igazi küzdelmeket, látványos, nagyon szép csapat- ill. egyéni megoldásokat láthatott a szép számú nézõközönség.
A miklósi csapat mind a négy mérkõzését megnyerve, 57 rúgott góllal
nyerte meg a tornát. A legjobb játékos a miklósi Bögyös Bálint lett, aki
egymaga 25 gólt lõtt.
1. Sárszentmiklós, 2. Bicske, 3. Zámoly, 4. Csákberény, 5. Aba.
Másnap Mezõfalvára voltunk hivatalosak. Itt már visszatérõ vendégek
vagyunk a minden évben megrendezett mezõfalvai Mikulás-kupára. Tavaly sikerült ebben a korosztályban nyerni, és szerettünk volna duplázni.
Kicsit fáradtabbak voltunk, kicsit kellett a szerencse is, de ami a legfontosabb: az aranyérmet a miklósi focisták nyakába akasztották. Ezen a
tornán a csapat legjobb játékosa Deák Soma lett.
1. Sárszentmiklós, 2. Rácalmás, 3. Mezõfalva, 4. Baracs, 5. Rácalmás
II.
Szép volt, fiúk!
Sallai Attila korosztályos edzõ

27
21
21
18
12
11
10
6
4
3
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HÍREK, ESEMÉNYEK

Közösen otthonunk
biztonságáért
Közeleg a karácsony. Az adventi készülõdés idején és az ünnepek
alatt hosszabb–rövidebb ideig maradunk távol otthonunktól. Ezt
gyakran kihasználják a betörésre szakosodott elkövetõk. Azért,
hogy mindenkinek kellemesen és gondtalanul teljen a karácsony
és a szilveszter, kérjük, fokozottan ügyeljenek saját és környezetük ingatlanjaira!
A rendõrség tapasztalati szerint a családi házas övezetekben a betörések száma a téli és az ünnepi idõszakban megemelkedhet. Tekintettel arra, hogy gyakrabban vagyunk hosszabb–rövidebb ideig
távol az otthonainktól, valamint korábban sötétedik, ezeket a körülményeket használják ki a betörõk a bûncselekmények elkövetéséhez. A betörõk jellemzõen a bûncselekmény helyszínén elõzetesen „terepszemlét” tartanak, vagyis megfigyelik a lakókörnyezetet és kifigyelik a lakók szokásait.
Kérjük a lakosságot, hogy ha elutaznak, kérjék meg a szomszédokat vagy családtagjaikat, hogy fokozottabban figyeljenek házukra,
udvarukon lévõ értékeikre!
Amennyiben lakókörnyezetében gyanúsan viselkedõ, idegen személyt, autót észlel, lehetõség szerint jegyezze meg a jármû rendszámát, típusát, színét. Alaposan figyelje meg a személyt/személyeket, hogy esetlegesen késõbb pontos személyleírást tudjon adni róluk. Bátran hívja hatóságunk ingyenes 107-es, vagy 112-es
segélyhívószámát, információival nagyban segítheti a hatóság
munkáját!
Amennyiben megtörténik a baj, betörtek otthonában, azonnal értesítse a rendõrséget, ne menjen be az otthonába, ne nyúljon semmihez, mert ez nagyban megnehezíti a nyomok rögzítését.
Amennyiben betörést észlel lakókörnyezetében, azonnal értesítse a rendõrséget! Lehetõség szerint figyelje meg alaposan az elkövetõt, vagy elkövetõket, hogy késõbb pontos személyleírást tudjon adni róluk. Figyelje meg, milyen irányba és hogyan menekült a
tettes, gyalogosan, vagy autóval. Amennyiben valamilyen jármûvel, akkor próbálja megjegyezni annak forgalmi rendszámát, típusát, színét.
Amennyiben betörést észlel, ne legyen közömbös, mert legközelebb Ön is áldozattá válhat!
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Árokba csapódott

Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Közlekedési balesethez riasztották a katasztrófavédelem sárbogárdi hivatásos tûzoltó egységeit december 17-én, hétfõn, délután. A 61-es fõúton, Alap és Cece között egy személygépkocsi az
árokba csapódott. A balesetben egy ember a helyszínen életét
vesztette, a mentõk két sérültet szállítottak kórházba.
A mûszaki mentésben a sárbogárdi hivatásos tûzoltók vettek
részt.
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Tévelygõ fiú
A sárbogárdi rendõrök Sárbogárdon a Mátyás király utcában intézkedtek egy ittas férfivel szemben. A személy apja ugyanis bejelentést tett a rendõrségre arról, hogy fia erõsen ittas állapotban
tért haza a kocsmából, és félnek tõle. Tekintettel arra, hogy a férfi
agresszív volt, és többnapos, ellátatlan sérülések voltak rajta, a
járõrök mentõt kértek hozzá, akik rendõri kísérettel beszállították a férfit a kórházba.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Székesfehérvári Rendõrkapitányság bûnmegelõzési alosztály

Télen is biztonságban
A téli idõjárásból adódó rendkívüli helyzetek hatékony megelõzése érdekében összehangolt intézkedésekre van szükség. A felkészülési és védekezési tevékenységet a résztvevõ közigazgatási
szervek és önkéntes szervezetek bevonásával a katasztrófavédelem koordinálja, míg rendkívüli helyzetben a kormánymegbízott
azonnali intézkedésre jogosult. Hasonló jogkörrel rendelkeznek
majd 2013. január 1-jétõl a járási hivatalok vezetõi.
A téli idõjárásból adódó felkészülési és védekezési feladatok
összefogásával tovább erõsödött a védelmi igazgatási rendszer.
Fejér megye lakossága a rendkívüli idõjárási körülmények között
is számíthat az állami szervek segítségnyújtására. A legfontosabb
cél a lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdasági és
a kritikus infrastruktúraelemek biztonságos mûködésének védelme.
A felkészülés részeként a téli rendkívüli idõjárási helyzetek felszámolásában érintett szervek és szervezetek felmérték, milyen
eszközök állnak rendelkezésre a védekezéshez.
December elején a havazás és a hideg idõ miatt már több alkalommal riasztották a katasztrófavédelem tûzoltó egységeit árokba csúszott jármûvekhez. A téli szolgálat megerõsítésére, valamint a rendkívüli helyzetek során elengedhetetlen gyors reagálás
érdekében a katasztrófavédelem további három terepjárót helyezett készenlétbe a megyében, amelyek a Közútkezelõvel, a mentõszolgálattal és a rendõrséggel szükség esetén mentõosztagként
vesznek majd részt a védekezésben.

Az összehangolt feladatellátás másik lényeges célja, hogy a téli
idõszakban senki ne maradjon egyedül, különösen a nehéz helyzetben élõk, és az idõs, egyedülálló emberek ne kerüljenek veszélybe. A legrászorultabb településeken élõknek a Belügyminisztérium idén is támogatást nyújt tûzifa vásárlásához egymilliárd forint értékben. A programban országosan összesen 1625 önkormányzat vesz részt. A szociálisan rászorult emberek körérõl a
helyi önkormányzat dönt.
A hajléktalanokat ellátó melegedõhelyek teljes kapacitással mûködnek, a fagypont alatti éjszakákon minden férõhely foglalt Fejér megyében. Emellett figyelõszolgálatok is mûködnek azok biztonsága és egészségének megóvása érdekében, akik az éjszakákat
télen is a szabadban töltik.
Az eredményes megelõzés érdekében ugyanakkor fontos, hogy az
állampolgárok is felelõsséget vállaljanak saját biztonságukért. A
felkészülési idõszakban a katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján tájékozódhatnak a megelõzési lehetõségekrõl, valamint a
meteorológiai elõrejelzésekrõl, a várható csapadékról és hõmérsékletrõl, hogy tudatosan tervezhessenek elõre. Katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet esetén közérdekû közleményekben, a
helyi rádiókban és internetes újságok oldalain tájékoztatja a lakosságot a katasztrófavédelem, így a legfrissebb információk szinte azonnal eljutnak az állampolgárokhoz.
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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HITÉLET / KÖZLEMÉNYEK

Az öreg kabát
Néhány évvel ezelõtt férjem divat iránti érzéke még meglehetõsen fejletlen volt. Így
történt, hogy vett magának egy egysoros,
sápadtszürke öltönyt, ami úgy nézett ki,
mintha a nagypapáról maradt volna rá.
Amikor az egyik szenteste családomat vacsorához hívtam, látom, hogy férjem ennek az öltönynek a zakóját vette fel. „Valóban aranyos a drágámtól, hogy igyekszik
kiöltözni erre az alkalomra” – gondoltam
magamban. – „De éppen ezt az ócska zakót…”
Szépen alakult az este, a nappaliban kedélyesen elhelyezkedtünk. Amikor férjemen
közös játékunk alatt még mindig ez a zakó
volt, már nem tudtam tovább türtõztetni
magam. Megkérdeztem, nincs-e melege,
nem érzi-e kényelmetlenül magát, és nem
akarja-e végre levetni a zakóját. Erre megjegyezte:
– Tudod, hogy van ez a régi zakókkal… – és
sokatmondóan mosolygott.
– Igen, gyakran talál valamit az ember a
zsebében – vágtam rá.
Végre derengeni kezdett… Nevetve kutattam át a zakót. Belsõ zsebében két hangversenyjegyet találtam Beethoven kilencedik szimfóniájára, mely egy férjemmel eltöltendõ szép este ígéretét is megtestesítette. A zakót kezdettõl fogva csak ötletes
„csomagolásnak” szánta!
Forrás: Elisabeth Mittelstadt:
Hadd üljek le a csillag mellé…

Templomi irodalom
Rendhagyó irodalomórára ültünk be a padba Alapon, ám nem
az iskolában, hanem a református templomban. Volt tanítványa, Szabó Julianna lelkipásztor meghívására Leszkovszki Albin, a Petõfi Sándor Gimnázium nyugalmazott tanára beszélt
az egybegyûlteknek József Attila Istenhez fûzõdõ viszonyáról,
széleskörû áttekintést adva jeles költõnk pályafutásáról, életútjáról.
Kikerülhetetlen megjegyezni – s ez elhangzott az „irodalomórán” is –, hogy manapság kevesen olvasnak könyveket, pláne kevesen verseket. Pedig
ugyanolyan nemes csemege egy vers ízlelgetése szavanként, mint mondjuk egy desszert,
vagy egy pohár bor elfogyasztása ebéd után.
Leszkovszki Albin elõadása igazi szellemi felfrissülést nyújtott számunkra, s számos aspektusból világította meg József Attila személyiségét, korát, verseinek, költészetének
egyedi vonásait.
Az irodalomórát Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus-ának a református énekeskönyvbõl énekelt sorai keretezték, s a Miatyánkot illetve a lelkészi áldást megelõzõen a hittanosok kis csapata szavalta el József Attila Betlehemi királyok címû költeményét.
Az alkalom melegszívû szeretetvendégséggel zárult.
Hargitai–Kiss Virág

Köszönet
Mindenkinek, aki a jövedelemadója 1
%-át adományozta egyesületünknek,
nagyon megköszönjük a segítségét! A
jövõ évben is számítunk az Önök támogatására!
Várjuk új támogatók jelentkezését!
Adószámunk: 18491074-1-07.
Ezúton kívánunk mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendõt!
Sárréti Íjász Club

Köszönet

Meghívó

Az Árva Bethlen Kata Alapítvány köszönetet mond azoknak, akik 1 %-os
felajánlásokkal segítették a szervezet
munkáját. 2012-ben a felajánlásokból
366.904 Ft gyûlt össze. Ebbõl a sárbogárdi református egyház idõsek otthonának mûködését segítjük.

Alap községben 2012-ben is kezdetét
vette immár hagyománnyá váló karácsonyi programsorozatunk, az „Angyalvárás Alapon”, melyre szeretettel várjuk a környezõ településekrõl érkezõ
látogatókat is.

Kérjük, hogy az elkövetkezõ évben is támogassák munkánkat felajánlásokkal.
Adószámunk: 18483118-1-07.

December 20-án, csütörtökön,
16 órától a Millenáris Parkban
megszervezzük

Mindenkinek áldott, békés ünnepeket
kíván az Árva Bethlen Kata Alapítvány
kuratóriuma!

A FORRALT BORT
KÉSZÍTÕK VERSENYÉT.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Az alapanyagot és a hozzávalókat (pl.
bor, bogrács) minden résztvevõnek saját magának kell biztosítania.

MEZÕ FERENCNÉ
született Kiss Anna
életének 85. évében elhunyt.
Temetése december 20-án,
13 órakor lesz a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

2012. december 20. Bogárd és Vidéke

Méhes Lajosné polgármester

Áldott, békés
karácsonyi ünnepeket
és eredményekben
gazdag új esztendõt
kívánnak
a tinódi
szüreti szervezõi.

„Diós, mákos kalácsot,
Tiszta, boldog karácsonyt.
Üljünk vidám ünnepet,
Jézuska megszületett”
(magyar karácsonyi ének)

Meghívó
Szeretettel várjuk karácsonyi
hangversenyünkre
2012. december 20-án,
csütörtökön, 16.30 órai kezdettel
a sárszentmiklósi
katolikus templomba.
Szerepelnek: a Sárszentmiklósi Általános Iskola énekkara, 5. osztályos tanulói, a Zeneiskola hangszeres szólistái.
Vezényel: Horváth Ferencné.
Közremûködik: Jákob Zoltán, dr. Huszár Klára, Bõjtös Attila, Vitéz Mariann.
Áldott karácsonyi ünnepeket, boldog új
esztendõt kívánunk!
Mûsor:
Kezdõének: Dicsõség – Horváth Zs.,
Szummer Á.
Szép csillagos az ég – énekkar
Tengernek fényes csillaga – énekkar
Betlehemesek, regösök – 5. osztály
Eszterházy Pál: Harmonia Caelestis 2. tétel –
Huszár A., Furák A., Strasszer V., Strasszer B.,
Nyikos N., Danicsek F.
Bach: Parasztkantáta – énekkar, dr. Huszár K.,
Vitéz M.
A négy gyertya
Adventi hírnök – énekkar, dr. Huszár K., Vitéz M.
Kodály: Karácsonyi pásztortánc – énekkar, dr.
Huszár K.
Hóban ébred – énekkar
Eszterházy Péter írása
An Angel to Watch Over Me – Bátai N.,
Nyikos N.
Caccini: Ave Maria – énekkar, dr. Huszár K.
Maurice Green: Trombita-dallam – Szummer Á.
Karácsonyi énekek – énekkar, közös ének
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Adventi
vasárnapok
Sárkeresztúron

Immár harmadik éve gyújtjuk meg a gyertyákat a falu adventi koszorúján az egymást követõ vasárnapokon Sárkeresztúron. Minden évben egy kis ünnepség,
szeretetvendégség is társul a gyertyagyújtásokhoz.
Az idén a gyönyörû koszorút Bori Mónika
készítette el.
Az elsõ vasárnapon Zékény Erika hitoktató gyújtott gyertyát és hirdette Isten igéjét
az egybegyûltek között. A kamarakórus
volt a vendéglátó. Sok szép kórusmûvel és
szívhez szóló idézetekkel tették emlékezetessé az elsõ vasárnapot. Ezen az alkalmon
megható meglepetés is érte a nézõket.
Bódás Jánosné Borika idõsebb helybeliekkel való beszélgetések alapján történetet
olvasott fel a helyi karácsonyi hagyományokról.
A második alkalommal Bognár Károly katolikus plébánostól hallhattuk az erre a
napra rendelt evangéliumot, majd az idén
alakult néptánccsoport tagjai egy népi karácsonyi szokás felelevenítésével kedveskedtek. Ezen a napon érkezett meg a gyerekekhez a Mikulás is. A kicsik nagy örömmel szavalták és énekelték a kis köszöntõiket. Amíg a felnõttek forralt bor és tea
mellett beszélgettek, a gyerekek különféle
karácsonyi apróságokat készíthettek, szép
képeket színezhettek.
A harmadik vasárnapon Szilágyi Dénes református lelkész hirdette köztünk Isten
igéjét, majd az iskola dolgozóinak mûsora
következett. A szeretetrõl, az emberi kapcsolatokról szóltak az énekek és a versek.
Az elsõ két gyertyagyújtás között karácsonyi kézmûvesestet szervezett a Hölgyklub.
Az elmúlt évben a kamarakórus indította
el ezt a kezdeményezést hagyományteremtõ céllal. Karácsonyi dekorációkat készítettünk a település közintézményeinek
és barátainknak.
Így készültünk a karácsonyra adventi idõben.
Kovács Györgyné

KÖZÖSSÉG
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Közös karácsonyi ének
Szívmelengetõ kórushangversenynek voltunk részesei vasárnap este a sárbogárdi mûvelõdési házban. Egyrészt mert csordultig teltek a színházterem ülõ- és állóhelyei a zenekedvelõ hallgatósággal, másrészt mert a három fellépõ kórus helybéli volt, harmadrészt
mert több dalt is együtt énekelt az egész terem. Ezáltal igazán családias közösségben
ünnepeltük a karácsony közeledtét.
Mivel január 1-jén lesz 190 éve, hogy Petõfi Sándor meglátta a napvilágot, dr. Sükösd Tamás polgármester köszöntõjét követõen, nemzeti költõnkre emlékezve a házigazda
Huszics Vendel Kórus Leszkovszki Albin Petõfi Szülõföldemen címû költeményére
komponált mûvét adta elõ, majd Bali Dávid kápráztatta el Petõfi kortársának, Chopinnek egy szerzeményével a közönséget zongorán.
A Bogárd-Dal Egyesület szervezésében lezajlott rendezvényen fellépett a Schola Catholica kamarakórus Bakonyi István vezetésével, Molnár Marcell zongora- és Bartalis
Bertalan trombitakíséretével. A nemrég aranyminõsítést kapott kórus szép hangzását,
változatos repertoárját nagy tapssal ismerte el a nézõsereg.

Elolvadtunk a Petõfi Sándor Gimnázium Bereczk Hedvig vezette kórusának kedves kis
gyermekhangjaitól, akik két darabot együtt énekeltek a publikummal illetve a házigazdákkal. Fuvolán kísért dr. Huszár Klára, oboán Vitéz Mariann, zongorán Varnyu Lilla.

Az estet a Huszics Vendel Kórus elõadása zárta, melyben felcsendült számos új és régi
kedvenc mellett Gounod miséje és Kodály Adventi éneke is. A kórust Huszics Vendelné
vezényelte és Huszics Ibolya kísérte zongorán.
Hargitai–Kiss Virág
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Sonkában sült szûzpecsenye fehér babbal
Hozzávalók: 2 ek olívaolaj, 2 ek frissen aprított rozmaring, 1 marék frissen aprított petrezselyem, 2 gerezd fokhagyma, 30 dkg sertésszûz, 4 szelet pármai sonka, só, bors; a körethez: 60 dkg fehér bab (konzerv), 0,5 ek
olívaolaj, 1 db citrom leve, 1 marék frissen aprított petrezselyem.
A sütõt elõmelegítjük 180 fokra. Az olajat elkeverjük a rozmaringgal, a petrezselyemmel és az összezúzott fokhagymával, és átdörzsöljük vele a húst. A
sonkaszeleteket egymás mellé helyezzük, megkenjük a maradék marináddal,
és keresztben ráfektetjük a húst. A húst a sonkával szorosan körbetekerjük,
majd egy sütõedénybe tesszük, és meglocsoljuk egy kevés olívaolajjal. Sózzuk, borsozzuk, majd a sütõben 20 percig sütjük. A babot összekeverjük az olívaolajjal és a citromlével, a sütõedénybe tesszük, és 10 percre visszatesszük a
sütõbe. Tálalás elõtt hozzákeverjük a petrezselymet.

Ünnepi koszorú
Hozzávalók: szárított, aszalt gyümölcsök (barack, szilva, mazsola), 2 ek
zabpehely, 2 tojás, 6 dkg nádcukor, 4 dkg mandulaõrlemény, 6 dkg liszt,
sütõpor, tejföl, 10 dkg olvasztott vaj, rumaroma, vaníliás cukor.
A cukrot a tojásokkal kikeverjük, majd az olvasztott vajat hozzáöntjük, hozzákeverjük a lisztet és az aszalt gyümölcsöket, legvégül a zabpelyhet a tejföllel, a
mandulaõrleménnyel és az aromákkal. Forró sütõbe tesszük, de 5 perc után
csökkentsük a hõmérsékletet, és 160 fokon süssük tovább 40 percen át. A sütõformát elõzõleg vajazzuk és lisztezzük ki, akkor biztosan nem ragad bele.

Citromos csillagok
Hozzávalók: 4 csésze liszt (ez körülbelül 60 dkg), 1 csésze porcukor, 30
dkg vaj, 0,5 csapott kk só, 3 db tojás, 2 tk sütõpor, 2 db citrom leve és reszelt héja, 1 db lime leve.
A lisztet elmorzsoljuk a puha vajjal, s minden hozzávalóval összegyúrjuk. Ezután betesszük a hûtõbe egy-két órára – akár este is elkészíthetjük másnapra
–, és sütés elõtt egy órával szobahõmérsékleten tartjuk. Nagyon vékonyra kell
nyújtani, úgy 2-3 mm vastag legyen, mert a sütõben úgyis megemelkedik picit. A sütõ legyen 160-170 fokos. Akkor kész, amikor a széle kezd rózsaszínûvé
válni.

Mascarpones kocka
Hozzávalók a tésztához: 5 tojás, 3 ek liszt, 2 ek étkezési keményítõ, 5 ek
cukor; a krémhez: 25 dkg-os mascarpone, 25 dkg túró, 2 dl tejszín, 3 lap
zselatin, 1 cs vaníliás cukor, õszibarackkonzerv, porcukor, reszelt citromhéj.
A tésztához a tojások fehérjét kemény habbá verjük a cukorral úgy, hogy a cukrot csak akkor adjuk hozzá kanalanként, amikor már majdnem teljesen kemény
a hab. Hozzákeverjük a tojások sárgáját, majd az étkezési keményítõvel összekevert lisztet is óvatosan beleforgatjuk. Ezt a masszát egy nagy, sütõpapírral
bélelt tepsibe simítjuk és 180 fokos sütõben megsütjük.
A krémhez a túrót mixelõrúddal krémesítjük, majd belekeverjük a reszelt citromhéjat, az ízlés szerinti mennyiségû porcukrot, majd a mascarponet is, végül
vaníliás cukorral ízesítjük. Az õszibarackot leszûrjük és a háromnegyedét felaprítjuk. A zselatint kevés vízben megáztatjuk, kinyomkodjuk, és egy kevés
baracklében a mikróban felolvasztjuk. Langyosan a krémbe keverjük a barackkal együtt. A tejszínt kemény habbá verjük és óvatosan a krémbe forgatjuk. A
megsült tésztáról lehúzzuk a sütõpapírt, függõlegesen kettévágjuk. Az egyik
lapra simítjuk a krémet, rátesszük a másikat. Hûtõszekrényben hagyjuk teljesen megdermedni. Ezután kockákra vágjuk, megszórjuk porcukorral, vagy fehér csokival bevonjuk a tetejét és barna csokival díszíthetjük.
Nem külön kell a kockákat megtölteni, hanem egyben, és utólag felszeletelni.

Szilveszterre „lángdog”
Hozzávalók: virsli, 1 kg liszt, 0,5 l tej, 1 nagy pohár tejföl, 2 kk só, 2 cs szárított élesztõ, olaj a sütéshez.
A virsli kivételével a hozzávalókat összegyúrjuk, így lágy tésztát kapunk, melyet lisztezett nejlonzacskóba teszünk. Pár órára hûtõbe tesszük, de az a legjobb, ha egy éjszakán át pihentetjük, mert a duplájára kel.
Másnap, vagy pár óra múlva kinyújtjuk, kiszaggatjuk, a bõrétõl megfosztott
virslit a tésztába tekerjük, és bõ, forró olajban kisütjük.

2012. december 20. Bogárd és Vidéke

ÜGYVÉD IS VOLTAM
Nem sokkal vacsora után felberregett a kollégium folyosóján a
csengõ, a nép levonult a nagyterembe. Tárgyalás. Gyurit, az ágyszomszédomat odaültették a „vádlottak padjára”, és komoran
szólásra emelkedett az ügyész, a negyedikes Miklós. Elmondta,
hogy szégyenletes ügyben kell döntenie a tagságnak. Van közöttünk egy ifjú, aki durván belegázolt a kollégium szocialista erkölcsi rendjébe. Nem átallta gyalázatos módon meglopni a társait, a
szüleiktõl kapott forintocskákat eltulajdonította, és fagylaltozgatásokra tékozolta.
A légkör szorongató volt, a diákság riadtan hallgatott. Én egyébként is szorongtam, mert az igazgató elsõs létemre engem jelölt ki
védõnek. Gyurival jóban voltam, jókat röhögtünk a hálószobában
villanyoltás után. Egyszer észrevettem, hogy a történelemkönyvembõl kicsente az utolsó tízforintosomat, amelynek értéke ma
legalább ezer forintnak felel meg. (Jól emlékszem, hogy egy gombóc fagylalt akkor ötven fillérbe került.) Más diáktársaktól is lopogatott, s egyszer hirtelen mindez kiderült. A tolvajlás mondhatni átalakította az emberiségrõl alkotott fogalmaimat. Nem értettem, hogy teheti meg valaki, hogy a vele baráti viszonyban levõ
társát meglopja. Ráadásul a fiú semmiféle megbánásnak, zaklatottságnak nem mutatta jelét, egykedvûen ült most is a számára
kijelölt széken, nem szégyenkezett, nem sírt, sõt mintha valami kis
mosolyféle bujkált volna az ajkán, mint aki nem érti, hogy most
miért van ez a cirkusz õkörülötte. Én meg õt nem értettem, zavarba hoztak az emberi együttlét alapvetõ szabályai iránti érzéketlenség jelei.
Mikor az igazgató engem jelölt ki ügyvédnek, megijedtem. Mondtam, hogy nem tudom, mit kell csinálnom. Az igazgató azt mondta, hogy mentõ körülményeket kell keresnem, és azokat fel kell
tárnom a tagság elõtt. Törtem a fejem, hogy mi lehet itt mentõ körülmény, de nem találtam. Az igazgató elvtárs azt tanácsolta, hogy
hivatkozzam Gyuri munkásszármazására. Természetesen elfogadtam a tanácsot, bár nem fogtam fel, hogy miért jelenthet
mentséget Gyuri meglehetõsen alattomos tettére az, hogy az apja
munkás egy gyárban.
Nem tudom, milyen volt életem elsõ és utolsó védõbeszéde. Abban biztos vagyok, hogy nem lehettem valami szuggesztív, ellenállhatatlanul érvelõ ügyvéd. Magam sem voltam képes meggyõzni
magamat arról, hogy a proletár származás mentséget jelenthet a
lopásra. Ha jól emlékszem, nem zárták ki a fiút a kollégiumból, de
nem az én hathatós közremûködésemre való tekintettel, hanem
az õ munkásszármazására való hivatkozással.
Mindez 1950-ben történt, a Rákosi-féle, bolsevik típusú diktatúra
idején. Nem jó emlék. Teljes erõvel folyt a személyiség nevû kozmikus jelenség felmorzsolása. Bevallhatom, hogy ma is van bennem egy nevetséges tétova riadalom, mikor rosszalló véleményt
merészelek megfogalmazni Rákosival szemben, hogy hátha baj
lesz ebbõl. Az én generációmnak akkor alaposan meghajlították a
gerincét, ha ugyan el nem törték.
Ez az apró eset is adalék azok számára, akik jobban akarják érteni
a magyar huszadik század érthetetlen valóságát.
(L. A.)

IDÕJÁRÁS
A karácsony elõtti idõszakban zömében folytatódik a borult, párás, helyenként tartósan ködös idõ. Csütörtökön csupán egy-két helyen lehet gyenge csapadék, péntektõl viszont nyugat felõl nedvesebb levegõ érkezik a Kárpát-medencébe,
így eleinte a Dunántúlon, majd a hét végén másutt is számíthatunk ismétlõdõ, általában gyenge, vagy közepes intenzitású csapadékra, amely vegyesen lehet hó, havas esõ, esõ, esetleg ónos esõ. A gyenge északkeleti szél
délkeletire fordul és az idõszak vége felé többfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hõmérséklet általában néhány fokkal fagypont alatt, míg a
csúcshõmérséklet általában fagypont körül, vagy kevéssel afölött alakul.
www.metnet.hu
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Füstegyleti határozatok
Örömmel tudatjuk a nemzeti füst leendõ és már elkötelezett híveivel, hogy
az Elsõ Pálfai Füstegylet megtartotta elsõ elnökségi ülését.
Az elnökség kihelyezett ülést tartott: mindenki fogott egy széket és kihelyeztük a Koller sörözõ udvarára, majd leültünk. A napirendi pontokat sorra
véve az elnökség perceken belül meghozta elsõ megállapítását, határozatát. Közbekiáltással, szinte egyhangúlag vettük jegyzõkönyvbe az elsõ határozatunkat, miszerint: borzasztó hideg van! Egyes elnökségi tagok nem
találták a szavakat a meghatódottságtól, ezért csak fogvacogással jelezték
egyetértésüket.
Sajnos, az elsõ elnökségi ülés viharosra sikeredett. Orkánerejû (viharos)
szél fújt, ami az elnök úr hajtalan (kopasz) fején okozott némi zavart.
Az elnökség végigtekintett a falu háztetõin, és szomorúan állapította meg,
hogy már a füst sem a régi. Korunk füstje egyszerûen siralmas állapotokat
tükröz. Ezeket a megállapításokat kénytelenek voltunk jegyzõkönyvbe vetetni. Bár a jegyzõkönyvvezetõ a viharos szél miatt nem mindig találta el ceruzájával a jegyzõkönyvként szolgáló 1977-es, hiányos oldalszámú kincses
kalendáriumot.
Az elnökség a füst jelenlegi siralmas állapota miatt a következõket kívánja
javasolni azoknak, akik a késõbbiekben szívügyüknek tekintik a füstöt.
1. Törekedni kell megtölteni tartalommal a füstöt.
2. Egységes füstöt Magyarországnak!
3. Határolódjunk el attól a háztól, ahol a füst tartósan gyenge, átlátszó és
kétszínû!
Zárásként az elnökség megbízta saját magát, hogy dolgozzák ki a helyi füstfigyelõ-rendszert.
Ezúton szeretnénk javasolni, hogy alapítsák meg az ország egész területén
a füstegyletek helyi, regionális és országos szövetségét.
Szeretnénk megköszönni figyelmüket, ígérjük, hogy füstegyletünk minden
történésérõl tájékoztatjuk az érdeklõdõket.
Pálfai Füstegylet
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TV-RÁDIÓMÛSOR

December 22., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát Hétvége 9.00 Történetek a nagyvilágból 9.30 Van más kép 10.00 Noé barátai
10.30 A nagy szánhúzókutya-verseny 11.25 Kortárs 12.00 Hírek 12.05 Summa
12.35 Séf 12.50 Épül a park 13.20 Ki szívét osztja szét 14.15 Copperfield Dávid
16.00 Egyszer volt, hol nem volt 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Helen Mirren – A 25 éves Európai Filmakadémia idei díjazottja – Az ajtó 21.55 Omega koncert 22.50 Kiadatás 0.50 XV.
Lajos – A sötétség királya
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.30
Asztroshow 11.25 XX. század – A legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül 12.25
Autómánia 13.00 Szeszélyes 14.05 Cobra 11 16.10 Nevem: Senki 18.30 Híradó
19.00 Fókusz Plusz 20.00 Zimmer Feri 2. 22.00 Tökéletes katona 3. – Befejezetlen ügy 23.55 Az igazi Mikulás 1.40 Tudorok
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Beyblade 10.50 Ezo.tv 11.25
TeleShop 12.30 Babavilág 13.00 9 hónap 13.30 Tûsarok 14.00 Autóguru 14.30
Doki 15.30 Célkeresztben 16.30 Psych – Dilis detektívek 17.30 Irigy Hónaljmirigy-show 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Állj, vagy lõ a mamám! 21.25
Kismocsok 23.15 Silver 1.10 Ezo.tv 1.45 Kalandjárat 2.10 Teleshop 2.40 Magyar
versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 G7 –
Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Az én muzsikám 18.30 Regényes történelem 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág
20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Mentés másként – Mûvészeti
figyelõ 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 23., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 6.00 Esély 6.30 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.55 A Biblia a magyar költészetben 11.10 Református magazin 11.35 Református ifjúsági mûsor 11.40 Zsinagógák 12.00 Hírek
12.05 Múlt-kor 12.35 Angi jelenti 13.05 A szalmakalapos férfi nyomában: Czobel
Amerikában 13.45 Ki szívét osztja szét 14.40 Copperfield Dávid 16.25 Egyszer
volt, hol nem volt 17.55 Mentsük meg a karácsonyt! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Omega-koncert 22.25 A nagy
karácsonyi izzócsata 23.55 Szekeres Adrien adventi koncertje
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.40 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.15 Havazin 12.45 Szeszélyes 14.00 Zimmer Feri 2. 15.50 Az
angyalok is babot esznek 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11. 20.00 Télbratyó 22.10
Teljes gázzal 0.15 Portré 0.50 Tudorok
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.35 Nagy
vagy! 10.35 Ezo.tv 11.10 TeleShop 12.15 Egészségmánia 12.45 Borkultusz
13.15 Stahl konyhája 13.45 Én is szép vagyok 14.15 Több mint testõr 14.45 A kiválasztott – Az amerikai látnok 15.45 Monk – Flúgos nyomozó 16.45 Állj, vagy lõ
a mamám! 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Csillagpor 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.40 Hõsök 1.40 Ezo.tv 2.15 Napló 3.05 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 A Magyar Pünkösdi Egyház
istentiszteletének közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.05 Népzene 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.35
Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05
Határok nélkül – A kultúráról 20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.42 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00
Hírek, kenó 23.05 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

December 24., HÉTFÕ
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Roma magazin 6.00 Domovina 6.30 Család-barát 9.00 Õshüllõk bolygója: Új óriások 9.50 Magyar népmesék 10.05 Al
Addin 12.00 Hírek 12.05 Meghitt ünnep: Michael Bublé karácsonyi ajándéka
12.50 A maharadzsa lánya 14.40 Sissi I. – A magyarok királynéja 16.20 Rex, a
kölyökfelügyelõ 17.55 Jézus 19.30 Híradó 20.00 Diótörõ 21.45 Jane Eyre 23.40
Márai töredékek 0.00 Karácsonyi éjféli szentmise közv. 1.10 Pálos évszázadok
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.25 Mikulás szabadságon 10.05
Mary Poppins 12.35 Télbratyó 14.45 A születés 16.30 Mi a manó 18.30 Híradó
18.55 Reszkessetek, betörõk! 21.00 Ízlések és pofonok 23.00 Cserebere szerelem 0.35 Második nekifutás
TV2: 6.00 TV2 matiné 8.30 Bajkeverõ majom: Boldog karácsonyt majom módra
9.30 Gézengúzok karácsonya 11.05 Csillagpor 13.25 Don Quijote Szamarancsa
15.05 A pót télapó 16.50 Apát kérek karácsonyra 18.30 Tények 19.00 Shrekbõl
az angyal 19.30 Shrek a vége, fuss el véle! 21.10 Nanny McPhee – A varázsdada
23.00 P.S. I Love You 1.15 Szeretetnepper 1.50 A pót télapó 3.20 Apát kérek
karácsonyra

2012. december 20. Bogárd és Vidéke

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnali dallamok 6.00
180 perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
11.52 Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Család az XXI. század Közép-Európájában
13.04 Rádiószínház 13.28 Zene 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Legemlékezetesebb karácsonyunk 15.30 Hírek 15.35 Közelrõl
16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Az elsõ vacsora 18.00 Hírek 18.03 Karácsonyi dallamok 18.30 Határok nélkül 19.04 Karácsonyi dallamok 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 A szeretet néma csendben jár 23.00
Karácsonyi dallamok 23.55 Római katolikus szentmise közv.

December 25., KEDD
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Srpski ekran 6.00 Unser Bildschirm 6.30
Szellem a palackból 6.55 Arany fának arany ága 7.35 Rex, a kölyökfelügyelõ
9.10 Õshüllõk bolygója: A gyilkos elit 10.05 A magyar parlament karácsonya
11.00 Karácsonyi evangélikus istentisztelet közv. 12.00 Kapcsoljuk Rómát!
12.35 Hírek 12.40 Krisztus a kõszikla 13.10 A maharadzsa lánya 14.40 Sissi II. –
Az ifjú császárné 16.25 Egyszer volt, hol nem volt 17.55 Jézus 19.30 Híradó
20.00 Életrevalók 21.55 80 nap alatt a Föld körül 23.50 Kaliforniai karácsony 1.15
Hegedûgála 2001
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Mesék a folyópartról 11.30
Mrs. Télapó 13.35 Reszkessetek, betörõk! 14.55 Dr. Dolittle 3. 16.35 Huncutka
18.30 Híradó 18.55 Reszkessetek, betörõk! 2.: Elveszve New Yorkban 21.10
Négy karácsony 22.40 Kõkemény család 0.35 Karácsonyi rémek
TV2: 6.00 Bajkeverõ majom: Boldog karácsonyt majom módra 7.00 TV2 matiné
9.10 Lucky Luke – Irány a Vadnyugat 10.45 Nanny McPhee – A varázsdada
12.35 Kiskarácsony mindenáron 14.25 Shrek a vége, fuss el véle! 16.10
Shrekbõl az angyal 16.35 Kutyám, Jerry Lee 3. 18.30 Tények 19.00 Kung fu Panda ünnepe 19.30 Elvitte a víz 21.05 Igazából szerelem 23.35 Egy varázslatos karácsony 1.15 Kutyám, Jerry Lee 3.
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnali dallamok 6.00
Hírek, kenó 6.04 Ünnep reggelén 8.04 Rádiójáték 9.04 A fény születése 10.04
Református istentisztelet közv. 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52 Idõfutár 12.00 Krónika 12.20 Az én karácsonyom 13.04 Rádiószínház 13.30 A római
katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött fiát adta érte? 15.00 Hírek 15.04 „Uram, nem vagyok méltó…”
15.33 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Az elsõ karácsony 18.30 Hit a végeken 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04
Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Csesznica és bejgli az asztalon 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35
„Uram, nem vagyok méltó…” 0.10 Éjszaka

December 26., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Hrvatska krónika 6.00 Ecranul nostru 6.30
Legyen tsuda…: A megújuló Esterházy-kastély 7.00 80 nap alatt a Föld körül
9.00 Õshüllõk bolygója: Különcök világa 9.50 A karácsonyfa dala 10.45 Kedves
Mikulás 11.25 Kocsis Zoltán: Kiskarácsony, nagykarácsony 12.00 Hírek 12.05
Vers mindenkinek 12.10 Kék arany 12.50 A maharadzsa lánya 14.25 Sissi III. –
Sorsdöntõ évek 16.10 Régmúlt karácsonyok 16.15 Egyszer volt, hol nem volt
17.45 Óz, a csodák csodája 19.30 Híradó 20.00 Pillangó 21.45 Hóbarát 23.25
Egy szép nap 1.05 Mendika: A Ghymes együttes karácsonyi jótékonysági koncertje
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.50 Éliás és a hajókirály 11.05 Szánon nyert örökség 12.55 Reszkessetek, betörõk! 2.: Elveszve New Yorkban
15.00 Elnökcsemete 16.45 Télapu 3: A szánbitorló 18.30 Híradó 18.55 Jégkorszak – Állati nagy karácsony 19.15 Összekutyulva 21.10 Minden végzet nehéz
23.25 A nyughatatlan
TV2: 6.00 TV2 matiné 8.05 Kiskarácsony mindenáron 9.45 Barbie csodás karácsonya 11.00 Egy varázslatos karácsony 12.45 Kung fu Panda ünnepe 13.15 Elvitte a víz 14.50 Túlélni a karácsonyt 16.40 Egértanya 18.30 Tények 19.00 Madagaszkár 2. 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.40 A randiguru 23.00 Nagypapát
kérek karácsonyra! 0.35 Túlélni a karácsonyt 2.00 Egértanya
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Hajnali dallamok 5.03 Zenés karácsony
6.00 Hírek 6.03 Ünnep reggelén 8.04 Rádiójáték 9.04 A karácsonyfa útja 10.03
Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52 Idõfutár 12.00 Krónika 12.20 Mindszenty emlékére 13.04 Rádiószínház 13.28 Zene
13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Az egyház zenész
karácsonya 15.00 Hírek 15.04 Ünnepi Prémium Hangalbum 15.33 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.03 Teremtõ hit – Egy közösség születése 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 A karácsonyfa útja 0.10 Éjszaka
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December 27., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Rondó 6.25 Legyen tsuda...: A megújuló Esterházy-kastély 6.55 Ma reggel 9.00 Magyarország, szeretlek! 10.15
Gasztroangyal 11.10 Iskolatárs 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Poén péntek 13.25 Szuperokos állatok 14.15 Séf 14.35 Kutyába se veszlek 16.15 Szerencsehíradó 16.30 Egyszer volt, hol nem volt 18.00 Ace Ventura – Az állati nyomozó 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Fábry 21.35 S.O.S. Szerelem 23.20
Roma Hungaricum 0.30 Szûzlányok ajándéka
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Híradó 7.25 Kölyökklub 7.55 Vuk 2. – Kis Vuk
9.05 Egon és Dönci 10.20 Asztroshow 11.20 A gyûrû átka 14.40 Jégkorszak –
Állati nagy karácsony 15.00 Majom bajom 16.40 Én a vízilovakkal vagyok 18.30
Híradó 19.00 Fókusz 19.25 Hé haver, hol a kocsim? 20.55 Keresd a nõt! 23.05 Az
én Amerikám 0.50 Totál szívás
TV2: 6.00 TV2 matiné 8.40 Madagaszkár 2. 10.15 Ezo.tv 11.25 Rex felügyelõ
12.25 Nagypapát kérek karácsonyra! 14.05 A randiguru 16.20 Az Angyal 18.30
Tények 19.00 Az elveszett frigyláda fosztogatói 21.10 D.E.B.S. – Kémcsajok
22.55 Pénzvonat 0.55 Ezo.tv 2.05 Az Angyal
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.33 Az év sportja 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Az egyház zenész karácsonya 0.10 Éjszaka

December 28., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Roma kultúra 5.55 Esély 6.25 Legyen
tsuda...: A megújuló Esterházy-kastély 6.55 Ma reggel 9.00 Kutyába se veszlek
10.40 Fábry 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Mindenbõl egy van 13.25
Szuperokos állatok 14.20 Épül a park 14.50 A kullancs 16.20 Egyszer volt, hol
nem volt 17.50 Ace Ventura 2. – Hív a természet 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Én, József Attila 22.20 Illényi Katica és a Gyõri filharmonikusok 0.00 Pillangó
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Híradó 7.25 Kölyökklub 9.00 Macskafogó 2. – A
sátán macskája 10.35 Asztroshow 11.30 Pusztító lavina 13.10 Az Északi-tenger
kalózai 16.35 A három testõr 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.25 Tucatjával olcsóbb 2. 21.10 Ellenséges terület 23.05 Ripley a mélyben 1.00 Törzsutas 1.25
Totál szívás
TV2: 6.00 TV2 matiné 9.05 Barbie és a sellõkaland 10.25 Ezo.tv 11.35 Rex felügyelõ 12.35 Matilda, a kiskorú boszorkány 14.25 Az elveszett frigyláda fosztogatói 16.35 Kettõn áll a vásár 18.30 Tények 18.55 Cápamese 20.30 The Voice –
Magyarország hangja 23.20 Gyorsabb a halálnál 1.15 Ezo.tv 2.20 A kábelbarát
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Hely 15.30 Közelrõl 16.33 Az év sportja 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sport 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
December 21., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Pál Ferenc elõadása 3. rész (43p),
Lelkészavatás Sáregresen 2. rész (~60p) 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 22., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés (2x40p) 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00
Kézmûves Kuckó Alapon (ism. 20p), Zeneiskolások a Kippkopp és a Zengõ
oviban (50p), Orgonakoncert Alapon (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 23., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó
14.00 Kézmûves Kuckó Alapon (ism. 20p), Zeneiskolások a Kippkopp és a
Zengõ oviban (50p), Orgonakoncert Alapon (70p) 18.00 Heti híradó 19.00
Szabó Imre karácsonyi gondolatai 1-2. rész (ism.) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 24., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Szabó Imre karácsonyi gondolatai
1-2. rész (ism.) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Fogi Színház: Suszter és a
karácsonyi manók (ism. 47p), Vendégjárás a Mezõföldön (ism. 112p), Orgonakoncert Alapon 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 25., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Advent az evangélikusoknál
(70p) Streng Ferenc utazásai (~100p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 26., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Fogi Színház: Suszter és a karácsonyi manók (ism. 47p), Vendégjárás a Mezõföldön (ism. 112p), Orgonakoncert Alapon 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport:
Megyei I. osztályú futballmérkõzés (ism. 90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 27., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (ism. 90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Szabó Imre karácsonyi gondolatai 1-2. rész (ism.) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

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

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
HOMLOKZATI HÕSZIGETELÕ-RENDSZER
terranova vakolattal,
komplett 5 cm-es 1398 Ft/m2-tõl,
7 cm-es 1699 Ft/m2-tõl,
10 cm-es 1999 Ft/m2-tõl.
Garanciával, ingyenes szállítás és
állvány. 06 74 675 530
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790
HÁZI FÜSTÖLTÁRU!
Füstölt sonka, kolbász, szalámi,
szalonna, csülök, sertészsír,
savanyúság, termelõi boltunkban
folyamatosan kapható, megrendelhetõ.
Brúzsa Sándor, Sárbogárd, Túry M. u. 7.
06 70 940 90 31

Margitka varrodája
minden
kedves megrendelõjének
kellemes ünnepeket
kíván!

Özvegy
Zsemberi Istvánnét

70.
születésnapján
szeretettel köszönti
hat gyermeke,
unokái,
menyei és vejei.

Kazánok 98.000 Ft-tól. Gyári garanciával. 06 (20)
947 5970 (4507712)
2
2
Lambéria 998 Ft/m -tõl, hajópadló 1499 Ft/m -tõl,
2
tetõcserép 1299 Ft/m -tõl 06 (74) 675 530 (4507712)
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
2
50 m -es üzlethelyiség központi helyen, kedvezõ
feltételekkel eladó. 06 (30) 363 7533 (1372285)
Peugeot 307 HDI megkímélten eladó. 06 (30) 369
7069 (137721)
Minõségi fûszerpaprika eladó. 3000Ft/kg, 10 kg
felett árengedmény. 06 (30) 911 7094 (1372722)
Városközponti háromszobás elsõ emeleti lakás,
áron alul sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 994
1332, 06 (20) 419 4940 (4507369)
Sárbogárd, Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás
eladó. 06 (30) 620 7924 (1372726)
Fenyõfa eladó: luc vágott: 1500 Ft/m, luc földlabdás: 1800 Ft/m Sárbogárd, Abai u. 18. 06 (30) 456
6221 (1372725)

Kellemes
ünnepeket és
sikerekben gazdag,
boldog új évet
kíván a
Közév Kft.!

2012. december 20. Bogárd és Vidéke
2 db héthónapos kanca csikó eladó. 06 (20) 278
8208 (1372723)
Tûzifa eladó, kõris kuglizva 2.500 Ft. 06 (30) 855
9694 (1372531)
1 db koca és 100-120 kg közötti hízó eladó. 06 (30)
9325 628
Minõségi tûzifa cser hasított: 1950 Ft, akác hasított 2380 Ft, akác kugli: 2280 Ft, vegyes tûzifa
2150 Ft. Házhoz szállítás ingyenes. Telefon: 06 (20)
406 9267 (1372600)
Kétaknás vegyes tüzelésû kályha kitûnõ állapotban eladó. 06 (70) 334 9149
Használt Gorenje kombi hûtõszekrény eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 437 4869 (1372591)
Fenyõfa vásár Örspusztán, kedvezõ árakkal! 06
(30) 9015 155 (1372583)
Megkímélt 1300-as Lada Samara, utánfutó, KD
120-as terménydaráló, gyári betonkeverõ eladó.
06 (20) 399 3978, 06 (25) 625 977 (1372792)

Tudatom vásárlóimmal,
hogy a takarmánykereskedésemet
(terménydarálást)
MEGSZÜNTETEM.

Minden kedves vásárlómnak
békés karácsonyi ünnepeket,
boldog új évet és
jó egészséget kívánok!

Molnár István,
Sárbogá
Sá
rbogárd,
rd, Akácfa
Akácfa u. 2/a.
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A Sárrét Közalapítvány
gazdálkodási adatainak közzététele:
A szervezet neve: Sárrét Közalapítvány
Szervezet címe: 7014 Sáregres–Rétimajor
Adószáma: 18486331-1-07
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 444
Közhasznú célú mûködésre kapott támogatások forrása, mértéke:
Személyi jövedelemadó 1 %
13 eFt
Adományok
200 eFt
Korábbi évek adományai
358 eFt
Pályázati úton elnyert támogatások:
1.650 eFt
Önkormányzati fejlesztési célú támogatás
1.031 eFt
Közhasznú, mûködési célú költségek:
Postaköltség
6 eFt
Hirdetés
30 eFt
Könyvviteli szolgáltatás
76 eFt
Ügyvédi, hatósági díjak
19 eFt
Biztosítási díjak
24 eFt
Bankköltség
228 eFt
Bérköltség és járulékai
352 eFt
Értékcsökkenési leírás
3.476 eFt
Fizetendõ kamatok
755 eFt
Összesen:
4.966 eFt
Vállalkozási tevékenység ráfordításai:
0,- eFt
Összes ráfordítás:
4.966 eFt
Tárgyévi közhasznú eredmény:
-1.510 eFt
Tárgyévi vállalkozási eredmény:
0 eFt
A közhasznú jelentés teljes tartalma az alapítvány székhelyén megtekinthetõ.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Aba Nagyközség területén bõvül a kerékpárút-hálózat.
Aba Nagyközség Önkormányzata uniós pályázattal kezdte meg az abai
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” címû, KDOP-4.2.2-09-20090008 azonosító számú pályázat megvalósítását.
Az önkormányzat a pályázattal 144.636.505 Ft-ot nyert, amihez
16.070.723 Ft önrészt kell hozzátennie. Az építés során összesen 2,43714
km hosszú kerékpárút épül meg a Bethlen utcában, a Kossuth Lajos utcában, a Rákóczi utcában és a Fehérvári úton. Ezzel összefüggõ kerékpárút-hálózat alakul ki a település belterületén, így bõvítve és egyben biztonságosabbá téve a kerékpáros közlekedési lehetõségeket.
A fejlesztés célja a község kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának bõvítése, a már meglévõ elemek hálózatba szervezése. A községben élõk egyre
inkább használatba veszik a jelenleg rendelkezésre álló kerékpárutakat. A
fejlesztés megvalósulása hozzájárul a kerékpáros közlekedés további ösztönzéséhez a lakosság körében, valamint a hivatásforgalmú kerékpáros
közlekedés forgalmának növeléséhez.
A fejlesztés célja továbbá, hogy a községben megnövekedett gépjármûforgalom miatt kialakult balesetveszély csökkentése a közútról leválasztott,
megfelelõ minõségû és szélességû kerékpárút kiépítésével, ezáltal a forgalombiztonság növelése.
A fejlesztés megvalósulásával többek között két óvoda, posta, polgármesteri hivatal, orvosi rendelõ, gyógyszertár, mûvelõdési központ, sportközpont, teleház, idõsek otthona, mûvészeti iskola, millenniumi rendezvényközpont válik biztonságosabban megközelíthetõvé.
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