„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2013. február 14. - XXIV. évf. 7. szám
20 oldal, 200 Ft

Báloztak a borbarátok . . . . . . 2
Fonó Nagylókon . . . . . . . . .
Egy elfelejtett ország: Tadzsikisztán . 4
Vándorlásaim . . . . . . . . . 5
A gördülõ kövön nem nõ moha . . . 7
A megyében a 3. helyen . . . . . 8
Fõszerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos
Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág - 06(30)3483 320

A Dél-Mezõföld független hetilapja

www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu
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A város élettelen betonján hever a kenyér
mint a partra vetett hal. Mellette vodka.
Groteszk csendélet, akárhogy is nézzük,
hiszen a kenyér az élet, a vodka a pusztítás
szimbóluma (hiába víz a jelentése s készül
az is gabonából). A Bonaparte elnevezés
külön fricska az Oroszországban csúnya
vereséget szenvedett francia császárnak.

A furcsa oltáron a kenyér a test, a vodka a
vérré váló „folyékony kenyér”, ami búfelejtõ pusztítótûzként a szerelem tüze helyett perzsel (habár a szerelem lángja is
olykor nem újjászül, hanem fölemészt).
A vodka méregpohár, rácsok közé zár, de a
kenyérnek, a testnek van lehetõsége átcsúszni a rács alatt a földre, a fûbe, újraéledni. S lám, az üveg üres! Újratölthetõ
bármivel. Mondjuk tiszta vízzel.
A rideg tömbök között is lehetséges hát a
feltámadás.
Hargitai–Kiss Virág

Tisztelt Elõfizetõink!
Amennyiben 2013-ra is elõ szeretnének
fizetni a Bogárd és Vidéke hetilapra,
azt megtehetik személyesen, vagy megbízottjuk révén a szerkesztõségben
(Sárbogárd, Hõsök tere 12.) hétfõtõl
péntekig 8-tól 17 óráig.
Szerkesztõség

U7-es Bozsikgyõztesek

Farsang
a „levegõben”
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Báloztak a borbarátok
Vacsorával egybekötött bált rendeztek szombaton a sárbogárd–
sárszentmiklósi borbarátok.
Két héttel ezelõtt disznót vágtak, ennek húsából készült a közös
vacsorához a pörkölt. Meghívták az eseményre a lepsényi, kálozi
és a pálfai borbarátokat is, akik népes küldöttséggel képviseltették magukat. Jöttek velük az asszonyaik is. A vacsorát a borbarátok kitûnõ szakácsa, Gili János készítette segítõinek közremûködésével. A vacsorához megkóstolták a vendégek a gazdák kitûnõ
borait és pálinkáit.

A tánchoz Rozgonyi Tibor szolgáltatta a zenét.
A tombolára sok ajándéktárgy
gyûlt össze a rendezvény támogatóitól. A tánc szünetében megtartott
tombolasorsoláson a fõdíj, Szõnyegi György nagy értékû ajándékkosara is gazdára talált.
Késõ éjszakáig jó hangulatban mulattak együtt a vendégek.
Hargitai Lajos

Fonó Nagylókon
Szívélyes meghívást kaptunk egy nyugodt,
vasárnapi, családias programnak ígérkezõ
összejövetelre. Nagy szeretettel vártak
minden érdeklõdõt 15 órától a „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvénysorozat keretében megrendezésre kerülõ Fonóba.
Az összejövetelt rövid kis táncházzal, Nagy
László és a helyi népdalkör segítségével,
farsangi énekekkel nyitották meg. Közben
pörögtek már a rokkák, szorgos kezek próbálkoztak a feledésbe merült fonással. Közben a szép népviseletbe öltözött kisgyerekek kísérleteztek kukoricamorzsolással, de aztán inkább
csutkából építettek erõdítményeket.
A délután folyamán szabad tûzön kukoricát is lehetett pattogtatni.
Egy kedves, meghitt délutánt tölthettünk együtt a résztvevõkkel,
érdeklõdõkkel.
Remélem, a nagylókiak megtartják szép, hagyományõrzõ szokásaikat, és jövõben is szerveznek több ilyen rendezvényt.
Mágocsi Adrienn

Köszönet
Köszönjük támogatóink segítségét,
amivel hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez!
Támogatóink voltak: Tesco fodrászüzlet – Kelemen Tímea, Cosa Nostra Pizzéria, Tesco Vecsési Savanyúságbolt,
Orova Kft. – Orova József, Aranyhund
Bt., Panda Áruház Sani, Kínai Áruház,
Pillantás Optika, Lottózó – Hegedûs
Jánosné, Irka Papírbolt, Kadlecsik Gazdabolt, Gázmodul Weisz Kft., Szõnyegi
György és családja, Fõtéri Cukrászda.
Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarát Kör

A Madarász József Városi
Könyvtárban kiállítás nyílt

ZOCSKÁR ANDRÁS
KARIKATÚRÁIBÓL.
A kiállítás megtekinthetõ
2013. március 9-éig.

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben
40 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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Dakar 2013
Bognár József a közelmúltban Dél-Amerikában részt vett a Dakar 2013-as versenyén. A Szaharát átszelõ Párizs–Dakar versenyt korábban afrikai úti céllal rendezték, 2009 óta viszont a
mauritániai terrorfenyegetettség miatt Dél-Amerika a rendezvény helyszíne. Bognár József a Bogárdi TV vendégeként adott
interjút, miután hazaérkezett a nagy világversenyrõl. Kértem,
meséljen élményeirõl.
Bognár József: – A verseny Peruból indult, innen átmentünk Chilébe, Chilébõl Argentínába és Argentínából vissza Chilébe.
– Viszontagságos utatok volt a nehéz
terepen?
– Argentína nagyon köves. Rengeteg folyómeder van, kanyonok és
gyönyörû tájak. Ott ma is élnek
vadlovak. Verseny közben elénk is
kiugrott egy vadló. Az utat nehezíti, hogy az Andokon átkelve a világ
legszárazabb sivatagát érintve kellett teljesíteni a távot. Az Atacama kõ-, kavics- és homoksivatagban évi 1 mm esõ esik, tehát
nem túlzottan csapadékos vidék.
– Nem volt könnyû eljutnotok a verseny helyszínére sem.
– Már a jelentkezésnél megszûrik, ki juthat el oda. Körülbelül 600
versenyzõt tudtak fogadni. Az autók felkészítésénél a FIA nagyon
szigorú szabályai szerint kellett eljárni. A felkészített, felszerelt
autókat Franciaországból hajózták be Dél-Amerikába, ahonnan
Peruba, Limába érkeztek. November 23-án volt az elõzetes
gépátvétel, ott kaptuk meg a rajtszámokat.
– Ti pedig repülõvel mentetek az autók után?
– December 31-én, szilveszter éjszakáján indultunk itthonról. A
repülõn ért bennünket az európai idõ szerinti szilveszter, s mivel 6
óra idõeltérés van, kint várt ránk megint a szilveszter, így kétszer
ünnepeltünk újévet az idén.
– Magyarországról két csapat volt, ugye?
– Igen, Szalai Balázsék voltak a másik csapattal.
– Hogyan szerepeltek a magyarok?
– Összetettben Szalai Balázsék lettek a huszonharmadikak, mi 72.
helyen végeztünk, a csapattársaink két helyezéssel mögöttünk.
Ugyanakkor Magyarország sikere, hogy mi a T2-es kategóriában
7. helyezettek lettünk.
– Mesélj arról, hogy mit szenvedtetek végig a nagy versenyen!
– Kevés alvással, elképesztõen viszontagságos utakon, két hét
alatt kellett teljesíteni a távot.
– Ebbe bele is lehet halni!
– Minden versenyen van haláleset. Az idén egy francia srác, egy 25
éves motoros vesztette az életét. Ha rosszul méred föl a helyzetet
egy ilyen versenyen, könnyen ott maradsz.
– Ti hogy éltétek túl a versenyt?
– Volt veszélyes helyzet rengeteg. A verseny minden másodpercében életveszélyben vagy, amit egy idõ után megszoksz. Sõt, egy
idõ után már élveztük ezt az állandó veszélyt. Persze, amikor 22
órán keresztül egy kõsivatagban rázkódsz egyfolytában, az borzasztó. 580 km volt most a leghosszabb kõsivatagos nap, de már az
elsõ 30 km-nél megkérdeztük egymást, hogy mikor lesz vége, mert
úgy éreztük, hogy az egész belsõ részünk leszakadt, annyira rázott. Na, és 40-50 fokos hõségben kötelezõen beöltözve, és nem
lehetett levetkõzni. Ez a kötelezõ ruházat alul jégeralsó, fölé tûzálló overall, a fejre maszk és a sisak, amibõl csak a szemünk látszik
ki. Na és a nyakmerevítõ. Amíg bent vagyunk a pályán, ennek rajtunk kell lenni.
– Gondolom, folyt a víz rólatok, mint a szaunában.
– Az autónkban volt ugyan légkondi, de a versenypályán ezt nem
használtuk. Ez csak arra volt jó, hogy egy kis hûtõszekrénybõl hideg vizet tudtunk mindig inni, hogy pótoljuk a folyadékveszteséget.

– Mindeközben öldöklõ küzdelemben haladtatok elõre.
– De sportszerû küzdelemben. Ha volt mögöttünk egy gyorsabb,
akkor azt elengedtük. Egyszer minket engedtek el, aztán mi engedtünk el mást. De a sivatagban más a helyzet. Ott volt, hogy hátulról nekünk jöttek és összetörték az autónkat. Volt egy dûne, mi
átmentünk rajta. Jött utánunk egy argentin versenyzõtársunk,
nem tudta megfogni a dûne tetején a kocsiját, és lendületbõl hátulról lebombázott bennünket. Szerencsére csak a borítólemez
tört össze és a lámpák, így tovább tudtunk menni. Õneki sokkal
nagyobb baja lett, de segítettünk neki mi is, hogy tovább tudjon
menni.
– Voltak kizárások is a versenyben?
– Voltak.
– Milyen dologért zártak ki valakit?
– Általában pályaelhagyásért. Tavaly volt olyan, hogy baleset okozása miatt zárták ki az egyik versenyzõt, de nem magáért a balesetért, hanem azért, mert cserbenhagyta a másikat.
– A táborhelyen hogyan fogadtak benneteket?
– Egy ilyen táborhely 6000 fõre duzzad minden este. Nagyvárosokhoz közel kerítéssel körülzárva építik fel. Vannak beléptetõkapuk, és oda csak a versenyzõk, illetve a kiszolgáló-személyzet jöhet be. Minden táborban üzemel egy óriási konyha. Emellett
több ország állított saját gasztronómiai sátrat is. A nap 24 órájában étellel, itallal kínáltak bennünket.
– Megkóstoltátok a helyi specialitásokat?
– Nagyon tetszettek a helyi ételek, italok. Alkoholt is fogyaszthattunk a táborban. Jólesett a 12 órás forró sivatagi nap után egy hideg sör. Volt verseny közben egy pihenõnap Argentínában. Ezen
a napon mindenki szétszedhette az autóját. A motoron kívül bármit cserélhettünk. Ez egy igazi pihentetõ nap, ahol marhasütés,
koncertek, kulturális programok voltak.
– Az Andokon átkelni se volt kis dolog.
– 4850 méter volt a teteje, és kétszer is átkeltünk rajta. A ritka levegõ miatt sokan rosszul lettek. Elõfordult, hogy vezetés közben
bekómált, aki vezette a kocsit. Ebbõl volt baleset is. De lefelé se
volt könnyû. 2500 méter magasságból egy veszélyes lejtõ visz az
óceánig. El se tudtuk képzelni, hogy jutunk le ezen a meredeken.
Majdnem 90 fokban végig kövön, homokon csúsztunk lefelé. Hát,
féltünk egy kicsit.
– A hegyekben meg a keskeny út, mellette ott a szakadék.
– Különösen a kamionoknak volt nehéz, és volt, aki lement szakadékba. De hála Istennek, ott nem halt meg senki, csak a kamion
tört darabokra. Mindennel együtt életre szóló élmény számomra
ez a verseny.
– Vágysz vissza oda jövõre is?
– Igen, mindenféleképpen. Még ettõl jobb eredményt szeretnénk
elérni. A célunk: végigmenni az úton. Nagyon jó érzés, amikor az
ember tudja, hogy végigcsinálta.
– Gratulálok neked, és sok sikert jövõre is!
– Remélem, a jó Isten meg a sors engedi, hogy jövõre is ott lehessek!
Hargitai Lajos
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Egy elfelejtett ország: Tadzsikisztán
5. rész
Reggelinél nõi függetlenségbõl tanácsokat
osztogattam az érdeklõdõknek. Az aneszteziológus lánnyal kezdtem, és egy kisebb
csoporttal fejeztem be, mert körém gyûltek. Közben újabb vendégek érkeztek, jönnek-mennek a lakásban, mint a hangyák.
Néha elvonulunk aludni, vagy beszélgetni.
Az egyik vendég mesélte, hogy a lakótelep
környékén lévõ földterület egy részét irániak vették meg. Iráni pénzen felújított lakónegyedekben fognak lakni, itt fognak dolgozni. Úgy szerezték meg a lehetõséget,
hogy egyszerûen több pénzt ajánlottak. A
területrõl elküldték a tadzsikokat, a közeli
kis gyár bezárt. Kompenzációról senki nem
tud.
Délután hirtelen ékszereket látok azokon a
nõi vendégeken, akiken eddig nem volt.
Lassan-lassan kezdõdik az igazi muri. A lakóház folyosóit megtölti az élõzene. Az alkalomra fogadott zenészek fújják-ütik-rázzák, amit kell. Lift is van, de gyalog jönnek
föl. Délelõtt leállt a duplán tömött lift,
mert elment az áram. A liftbõl halk beszélgetés hangzott, senki nem sikítozott, nyugodtan várták a szabadulást. Állítólag naponta többször is elõfordul ilyen, megszokták már. Ezek után nem vágyom többé a liftet használni, inkább gyalogolok. Különben is roppant büdös.
A võlegény készen áll a võféllyel az indulásra. Az elõbb búcsúztatta õt rituálisan a vendégsereg, most a menyasszonyért indul.
Lent várja a limuzin, amit 3 órára 300 dollárért lehet bérelni. Még tegnap felsúrolták a
bejárati lépcsõket, a mellette bûzlõ szemeteshelyiség ajtaját pedig ideiglenesen és
hermetikusan lezárták. Most a lépcsõket
vörös szõnyeg fedi, a ház elõtt rengeteg bámészkodó és vendég, majdnem mind táncol. Az ara két utcával arrébb lakik, de autóval illik odamenni. Betuszkolnak az
egyikbe, és már ott is vagyunk az ara házánál, ahol ugyanez a dínomdánom ismétlõdik, csak pepitában. Nagy bánatomra mire
a dinnyére kerülne a sor, már tuszkolnak is
vissza egy másik autóba, ami a házasságkötõ-épülethez visz. Ott futószalagon követik
egymást az ifjú párok és a hozzájuk tartozó
vendégseregek. Sajnos nem sikerült rögzítenem, ahogy egy másik ifjú párt a hagyományos tadzsik „hadzsar” (hosszúnyelû
réztrombita) négytagos elõzenekara kísérte.
Rövid idõn belül a házasságkötõ-teremben
találtuk magunkat. A vendégseregbõl csak
pár fõt engedtek be, köztük engem. A tadzsikok annyira spontán nép, hogy még ezt
sem szervezik meg, helyben rögtönöznek.
Egy kis lökdösés, irányítás, aztán majd csak
beindul a dolog. A fiatal pár elõtt a harcias
hivatalos hölgy akár egy karmester, úgy
rendezte a szerinte neveletlen, izgága népséget. Amikor egyik utolsó szavára nem
kezdett el kis csoportunk tapsolni, majd
táncolni – pedig intett –, összehúzott szemöldökkel illette az egészet, majd morogva
visszavonult.
A zenei aláfestést (egy komputerre feltöltött MP3-as egyveleget) szolgáló vezérlõ-

pultnál egy tizenéves gyerek nyomta le a
gombot, ha kellett, jobbára túl késõn, vagy
túl korán.
Hamar megtörtént a házasságkötés, és már
tessékeltek is ki a hátsó ajtón az udvarra,
mert utánunk jött a következõ házasulandó. Az ifjú házaspár a hagyomány szerint
ilyenkor mindig elmegy a botanikus kertbe
is. Hétvégeken nyüzsögnek az ifjú párok
arrafelé.
A vendégsereg visszatért a lakótelepi házba, és elkezdték felhordani a liften az ajándékokat: hatalmas tulipános ládát, teli kosarakat, faragott és mintázott konyhai eszközöket, ruhanemût stb. A legnagyobb szobában gyûlt össze mindenki, megkezdõdött
az ajándékok megköszönése. A szoba hátsó része mintás terítõk és fehér függönyök
segítségével színpaddá alakult. A függöny
takarásában a fiatal pár állt. A menyaszszony arcát eltakaró fátyol mögül figyelte
az eseményeket. Kezét összekulcsolva aprókat billentett minden táncoló felé, így köszönvén meg a részvételt a lakodalmon.
Két idõsebb, dobot rázó és teli torokból
éneklõ hölgy ült a szoba másik végén a nézõsereggel. Mindenkinek táncolni kellett
egy keveset, ez jelentette a köszönetet az ifjú pár elõtt, így vált elõttük igazán láthatóvá, hogy ki is jött el. Amikor én perdültem
egy keleti rezgõsre, a menyasszony mosolyogva emelte föl a fátylát és a fejét. A vendégsereg felhördült és tapsolni kezdett,
amibõl világossá vált elõttem, hogy külföldi
létemre nagyobb köszönettel illettek meg,
mint a többit. Fõleg azért is, mert az elmúlt
két nap alatt kialakult szájhagyomány alapján amerikaivá lettem. Valószínûleg azért,
mert azt ismerik. Megtanultam, hogy a legjobb azt mondani, hogy Európából jöttem.
Azt is sokan keverték Amerikával.
Tadzsikisztánban Birúní óta nem változott
szinte semmi. Itt még szakítanak idõt egy
csevegésre, el merik küldeni a gyereküket
egyedül az iskolába a masrutkával, merik
megérinteni egymást, és szeretnek ajándékozni. A modernitás annyit jelent, hogy sok
fiatal kezében látok iPod-ot, sokan használnak mobilt, az udvarokon a szamár helyett autó áll, amiket a közeli patakban
mosnak le. Szinte kivétel nélkül mindenki
rágja a rágógumit, lehetõleg hangosan, néha pukkantva.
Egyik nap elmentem a régészeti és a néprajzi múzeumba. Szerencsémre egyedüli
látogató voltam. Kísérõnek egy kedves
asszony csapódott mellém, és magyarázta,
hogy mit látok. Tadzsik nyelvi és egyéb környezetben nem idegesít az ilyesmi, minden
más helyzetben igen. Most hasznát vettem,
mert az arab betûkkel vésett kõtáblákról
könnyedén olvasta fel a tartalmat. Az idõsebb generáció még tanult írni is arabul,
perzsául, míg a fiatalabbja már csak az
arab–perzsa irodalom tanulására szorítkozik.
A régészeti múzeum nem nagy, de meglepõen bõ a kiállítási anyaga. Ugyanakkor
meglepõen elhanyagolt. A több ezer éves
tárgyakat, ékszereket egyszerûen feltûzték
fehér pukkanós mûanyagra, de azokat nem

rögzítették. A parketta Lenin idejébõl való; amerre lépünk, ott lebben föl a szõnyeg
alatt egy-egy huncut darabka. Ettõl aztán
az üvegszekrényben egymásra dõlnek a
dolgok. Az üvegszekrényeket csak csavarozva lehet kinyitni. De csavarozás után
sem jön fel igazán az üveglap, csak kis erõfeszítésekkel. Ugyanígy visszafelé is érvényes. Amikor elutazásom elõtt ismét a múzeumban jártam, merészen megkértem az
igazgatót, hogy állíttassa föl pár szekrény
anyagát, mert nem látni, és fordíttassa meg
az arab szövegû gyûrût, mert fejjel lefelé
még nehezebb kisilabizálni. Jött is egy
hölgy csavarhúzóval, adj neki. Kinyitottuk,
felállítottuk rendben, miközben kéjesen
fogdostam pár ékszert. Letakartuk, lecsavarozta, aztán amikor elégedetten tovább
lépett, megint eldõlt egy sor. Ezt nevezik
sziszifuszi harcnak. Biztonsági berendezések hiányában az egész múzeumot két perc
alatt ki lehetne rabolni (kivéve a 60 m-es,
fekvõ Buddha-szobrot). Összeszorult szívvel gondoltam bagdadi és kairói társaira.
A néprajzi múzeum három nagyobb helyiségbõl áll. Mindhárom tele gyönyörû textilekkel, népviselettel, ékszerekkel, használati tárgyakkal. Sajnos tilos fényképezni,
mobilt meg sosem viszek külföldre.
A látottaktól megrészegülve léptem ki az
izzó valóságba. Egy közeli nyitott büfébe
tántorogtam be kávézni. Hirtelen megjelent egy hölgy, és az asztalomhoz ült. Beszédbe elegyedtünk. Lütfiyének hívják, a
tadzsik rádióban dolgozik. Ez az ismeretség vezetett tadzsik rádiós kalandom felé.
Két nap múlva Lütfiye fölvezetett a rádió
épületébe, és büszkén bemutatott mindenkinek. Az egyik szobában egy idõsebb
hölgy javított valami írást számítógépen.
Gyönyörû tadzsiksággal fordult hozzám –
azonnal megevett a sárga irigység.
Lütfiye fõnöknõjét Sáfránynak hívták. A
név egy apró, kékes virág bibézetének híres
neve, megszárítva ételízesítõként, ételfestõként, ruhafestéshez is használják. Gyógyhatással bíró, drága növény.
Pár perc múlva már interjút adtam perzsa
nyelven, ki vagyok, miért jöttem, miért érdekel Tadzsikisztán stb. El is hangzott pár
nap múlva az adás, híres lettem, nincs mese. Mindezt képsorozat örökíti meg. Még a
végén az elnökhöz is bejutok...
Lütfiye férje orosz származású, Afganisztánban szolgált két évig, 18 évesen kezdte.
Arról a korszakról nagy szeretettel beszélt,
akármennyire is tudjuk most, hogy akkor
mik zajlottak arrafelé. Összefogás volt és
igazi barátság – így foglalta össze. A fiát, aki
most 13 éves, szívesen elküldené afganisztáni szolgálatba, hogy õ is megtanulja, amit
az apja megtapasztalt. A fiú országos
dzsúdóbajnok, orosz nyelvû iskolába jár.
Nem várta meg, amíg az ember befejezte a
mondókáját, szeretett dönteni, és a karomat bökte, amikor kérdezni akart valamit.
Folytatjuk.
Gulyás Ibolya
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Vándorlásaim 25.
Az ébredõ természet hajnali neszeire ébredek. Kidugom a fejem a
sátorból. Esõízû, fûszeres illat fogad. Az éjszakai vihar megtisztította a világot. A kelõ napban párahajók úsznak a vízen. A Duna
fényes tükör. Szél se fodrozza, sirályok se szántják még a testét. A
fák levelein megülõ esõcseppekben szivárványos szikrát vetnek a
nap elsõ sugarai. A parti homokföveny tele van apró esõgödröcskékkel. Meztelen talpam friss nyomot hagy rajta, ahogy lesétálok
a vízhez, hogy belebújjak a Duna hajnali fényben fürdõ, lágy
asszonytestébe. Körülölel, magába fogad, minden feltétel nélkül
szeret. Ez a szeretet nem személyválogató, nem követel, csak szelíden elfogadja, hogy hozzá tartozom, s elenged, ha mennem kell.
És így tesz a napsugár is, amely egyre erõsebb ragyogással árasztja
el körülöttem a világot. Mindenre, mindenkire egyformán ontja
fényét s melegét.
Nagy lélegzettel lemerülök. Hallgatom, ahogy lüktet a vér a szívemben. Sustorognak a vízfenéken gördülõ kavicsok. Visz a víz,
hagyom. Aztán fölbukkanok levegõért, és hosszú karcsapásokkal
teljes erõvel úszom. Szép a világ! Úgy szép, ahogy megadatott számunkra! Jó élni! Jó elhagyni magam mögött a múló pillanatot,
mint a partot otthagyó víz, amely úgy folyik elfelé, mint az élet. Kiülök a hûvös, nedves homokra. Egyenes háttal, csukott szemmel a
nap felé nézek. Teljes jógalégzéssel fogadom magamba a természet életerejét. Figyelem, ahogy a légzéssel együtt áramlik ki s be a
testem minden pórusán az idõtlen, végtelen erõ. Átadom magam
a világ hullámzó rezgésének, s beleolvadok az élet örök körforgásba.
Egy régi emlékképbe zuhanok vissza. Tizenhat éves vagyok. Különös ideglázzal, hisztériás sírógörcsben fetrengek az ágyon. 41
fokos lázban hallucinációk gyötörnek. Tanácstalanul állnak körülöttem. Nem tudják, mi van velem. Kórházban vagyok. Egy fiatal
idegorvos vizsgál, s azt mondja:
– Két dolog történhet most veled. Döntsd el, hogy melyiket választod. A kényelmesebb út, hogy begyógyszerezlek és beduglak
az idegosztályra a többi beteg közé. Ez esetben nem biztos, hogy
teljes emberként kerülsz ki innen. A másik küzdelmesebb, de talán ez lehet számodra a gyógyulás útja, ha te is úgy akarod.
– Nem akarok itt maradni, látom, mivé lesznek itt az emberek! –
tiltakozom hevesen.
– Na, azért ne gondold, hogy ezt a kórház teszi. Aki nem tesz semmit magáért… – tehetetlen keserûség villan meg a szemében. A
távolba néz, aztán felém fordulva erõsen a szemembe nézve
mondja – vedd a sorsod a saját kezedbe! Jógázz, és minden nap hidegzuhannyal kezdd a napot! Ezzel helyes mederbe terelheted
azokat a hatalmas energiákat, amelyek most irányíthatatlanul,
pusztítón törnek föl benned. Gondolkodj ezen, és ha döntöttél,
keress föl a rendelõmben.
Egész éjjel nem hunyom le a szemem. Látom azokat, akik itt vannak az idegosztályon. Az egyik folyamatosan mered a semmibe, a
másik csak járkál faltól falig. Az éjszaka csendjét most is idõnként
artikulátlan ordítás töri meg…
– Én nem akarok ilyen lenni! – horgad föl bennem a riadt félelem.
Reggel indulok a fürdõbe, hogy kipróbálom a reggeli hidegzuhanyt. Nem könnyû rászánni magam, hogy a jeges víz alá álljak.
De látom az itt fekvõk kifejezéstelen arcát. Akkor inkább a halál!
Mély elszánással a vízsugár alá állok. Hát, majdnem olyan érzés,
mint a halál. Rémülten kiugrok a zuhany alól, aztán ismét vissza.
Harmadszorra egy varázsütésre megváltozik bennem minden. Elönt az eufória. A vizet már forrónak érzem, és mintha újjászületnék. Csapkodom a bõröm, ugrálok, közben vadul lihegek, s egyszerre hatalmas erõ önt el. Érzem, mindenre képes vagyok, bármit elérhetek. Elzárom a csapot, törülközõvel teljes erõvel végigdörzsölöm a testem, s újjászületve, végsõ elhatározással bekopogok a rendelõ ajtaján, és igent mondok a második lehetõségre.
– Kipróbáltam a hidegzuhanyt. Újjászülettem tõle. Eddig el se
tudtam képzelni, hogy ilyen lehetséges – számolok be lelkesen
reggeli fürdõszobai élményemrõl.
– Nagyon pompás! – szól derûsen a doki, majd egy régi, megsárgult könyvet ad a kezembe. – Ezt kölcsönadom. Kiírlak, hazame-

hetsz. Ez megment, ha te is úgy akarod. Egy hónap múlva gyere
felülvizsgálatra.
Föllapozom a könyvet. Baktay Ervin: A diadalmas jóga – olvasom
a belsõ címlapon.
Az orvos közben aláírja a papírjaimat, s elbocsát.
– Egy hónap múlva a könyvvel együtt várlak! Jó utazást neked a
lélek világában! – kemény kézfogással búcsúzik.
Zavart hebegéssel megköszönöm a könyvet, aztán kifordulok az
ajtón. A könyvet mint kincset szorítom magamhoz.
És azóta megváltozott az életem. A jóga megszabadított a szétszórtságtól, a félelmektõl. Amikor csak módom van rá, reggel hidegzuhanyt veszek. Azóta nincs számomra hideg víz, amibe bele
ne mennék. Azért is szeretem a Dunát, mert tud még nyáron is nagyon friss, hideg lenni a vize.
Az esti vihar miatt késõn aludtak el a gyerekek, így késõbb ébrednek, mint szoktak. Jógameditációmból õk riasztanak csicsergésükkel. A nekik is kijáró reggeli frissítõ mosakodás után vízre
tesszük a csónakot, és átevezünk. A boltban a néni örömmel
fogad bennünket.
– Jaj, már úgy vártam magukat. Van ám finom kakaó, és sütöttem
az én drágaságaimnak egy kuglófot is sok mazsolával. Ezt ajándékba adom. Tudom, a kakaóért fizetni akarnak, de engedje meg,
hogy egy kicsit kényeztessem ezzel a finomsággal ezt a két tündért!
Lelkendezve kiszalad a pult mögül és átöleli, csókolgatja a két
gyereket. Veszünk még ezt-azt, mert ebédre paprikás krumplit
fõzünk, elköszönünk, s megyünk vissza a Dunához. A parton egy
padon ülve megreggelizünk. A kakaó isteni. És hozzá a kuglóf! A
boltos néni minden szeretetét belesütötte.
Odaát fürdés után ágast faragok a bográcsnak. A gyerekekkel kövekbõl kirakjuk a tûzhelyet, szedünk fát, kitesszük a napra száradni, mert azért nedves még az esti vihar után. Krumplit, hagymát
hámozunk, s amikor közeledik a délidõ, meggyújtom a tüzet. Szalonnát sütök ki, a zsírján megfonnyasztom a hagymát, bele kolbászt karikázok, a krumplival lassú tûzön kicsit megsütöm, paradicsomot szelek, pirospaprikát hintek rá, s végül felöntöm az egészet vízzel. A gyerekek nagyon élvezik a fõzõcskézést. Amikor elkészül, a bográcsot egy fára akasztom hûlni. Elõkészítjük együtt
az ebédhez a helyet. Elõzõ nap láttam egy vízpartra sodort deszkalapot. Elmegyünk érte. Ebbõl lesz az étkezõasztal. A gyerekek
már farkaséhesek, alig várják, hogy a bográcsot a fáról leakaszszam.
– Jaj, de finom! Ez a világ legfinomabb étele! Itt minden olyan finom! – lelkendeznek, míg kanalazzák a paprikás krumplit.
Ebéd után csendes pihenõ következik. A kis állatkákról mesélek.
A mesébõl kiderül, hogy az állatkáknak is vannak gyerekeik, azok
még kicsi babák, bent laknak a fészekben és tejet szopnak az anyukájuk cicijébõl. De azért az apuka vitt már nekik néhány finom
morzsát, amit a gyerekektõl kapott az este. És õk is féltek a vihartól, de az apuka megvédte õket. Mire idáig érek a mesével, már alszanak az én kicsinyeim az árnyékban leterített pléden. Nézem,
ahogy a lombokon átszûrõdõ napsugarak játékosan simogatják az
arcukat.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Kamarai tájékoztató
A vállalkozásokat érintõ változásokról tartottak elõadást a Fejér
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakemberei csütörtökön
délelõtt a díszterem tárgyalójában, népes hallgatóság elõtt.
Novák Kovács Zsolt alpolgármester köszöntötte a megjelenteket.
Hangsúlyozta: a kis-, közép- és mikrovállalkozásoknak kell a hátukon hordozni az országot. Tevékenységükhöz azonban megfelelõ információra van szükség, amiben fontos a kamara szerepe.
Az információk olyan helyzetbe hozhatják a vállalkozásokat,
hogy sikeres gazdasági szereplõk lehessenek. Ha a vállalkozások
sikeresek, akkor a város is az. Közösen jobbá tudják tenni a helyzetüket.

Dr. Lévai Nóra ügyvéd a kamarai nyilvántartásba vételrõl, a cégeljárás szabályairól és a munkaügyi változásokról tartott elõadást.
Elmondta: a regisztráció nem jelent automatikus kamarai tagságot. Aki szünetelteti vállalkozását, az nem köteles regisztrálni.
Viszont aki megszûnõben van, annak igen, akárcsak a nonprofit
cégeknek. Online, vagy személyesen lehet regisztrálni a kamarához 5.000 Ft befizetésével, amit aztán évente be kell fizetni március 31-éig.
A Munka Törvénykönyve – fogalmazott – sokkal polgári jogosabb
lett, már nem annyira munkavállaló-párti, mint korábban. A közösségi normákkal hozták egyensúlyba e törvényt, és sok minden
a felek szerzõdési szabadságára van bízva, hogy mit foglalnak okiratba. Megtudhattuk, milyen tartalmi elemekre érdemes mindenképpen odafigyelni egy szerzõdés megkötésekor. Fontos változás, hogy a gyerekek után járó pótszabadságot mindkét szülõ
kiveheti.
Baranyai Imréné adószakértõ humorosan, lényegre törõen foglalta össze a rengeteg adóváltozást, melyeket eddig végrehajtott
az állam. E szabályok egy része nem egészen tisztult le még (például a távolléti díj számolásának vonatkozásában), s az adókörnyezet továbbra is folyamatosan változik. Kifejtette: a tranzakciós
adó ellen föl akar lépni a kamara.
A fórum keretében kérdések föltevésére is adódott lehetõség.
Hargitai–Kiss Virág

Farsang Vajtán
A vajtai Õszirózsa Dalkör tagjai gondoltak egy nagyot, s megszervezték az idei farsangi ünnepélyt. A falu színe-java megjelent, és
batyus bál révén mindenki bõven hozott magával enni- és innivalót, így szem-száj nem maradt éhesen.

A szervezõk terjedelmes mûsorral léptek fel; volt közös éneklés,
duett, szóló, furulyaszó, még cigánytánc is. A programot a cecei
Harmónia Kórus, és a Pálfai Asszonykar is színesítette, s ráadásképp a nemrég alakult Vajtai Country Club is dobbantott egy
nagyot a közönség elõtt.
A hangulat aztán
csak fokozódott,
hisz hajnalig tartó
fergeteges bálba
csapott át az ünnepség, amit csak
az izgalmas tombolasorsolás szakított
félbe egy kis idõre.
Monhalt Ákos

Kartel
a mûvelõdési házban
A Sárbogárdi KC rendezésében került sor szombaton este
Ganxsta Zolee és a Kartel koncertjére a mûvelõdési házban.
Az eddig is sikeres szervezés már bemutatta a hazai underground
hiphopzene nagy neveit, így elõször a Hõsök, majd a Fanktasztikus és a Siska Finuccsi látogatták meg városunk színpadát, felélénkítve e mûfaj kedvelõit.
Ez a koncert is nívósra sikerült.

Zana Zoltán a 90-es évek óta a gengszterrap komoly vezetõje Magyarországon. A vele készült interjúban azt nyilatkozta: „Mi
rapzenekar vagyunk, nem pedig MC, vagy DJ, ami mostanában
annyira divatos és megszokott.” Talán ez a különlegesség is vonzotta a száz fõ feletti közönséget az elõadásra, akik egy nagyon jó
hangulatú közösségben eltöltött este részesei lehettek.
A zenekarral készült interjút és a koncert felvételeit megtekinthetik a Bogárdi TV adásában!
Hargitai Gergely
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A gördülõ kövön nem nõ moha
– Horváth Lajos pálfai illetõségû író, nyugdíjas tanárember halottaiból való feltámadása emlékezetére –
Minden csütörtökön úgy fél hét tájban beköszönök a Bogárd és Vidéke legfrissebb
számával Kiss Feri pálfai kocsmájába. A
tanár úr ilyenkor már rég ott ül egy sör, kávé, konyak, füstölgõ cigaretta társaságában, s várja, mi hírt hozok szûkebb kis hazánkból, Sárbogárdról és vidékérõl. Jó egy
hónapja megüresedett a törzsasztala. Kórházba került, megoperálták. Feri bánatosan legyintett, mikor Lajos felõl érdeklõdtem.
– Vége. Mindenféle csövek lógnak ki belõle. Azt mondják, már nem sokáig húzza.
Azon alkudoztunk, ki írja meg Lajos nekrológját. Aztán láss csodát, múlt csütörtökön, amint belépek a kocsmaajtón, alig hiszek a szememnek: Lajos a törzshelyén ül,
s vidáman iszogatja szokásos sörét. Majd
kicsattan az egészségtõl, harsány hangon
köszönt.
– Gyere ide! Hatalmas terveim vannak. Az
új könyvemnek te leszel a kiadója. Már el is
kezdtem. Itt az elsõ fejezet. Folytatásokban adom neked az újságba egy éven
keresztül.
Mindebbõl azt a következtetést vontam le,
hogy mégiscsak vannak még örökérvényû
dolgok. Ennek ékes bizonyítéka ez a szenvedélybõl élõ–író tanárember is. Vagyis
ebbõl az következik, hogy Lajos élt, él és
élni fog, mint Lenin elvtárs.
Lajos 60 évesen most szembesült komolyan a halállal. S hogy egy kis idõre kiengedte vasmarkából a jó öreg kaszás, megfogadta, hogy a Bogárd és Vidékében egy
éven át minden csütörtökön emlékezik a
60 évvel ezelõtti, azelõtti, s azutáni dolgokra. Elõvette a régóta õrizgetett családi
ereklyét, a 60 évvel ezelõtti Kincses kalendáriumot, s kinyitotta februárnál. Íme, ez
áll benne:

Kincses Kalendárium,
1953, Bálint napja
Esze Tamás
A 150 éves török rabság után német elnyomás alatt nyögött Magyarország. Fosztogatták, erõszakkal katonának vitték az amúgy
súlyosan sanyargatott jobbágyokat. 1703 elején a Felsõ-Tisza-vidéki jobbágyok Esze Tamás vezetésével fegyvert fogtak szabadságuk
kivívására. Közülük kerültek ki Rákóczi leghívebb kurucai. Esze Tamás mint a kurucok
egyik leghíresebb vezére s a népszabadság
hõse írta nevét történelmünkbe.
***
1951. február 25-én nyílt meg a Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusa. A kongresszus
jóváhagyta a Központi vezetõség munkáját,
amelyet az I. kongresszus óta végzett hazánk
és népünk felemelkedése érdekében, elfogadta a felemelt ötéves tervet és felhívta a
magyar népet, hogy ereje legjavával harcoljon a terv gyõzelméért. A kongresszuson

megnyilatkozott népünk egysége és törhetetlen ragaszkodása pártunk iránt, megnyilatkozott a párt egysége és tömörülése Rákosi
Mátyás elvtárs körül. A kongresszus azt is
megállapította, hogy az ipar és a mezõgazdaság fejlõdése között aránytalanság állt be,
amíg az ipar folyton nõtt és teljes szocialista
alapokra épült, a mezõgazdaság termelése
elmaradt és megrekedt az egyéni kisparaszti
gazdálkodás talaján. Ezt az állapotot meg
kell szüntetni, és minden módon elõ kell segíteni a szövetkezeti útra való áttérést a dolgozó paraszt számára. Az ipar nagyirányú
fejlõdése révén tömegesen kell gépeket, korszerû agrotechnikai eszközöket juttatni a
mezõgazdaságnak. A párt úgy határozott,
hogy a mezõgazdaság termelését 1954-re 50
százalékkal kell megemelni 1949-hez képest.
A kongresszus óta dolgozó népünk erejét
nem kímélve dolgozik a határozatok végrehajtásán és egyre hatalmasabb eredményeket ér el a szocializmus építésében.

2013. február 14.,
Bálint, Valentin napja
Ezen a napon született 1806-ban gróf Batthyány Lajos, Magyarország elsõ miniszterelnöke, 1936-ban Kézdy György színmûvész. Ezen a napon halt meg 2002-ben
Hidegkuti Nándor, az aranycsapat középcsatára.
Bertha Bulcsu temetése után történt.
1997. február 5. Bella Pista mondta, hogy
igyunk meg valami lélekmelegítõt a Farkasréti temetõvel szemközti vendéglõk
egyikében. Egyrõl volt szó, és mi már a harmadiknál tartottunk – Istenem, a hideg! –,
mikor Gyurkovics Tibor, Szakonyi Károly
és Nagy Franciska (Bulcsu felesége) vezetésével bevonult egy nagy létszámú küldöttség. Kiderült, hogy egy helyiség ki van
bérelve itt a gyászolók számára, ahol enni,
inni és emlékezni kell, de szigorúan jókedvûen, mert „ezt a Bulcsu is így szeretné”.
Elfoglaltuk helyünket, kijelölt ülésrend
nem volt (ez a késõbbiek miatt fontos).
Mellettem balra Bella Pista ült, jobbra
Lázár Ervin, szemközt velünk Bulcsu régi
harcostársa, Rákosy Gergely (Bertha
Bulcsu-díj 1998). Ha Bulcsu így szerette
volna, elégedett lett volna, mert fokozott a
jókedv. A pincérek libasültet hoztak, s folyamatosan bort és sört. Mindenki
evett-ivott, kivéve Bella Pistát, aki csupán
konyakot fogyasztott, de már rémisztõ
mértékben (1940. augusztus 7.). Egyszer
éjfél körül áthajolt Ervinhez.
– Ervin, szerinted ki lesz közülünk a következõ?
Õ volt… (2006. április 20.)
Elõtte még „megvolt az esély”, hogy ne legyen következõ, mert másodperceken múlott, hogy nem hárman halunk meg egyszerre Dunaújvárosban (a csillár).

Bella Pista temetése után ugyanabban a
vendéglõben ültünk le, ugyanabban az
„ülésrendben”. A mellettem jobbra ülõ
Lázár Ervinhez fordultam majdnem sírva
(paprika) …
… Ervin temetése után ugyanaz volt a vendéglõ, de én most külön asztalhoz ültem.
Néhány perc múlva érkezett Kézdy
György színmûvész, Ervin testi-lelki jó barátja, s letelepedett mellém.
– Tudod, hova ültél? – kérdeztem tõle, s
dióhéjban fölvázoltam a fentebb leírtakat.
– Ez tök jó, ez tetszik nekem! – mondta.
Nagyon szeretem Gyurit, de nem mondott
igazat…
… Egy régi mondás, vagy a fene tudja, mi
szerint az élet a legnagyobb rendezõ.
2013. január 17-én rohammentõ vitt Budapestre, a Korányi Kórházba, s mint kiderült, 20 percen múlott az életem.
De megúsztam, s utókezelésem alatt a
244-es szobában feküdtem. Ezalatt a 235ösben Kézdy Gyuri lábadozott. Nagyon
megörültünk egymásnak, s talán mondanom sem kell, hogy megszíneztük a kórházi szürkeséget – a többi beteg nagy örömére.
De a Farkasréti temetõrõl, s a vele szemközti vendéglõrõl egy szó sem esett közöttünk.
Horváth Lajos

A szerkesztõ utóirata

A kézirat leadása után érkezett a hír:
szombatra (2013. február 9.) virradó éjszaka elhunyt Kézdy György Jászai Mari-díjas
színmûvész. A tragikus eseményrõl szóló
tudósítás szerint Kézdy György öngyilkos
lett, egy fõvárosi kórház harmadik emeleti
ablakából vetette ki magát.
Hargitai Lajos
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A megyében a 3. helyen
áll a Petõfi gimi
Az emelt szintû érettségi vizsgákról készült kimutatás alapján
Fejér megye középiskolái között a 3. helyen áll a sárbogárdi Petõfi
Sándor Gimnázium.
Az Oktatási Hivatal által készített érettségi statisztika megmutatja, hogy egy iskolán belül hány diák tett sikeres emelt szintû érettségi vizsgát 2011-ben, illetve ez a szám a végzõs évfolyamok létszámának hány százalékát teszi ki.
A sorrend:
1. Comenius Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvû Gimnázium 60
%
2. Ciszterci Szent István Gimnázium 57 %
3. Fejér Megyei Petõfi Sándor Gimnázium, Sárbogárd (a 49 végzõs diák 55 %-a, azaz 27 fõ)
4. Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros 54 % és Teleki
Blanka Gimnázium 54 %
5. Tóparti Gimnázium 47 %

2013. február 14. Bogárd és Vidéke

Bozsik-teremtorna
2013. február 9-én a sárbogárdi tornacsarnokban Alap, Cece, Kisláng, Sárszentmiklós U7, U9, U11-es csapatai mérkõztek. A Bozsik-program szabályai szerint zajlottak a mérkõzések.
U7 korosztályban 3:3 ellen, itt még nincs kapus. A szülõk fergeteges biztatása mellett Sárszentmiklós csapata szerezte meg a gyõzelmet. Tornaválogatott: Kovács László (Cece), Király Áron
(Kisláng), Csuti József (Sárszentmiklós).
U9, U11 korosztályban 4+1:
4+1 ellen. Látványos, gólokban gazdag mérkõzéseket
produkáltak a fiatal labdarúgók. Játékosok, edzõk, szurkolók sportszerûségbõl jelesre vizsgáztak.
U9 korosztályban a végsõ
gyõzelmet Sárszentmiklós
szerezte meg. Tornaválogatott: Rigó Patrik (Sárszentmiklós), Bögyös Bálint (Sárszentmiklós), Tóth Patrik (Alap), Kiss Balázs (Cece), Lestár
Márk (Kisláng).
U11 korosztályban a Bozsik-teremtorna gyõztese Alap csapata.
Tornaválogatott: Erdei Milán (Kisláng), Barabás Dávid (Sárszentmiklós), Horváth Áron (Sárszentmiklós), Szabó Ákos
(Alap), Vargyas Barnabás (Alap).
Köszönet a résztvevõ játékosoknak, edzõknek, támogatóknak!
Áprilisban a sárszentmiklósi pályán kezdõdik a tavaszi szezon.
Pajor László Bozsik-körzetvezetõ

Télûzõ farsangi mulatság
Évek óta jól látható az oktatási kormányzat azon törekvése, hogy a felsõoktatásba jutás elõfeltétele legyen
a sikeres emelt szintû érettségi vizsga. Jelenleg ugyan még nem kötelezõ, de jelentõs többletpontszámmal
jár az ilyen típusú vizsga megléte. Iskolánkban évfolyamonként legalább
öt tantárgyból választhatnak diákjaink emelt szintû képzést ingyenesen.

A környék egyetlen középiskolájának lenni részünkrõl nagy felelõsséggel, a köz részérõl sok véleménynyilvánítással jár. Mi is kapunk szép számmal dicséreteket, de kritikákat is. Az utóbbiak jó
része jogos, a másik része galád. Idõnként a szakmán belül is találkozunk ilyennel, például amikor egy osztályfõnök azt mondja diákjának: „Bárhova, csak a Petõfibe ne”. Lelke rajta.
Mi továbbra is tesszük a dolgunkat, s várunk szeretettel minden
tanulni vágyó 4. és 8. osztályos diákot!
Boda János igazgató

A Cecei Általános Iskola közössége február 9-én tartotta hagyományos farsangi mulatságát. A rendezvény védnöke az iskola diákönkormányzata volt, a szervezõk a 7. osztályosok voltak.
A farsangi mulatság meghatározó eleme a jelmezverseny, melyet
a gyerekek igen komolyan
vesznek. Minden évben
csodálatos
jelmezekkel,
produkciókkal készülnek
erre a délutánra. Az idei év
sem volt kivétel ez alól!
Három kategóriában versenyeztek a gyerekek:
egyéni, csoportos és mûsoros elõadásokban. A nagyszámú nézõseregnek nem
lehetett oka panaszra, ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket, produkciókat láthattak. Megelevenedtek a klasszikus
mesealakok, korunk szuperhõsei, de mindennapi életünk szerves
részét képezõ dolgokkal is találkozhattunk (pl. traktor, kombájn,
bálázó, kandalló, gáztûzhely stb.).
A jelmezverseny után a táncolni vágyóknak az iskola lemezlovasai
szolgáltatták a zenét. A táncban megfáradtaknak a büfé és a tombola biztosította a felüdülést, melyet a szülõk felajánlásának köszönhettünk.
Bátran állíthatjuk, hogy a farsangunk igen sikeres, jó hangulatú
szombat délután volt! A bál bevételébõl a tanulók versenyeztetésének, utaztatásának, jutalmazásának költségeit támogatjuk.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a DÖK nevében mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez, különösen diákjainknak, valamint szüleiknek, akik jelmezeikkel, produkcióikkal és a sok süteménnyel, szendviccsel támogatták! Köszönet illeti
a 7. évfolyamos diákokat, pedagógusokat és a szülõket a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítségükért!
Sohárné Bali Mária DÖK-vezetõ
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

Megújul sárbogárd
városközpontja

2013. február 15-én (pénteken) 9.00 órakor ülést tart.

2012-ben Sárbogárd Város Önkormányzata és a Sárbogárdi Római Katolikus Egyházközség konzorciumban pályázatot nyújtott be a városközpont fejlesztésére. A pályázat Sárbogárd kistérségi központi szerepkörhöz kapcsolódó funkcióinak erõsítésére, valamint a helyi és a
kistérségi lakosság számára a jelenleginél magasabb minõségû szolgáltatási környezet megteremtésére irányult.
A funkcióbõvítõ, integrált városfejlesztési akció döntõen a Hõsök terén valósul meg. Sor kerül a városházán információs központ kialakítására, a mûvelõdési központ részleges felújítására, civil koordinációs
iroda kialakítására. A városi könyvtár jelenlegi épületébõl a használaton kívüli, jelen projektbõl felújított Hõsök terei óvodaépületbe kerül. A
projekt megvalósulásával piactér és fedett piac élénkíti majd a városközpont forgalmát. A Hõsök tere, a városháza és a mûvelõdési központ
zöldfelületei is megújulnak.
A projektben a Szent László-templom részleges felújítására is sor kerül
körmeneti járdával, kerítéssel, galambvédelemmel. A templom elõtt
lévõ járdát az önkormányzat újítja fel.
A támogatási szerzõdés aláírására 2012. július 17-én került sor.
A támogatott projekt kódszáma: KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001.
A projekt összköltsége: 231.003.712 Ft.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás önkormányzatra jutó része: 191.828.251 Ft, az egyházra jutó része:
8.101.202 Ft.
Minden városi polgár megértését kérjük a beruházás idõtartama alatt,
bízva abban, hogy a megújult városközpont kellemes élményt, jobb
szolgáltatási körülményeket nyújt majd a lakosságnak!
/–/

Fejér Megyei Kormányhivatal
Sárbogárdi Járási Hivatal

Tájékoztatás
Tisztelt termõföld-tulajdonos, termõföldhasználó!
A termõföldre vonatkozó elõvásárlási és elõ-haszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) korm. rendelet
értelmében a termõföld, vagy a tanya tulajdonosa az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot a szerzõdés megkötése elõtt egy eredeti és egy
másolati példányban kifüggesztés céljából megküldi az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzõnek. A jegyzõ az ajánlatot 60 napra kifüggeszti.
Az eladó az ajánlat egy eredeti példányát a jegyzõ részére történõ megküldésével egyidejûleg köteles a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet részére postai úton, tértivevénnyel megküldeni.
Az elõ-haszonbérleti jog gyakorlása esetén az ajánlat kifüggesztésének ideje változatlanul 15 nap.
Haszonbérlet esetén az ajánlatot a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetnek nem kell megküldeni.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a kifüggesztés idõtartamába az
ajánlat kifüggesztésének kezdõ napja, valamint a levételének napja
nem számít bele.
Az érintett adásvételek és haszonbérletek mielõbbi ingatlanbejegyzése érdekében a fenti eljárásrend nélkülözhetetlen.
Az ügymenettel és a bejegyzéssel kapcsolatban felvilágosítást lehet
kérni a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal Járási
Földhivatalánál (címe: Sárbogárd, Hõsök tere 17., telefonszáma: 06
(25) 508 615, 06 (25) 518 020).
Simon János hivatalvezetõ

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.
3. A Sárbogárdi Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás elfogadása.
4. Sportegyesületek beszámolója 2012. évi mûködésükrõl, személyi és tárgyi
feltételeikrõl, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.
5. Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeirõl.
6. A Fodor és Molnár Kft. szabályozási terv módosítása iránti kérelme.
7. A víziközmûvek üzemeltetéséért fizetett 2012. II. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.
8. Döntés a 2013. évi víziközmû bérleti díja terhére megvalósuló felújításokról.
9. A köztisztviselõk díjazásáról, juttatásáról szóló 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
10. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása.
11. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követõ három évre
várható összegének meghatározása.
12. Sárbogárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadása. (Mellékletek Sárbogárd város honlapján megtekinthetõk.)
13. Az önkormányzat adósság-átvállalásában való részvételhez szükséges nyilatkozat.
14. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl szóló 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
15. A közterületek használatának szabályozásáról és rendjérõl szóló 11/1997.
(V. 21.) önkormányzati rendelet módosítása.
16. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosítása.
17. Az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védelmérõl
szóló 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
18. A Sárbogárd város helyi építési szabályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
19. A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása.
20. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
21. Kezdeményezés állami vagyon tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba adására.
22. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszûnése.
23. Alapító okiratok módosítása.
24. Közbeszerzési szabályzat módosítása.
25. Az óvodákba történõ jelentkezés módjának és a 2013/2014-es nevelési év
beiratkozási idõszakának meghatározása.
26. Óvodák heti és éves nyitvatartási rendjének megállapítása.
27. A Sárbogárd Város Önkormányzata és a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás felülvizsgálata.
28. A polgármester cafetéria-juttatási szabályzatának módosítása.
29. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
30. Döntés a távhõszolgáltatással kapcsolatos bérleti díj felhasználásáról.
31. A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása.
32. A Fejér Megyei Diáknapok támogatása.
33. Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi munkájáról.
34. Sárbogárd város szolgáltatás-tervezési koncepciójának felülvizsgálata.
35. Sárbogárd város fogyatékosügyi koncepciójának felülvizsgálata.
36. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.
37. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság
XV. forduló
Toledó 2005–Sárszentmiklós öfi
5:17 (2:7)
Vezette: Szakács I.
Toledó 2005: Rozgonyi G. – Csuti T.,
Dombi Z., Dombi V., Barabás R.
Csere: Fésû.
Sárszentmiklós öfi: Plézer – Tóth I., Kun,
Deák, Szepesi.
Csere: Killer G., Kiss, meg a sérült Derecskei.
3. perc: Szepesi a felfutó Tóth elé tálalt, aki
kilõtte a bal alsó sarkot. 5. perc: Szepesi találatával kettõre nõtt az elõny. 8. perc: Deák folytatta a sort. 9. perc: állva hagyták a
Toledót, mert Szepesi újabb gólt lõtt. 10.
perc: Kun sem akart lemaradni a társaitól,
õ is betalált. Még ugyanebben a percben
Deák lõtt gólt. 12. perc: Kiss nem találta el
a kaput, meg is jegyezték Killer I.-ék, hogy
10 lövésbõl ha egyszer eltalálja a kaput. 14.
perc: Kiss lövése a kapufáról jött ki. 16.
perc: Dombi V. szépített. 17. perc: felébredt a Toledó? Barabás R. találata a második volt. 18. perc: Fésû lövését Plézer lábbal hárította. Dombi Z. viszont a kapu fölé
lõtt. 19. perc: Deákot nem tudták tartani,
újabb gólt lõtt. 21. perc: Kun ígéretes helyzetben kapu mellé lõtt. Fésû vette célba
Plézer kapuját, lövése a kapusról Rozgonyi elé pattant, magasan a kapu fölé bombázott. 22. perc: Kun rosszul ért labdához,
lábról saját kapujába került a labda. Öngól! 23. perc: gólra gól a válasz Deák-módra. 24. perc: Barabás lövése nem okozott
gondot Plézernek. 25. perc: Killer fordulásból leadott lövése a kapuban táncolt. 26.
perc: Rozgonyi jól eltalált lövése a kapuban kötött ki. 30. perc: két gól, elõbb Fésû,
majd Tóth talált be. 33. perc: Deák mindenkit elfektetve újabb találatot ért el. 34.
perc: Tóth nem hibázott. 35. perc: Tóth
ide-oda húzogatott a kapu elõterében, végül a kapuban táncolt a labda. 36. perc: feltámadt Kiss, és egymás után kétszer is betalált. Nesze neked, Killer Imre! 37. perc:
Deák újabb gólt ért el. 39. perc: na, ki más
állíthatta be a végeredményt, mint a jó
napot kifogó Deák. Ezen a napon nem volt
egy súlycsoportban a két csapat, a bajnokságban megszületett a gólrekord.
Góllövõk: Dombi V., Rozgonyi G., Kun öngól, Barabás, Fésû ill. Tóth 4, Szepesi 2, Deák 7, Kun, Killer G., Kiss 2.

Spuri–Cece Old Boys 3:5 (2:4)
Vezette: Szakács I.
Spuri: Lajtos – Palásti, Gál, Huszár, Bodó.
Csere: Bereczki, Czeiner, Kiszl, Kovács.
Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli,
Szikszai, Fülöp T., Németh.
Csere: Király, Szeip, Tar, Tóth S.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Bodó, Kiszl, Gál ill. Fülöp T.,
Király 2, Szikszai 2.

Sárkeresztúr Kike–FLD Ászok Ásza
1:4 (1:3)

Góllövõk: Dévényi, Horváth D. ill. Imre, Örkényi, Csuti 2, Vereczkei.

Vezette: Szakács I.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Madár, Hajdinger, Szauervein, Sütõ.
Csere: Kiss.
FLD Ászok Ásza: Farkas – Magyar, Roszkopf, Lakatos, Bor.
Csere: ifj. Bor, Vinklmann.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Piros lap: ifj. Bor 2 perc.
Góllövõk: Hajdinger, ill. Lakatos 2, Bor, ifj.
Bor.

Sárbogarak–Twister Galaxy
1:4 (0:1)

Extrém–Légió 2000, Pentagri
2:5 (0:2)
Vezette: Böröndi G.
Extrém: Németh – Flõgl, Dévényi, Horváth D., Szabó.
Csere: Horváth T.
Légió 2000, Pentagri: Szilágyi – Huszár Z.,
Pálinkás, Imre, Vereczkei.
Csere: Csuti Z., Örkényi.
1. perc: Flõgl lövését Szilágyi védte. 3.
perc: Dévényi, majd Horváth lövése sem
okozott gondot Szilágyinak. 4. perc: Huszár távolról lõtt kapu mellé. 5. perc: Imre
az alapvonalról a kapufát találta el, melyrõl a labda a kapuban kötött ki. 7. perc:
Szabó került helyzetbe, de emelése a kapu
mellé szállt. 9. perc: Imre leszerelte Dévényit, nagy helyzetben a kapu mellé lõtt. 10.
perc: Dévényi lövése a kapu mellett. 11.
perc: Vereczkei lövése is elkerülte a kaput.
Horváth T. lövését biztosan fogta Szilágyi.
13. perc: Horváth T. megint nem találta el
a kaput. 14. perc: Csuti lövésre szánta el
magát, azonban kapu fölé ment centiméterekkel. 15. perc: Dévényi lövése kapu mellé ment. 17. perc: Vereczkei átadás helyett
elhamarkodottan kapu fölé lõtt, pedig a
társa tiszta helyzetben várta a labdát. 20.
perc: Imre átadásából Örkényi szerzett
gólt. 21. perc: Németh kidobását Szabó a
kapu fölé emelte. 24. perc: Horváth D. csúnyán a kapu fölé lõtt. 25. perc: hadilábon
álltak a lövésekkel az Extrém játékosai,
mert Dévényi megint a kapu mellé lõtt. 27.
perc: Dévényi lövését Szilágyi nagy bravúrral védte. 28. perc: Csuti lövésével szemben Németh kapus tehetetlen. 29. perc:
Dévényi találatával szépített az Extrém.
30. perc: Szilágyi merész vetõdéssel hárított egy ellentámadás végén, míg Vereczkei szép gólt ragasztott Németh kapujába.
31. perc: Csuti tiszta helyzetben kapta a
labdát, melybõl növelte az elõnyt. 35. perc:
szabadrúgás után Horváth D. védhetetlen
gólt lõtt. 37. perc: Dévényi aktivitásával és
lövõkedvével nem volt baj … csak hát?
Horváth D. lövése meg a kapufán csattant.
38. perc: Vereczkei lövése Dévényi hátáról
pattant szögletre.

Vezette: Böröndi G.
Sárbogarak: Csuti J. – Dizseri P., Dizseri
B., Steinbach, Kasza.
Csere: Gábris, Mondovics, Németh Cs., Somogyi.
Twister Galaxy: Boros – Balogh, Kaló,
Bognár T., Simon.
Csere: Bognár I., Herczeg, Killer I., Salamon, Szabó, Szántó.
1. perc: Steinbach lövése a kapufáról újból
elé pattant, másodszorra a kapu fölé lõtt.
2. perc: Bognár T. lövése a kapufáról ment
ki. 5. perc: Bognár T. megint a kapufát
tesztelte. 6. perc: Balog lövését Csuti a mezõnybe rúgta. 7. perc: Simon lõtt mellé. 8.
perc: Dizseri B. sem találta el a kaput. 9.
perc: Simon ismét kapu mellé rúgta a labdát. 13. perc: Dizseri B. lövését Boros védte. 14. perc: Dizseri P. lövése után a labda
kapu fölött hagyta el a játékteret. 16. perc:
meghozta a vezetést! Szöglet után Salamon perdített a kapuba. 21. perc: Killer I.
is helyet kapott a Twisterben, ugyanis 20
perc alatt kilyukadt alatta a cserepad!
Mondták, én pedig leírtam! 23. perc: Killer
szabadrúgását Salamon sarokkal továbbította a kapuba. Volt is melldöngetés! 25.
perc: Bognár I. alászaladt a labdának, épphogy ki tudta tenyerelni szögletre. 28. perc:
Killer alig tudott elszakadni a talajtól, így
nem csoda, hogy nem tudta kapura fejelni
azt a fránya labdát. 32. perc: Kaló átadását
Szabó rúgta be a kapuba. 33. perc: Kaló
gólja kegyelemdöfés volt a Sárbogarak
számára. 35. perc: Kasza lövését Bognár I.
látványosan védte. 36. perc: Kasza szabadrúgása Steienbach elé került, aki közelrõl
megszerezte a szépítõ találatot. 38. perc:
Szabó lövését Csuti biztosan hárította. 39.
perc: Bognár T. alig lõtt a kapu fölé.
Góllövõk: Steinbach ill. Salamon 2, Szabó,
Kaló.
Tabella
1. FLD Ászok Ásza
2. Extrém
3. Sárkeresztúr Kike
4. Légió 2000, Pentagri
5. Sárszentmiklós öfi
6. Twister Galaxy
7. Toledó 2005
8. Cece Old Boys
9. Sárbogarak
10. Spuri

15 14
15 12
15 10
15 9
15 7
15 5
15 4
15 4
15 3
15 2

1 -83:13
- 378:37
- 566:35
- 636:30
1 771:45
4 651:47
2 940:71
1 1032:66
- 1225:86
1 1232:78

43
36
30
27
22
19
14
13
9
7

Góllövõlista:
1. Deák Géza, Sárszentmiklós öfi, 31 gól.
Gróf Ferenc
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Sikeres kézilabdakupa Tamásiban
A VAX Sárbogárd férfiakból álló kézilabdacsapata január elején megkezdte az alapozást a tavaszi megyei bajnokságra heti
két edzéssel, melyeken 10-15 fõ vesz részt
nagy motivációval az igen megterhelõ
munkában.
A felkészülés részeként február 9-én Tamásiban vettünk részt a Hõgyész NB II-es
csapata által rendezett tornán. Rajtunk kívül még három csapat versenyzett: Simontornya, Mágocs, Hõgyész.
14 játékossal érkeztünk, többen munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tudtak velünk
tartani.
Az elsõ találkozón Hõgyész 4 góllal verte
meg a Simontornya csapatát. Másodikként mi mérkõztünk Baranya megye hozzánk hasonlóan harmadik helyen álló
mágocsi együttesével. Bár délelõtt lévén
elég álmosan kezdtek a fiúk, a sok kihagyott ziccer ellenére végig vezetve, magabiztosan 21-17-re sikerült gyõznünk. Megállapítottuk, hogy a Fejér megyei bajnokság magasabb színvonalú a Baranya megyeinél.
Góllövõink: Rehák 3, Bodoki 3, Szabó J. 3,
Hegedûs 3, Németh T. 3, Nacsa 2, Pluhár 2,
Goldberger 2.
A Simontonya–Mágocs összecsapáson az
elsõ félidõben még a Baranya megyeiek
vezettek, de a jobb erõnlétnek köszönhetõen Simontornya örülhetett a gyõzelemnek.
Ezután következett a torna fõ mérkõzése:
az NB II. középmezõnyéhez tartozó Hõgyész és a nagyobb reményeket tápláló
VAX Sárbogárd csapata. Magas hõfokon
kezdõdött a találkozó. Látványos gólok, jó
védekezés, kimagasló kapusteljesítmények (Borostyán, Németh, Sohár) jellemezték a meccset.
Az elsõ félidõ 12:10-es hõgyészi vezetéssel
zárult, a másodikban azonban már a 7.
percben 15:13-ra mi vezettünk. Ezután felváltva estek a találatok. Az utolsó percekben 21:21-nél szélrõl egy helyzetet elhibáztunk, a gyors ellentámadást pedig Németh

Tamás kapusunk hárította, ezzel döntetlen eredmény született.
Ezen a mérkõzésen kiemelkedõ teljesítményt nyújtott Bodoki György, aki csuklótörése után elõször lépett pályára. A jobb
szélen Szabó József támadásai voltak gólerõsek. Kiemelkedõ még a védekezésben
végzett csapatmunka.
Góllövõk: Bodoki 8, Szabó J. 4, Nacsa 3,
Hegedûs 2, Németh T. 2, Rehák 1, Pluhár 1.
Ezután rögtön Simontornyával mérkõzött
csapatunk. Kétség sem fért a két együttes
erõviszonyához, a félidõ 10:5-re zárult javunkra. A második játékrészben már érzõdött a fáradtság, két sérültünk is lett (Nacsa lába, Németh keze). A sok kihagyott
helyzet ellenére 20:14-es bogárdi gyõzelem született.
Góllövõk: Szabó J. Zs. 3, Pluhár 3, Bodoki 4,
Németh 4, Suplicz 2, Rehák 1, Balogh 1, Szabó J. 1, Hegedûs 1.
A kupa sorsát a Hõgyész–Mágocs közötti
találkozó döntötte el. Mi azért szurkoltunk, hogy 6 gólnál ne gyõzzön többel a
hõgyészi csapat, azonban jóval több, 12 gól
lett az elõnyük. Ezzel a Hõgyész „otthon”
tartotta a kupát (mivel Tamásiban játsszák
NB II-es mérkõzéseiket).

Azonos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbséggel a sárbogárdi csapat lett a második. Harmadik helyen Simontornya, negyediken pedig Mágocs végzett.
Különdíjazott lett csapatunkból Hegedûs
Norbert.
Az eredményhirdetés után finom csülökpörkölttel vendégeltek meg bennünket.
Ez a torna nagyon sokat segített a felkészülésben. Dicséret a profi szervezésért a gyönyörû létesítményben!
A csapat nagy része levezetésképpen a tamási gyógyfürdõben szaunázással, fürdõzéssel töltötte a nap végét. A medencében
együtt szurkoltunk a kivetítõn látható
Veszprém–Costanca BL közötti meccs
kedvezõ eredményéért.
Testileg, lelkileg felkészülve várjuk a március 2-án kezdõdõ tavaszi fordulót. Addig
is az edzéseket Takács Lajos és Bodoki
György vezetik.
Szeretettel várjuk szurkolóinkat! A mérkõzések idõpontjáról az újságban tájékozódhatnak.
Bodoki György edzõ

LSC Sárbogárd – edzõmérkõzés eredménye
22 fõs kerettel elkezdte felkészülését a bajnokságra csapatunk – lejátszotta elsõ felkészülõ-mérkõzését.

LSC Sárbogárd–Sárszentágota
6:4 (4:1)
Sárbogárd: Lajtos – Kovács Z., Gilicze,
Sebestyén, Szabó L. – Bogdán, Bognár,
Lakatos, Bõhm – Csendes M., Böröndi.
Csere: K. Szabó, Hegedüs, Szabó (Totó),
Kovács A., Géczi, Barabás, Markovics, Varga. Hiányoztak: Iványi, Berta, Csendes I.
munkahelyi elfoglaltság miatt.
Edzõ: Jakab Ferenc.

Sárszentágota: Plézer – Grigoliát, Álló,
Tóth, Czinka – Kálmán, Csere, Radó, Parrag – Sinkovics, Sinka.
Csere: Fekete, Szauervein, Bogicz, Szabó.
Edzõ: Kálmán Gyula.
A mérkõzésen 19-en jutottak szóhoz. Egy
új játékost teszteltünk Csendes Máté személyében, aki 42 perc játék után góllal mutatkozott be.
A havas pályán idény elejének megfelelõ
játékot mutatott be csapatunk. Erõssége
lehet csapatunknak a középpályás sorunk,
ahol többen is játéklehetõséget kaptak. A

széleket jól játszották meg a fiúk, melyekbõl visszajátszás után születtek góljaink.
Góllövõk: Bogdán 2, Böröndi 2, Csendes
M., K. Szabó ill. Czinka, Kálmán, Sinka 2.
Vasárnapi edzõmérkõzésünk a rossz idõjárási viszonyok miatt elmaradt.
Következik:
16-án 15.00 órakor Cece PSE–LSC Sárbogárd, 17-én 15.00 órakor LSC Sárbogárd–
Mezõszilas.
A felnõttmérkõzések elõtt 2 órával az ifjúsági csapatok mérkõznek meg.
Jakab Ferenc
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100 esztendeje született Gyökössy Endre lelkész
Lényegbevágó, idõszerû könyveit, írásait
szívesen forgatják országszerte.
Lapunk több novelláját és lelki írását adta
már közre az évek alatt.
Dr. Gyökössy Endre (1913–1997) lelkész–
pszichológust Isten öreg bojtárjának is nevezték, de legnépszerûbb neve Bandi bácsi
volt. Mi több, õ is így nevezte saját magát.
Hisszük és reméljük, hogy Bandi bácsi üzenetei hívõnek, hitetlennek egyaránt hasznos útmutatást adnak ebben a világban,
ahol mind több az útvesztõ. Jézus mondta:
„Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (Jn 14,6). Bandi bácsi egész életét annak szentelte, hogy ezt az utat megmutassa
másoknak is.
Gyökössy Endre Budapest–Rákospalotán
született 1913. február 17-én. Édesapja, id.
Gyökössy András jogász volt. Elemi iskoláit Újpesten végezte, majd ugyanott a
„Könyves Kálmán” gimnázium hallgatója
lett. Érettségi után Nagykõrösön tanítói
oklevelet szerzett. A Budapesti Református Teológia elvégzése után 1939-ben
szentelték lelkésszé, és a Kálvin téri református templomban kezdte meg szolgálatát.
Két doktorátusa is van, egy bölcsészeti és
egy pszichopedagógiai. A baseli (Svájc)
egyetemen Karl Barth és Emil Brunner
neves professzorok mellett többek között
egyházjogot és pasztorál-pszichológiát is
tanult. Mivel mindig is azt volt a véleménye, hogy a lelkész ne csak prédikáljon, hanem lelkileg is közelítse meg az embert,
ezért késõbb a gyakorlati teológia kutató
professzora is lett. 1941-ben házasodott
meg Baselben. Házasságukból öt gyerekük
született. Közülük kettõ meghalt.
Dr. Gyökössy sohasem ragaszkodott a titulusainak tiszteletben tartásához. Több évtizedes munkásságát lehetetlen összegezni. Szolgálatának legfõbb ismérve: lehajolni az elveszett emberhez, nem csak a szószékrõl beszélni hozzá.
Külön tanulmányt lehetne írni irodalmi
teljesítményérõl. Hihetetlen egyszerûséggel ír, még a legbonyolultabb teológiai kérdésekrõl is. Írói munkásságának két fontos

tulajdonságát emelhetnénk ki. Elõször is,
minden írása azt bizonyítja, hogy igenis lehet beszélni, írni a keresztény élet minden
területérõl anélkül, hogy bármelyik felekezetet elmarasztalnánk. Másodszor,
Bandi bácsi – Jézushoz hasonlóan – soha
nem a bûnöst ostorozta, hanem éppen ellenkezõleg, az Istentõl elrugaszkodott ember gyötrõdései iránti érzékenységérõl tanúskodik. Ugyanakkor – és ezzel egyáltalán nem leszünk tiszteletlenek emlékéhez
– Bandi bácsi igazi vagány ember volt, és
öregségére is az maradt. A rendszerváltás
után egyszer felkérték, hogy mondjon beszédet a Parlamentben. Ott minden bizonnyal mindenki azt várta tõle, hogy mézes-mázas szavakat fog használni. Õ viszont hû maradt önmagához, és jól odamondogatott a honatyáknak. Idézem szavait: „Ott ezt mondtam a tisztelt Háznak:
Szenvedjétek el egymást szeretetben! Ha
láttátok volna, hogy kapták fel a fejüket az
emberek! Igen, mondtam, képviselõ uraim, ez még Önökre is vonatkozik. Hogy
egymás másságát elszenvednénk. Mert ha
ezt képesek megcsinálni, ha elfogadják a
másikat, ha készek a párbeszédre, akkor
abból a másiktól talán valami hasznosat is
meríthetnek, és beépíthetik a saját életükbe.” Hát ez volt Bandi bácsi!
Bandi bácsit életében csak egyetlen egy
vád érte, hogy túlságosan ökumenikus beállítottságú. Mondhatnám, õ ezt a „vádat”

„Kérdezlek, te meg oktass engem!” (Jób: 40:7/b.)

örömmel elviselte. Soha nem titkolta, hogy
baráti körének nagy része éppen a katolikus papság körébõl verbuválódott. Bandi
bácsi szavaival élve, a legtöbb ember azt
sem tudja, hogy a katolikus szó valójában
az egyetemes, vagy általános fogalmat
fedi.
1980 óta „papíron” nyugalmazott lett, de –
mint õ maga is mondotta – nyugdíjas lelkész pedig nincsen! Az vagy az élete végéig
lelkész, vagy soha nem is volt az!
Dr. Gyökössy Endre 1997. november 20án költözött el az örökkévalóságba. Utolsó
földi útjára 1997. december 6-án kísérték.
Talán semmi sem szõtte át Bandi bácsi
szolgálatát annyira, mint az a „felfedezése”, hogy Jézus volt az egyetlen vallásalapító, aki az AGAPÉ szeretetet hozta és gyakorolta a világban. Ez az a szeretet, ami
hétköznapi nyelven nem jelent mást, mint
hogy: „Akkor is szeretlek, ha te nem szeretsz engem”! Hogy ezt az elvet mennyire
magáévá tette Bandi bácsi, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a Kol 3,13. alapján
felállított hitvallása:

„Szenvedjétek el egymást szeretetben”
– Ez az én alapigém.
Lényem és szolgálatom alapdallama ez az
ige.
Tulajdonképpen ezt kellene ráírni a síromra,
ha egyszer meghalok.
Mert a Szeretet és a Szenvedés ebben az igében összekerült.
Minél jobban szeretek valakit, annál jobban
megszenvedem.
Nincs szeretet szenvedés nélkül, és csak az
tud
igazán szenvedni, aki szeret.
Jézusról beszéljek? A keresztjérõl?
Olyan nagyon szenvedett – mert olyan nagyon szeretett!
Életét adta érettünk a kereszten.
Maradjunk annál, hogy az Õ követõje,
a Homo Christianus csak azt az életet követheti,
amelyet Gazdája bemutatott.
Forrás: internet

2013. február 18. (hétfõ) és 24. (vasárnap) között

„Szelíden fogadjátok a belétek oltott igét,
amely meg tudja tartani lelketeket.” Jak 1, 21

EVANGELIZÁCIÓS HÉT

Február 18-a (hétfõ) és 23-a (szombat) között
minden este 17.30 órakor

lesz gyülekezetünkben.
A szolgálatokat végzik:
Hõs Csaba alcsúti református lelkész, február 18–20.;
Ruzsa-Nagy Zoltán pusztaszabolcsi református lelkész,
február 21–23.
A hétköznapi alkalmak este 6 órakor a fûtött gyülekezeti házban
lesznek (Sárbogárd, Tompa u. 41.).
A vasárnapi úrvacsorai záró istentisztelet február 24-én délelõtt 10
órakor kezdõdik a templomban.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

a sárszentmiklósi református gyülekezeti teremben
(Köztársaság út 181.)

BÖJTI EVANGÉLIZÁCIÓ
lesz.
Szolgálnak:
RadvánszkyFerenc mezõkaszonyi református lelkész,
Petõné Juhász Emília
újpest–belsõvárosi református lelkész.
Mindenkit szeretettel hívunk erre az alkalomra.
Az evangélizáció ideje alatt gyermekfelvigyázás mûködik.
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Lapszemle 1913. február 9.
A vezércikk ezúttal a selyemhernyó-tenyésztés jelentõségét és
történetét tárgyalja. Alatta a tárcában Vajda Ernõ „A võlegény”
c. írása kapott helyet. Igazi csemegével a kisebb hírek szolgálnak.
A vezetõ hír a gróf Eszterházy család ünnepélyérõl ír:
„Január hó 31-én tartotta galántai gróf Eszterházy László és neje, Teleki Katinka birodalmi grófnõ ezüst lakodalmát. Délelõtt ünnepi
szentmise volt a grófi kápolnában, amely után a képviselõ testület
Heissler Béla körjegyzõ vezetése mellett tisztelgett az ünneplõknél. A
körjegyzõ szép ünnepi beszéd kíséretében nyújtotta át a díszesen
kiállított képviselõi határozatot, mely arról szól, hogy Sárosd község
névtelen fõutczáját gróf Eszterházy-utczának nevezi el. A képviselõ
testület ezen egyhangú lelkesedéssel hozott határozatával kívánja
megörökíteni a családnak az elmúlt 25 évben Sárosd község érdekében kifejtett áldásos mûködését. A gróf meghatottan köszönte meg
az ünnepeltetést.”
A szám tartogat még örömteli beszámolókat:
„Eljegyzések. Hõbausz Béla a zirczi apátság Borsod pusztai intézõje
eljegyezte f. hó 1-én Gróf Irénkét, özv. Gróf Imréné szép és kedves
leányát. Török Miklós elõszállási uradalmi intézõ eljegyezte Laszczik
Mariskát.”
„Steiner Gyula sárbogárdi fakereskedö f. hó 2-án Veszprémben házasságot kötött Weisz Mariskával, özv. Weisz Jakabné bájos leányával. Klein Endre alapi bérlõ f. hó 2-án d. u. 3 órakor vezette oltárhoz
Stern Margitkát, Stern Lipót sárbogárdi terménykereskedõ szép és
kedves leányát. A szokásos szertartás után, mely a sárbogárdi izr.
templomban nagyszámú és elõkelõ közönség jelenlétében folyt le, Dr.
Ábrahámsohn rabbi megható beszédet intézett az új házaspárhoz. Az
impozáns esküvõ után nagy nászlakoma volt. (Mindkét házasság alkalmából õszintén gratulál a Szerk.)”
„Feltámadt halott. Különös eset történt a napokban Kálóz községben. Weisz József kálozi korcsmájában a kályha mellett üldögélt a 85
éves Deutsch Jakab házaló. Egyszerre csak leesett a székrõl és élettelenül zuhant a padlóra. A hozzásietõ emberek élesztgetni kezdték, de
Deutsch Jakab nem mozdult. Az öreg meghalt – constatálták mindannyian. A megmerevedett holttestet kocsin szállították haza
Deutsch lakására, ott a földre fektették és mindenféle elõkészületeket
megtettek az eltemettetés iránt. – A zsidó szent egylet egyik embere is
megérkezett és javában imádkozott, mikor a halott egyszerre megmozdult, felült és beszélni kezdett. A szobában lévõk a rémülettõl
majd kõvé meredtek. A halottnak hitt Deutsch Jakab másnap már
fölkelt, és mintha mi sem történt volna, rendes dolga után látott. A
különös estnek talán csak az orvosi tudomány tudná magyarázatát
adni.”
A farsangi szezont jelzik a különféle mulatságok:
„Iparosok és kereskedõk bálja. Az idei rövid farsang egyik
legkedélyesebb és legsikerültebb mulatsága f. hó 1-én, szombaton es-

MEGHÍVÓ
A PHILIA Egyesület szeretettel meghívja Önt az

„Arcok és tükrök” sorozat alkalmára:

„Nemzetragasztó erõk”
(Magyarságunk része – Kárpátalja)
Vendégünk: Radvánszky Ferenc
kárpátaljai lelkipásztor

2013. február 19-én (kedden) 15.30 órakor
a József Attila Mûvelõdési Központban

te zajlott le Sárbogárdon a Korona szálloda ez alkalomra pazarul berendezett nagytermében. A „Sárbogárdi járás és környékbeli iparos és
kereskedõ munkaadók otthona” rendezte ezúttal elsõ bálját, mely
úgy erkölcsileg mint anyagilag fényesen sikerült. Nem voltak túl sokan, de a kik ott voltak, egy feledhetetlenül szép mulatság emlékével
távozlak. A mulatság este 9 órakor vette kezdetét és tekintve, hogy
táncban nem volt hiány, a jelenlévõ leányoknak bõven kijutott a
tánczból. A jó kedv és emelkedett hangulat, melyet Farkas Sándor
szép muzsikája csak fokozott, a reggeli órákig tartotta együtt a mulatókat. A mulatság 172 koronát jövedelmezett, mely összeg az „Otthon” létesítendõ könyvtára javára lesz fordítva. A felülfizetõk, valamint azok névsorát, kik tiszteletjegyüket megváltották, lapunk jövõ
számában hozzuk.”
„Farsang. A sárszentmiklósi róm. k. olvasókör f. hó 2-án a nagyvendéglõben sikerült tánczmulatságot rendezett, melyen úgy a sárszentmiklósi, mint a környékbeli intelligentia nagy számban vett részt. A
mulatság a reggeli órákig tartott. Tiszta jövedelme 36 kor. 60 fl. volt,
mely a kör czéljaira fordíttatik.”
„Mûkedvelõi elõadás. Az alapi róm. kath. ifjúság hó 9-én a Reichardt-féle vendéglõben a kath. kör könyvtára javára mûkedvelõi elõadást tart. Színre kerül: Kósza Jutka eredeti népszínmû dalokkal 3
felvonásban. Az elõadás este 7 órakor veszi kezdetét.”
A folytatásban elõfordul még szénlopás a vasúti raktárból és egy
család tragédiája a Kálozhoz tartozó Belmajorban.
Az újság hátoldalán a szokásos hirdetések helyett a Sárbogárdi
Takarékpénztár 1912-es „zármérlegét” találjuk. A részletes lista
alján találjuk azok nevét, akik az intézmény vezetõségében tisztet
viseltek: Gött Jenõ pénztárnok, Koller Pál elnök, Günz Ármin alelnök, Braun Dávid ügyvezetõ, Mészöly Áron igazgatósági tag,
Pasteiner Lajos könyvvivõ. A felügyelõbizottság munkájában vettek részt: Hubka Sándor, Reich Márton, Grünvald Mór és Tatay
Béla.
(-b -n)

„A nagy szavak nem érnek semmit,
Elszállnak, mint az õszi szél
De a szeretet, ha tiszta szívbõl fakad,
Elkíséri az embert, amíg él.”
József Attila

Meghívó
A Sáregresért Közhasznú Egyesület és
Sáregres Község Önkormányzata
a 2012. évben jubiláló házaspárokat és a
2012. évben született gyermekeket szeretné köszönteni

2013. február 16-án (szombaton) 14.00 órai kezdettel
a Csók István Mûvelõdési Házban,
melyre tisztelettel meghívjuk és szeretettel várjuk Önöket!

Az est támogatói: Bogárd-Dal Egyesület,
József Attila Mûvelõdési Központ

Megtisztelõ jelenlétükre számítunk!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Sáregresért Közhasznú Egyesület, Sáregres Község Önkormányzata
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK
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NAGYMAMA RECEPTJEI

ELSÖTÉTÍTÉS

Bálint-napi menü

– Emlékszel az elsötétítésre?
– Nem. Mi az, hogy „elsötétítés”?
– Hohó! Akkor a te memóriádból hiányzik egy baljós, nyomasztó
mozzanat, nincs élményed arról, hogy az emberiség néha megõrül, és soha senkinek sincs biztonságban az élete. Na figyelj!
1944-ben vagyunk, ragyogó nyárban. Szerény személyem kilencévesen az udvaron játszik, vagy olvassa például Cooper Vadölõ címû regényét. Egyszerre rémisztõen felhangzik egy üvöltõ, visító
hang a község háztetõi fölött: megszólalt a sziréna. Bentrõl, a lakásból a rádió már mondja is: „Légiriadó, légiriadó!” Az ijedõsebbek felkapnak valami cuccot, és lemennek a ház pincéjébe. Én
nem mentem le, az anyám sem ment le, folytatta az ebédfõzést.
De mi történt fönn, a vakítóan kék, nyári égen? Magasan, nagyon
magasan tûhegynyi fényes pontok raja jelent meg, a világ megtelt
egy vészjósló morgással. Nosza, a közelben hamarosan felugattak
a hazai légvédelmi ágyúk, az égen, a légi kötelék körzetében kis
füstcsomók bukkantak fel. Aha! Lövik már õket! A kis fénypontok röhögve úsztak tovább: olyan magasan repültek, hogy a lövedékek nem érték el õket. Nemsokára a város felõl földrengetõ
dörrenések hangzottak fel: a gépek bombázni kezdték a csepeli
gyáróriást, ahol akkoriban a fegyverek zömét gyártották. Ugyanis
ne felejtsük el, hogy a második világháború utolsó elõtti évében
vagyunk, a háborúzó államok minden erejüket a csaták mûködtetésére használták. Nem volt mit enni, de ágyú és bombázógép volt
elég. Minek enni, ha gyilkolni is lehet?
De térjünk át az elsötétítésre!
Esténként a házakból nem szûrõdhetett ki semmi fény a szabadba. Az egész országnak sötétbe kellett borulnia, hogy az éjszakai
bombázások alkalmából a fények ne nyújtsanak tájékozódási
pontokat a repülõgépeknek. Tudjuk, hogy a modern világban millió és millió fény világít éjszaka, szinte az ég is izzik a városok felett. A háború alatt a települések sötétek voltak, mint az erdõk.
Ezt a hatóságok nagyon szigorúan vették, nagy büntetést szabtak
ki arra, akinek világított az ablaka. A boltokban nagy, fekete papírlepedõket árultak, azokat kellett felrajzszögezni az ablaktáblákra. Az utcán vaksötét honolt. Az anekdota szerint valaki kilépett a lakásából, hátraszólt a feleségének: „Olyan sötét van, hogy
ha pofon vágna valaki, hát nem tudnám, ki volt az.” Ebben a
pillanatban tényleg lekevertek neki egy pofont. S tényleg nem
tudta, ki volt az.
Minek találta ki Edison az égõket? Minek mûködtek az erõmûvekben a generátorok? Minek volt józan esze az emberiségnek,
ha egy globális õrület következtében nem lehetett használni? Hát
igen! Tudod, jó dolog az ész, de néha annyit ér, mint a szemétbe
kidobott, rozsdás lábos. Átveszi az uralmat a téboly.
Különben pedig megnyugtatásodra közlöm: nem lett baj abból,
hogy anyámmal nem mentünk le a pincébe. Buda környéki falunkra nem pazaroltak méregdrága légibombákat a hadviselõk.

Tükörtojásvirágok
Hozzávalók: piros kaliforniai paprika, tojás, snidling, só, étolaj.
A paprikából egyenletes, kb. 1 cm vastagságú szeleteket vágunk.
Egy serpenyõben pici olajat hevítünk, beletesszük a paprikakarikákat, és mindegyikbe beleütünk egy-egy tojást. Fedõ alatt készre
pároljuk. Ha kész, a tojások tetejét meghintjük sóval, és ízlés szerint díszítjük. Snidlinggel virágszárakat formázunk.

Ananászos-sonkás tarja
Hozzávalók: 40 dkg tarja, 1 konzervananász (darabos), 20 dkg
sonka, 15 dkg trappista sajt, 30 dkg liszt, 5 dl tej, olaj, 15 dkg vaj,
só, bors, ételízesítõ.
A tarját vékony szeletekre vágom, megsózom, és egy kicsit pihenni hagyom. 15 perc múlva egy serpenyõben kevés olajat melegítek, majd megsütöm benne a hússzeleteket, ügyelve arra, hogy ne
száradjanak ki. Miután a húsok megsültek, egy jénaiba teszem
õket, ráöntöm az ananászt, rá a sonkát. Besamelmártást készítek
(a vajon megpirítom a lisztet, és annyi tejet adok hozzá, hogy kissé
sûrû, folyékony szószt kapjak, közben sózom, borsozom). Miután
elkészült, ráöntöm a húsra, a tetejére sajtot reszelek. Beteszem a
sütõbe, hogy a sajt megolvadjon, kicsit rápiruljon.

Málnás-étcsokis pohárkrém
Hozzávalók: 2 dl habtejszín, 15 dkg (legalább 50 %-os kakaótartalmú) étcsokoládé (más csokoládéval is elkészíthetõ),
poharanként néhány szem málna, vagy más fagyasztott
gyümölcs, ízlés szerint tört omlós keksz a pohár aljára.
A habtejszín kb. harmadát gõz felett felmelegítjük, majd beletördeljük, és felolvasztjuk benne a csokoládét. Ha a massza egynemû, félretesszük hûlni. A maradék tejszínt kemény habbá verjük.
Fontos, hogy megfelelõen lehûtsük, mert csak így verhetõ belõle
könnyen hab. A felvert tejszínhez hozzákeverjük a kihûtött
csokikrémet. Poharakba töltjük, gyümölcsökkel díszítjük, majd
néhány órára hûtõszekrénybe tesszük pihenni. Ízében lágy és
krémes, azonban kellõen kemény állagú pohárkrémet kapunk.

L. A.

VÉRADÁSOK FEBRUÁRBAN
Sok szeretettel várunk minden kedves véradót véradásainkon
február 19-én (kedden) Sárszentmiklóson a klubban 14–17
óráig;
február 27-én (szerdán) Soponyán az általános iskolában
14–17 óráig;
február 28-án (csütörtökön) Sárkeresztúron az általános iskolában 14–17 óráig.
A véradásra, kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, TAJ-kártyájukat!
Vért adni 18 év felett lehet.
Minden új és állandó véradónkat szeretettel várjuk véradásainkra!
Véradóink szuper ajándékokban részesülnek!
Vöröskereszt Sárbogárd

IDÕJÁRÁS
A következõ 5 napban változékony marad az idõjárás. Csütörtökre virradó éjszaka továbbra is erõsen felhõs, vagy borult lesz
az ég hazánk felett, az ország déli felén többfelé lehet csapadék, ami a Dunántúlon inkább hó, havas esõ, míg a Dunától keletre esõ formájában hullik majd. Csütörtökön napközben is
folytatódik a csapadékos idõjárás. Pénteken továbbra is sok
felhõ lesz hazánk felett, a Dunántúl délnyugati részén még elõfordulhat havazás, majd lassan ott is megszûnik a csapadék.
Szombattól kezdve az idõszak végig marad a sok felhõ hazánk
felett és szórványosan várható kisebb csapadék. Lassanként
egyre hidegebbre fordul az idõjárás.
www.metnet.hu

Bogárd és Vidéke 2013. február 14.

ISKOLA / KÖZÖSSÉG

15

Miklósi hírcsokor
Szépkiejtési verseny az alsó tagozaton

Vendégünk volt a Honvéd Férfikar

Ezen a héten is több esemény zajlott az iskolánkban.
Január 29-én rendezték az alsósok szépkiejtési versenyét.
Rózsa néni köszöntõ és biztató szavai után sorszámot húztunk és
izgatottan ültünk a zsûri elé. Elõször mindenki a választott szövegét olvasta fel. Az idegen szöveg begyakorlására 5 percet kaptunk.
Ennek a felolvasása már sokkal nehezebb feladatnak bizonyult.
Nem is csoda, hogy néha-néha tévesztettünk.
Nagyon örültem, hogy a 3. osztályosok között III. helyezést értem
el.
Másnap a környékbeli tanító nénik vendégségbe érkeztek osztályunkba, a 3. a-ba. Megmutattuk nekik, hogyan használjuk az interaktív táblát a magyar- és matematikaórákon. Sok érdekes feladatot oldottunk meg a táblákon, reméljük, a tanító néniknek is
tetszett.

Február 5-én iskolánk vendége volt a híres, világszerte ismert,
Prima Primissima díjas Honvéd Férfikar. Kodály- és Bartók-mûveket adtak elõ. A koncert befejezéseként az „A jó lovas katonának” kezdetû dal éneklésébe az egész iskola bekapcsolódott.

Heidt Míra 3. a

TÁMOP 3.2.3 „Misulink” újságíró szakkör

Az újságíró szakkörösök természetesen mikrofonvégre kapták a
fellépõket. Az énekkar karnagyával, Strausz Kálmánnal beszélgettek, aki elmondta, hogy az együttes 1949-ben alakult, így többen évtizedek óta tagjai a kórusnak. A februárjuk iskolai koncertekkel telik, de a héten kezdõdnek a próbáik, majd a fellépéseik az
Operaházban, az Erkel Színházban, a Mûvészetek Palotájában.
Több tucat lemezük jelent meg. A tavalyelõtti Liszt-év kapcsán
tavaly adtak ki egy lemezt. Az idén terveznek egyet kortárs zeneszerzõk mûveibõl; Vajda János, Csemiczky Miklós, Szalai Katalin
darabjait fogják felénekelni.

KÖSZÖNET

1 % ADOMÁNYGYÛJTÉS

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik adójuk 1 %-ának felajánlásával segítették a sárbogárdi római katolikus
templom és plébánia tatarozását. Kérjük, hogy továbbra is támogassák hasonló módon ezt a nemes célt.

Tisztelt Támogatóink!
A tavalyi évben nyílt elõször lehetõség arra, hogy adójuk 1 %-ával támogassák a VAX
Kézilabda Egyesületet.
Köszönet azoknak, akik ezt megtették, ezzel hozzájárultak egyesületünk mûködéséhez, csapatunk sikeres szerepléséhez.
Kérjük, hogy idén is legyen segítségünkre!
Erre a célra nyerje meg családtagjait, kollégáit, barátait, ismerõseit is.
Egyesületünk adószáma: 18502710-1-07.
Tisztelettel: a VAX Kézilabda Egyesület Sárbogárd

Adószámunk: 18490499-1-07.
Isten fizesse meg!

Bodoki György elnök

Templomunk Alapítvány Kuratórium

KÖZLEMÉNY
A VOLT Sárbogárdi Diákok az Alma
Materért Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki azoknak, akik jövedelemadójuk 1 %-ával eddig is támogatták az alapítványt.
A kapott összegbõl a szociálisan rászoruló, a tehetséges, kimagasló eredményeket elért tanulók jutalmazását, külföldi nyelvtanulását, illetve a Petõfi-pályázat díjazottjait támogattuk.
Kérem, a jövõben is támogassák munkánkat!
Az alapítvány adószáma:
18483228-1-07.

A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány kuratóriuma kéri, hogy adójuk 1 %-ával támogassák tevékenységét. Az 1 %-os felajánlásokat, felajánlott adományukat az idõsek otthonának mûködtetésére fordítjuk.
Adószámunk: 18483118-1-07.
Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány.
További munkájukra Isten áldását kérve felajánlásukat köszönjük!

1 % A KÖRNYEZETÜNKBEN ÉLÕ
FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT
A Csipike Egyesület (volt Autista Gyermekekért Egyesület) kéri a tisztelt adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel a Sárbogárdon és környékén élõ súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!
Az egyesület neve: Csipike Egyesület.
Adószáma: 18491328-1-07.

Köszönettel: Boda János,
a kuratórium elnöke

TISZTELT TÁMOGATÓINK!
A Mészöly Géza Általános Iskoláért Alapítvány azzal a kéréssel fordul az adózó polgárokhoz, hogy 2012. évi adójuk 1 %-ával járuljanak hozzá az alapítvány céljainak
megvalósulásához.
A Mészöly Géza Általános Iskoláért Alapítvány adószáma: 18485220-1-07.
Köszönettel: a kuratórium elnöke
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Február 16., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát Hétvége 9.00 A mi erdõnk 9.30 Pecatúra 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.00 Hírek 12.05 Summa 12.35 Történetek a
nagyvilágból 13.05 Ispotály: Telkibánya kincse 13.40 Bohóc a falon 15.00 Az
utolsó elõtti út 15.50 A Csendes-óceán 16.45 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal
18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A Dal 22.15
Emlékezz rám 0.05 A sziklatanács titka
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 112 – Életmentõk 11.30 XX. század – A legendák velünk élnek 12.00 Házon kívül 12.30 Autómánia 13.05 Míg a halál el nem választ 13.30 Az utazó 14.30 A zöld íjász 15.30
Cobra 11 16.35 Hajszál híján hõsök 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Holnapután 21.55 Féktelenül 0.15 Kromafóbia
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.25 Astro-világ 11.30 Babavilág
12.00 Herkules 13.00 Psych – Dilis detektívek 14.00 Autóguru 14.30 Monk –
Flúgos nyomozó 15.30 Célkeresztben 16.30 Kettõs ügynök 17.30 Irigy Hónaljmirigy-show 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Pókember 2. 22.00 Bad Boys 2.
– Már megint a rosszfiúk 0.45 Rocksuli 2.40 Astro-világ 3.40 Kalandjárat
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 21.57 Zene 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

Február 17., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 9.50 Útmutató 10.15 Fordulópont – Prekopa Vilmos 10.30 Református magazin 10.55 Evangélikus ifjúsági
mûsor 11.05 Útmutató 11.30 Az utódok reménysége 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35 A Csendes-óceán 13.30 TS – Sport 7 14.05 Kortárs 14.35 A leggyorsabb indián 16.45 Phineas és Ferb – A 2. dimenzióban 18.05 Elcserélt lányok 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 The artist – A
némafilmes 22.00 A Faun labirintusa 23.55 MüpArt Classic
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Egészségkalauz 10.40
Teleshop 11.35 Gasztrotúra 12.00 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.40 Havazin 13.15 Tuti gimi 14.15 Összekutyulva 16.20 Ízlések és pofonok
18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Taxi 4. 21.50 Államérdek 0.15 Portré 0.45
Kaméleon 1.45 Cobra 11
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Egészségmánia 11.35 Stahl konyhája 12.05 Több mint testõr 12.35 13-as raktár 13.25
Zsaruvér 14.15 Hawaii Five-0 15.10 Lángoló Chicago 16.10 Pókember 2. 18.30
Tények 19.00 Napló 20.05 Csak a testeden át 21.45 A sakál 0.10 Vadászat a Vörös Októberre 2.35 Astro-világ 3.35 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Evangélikus istentisztelet
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 21.56
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

Február 18., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 11.30 Napirend elõtt 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.25 Magyarlakta vidékek krónikája 14.20 Fejjel a fajnak 14.30 Ízõrzõk 15.05 Humoróra 16.00 Boston Legal – jogi játszmák 16.45 Acu hercegnõ 17.30 Jövõ-Idõben 17.35 Híradó
17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Hacktion újratöltve 21.15 Kékfény 22.10 Az Este 22.45 Kortárs 23.15
Aranymetszés 0.10 Híradó 0.25 Acu hercegnõ 1.10 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz Plusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.10 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 Csont nélkül 23.30 A hatalom hálójában 0.30 Reflektor 0.45 A Terminátor
– Sarah Connor krónikái
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi
kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.30
Családi titkok 20.25 Bûnök és szerelmek 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 NCIS
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23.30 A médium 0.25 Update konyha 0.30 Tények 1.05 Astro-világ 2.05 Sliver
3.50 Aktív Extra
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 görög katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör
21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Eszter – Egy meggyilkolt lelkésznõ emlékére 23.00 Hírek, kenó 23.05 Kabarématiné 0.10 Éjszaka

Február 19., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.45 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Kékfény 14.20 Öveges 33
14.35 Ízõrzõk 15.10 Nevetni kell, ennyi az egész 16.05 Boston Legal – jogi játszmák 16.50 Acu hercegnõ 17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex
felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.10
Camelot 22.05 Az Este 22.40 Luther 23.35 Híradó 23.50 Acu hercegnõ 0.35
Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.10 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 A mentalista 22.25 A Grace klinika 23.30 XXI. század – A legendák velünk
élnek 0.00 Reflektor 0.15 Ments meg!
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában
13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó
16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.30 Családi titkok 20.25 Bûnök és szerelmek 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 Men In Black
– Sötét zsaruk 23.25 Hõsök 0.20 Update Konyha 0.25 Tények 1.00 Astro-világ
2.00 Tiszta lap 3.25 TotalCar
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
Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 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 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 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

Február 20., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Arisztokraták 14.15 Fejjel a
fajnak 14.25 Ízõrzõk 15.00 Humoróra 16.00 Boston Legal – jogi játszmák 16.45
Acu hercegnõ 17.30 Jövõ-Idõben 17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai
18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.05 A Kennedy család 21.50 Az Este 22.25 Summa 22.55 Történetek a nagyvilágból 23.25
Híradó 23.40 Acu hercegnõ 0.30 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Trendmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.10 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 Szulejmán 22.35 Házon kívül 23.05 Szûzlányok ajándéka 1.00 Reflektor
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi
kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.30
Családi titkok 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.25 Bûnök és szerelmek 21.00
Jóban-Rosszban 21.30 Sherlock és Watson 22.30 Frizbi Hajdú Péterrel 23.45 Áldott jó nyomozó 0.40 Update Konyha 0.45 Tények 1.20 Astro-világ 2.20 Jimmy
Neutron – A csodagyerek 3.40 Babavilág
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 református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Hangalbum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 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 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
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Február 21., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 11.40 Útravaló 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Rondó 13.25 A Kennedy család 14.05 Öveges 33 14.20 Forrás-befoglalás 14.25 Ízõrzõk 15.05 Beugró 15.55 Boston Legal – jogi játszmák
16.40 Acu hercegnõ 17.25 Szerencsehíradó 17.40 Híradó 17.45 A szenvedélyek
lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Álmodozni mindig lehet 21.50 Munkaügyek – Irreality show 22.20 Az Este 22.55 Nemzeti nagyvizit 23.25 A rejtélyes XX. század 23.55 Híradó 0.10 Acu hercegnõ 1.00
Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Havazin 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35
Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30
Híradó 19.10 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25
Tango és Cash 23.25 Totál szívás 0.30 Reflektor 0.45 Infománia
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Asztro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok
hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények
19.30 Családi titkok 20.25 Bûnök és szerelmek 21.00 Jóban-Rosszban 21.30
Superbad – Avagy miért ciki a szex? 23.45 Grimm 0.40 Update Konyha 0.45 Tények 1.20 Astro-világ 2.20 Szemünk fénye akció 3.55 Segíts magadon!
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 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 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 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

Február 22., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Gasztroangyal 14.20 Fejjel a fajnak 14.30
Ízõrzõk 15.05 Humoróra 16.00 Boston Legal – jogi játszmák 16.45 Acu hercegnõ
17.30 Jövõ-Idõben 17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Casting minden 22.05 Az Este 22.40
Jack és Jill a világ ellen 0.10 Híradó 0.25 Acu hercegnõ 1.10 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Autómánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.10 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 A zöld íjász 22.30 Gyilkos elmék 23.30 Az egység 0.30 Reflektor 0.45
Gasztrotúra 1.10 Autómánia
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi
kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.30
Családi titkok 20.25 Bûnök és szerelmek 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 Bridget
Jones: Mindjárt megõrülök! 23.40 Kettõs ügynök 0.35 Update Konyha 0.40 Tények 1.15 Astro-világ 2.15 Alexandra Pódium
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 Az unitárius egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 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 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 LRTCOM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Február 15., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Istentisztelet Szent István ünnepén 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00
Lapszemle
Február 16., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés (2x40p) 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00
Lapszemle 19.00 A Violin zeneiskola évzáró koncertje Sárszentmiklóson (ism. 30p) és Sárbogárdon (ism. 60p), Sárbogárdi kórusok karácsonyi koncertje (ism. 116p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 17., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti
híradó 14.00 A Violin zeneiskola évzáró koncertje Sárszentmiklóson (ism. 30p) és Sárbogárdon (ism. 60p), Sárbogárdi kórusok karácsonyi koncertje (ism. 116p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hit
Gyülekezete: Gyógyító kéz (191p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 18., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hit Gyülekezete: Gyógyító
kéz (191p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Farsangi bál Cecén
(60p) és Vajtán (75p), Interjú Bognár Józseffel a Dakarról (35p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 19., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés (2x40p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi
ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 20., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Farsangi bál Cecén (60p)
és Vajtán (75p), Interjú Bognár Józseffel a Dakarról (35p) 13.00
Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés (2x40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 21., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés (2x40p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hit Gyülekezete: Gyógyító kéz (191p) 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
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790
2

35 m -es lakás,
Sárbogárd központjában.
(K&H bank-épületében) ELADÓ.
06 30 643 1552

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Két fõ „B-C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgóbolti eladót és egy fõ segédmunkást
felveszünk. Érdeklõdni telefonon: 06 (30) 382
4133
Az M6-os autópályán Dunaújvárosnál, az OMV
töltõállomás, nõi munkatársakat keres. Érdeklõdni: 10-17 óráig. 06 (30) 385 0414, 06 (30)
505 6561
Városközponti háromszobás elsõ emeleti lakás, áron alul sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 994 1332, 06 (20) 419 4940 (450769)

Az Árpád-lakótelepen albérlet kiadó. 06 (30) 499
3968
Csirkevásár! Tinódy u. 52. 06 (30) 384 2294
Termõföldet bérelnék, vagy vásárolnék. 06 (30)
391 6820 (1372998)
1 db 150 kilós hízó eladó. 06 (70) 601 8080
Albérletet keresek Sárbogárdon. 06 (30) 352
2891 (1372996)
Állattenyésztésben és -gondozásban jártas
pár, munkát keres. Elérhetõség: 06 (30) 401
8701

KIRAKODÓVÁSÁRT

SÁRBOGÁRDON a Penny melletti
ÜZLETHELYISÉG
HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ. 06 30 9369427

rendezünk

2013. február 16-án Sárbogárdon
az Ifjúsági Park (Túry M. u. mellett) területén.

BÚTORKÁRPITOZÁST,
JAVÍTÁST VÁLLALOK.
06 30 662 5375

Várjuk az õstermelõk jelentkezését is.
Bõvebb információért érdeklõdhet a KÖZÉV Kft. telefonszámán: 06 (25) 508 990,
vagy honlapunkon: www.kozev.hu.

Vidéki mustra
2012 júniusától rendezik meg Budapesten, a Kossuth téren lévõ Vidékfejlesztési Minisztérium árkádjai alatt a Vidéki Mustra magyar termelõi piacot.
Nagy ötlet volt ez a minisztérium részérõl, hogy az ország fõterén a budapestiek és a turisták megnézhetik, megkóstolhatják,
megvásárolhatják a magyar vidék hamisítatlan, adalék- és
vegyszermentes, csodaszép termékeit. Fogyott is a portéka,
mintha ingyen adták volna.

Szûkebb környékünket a sárszentágotai Natbolé Kft. 100 %
cukor- és adalékmentes gyümölcsleveivel képviselte hatalmas
sikerrel, visszatérõ vevõkörrel.
Volt itt minden, mi szem-szájnak ingere: sajtok, húsok, mézek,
finom sütemények, zöldségek, savanyúságok, gyümölcsök, és
ki tudja még, mi. A külföldi turisták nem gyõzték filmezni és fotózni a standokat, és csodálkoztak, hogy nálunk ilyen is van,
nem csak a multik által idehozott silány, ami az õ országukban
nem jó, de nekünk még el akarják adni.
Kár, hogy az illatokat nem lehet közvetíteni!
Más városokban is kellenének a kiváló magyar árut kínáló piacok, hogy visszaszokjunk a tisztességes magyar élelmiszerekre.
Etelvári Zoltán

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI

Baleset a 63-as fõúton
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KÉK HÍREK
Sárosdi orvvadászok rendõrkézen
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság nyomozói a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság munkatársaival közösen február 6-án reggel egyszerre fogtak el három sárosdi orvvadászt, akiknél házkutatást tartottak. A 33, 35 és 46 éves férfiakat azzal gyanúsítják,
hogy a sárosdi, a nagylóki, a mezõfalvai, a szabadegyházai, valamint a perkátai vadásztársaságok területén anyagi haszonszerzés
végett rendszeresen orvvadász-tevékenységet folytattak. A három vadász azután is ejtett el vadakat, miután az a vadásztársaság,
aminek tagjai voltak, több évre eltiltotta õket a vadászati tevékenységtõl, mert megsértették a vadászati etikai kódexet.
A rendõrök a három férfinél a házkutatás során lefoglalták a vadászfegyvereiket, illetve azokat a fagyasztott vadhúsokat, amiket
a házaikban találtak a hûtõszekrényekben.
A sárbogárdi nyomozók mindegyiküket üzletszerûen elkövetett
lopás bûntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Ennek során
egyikük részben beismerte a terhére rótt bûncselekményt, a másik megtagadta a vallomástételt, míg a harmadik tagadta a terhére
rótt bûncselekményt.
A büntetõeljárás során a gyanúsítottak szabadlábon védekeznek.

Fát loptak

Közlekedési balesethez riasztották a sárbogárdi hivatásos tûzoltókat február 10-én, vasárnap, kora reggel. A 63-as fõúton, Sárbogárd közelében három személygépkocsi ütközött, mindhárom autó az út menti árokban állt meg. A mentõk három sérültet szállítottak kórházba. A tûzoltók áramtalanították a jármûveket.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Fehérvári okmányiroda 8–20-ig
A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala okmányirodája – Székesfehérvár, Koch László utca 4/b –
február 1-jétõl minden hétköznap 8–20 óráig fogadja az ügyfeleket.
Az ügyfelek a már megszokott módon idõpontot foglalhatnak
a kormányzati portálon keresztül (www.magyarorszag.hu), illetve a székesfehérvári városi honlapon (www.szekesfehervar.hu) található „okmányiroda idõpontfoglalás” lehetõség is
erre a felületre irányít. Az elõzetesen foglalt idõpontra érkezõket a sorszámhúzással való bejelentkezést követõen az ügyfélhívórendszer a várakozók közé beszúrva azonnal hívja.
A teljes ügyfélfogadási idõben történik a jármûigazgatással és
a személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés. Az egyéni
vállalkozók ügyeinek intézése felváltva délelõtt, illetve délután zajlik.
Az okmányiroda elérhetõségeivel kapcsolatban a www.nyilvantarto.hu oldalon lehet tájékozódni.
Fejér Megyei Kormányhivatal

A Sárbogárd Rendõrkapitányság járõre ugyanezen a napon délelõtt észlelte, hogy Sárkeresztúr belterületén, a 63-as fõút és a
mellette párhuzamosan futó Székesfehérvárt és Sárbogárdot
összekötõ pályatest közötti erdõsávban egy sárkeresztúri férfi kézi fûrésszel fát vág. A cselekményével összesen 45.000 Ft-os kárt
okozott. A férfit a rendõr elõállította a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol õrizetbe vétele mellett megindult vele szemben a
szabálysértési eljárás.
Mezõszilas külterületén a körzeti megbízott egy testvérpárral
szemben intézkedett február 12-én a délutáni órákban. A 33 és 35
éves férfi az önkormányzat területérõl akartak vegyes fát eltulajdonítani. A rendõr a tolvajokat a helyszínen elfogta és elõállította
a kapitányságra. A két férfi ellen szabálysértési eljárás indult, és
õrizetbe vették õket a rendõrök.

Házi õrizetes
Sárkeresztúron a Dózsa György utcában ellenõriztek volna a járõrök egy helyi lakost február 10-én a délutáni órákban, de az nem
volt otthon. A férfi házi õrizetét a Székesfehérvári Törvényszék
rendelte el az õt érintõ büntetõeljárás ideje alatt. Mivel a férfi
megszegte a házi õrizet szabályait, a rendõrök bûnügyi õrizetbe
vették további intézkedésig.

Hangoskodó
Sárbogárdon az Ady Endre úti lakótelepre hívtak rendõri segítséget február 11-én a délutáni órákban. A lakótelepen egy fiatal férfi hangoskodott, és ezzel zavarta az ott lakók pihenését. A kiérkezõ járõrök a férfit nem tudták jobb belátásra bírni, ezért elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. A hangoskodó ellen szabálysértési feljelentést tettek az egyenruhások, majd szabadon
engedték.

Ittas kerékpárosok
Cecén a Deák Ferenc úton igazoltattak a járõrök egy 60 éves helyi
lakost, aki kerékpárján közlekedett február 12-én a kora délutáni
órákban. Az intézkedés során a férfivel szemben alkoholszondát
alkalmaztak a rendõrök, ami 0,93 mg/l mértéket mutatott. Az ittas személlyel szemben közigazgatási eljárás indult.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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