
2014. január 9. - XXV. évf. 1-2. szám
20 oldal, 200 Ft

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

Fõszerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos
Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág - 06(30)3483 320

Karácsonyi beszámolók .   .   .   . 2-3-4
Bunkó paraszt .   .   .   .   .   .   .   .   . 6
Együttmûködéssel a falu
közbiztonságáért .   .   .   .   .   .   .   . 6
Január .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10
Tehenek a világgazdaságban .   .   . 11
VASÚTI MENETREND .   .   .   .   . 19

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

„Köszönt és„Köszönt és
minden jót kíván”minden jót kíván”
Karácsony elsõ napja van. Könyékig túrunk a
legótengerben, élvezettel merülve el a játékgyár-
tók fantáziájának termékeiben. Egy parányi bilin-
cset keresünk, ami a karácsonyfa alatt frissen ki-
bontott rabló– pandúros dobozból keveredett a
többi legó közé. A gyerekek átadva nekünk a tere-
pet rég másutt játszanak.

„köszönt és minden jót kíván
egy csíz a csupasz körtefán.”

Karácsony második napja van. A Nagy Evészet
második napja. Most kéne a bilincs igazán, az éte-
lek rabsága közepette! Hal, disznó, liba sülve, fõve
háromféle körettel, sütemények hada kerül a gyo-
morba, leöblítve miegymással.

„köszönt és minden jót kíván
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.”

Karácsony harmadik napja van. Ami bement, az
kijön, így vagy úgy. A megtisztulás jegyében.

„köszönt és minden jót kíván
három veréb-zenész,
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.”

Karácsony hetedik napja van. December 31-e. Éj-
félt üt az óra. Fogadom, hogy többé rab nem le-
szek, megszabadulok a földi jók láncaitól. … Egy
falat rétes azért még belefér …

„Karácsony nyolcadik napja van,
köszönt és minden jót kíván
nyolc nyúl a vadász oldalán,
hét hattyú, tolla tiszta hó,
hat tyúkanyó,
öt szélkakaska,
négy nyafka macska,
három veréb-zenész,
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.”

(angol népköltés)
E gondolatokból és idézetekbõl font lánccal kívá-
nok minden kedves Olvasónknak kellõ bátorsá-
got, akaraterõt, pozitív hozzáállást a 2014. eszten-
dõ kihívásaihoz!

Hargitai–Kiss Virág

A képen látható téli bangita bontott virágot január elején a sárbogárdi refor-
mátus idõsek otthona elõtt, rózsaszín, illatos kis virágaival derût hozva a bo-
rongós napokba. HKV

Kossuth-karácsonyKossuth-karácsony

Téli virágTéli virág
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Karácsonyi zeneszó
December 19-én, csütörtökön,
este zsúfolásig megtelt a sár-
szentmiklósi katolikus temp-
lom. Az iskola kórusa és hang-
szeresei adtak koncertet az im-
már hagyománnyá vált rendez-
vényen. Mûsort adott a Sár-
szentmiklósi Általános Iskola
énekkara, akik adventi és kará-
csonyi énekekkel zengték be a
katolikus templomot Horváth
Ferencné vezényletével. Kez-
désként a „Pásztorok, pászto-
rok” csendült fel, melyhez csat-
lakozott a hallgatóság java ré-
sze is. Hallhattuk továbbá az
énekkar elõadásában a „Jövel,
jövel Immánuel” kezdetû, régi
gregorián ének kétszólamú fel-
dolgozását, Gryllus Dániel 133.
zsoltárát, s ifj. Somorjai József
mûve, a „Varázskréta” sem ma-
radhatott ki a repertoárból.
Az énekszó mellett több hang-
szer is megszólalt: gitár, trombi-

ta, oboa, fuvola, klarinét, furulyák, olyan karácsonyi darabokat
elõadva, mint Dandrieu karácsonyi noelje („Csillagfényes éjsza-
kán”), vagy a „Jingle Bells Boogie”. Zongorán Jákob Zoltán mû-
ködött közre s még néhány felnõtt csatlakozott a közös muzsiká-
láshoz (Vitéz Mariann, Bõjtös Attila, Szummer Ádám), így téve
szebbé, bensõségesebbé az ünnepi pillanatokat.
Szokás ilyenkor, hogy az 5. osztályosok elõadják betlehemes játé-
kukat, ami idén sem maradhatott el. Az est utolsó felcsendülõ
éneke, a „Mennybõl az angyal” közös eléneklése adta meg a végsõ
lökést a karácsonyi elõkészületeknek, hogy mindenki feltöltõdve
mehessen haza. Végül Varga László katolikus hitoktató köszönte
meg a zenés igehirdetést s kívánt mindenkinek áldott békés ünne-
peket.

Hargitai Gergely

Szeretetkarácsony Cecén
A cecei református templomba gyûltünk ünne-
pelni a küszöbön lévõ karácsonyt december
22-én, vasárnap, délután. Közös ének nyitotta
és zárta az eseményt, ahol Szabó Péterné refor-
mátus lelkész köszöntötte az egybegyûlteket.
Több helyi közösség is hozott valamit a közös fa
alá. Az óvodások és óvónõk kedves köszöntést
– együtt a Varró János vezette Búzavirág Nép-
dalkörrel –, a népdalkör pedig citerával kísért
énekeket. A Harmónia Kórus az alkalomhoz il-
lõ repertoárral készült, az orgona karzatán
énekelve. Az iskolások furulyán szólaltattak
meg karácsonyi darabokat, s a hittanos gyerek-
sereg se maradt tétlen: örömteli énekekkel,
versekkel, játékkal tették teljessé a délutánt.

A Jézuska a cecei református templomba kicsit
elõbb érkezett, hiszen a szépen díszített fa alá
minden gyermeknek ajándékot hozott, amit a
szeretetkarácsony végén kaphattak kézhez.

Hargitai–Kiss Virág
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Kossuth-karácsony
A Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és EGYMI karácsonyi
ünnepségét december 20-án, pénteken tar-
totta a sárbogárdi mûvelõdési ház színház-
termében. Erre kézzel készült, egyedi meg-
hívóval invitálták a vendégeket.
Az osztályok meghitt mûsort állítottak
össze, jelképes ajándékként átnyújtva azt a
jelenlévõknek, pedagógusoknak, iskolatár-
saknak, családtagoknak. A legkisebbek egy
karácsonyi történetet adtak elõ; elhangzot-
tak karácsonyi gondolatok, versek, külön-
bözõ koreográfiák. Igazán különleges lát-
ványt nyújtott az egyik csoport elõadásában
a kendõstánc, illetve a legutolsó mûsor-
szám, amikor zenés árnyjátékban gyönyör-
ködhettünk. Több darabban kulcsszerepet
kapott a gyertyaláng, ami melegével, fényé-
vel még inkább ünnepi hangulatot teremtett
a teremben.
E pillanatokkal gazdagodva térhettünk ha-
za. Köszönjük az élményt!

Hargitai–Kiss Virág

December utolsó hetében egymást követték a progra-
mok. A Zengõ oviban sem maradhatott ki az év végi
betlehemezés. A csoportokból szép, ünnepélyes ruhá-
ba öltözve gyûltek össze a kicsik és nagyobbak az óvó
nénik kíséretében az aulában. Az eseményre meghív-
ták a volt munkatársakat, segítõket, akiknek szép mû-
sorral kedveskedett a Micimackó csoport.
A rendezvényt Huszár Márta, az óvoda vezetõjének
zenés köszöntõje nyitotta. A Márta által megteremtett
karácsonyi hangulatot a Micimackó csoport betlehe-
mesei fokozták. Az óvónõk kórusa több karácsonyi és
betlehemi dallal is megörvendeztette a meghívottakat.
Végül közös ének zárta az eseményt, mely után a gye-
rekek mézeskaláccsal és az alkalomra készült sütemé-
nyekkel kínálták a vendégeket, óvodás társaikat.
A nap további részeként a gyerekek visszatérve cso-
portjaikba örömmel fedezték föl új játékaikat, s fantá-
ziadús alkotás vette kezdetét.

Hargitai Gergely

Betlehemezés a Zengõ ovibanBetlehemezés a Zengõ oviban
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Szépkorúak karácsonya
Alsószentivánon

Az évek alatt hagyománnyá váló Szépkorúak Karácsonyára (vagy
régebbi nevén: Idõsek Karácsonya) az idei évben december 19-én
14.00 órától került sor az alsószentiváni templomban. A település
idõs lakóit ezen a rendezvényen ismét megható mûsorral örven-
deztették meg iskolánk tanulói.
Porteleki Alexandra 7. osztályos tanuló köszöntõjében Weöres
Sándor szavait idézte fel: „Úgy áradjon szereteted, mint a tûz fé-
nye–melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád,
azokra több essék fényedbõl és melegedbõl, mint akiknek nincs
szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád
fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba,
melynek melegítésére rendelik.”
A citerásaink felvezetését követõen a felsõ tagozatosok elõbb
versben köszöntötték településünk szépkorú lakosait, majd a Kiss
Attila tanár úr által némileg modernizált Jókai Mór-novella, a
Melyiket a kilenc közül? színpadra vitt alkotása csalt elõbb mo-
solyt, majd a végén meghatottságot a nézõk arcára.

A mûsor második felében az alsó ta-
gozatosok tettek ki magukért, akik
Pribék Erika tanító néni irányítása
mellett mutatták be változatos mû-
sorukat többek között a hópihék
táncával, az adventi gyertyák beszél-
getésével vagy a három királyok lá-
togatásával fûszerezve.
Zárásként az adventi készülõdés
alatt készített ajándékcsomagjukat
is kiosztották az ifjak az idõseknek.
A rendezvényen Fekete Zoltánné,
az alsószentiváni egyházközség vilá-
gi elnöke, valamint Nagy Lajos pol-
gármester úr köszöntötte a megje-
lenteket, akik a polgármesteri hiva-
tal jóvoltából a mûsor után szerény
vendéglátásban részesültek.

Kiss Attila
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„Kiskarácsony, nagykarácsony” a cecei óvodában
Karácsony elõtt 4 héttel nálunk az óvodá-
ban is elkezdõdtek az ünnepi elõkészüle-
tek. Minden csoport elkészítette az óvó né-
nik segítségével a csoport adventi koszorú-
ját, melyen az elsõ gyertyát a csoportokban
december 2-án gyújtottuk meg. Az elsõ kö-
zös gyertyagyújtásra december 10-én ke-
rült sor az óvoda udvarán elkészített nagy
adventi koszorún. Erre az alkalomra meg-
hívtuk a szülõket, családtagokat is. A kis
ünnepség fényét emelte a hittanosok mû-
sora, akik sok szép énekekkel készültek és
nagyon lelkesen daloltak. Az énekeket
Szabó Péterné tiszteletes néni és Simon
Andrea hitoktató tanította meg a gyere-
keknek. Egy kellemes délutánt töltöttünk
el, kellõen ráhangolódva az ünnepre.
Aztán minden csoportban folytatódott az
ünnepi készülõdés. Feldíszítettük a terme-
ket, öltözõket, lépcsõket, és a díszítésbe a
gyermekeket is bevontuk, hiszen az általuk
készített karácsonyi díszek is dekorálták
környezetüket. A csoportokban finom mé-
zeskalácsot is sütöttünk az óvodásokkal
együtt. A készülõdés folyamatát karácso-
nyi versekkel, dalokkal és mesékkel tettük
gazdagabbá.
Néhány nappal karácsony elõtt a Ficánka
csoportos gyermekek ellátogattak a nyug-
díjasklubba, ahol betlehemes játékkal ked-
veskedtek az idõseknek.

December 20-án érkezett meg óvodánkba
a Jézuska. Az ünneplõruhában érkezõ gye-
rekeket reggel szépen feldíszített kará-
csonyfa és sok-sok ajándék várta. A dél-
elõtt az ünnepléssel és a játékok kipróbálá-
sával telt.
December 21-én, szombaton a Karácsonyi
kavalkád elnevezésû falurendezvényen is
részt vettünk. Az óvoda dolgozói játszó-
házzal várták az érdeklõdõket, ahol sok
szép dolgot készíthettek a gyerekek. A mû-
velõdési ház elõtti pavilonokban pedig
óvodánk is bemutatkozott az óvodások és

az óvoda dolgozói által készített tárgyak-
kal. A forgatagban a Ficánka csoport és a
Búzavirág Népdalkör együttmûködésével
egy karácsonyi köszöntést hallhattak és
láthattak a résztvevõk. Ezt a betlehemes
játékot a gyerekek elõadták a református
templomban a gyermekkarácsonyon is.
Arra törekedtünk, hogy a gyermekek meg-
értsék a karácsonyi ünnep lényegét, ami
nem az ajándékozásban teljesedik ki, ha-
nem az együttlétben, szeretetben és ösz-
szetartozásban.

Cecei óvoda

Karácsonyünnep a pusztaegresi óvodában
Karácsony ünnepén az a kívánságom,
Legyen boldog mindenki ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik az emberek szívé-
ben.

(Pálfalvi Nándor)

Alig ment el a kedves Mikulás, már készü-
lõdni kezdtünk a szép karácsony ünnepé-
re. Tudtuk, hogy a szüleink is eljönnek
megnézni a karácsonyi mûsorunkat, így

még lelkesebben gyakoroltunk, alig vár-
tuk, hogy megmutathassuk nekik, milyen
ügyesek vagyunk!
Szerda reggel arra érkeztünk, hogy a szoba
sarkában ott mosolyog egy szép karácsony-
fa. Szerintünk az angyalkák hozták, mert
tudták, hogy örülni fogunk neki. Azokkal a
díszekkel öltöztettük fel, melyeket a na-
pokban készítettünk, de került rá szép, szí-
nes, csillogó gömb is.

Nagyon izgultunk, mert csütörtök dél-
utánra vártuk a Jézuskát, s erre a napra
meghívtuk a szüleinket is, hogy velünk
együtt ünnepeljenek.

Az ünnepség napján szép ruhában érkez-
tünk és izgatottan vártuk a délutánt. Mire
felébredtünk, a meglepetések már ott so-
rakoztak a fa alatt. Örömmel vettük birto-
kunkba a játékokat, amiket a Jézuska
hozott.

Kisvártatva megérkeztek az anyukák, apu-
kák, sokaknak a nagymamája és testvérei
is. Beültek a csoportszobánkba, mi pedig
izgultunk, hogy mikor kezdõdik már az
elõadás. Nagyon nagy csend lett, és elõad-
tuk kis mûsorunkat a vendégeknek. Sokan
voltak kíváncsiak ránk, nagyon-nagyon
megtapsoltak minket a végén és megkö-
szönték a szép mûsort, majd boldogan szo-
rítottak minket magukhoz.

Januárban sok-sok csodadolog vár ránk az
óvodában.

Köszönetünket fejezzük ki Dala Lajos vál-
lalkozónak a szép fenyõfáért, Farkas Kata-
lin szülõnek a szaloncukorért és Érsek
Enikõ helyi képviselõ asszonynak és szülõ-
nek a karácsonyfa alá kerülõ játékokért.

Az óvoda dolgozói nevében:
Czeinerné Takács Tünde óvodapedagógus
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Együttmûködéssel
a falu közbiztonságáért

Nemrégiben olvashattak lapunkban arról, hogy Sárkeresztúron rendõrõrs jött létre ál-
landó állománnyal. Nagy öröm ez a település lakói számára, hiszen itt nap mint nap vol-
tak betörések és más bûncselekmények. Különösen örült ennek a helyi polgárõrség,
mely az ide települt rendõrökkel jelentõs segítséget kapott a bûnmegelõzési munkában.
Elegük lett az embereknek, hogy a bûnözõk szabadon garázdálkodhatnak a faluban. Az
utolsó csepp a pohárban az volt, hogy egy temetés miatt távol lévõ család házát kifosztot-
ták.

A polgárõrök aktív szerepet játszottak abban az aláírásgyûjtési akcióban, amelyben 15
helyi aktivista vett részt, és ennek eredményeként 650 aláírással sürgette a település la-
kossága, hogy fokozódjon a rendõri jelenlét a faluban. A kérés meghallgatásra talált, s
2013 õszén létrejött a rendõrõrs, amely innen hét falu védelmét is szolgálja.
A polgárõrök elhatározták, hogy minden év december 31-én közös évzáró rendezvé-
nyen köszönik meg a helyi rendõrök munkáját. Erre december 31-én került sor elõször.
Hír József polgárõrparancsnok köszöntötte az ünnepségre meghívott rendõröket. Vele
együtt Majoros Imre elnökhelyettes, Nagy Lajos titkár és Nyári István gazdasági felelõs
megköszönték az eddig végzett munkát és a sikeres együttmûködést. Ajándékkosarat
adtak át Tóth Zsolt õrsparancsnoknak, Sepsi Zsolt, Lajtos Gábor és Bérdi Péter körzeti
megbízottaknak.
Szó esett a jövõbeli elképzelésekrõl, s arról, hogyan javítható a közbiztonság a további-
akban, hogyan szervezzék a közös járõrözést, hogyan lehet bevonni a lakosságot minél
nagyobb számban a Szomszédok Egymásért Mozgalomba. Közös odafigyeléssel sok
bûncselekmény még az elkövetés elõtt meghiúsítható ilyen összefogással. Ezúton is ké-
rik a polgárokat: aki teheti, csatlakozzon a polgárõrséghez!
A polgárõrök sokat segítettek abban, hogy Sárkeresztúron megszervezõdjön a rendõr-
ség által kezdeményezett, az idõs emberek elérhetõségét, védelmét szolgáló program,
amely keretében segélykérõ készülékeket kaptak egyedülálló idõs emberek. Az ezzel
kapcsolatos szervezõmunka elismeréseként december 19-én, a polgárõr-egyesületek
országos záró közgyûlésén Papp Károly országos rendõrparancsnok elismerõ oklevelet
és tárgyjutalmat adott át Hír Józsefnek, a sárkeresztúri polgárõr-egyesület elnökének.
A sárkeresztúri polgárõrség elérhetõ a 06 (20) 462 1778-as telefonon.

Hargitai Lajos

Bunkó paraszt
Lapunk decemberi, utolsó számában olvas-
hattak a testületi ülés történéseirõl. Az ün-
nepek alatt végig nem hagyott nyugodni
Nedoba Károly „bunkó paraszt” kiszólása
a gazdákra vonatkozóan. Azért nem ha-
gyott nyugodni, mert egy közszereplõ nyi-
latkozott nyilvánosan kirekesztõ, gyûlölet-
keltõ módon. Azért sem hagyott nyugodni,
mert bármilyen lealacsonyító, sértõ volt
Nedoba nyilatkozata, a Bogárdi TV-ben és
lapunkban a testületi tudósításban kényte-
lenek voltunk közölni eszmefuttatását. S
bántott azért is, mert a képviselõk közül se
utasította vissza senki ezt a közszereplõket
is rossz színben feltüntetõ nyilatkozatot. Ez
utóbbi persze betudható annak, hogy elsõ
döbbenetükben szóhoz se jutottak a város-
atyák.
A képviselõ helyett is szégyenkeztem Kar-
csinak azon személyeskedõ feltételezésén
Pluhár Pista bácsival kapcsolatban, hogy
talán azért nem hagyta szó nélkül Karcsi
parasztozását, mert Karcsi ellene szava-
zott, amikor zárt ülésen (!!!) a díszpolgári
címek odaítélését tárgyalták.
Pluhár Istvánt nem egy szûk érdekcsoport,
hanem nagyon sokan ajánlották a címet
odaítélõ városatyák figyelmébe, és sokan
voltunk, akik a hír hallatán azt mondtuk,
hogy „Na, végre! Ezt a címet most olyan
személy kapta, aki széles körben elfoga-
dott, köztiszteletnek örvend, nem megosz-
tó, hanem valóban béketeremtõ a város-
ban, és jelentõs értéket tett le önzetlenül
végzett munkájával a közösség asztalára.”
Személyemben is sértve éreztem magam a
„bunkó parasztozás” miatt. Nemcsak
azért, mert nagyapám is parasztember volt,
és az utcánkban s szerte a városban számta-
lan nagyra becsült, paraszti munkát végzõ
ismerõsöm, barátom van, hanem azért is,
mert Karcsi közszereplõként a nyilvános-
ság színpadáról egy társadalmi csoportot
sért meg. Ez nem kevesebb annál, mintha
büdös cigányozna, zsidózna, szõrös talpú
oláhozna. Hogy mindenki értse, mirõl van
szó: aki tyúktolvaj, az büdös cigány? Aki ki-
semmizi a másikat, az mocskos zsidó? Aki
leszedi a forgalmi jelzõtáblákat, az bunkó
paraszt?
Ez rasszizmus, akárhogy szépítjük is! Az er-
rõl szóló törvény ezt így definiálja: „Egy
társadalmi csoport tudatosan történõ hát-
rányos megkülönböztetése”.
Nem hivatkozom arra, hogy a törvény mi-
ként ítéli meg ezt a tettet.
Ítéljen az, akinek tiszte megítélni egy köz-
szereplõ, egy önkormányzati képviselõ tet-
teit.

Hargitai Lajos

Bogárd a Hír TV-ben
Információink szerint a sárbogárdi betörésekkel foglalkozik a Hír TV Célpont címû mû-
sora a következõ idõpontokban: január 10. (péntek) 21.30, január 11. (szombat) 18.30,
január 12. (vasárnap) 10.00, január 13. (hétfõ) 15.30.

HKV
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2013. december 13-ai
ülésén elfogadta:
– a 38/2013. (XII. 23.) önkormányzati
rendeletet a Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának 2013. évi költségvetésérõl
szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati
rendelet módosításáról;
– a 39/2013. (XII. 23.) önkormányzati
rendeletet az egyes szociális ellátások-
ról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormány-
zati rendelet módosításáról;
– a 40/2013. (XII. 23.) önkormányzati
rendeletet a gyermekvédelem helyi
rendszerérõl szóló 41/2002. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 41/2013. (XII. 23.) önkormányzati
rendeletet a képviselõ-testület és szer-
vei szervezeti és mûködési szabályzatá-
ról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormány-
zati rendelet módosításáról;
– a 42/2013. (XII. 23.) önkormányzati
rendeletet a települési szilárd hulladék-
kal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 1/2002. (I. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 43/2013. (XII. 23.) önkormányzati
rendeletet az önkormányzat tulajdoná-
ról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a
vagyonnal való gazdálkodásról és érté-
kesítésének egyes szabályairól szóló
18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rende-
let módosításáról;
– a 44/2013. (XII. 23.) önkormányzati
rendeletet a temetõkrõl és a temetke-
zésrõl szóló 15/2000. (VI. 22.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfo-
gadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita
távollévõ jegyzõ helyett és nevében eljárva

dr. Varnyu Péter aljegyzõ

HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom a tisztelt Lakossá-
got, hogy a 2014. évi ütemezés szerint a
KÉMÉNY Zrt. munkatársai a kémény-
seprõi–ipari közszolgáltatási tevékeny-
séget (kémények ellenõrzése, tisztítása)
a településünkön 2014. január 7. napján
megkezdték és folyamatosan végzik.

A közszolgáltatás során a kémények
rendszeres felülvizsgálata, tisztítása, il-
letve minden egyéb szükséges beavat-
kozás az élet- és vagyonvédelem érde-
kében történik.

A kéményseprõk minden évben – ké-
ménytípustól függõen – egyszer, vagy
többször ellenõrzik, szükség esetén tisz-
títják a kéményeket.

Az elmúlt években a nem megfelelõ ál-
lapotú tüzelõberendezések és kémé-
nyek miatt az anyagi károk mellett saj-
nos több esetben következett be halállal
végzõdõ tragédia.

A tevékenységet szabályozó 2012. évi
XC. törvényben, valamint a 63/2012.
(XII. 11.) BM-rendeletben elõírtak
alapján a közszolgáltatás igénybevétele
kötelezõ.

Fentiekre tekintettel kéri a szolgáltató
a lakóházas ingatlanok tulajdonosait,
használóit és kezelõit, hogy a KÉ-
MÉNY Zrt. munkatársaiként megjele-
nõ személyek – személyazonosságuk hi-
teles és meggyõzõ igazolását követõen –
zökkenõmentes feladatellátását szíves-
kedjenek biztosítani.

A feladat ellátása során a kéményseprõ
minden használatban lévõ, illetve tarta-
lékkéményt tüzetesen megvizsgál. A
vizsgálat során ellenõrzi a kémények ál-
lapotát, a szükséges tartozékok meglét-
ét és azok megfelelõsségét. Amennyi-
ben a kéményben a megfelelõ mûkö-
dést korlátozó anyag található, azt a ké-
ményseprõ a rendelkezésére álló eszkö-
zökkel megkísérli eltávolítani.

A munkavégzés során tapasztaltakról,
illetve a legfontosabb tudnivalókról a
kéményseprõ a helyszínen írásban és
szóban köteles tájékoztatni az ingatlan-
tulajdonosokat.

A közszolgáltatással kapcsolatban
felmerülõ esetleges észrevételeket

a már jelzett címen és a
06 (22) 550 100-as telefonszámon,

a 06 (22) 550 162-es telefaxon,
illetve a kemenyzrt@kemenyzrt.hu

e-mail címen lehet megtenni
a Kémény Zrt. felé.

A közszolgáltatóval történõ szíves
együttmûködésüket elõre is köszönöm.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

A Honvéd Bajtársi Egyesület
Sárbogárd

2014. január 12-én
16.00 órai kezdettel

a Hõsök terén
megemlékezést tart

a doni áttörés
áldozatainak emlékére.

A megemlékezésre tisztelettel
várjuk Sárbogárd lakosságát.

Emlékezzünk együtt
a 71 évvel ezelõtt kezdõdött

tragédia áldozataira!

A HBE Sárbogárd vezetõsége

VÁLTOZÁSOK A
FÖLDHASZNÁLATI

NYILVÁN-
TARTÁSBAN

Az elmúlt hónapban két jelentõs törvényt foga-
dott el az országgyûlés, mely a termõföldre vo-
natkozó tulajdonszerzés és használatba adás
feltételeit gyökeresen módosította. Ez a két tör-
vény a mezõ- és erdõgazdasági földek forgal-
máról szóló 2013. évi CXXII. törvény, valamint
az ezt a törvényt kiegészítõ, a mezõ- és erdõgaz-
dasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggõ egyes rendelkezésekrõl
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII.
törvény. Ezek a szabályok a földhivatal által ve-
zetett földhasználati nyilvántartásban is alkal-
mazandók. A számos lényeges módosítás közül
a földhasználati nyilvántartásba történõ bejegy-
zéssel kapcsolatos talán legfontosabb módosí-
tások az alábbiak:
Az új törvény alapján minden (nemcsak a ha-
szonbérletet, hanem a közeli hozzátartozók kö-
zötti ingyenes megállapodást, szívességi hasz-
nálatot is) termõföldre (azaz a zártkerti, szõlõ-
hegyi parcellákra is) vonatkozó szerzõdést
teljes bizonyító erejû magánokiratba, vagy
közokiratban kell foglalni 2014. január 1-
jétõl. Ennek elmulasztása esetén a szerzõdés
semmis!
A 2013. december 15-étõl keletkezett minden-
fajta szerzõdésben (szívességi használat is) és
szerzõdés-hosszabbításban nyilatkozni kell az
alábbiakról:
– magánszemély esetén nyilatkozat arról, hogy
a földhasználati szerzõdés fennállása alatt föld-
mûvesnek minõsül;
– jogi személy esetén nyilatkozat arról, hogy a
földhasználati szerzõdés fennállása alatt mezõ-
gazdasági termelõszervezetnek, valamint átlát-
ható szervezetnek minõsül, és nem minõsül kül-
földi társaságnak;
– nyilatkozat arról, hogy a földhasználati szerzõ-
dés fennállása alatt a föld használatát másnak
nem engedi át, azt maga használja, és ennek so-
rán eleget tesz a földhasznosítási kötelezettsé-
gének;
– nyilatkozat arról, hogy a szerzõdés tárgyát ké-
pezõ föld haszonbérbe vételével a már birtoká-
ban lévõ föld területnagysága nem haladja meg
a törvény szerinti birtokmaximumot;
– elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utóla-
gos ellenõrzés során jogerõsen megállapításra
kerül a birtokmaximumra vonatkozó nyilatkoza-
tának valótlansága, úgy az a büntetõ törvény-
könyv szerinti büntetõjogi felelõsségre voná-
sát, és a haszonbérleti szerzõdés tárgyát képe-
zõ föld használata után a jogsértõ állapot fennál-
lásának idõtartama alatt a jogsértéssel érintett
földterület után a részére folyósított költségve-
tési vagy európai uniós támogatásnak megfele-
lõ összegû pénzösszeg visszafizetését vonja
maga után.
Amennyiben bármelyik nyilatkozat hiányzik a
szerzõdésbõl, a földhivatalnak el kell utasítania
a földhasználati bejelentés iránti kérelmet,
ugyanis hiánypótlási felhívás kibocsátására a
nyilatkozatok pótlása tekintetében nincs jog-
szabályi lehetõsége.

FMKH Földhivatala
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Gázömlés volt Sárkeresztúron
Megsérült a földgázvezeték elzáró szerelvénye a sárkeresztúri Alkotmány utca
egyik lakatlan családi házának udvarán december 19-én, délelõtt. Az esemény
miatt rövid idõre több embernek is el kellett hagynia az otthonát.
A gázömlésnél a katasztrófavédelem sárbogárdi hivatásos tûzoltói nyújtottak
segítséget. Ennek során a csõvezetéket hidraulikus szerszámmal ideiglenesen
elszorították, ezzel párhuzamosan pedig a rendõrökkel közösen kétszáz méter
sugarú körben megkezdték a lakások áramtalanítását, valamint a lakókat
megkérték az otthonaik ideiglenes elhagyására.
Az intézkedés tizenhárom ingatlant és hetven embert érintett, akik a települé-
sen lévõ rokonaiknál, ismerõseiknél voltak a beavatkozás végéig, ebbõl adódó-
an nem kellett igénybe venniük a melegedõnek kijelölt közösségi házat.
A gázszolgáltató munkatársai a sérült vezetékszakaszt leválasztották a háló-
zatról, ezzel teljesen megszûnt a veszélyhelyzet, amelyet követõen mindenki
visszatérhetett az otthonába.
Személyi sérülés nem történt az esettel kapcsolatban, az állampolgárok esetle-
ges elhelyezésének és tájékoztatásának érdekében a sárbogárdi járás kataszt-
rófavédelmi megbízottja is a helyszínen tartózkodott.
A helyszínen felmerült a lehetõsége annak, hogy a szerelvény sérülését rongá-
lás okozta, ezért a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság feljelentést
tett az esettel kapcsolatban.

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Eltiltva vezetett
2013. december 17-én a hajnali órákban a Sárbogár-
di Rendõrkapitányság járõrei Sárbogárdon ellenõr-
zés alá vontak egy tehergépkocsit és annak vezetõ-
jét. Az ellenõrzés során megállapítást nyert, hogy a
jármû 22 éves vezetõjét a gépjármûvezetéstõl eltil-
tották, ezért elõállították a rendõrkapitányságra.
Meghallgatására, majd szabálysértési õrizetbe véte-
lére, valamint bíróság elé állítására került sor, a fenti
cselekmény elkövetéséért hét nap elzárást szabott ki
neki a bíróság.

Vegyes csalamádé
2013. december 20-án a reggeli órákban az egyik sár-
bogárdi áruházból bejelentést érkezett, hogy egy
férfit lopáson tetten értek. A rendõrkapitányság jár-
õrei kiérkeztek a helyszínre, ahol az áruház vezetõje
elmondta, hogy egy idõs férfi megpróbált két üveg
alkoholt és egy savanyúságot eltulajdonítani 4.077
forint értékben. A férfit elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, ahol tulajdon elleni lopás
szabálysértése miatt került kihallgatásra.

Mámoros sétakocsizás
2013. december 24-én a koradélutáni órákban beje-
lentés érkezett, hogy Igaron egy szürke színû sze-
mélygépkocsi járja a település utcáit, és feltehetõen
ittas állapotban van a gépkocsi vezetõje. A rendõr-
kapitányság járõrei megjelentek a településen, majd
intézkedés alá vonták a bejelentésben szereplõ jár-
mûvet, valamint annak sofõrjét és utasait. Az intéz-
kedés során a budapesti jármûvezetõvel szemben al-
koholszondás ellenõrzés került végrehajtásra, mely-
nek során a szonda pozitív értéket mutatott, ezért
mintavétel céljából a férfi elõállításra került a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányságra. A sofõr a jármûveze-
tés ittas, vagy bódult állapotban történõ bûncselek-
mény elkövetését elismerte, vezetõi engedélye elvé-
telre került, vele szemben gyorsított eljárásban fo-
lyik a büntetõeljárás.

FELHÍVÁS
Illetékességi területünkön is, akárcsak országos
szinten, elszaporodtak a lakásbetörések, melyek el-
követési ideje a késõ délutáni, kora esti órákra tehe-
tõ.
Az eddig még ismeretlen elkövetõk a rövid idõre fel-
ügyelet nélkül hagyott lakóingatlanokba hatolnak
be, ahonnan fõleg arany ékszert és készpénzt tulaj-
donítanak el. Megfigyelhetõ, hogy a mechanikai esz-
közökkel, illetve riasztóval megerõsített épületekbe
a lopás kísérleti szakaszban marad.
Kérjük a lakosságot, hogy tegyenek meg mindent a
bûncselekmények megelõzése érdekében! Figyelje-
nek egymásra a lakókörnyezetükben, és ha bármine-
mû információval tudnak szolgálni, azzal segítsék a
rendõrség munkáját, a felderítést, illetve a további
bûncselekmények megelõzését!

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK HÍREK A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI

Tiltó tábla a Mészöly kapuján
Örömmel tapasztaltuk, hogy felkerült az iskola Templom köz felõli kapujára a
„Behajtani tilos” tábla. Így gyermekeink biztonságosabban közlekedhetnek az
iskola területén belül, nem kell tartanunk attól, hogy az iskolába történõ regge-
li rohanás közben jármû általi baleset éri õket. Köszönjük a sárbogárdi önkor-
mányzatnak és Némethy Miklósnak, hogy a táblát rendelkezésünkre bocsátot-
ták és gondoskodtak szakszerû felhelyezésérõl.

SZMK, MGÁI
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BikeSafe kerékpár-regisztráció Fejér megyében
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság a Székes-
fehérvár és Környéke Közbiztonságáért Vagyon-
védelmi Alapítvánnyal a kerékpárlopások megelõ-
zésére új típusú kerékpár-regisztrációs bûnmeg-
elõzési programot indított. A kampány arca Benkó
Barbara olimpikon.
Az akció részleteirõl a Fejér Megyei Rendõr-fõka-
pitányságon Neubauer Tamás r. õrnagy, bûnmeg-
elõzési osztályvezetõ, Laczkó András, a
www.bikemag.hu fõszerkesztõje és Benkó Bar-
bara, magyar hegyi kerékpáros olimpikon 2013.
december 2-án számolt be a sajtó képviselõinek.
A kerékpározás népszerûségének növekedése és
a kerékpárok értékének növekedése Európa-szer-
te és Magyarországon is magával hozza a kerék-
párlopások számának gyakoribbá válását és a lo-
pással okozott károk növekedését. Tavaly az ello-
pott kerékpárok száma 14 százalékkal, míg azok
értéke 20 százalékkal emelkedett országosan.
Mint azt Neubauer Tamás r. õrnagy, a Fejér Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési osz-
tályvezetõje elmondta, a Fejér Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság felismerte azt, hogy a kerékpárlopá-
sok felderítésének egyik leghatékonyabb eszköze
egy egységes nyilvántartási rendszer lenne, ahol
a bicikliket egy központi adatbázisban egyedi azo-
nosító jeleikkel regisztrálnák. Mivel ez eddig csak
lokálisan mûködött, országosan nem, a rendõr-fõ-
kapitányság a Székesfehérvár és Környéke Köz-
biztonságáért Vagyonvédelmi Alapítvánnyal kö-
zösen létrehozta a www.bikesafe.hu regisztráci-
ós adatbázist és kampányt indított a kerékpárlo-
pások megelõzése, illetve az ellopott biciklik felta-
lálása érdekében.
Elhangzott, hogy a kerékpár-biztonsági program
célja, hogy megoldást nyújtson a kerékpározással
kapcsolatban felmerülõ összes vagyonvédelmi
veszélyhelyzetre.
A regisztráció három módon lehetséges: rendõr-
ségi workshopokon különbözõ bûnmegelõzési
rendezvények keretében, kerékpárok vásárlása
esetén a boltokban, illetve online módon otthon-
ról. Utóbbi két esetben a szolgáltatás díja két évre
1.975 forint.

1. Regisztrációs adatbázis
A kerékpárok azonosító adatait, vázszámát, fény-
képét tároló biztonságos adatbázis, mely a rend-
õrség számára elérhetõ, lopás esetén segítséget
ad a feljelentés elkészítéséhez, segítve a felderí-
tést és a megtalálást.
2. Információs portál lopott és megtalált ke-
rékpárok számára
Körözött, lopott és megtalált kerékpárok lekérde-
zési lehetõsége, kerékpárbiztonsággal kapcsola-
tos információk, tanácsok.
3. Biztonsági jelölés lehetõségének megte-
remtése
A kerékpár és alkatrészeinek mikropontos jelölé-
sével az egyedi azonosítás lehetõsége vázszám
hiányában is biztosítható, lopás esetén segítve a
felderítést és a megtalálást.
4. Kerékpárfigyelés, kerékpárkövetés és
lopásgátló eszközök ajánlása
Internetes kerékpárfigyelés, a lopott kerékpárok
meghirdetésének figyelése. Mûholdas kerékpár-
követõ rendszer kialakítása az értékesebb kerék-
párok fokozott biztonságáért, lopásgátló eszközök
(lakatok, riasztók, kiegészítõk) ajánlása.
A BikeSafe szolgáltatás legfontosabb eleme a ke-
rékpár-nyilvántartási rendszer, melyben a kerék-
pár és a birtokosának adatai elérhetõek.
1. Regisztráció az adatbázisba
A kerékpár azonosító adatait, fényképét a birto-
kos, vagy adott esetben a bolt tölti fel a https biz-
tonságú adatbázisba, a fizetett regisztráció miatt
bank által azonosított ügyféladatokkal.
2. Lekérdezés az adatbázisból
A kerékpárok adatai jogosultsági szintek szerint
lekérdezhetõek a felhasználók, kerékpárüzletek és
a rendõrség számára.
3. Feljelentés és körözés lopás esetén
A regisztrált adatok alapján a felhasználó lopás
esetén elektronikusan feljelentést tehet, a beje-
lentést 24 órás ügyfélszolgálat támogatja, és a
meglévõ pontos adatok által a kerékpár gyorsan
bekerülhet a rendõrség körözési adatbázisába.

A kerékpár azonosító adatai, a kerékpárok ér-
ték-megállapítása, a körözött kerékpárok nyilvá-
nossága segítik a nyomozást.

4. Reparáció segítése

Az eltulajdonított regisztrált kerékpár megtalálása
esetén megkönnyíti a tulajdonos azonosítását a
rendõrség számára, segítségével az ellopott ke-
rékpárok visszakerülhetnek a tulajdonosoknak.

Tájékoztatója végén az õrnagy elmondta, bíznak
abban, hogy a BikeSafe program jelentõsen növeli
majd a felderítési hatékonyságot és a rendõrség
körözési munkájába vetett bizalmat.

A rendõrség megkereste az egyik kerékpáros
szakportált, a www.bikemag.hu oldalt, akik csat-
lakoztak az akcióhoz, népszerûsítve az online
adatbázist. Mint azt az internetes oldal fõszerkesz-
tõje, Laczkó András elmondta, tapasztalatuk az,
hogy naponta töltenek fel a website-jukra olyan
felhívásokat, amikben lopott kerékpárokat keres-
nek. A biciklisek pedig már csak akkor foglalkoz-
nak a kerékpárjaik különbözõ egyedi azonosítói-
val, amikor megtörténik a baj, és ellopják a kétke-
rekût. Sok esetben viszont nem is tudják az alváz-
számát, és amikor a lopott kerékpárok megkerül-
nek, a biciklik visszaadása emiatt nagyon nehéz-
kesen történik meg. A tulajdonos ugyanis nem
tudja semmivel bizonyítani, hogy a megtalált két-
kerekû valóban az övé. Ez a rendszer ezt könnyíti
meg. Kihangsúlyozta, hogy minden fórumon,
amin csak tudják, propagálni fogják a programot.

Benkó Barbara, magyar hegyi kerékpáros olimpi-
kon a kampány arcaként elmondta: nagyon jónak
tartja ezt a kezdeményezést a rendõrség részérõl.
Ez mind a bicikliseknek jó, hiszen biztonságban
tudhatják kerékpárjaikat, mind a rendõrségnek,
mert segíti a munkájukat a felderítés során.

Miután a tájékoztató megtörtént, a rendõrség
munkatársai be is regisztrálták az olimpikon ke-
rékpárját a www.bikesafe.hu oldalra.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Olvassunk egymásnak!
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére, az idén 15. alkalommal, felolvasást tar-
tunk a Madarász József Városi Könyvtárban.
2014. február 1-jén (szombaton) az alsó tagozatosokat délelõtt 9 órától, a felsõ tagoza-
tosokat és felnõtteket délután 13 órától várjuk.

Idén a 135 éve született és 80 éve elhalálozott Móra Ferencre, valamint a 15 éve elhalá-
lozott Hegedûs Géza íróra emlékezünk.
Várjuk mindazoknak a tanulóknak és szüleiknek, ismerõseiknek, nagyszüleiknek, fel-
nõtt olvasóinknak a jelentkezését, akik szívesen vállalják, hogy Móra Ferenc vagy Hege-
dûs Géza mûveibõl egy rövid (max. 3 perces) részletet felolvassanak.
További információ és irodalom a könyvtárban kérhetõ.
Jelentkezési határidõ: 2014. január 27. (hétfõ).
Jelentkezni lehet személyesen, vagy levélben a Madarász József Városi Könyvtár címén:
7000 Sárbogárd, Ady E. út 105., telefonon a 06 (25) 508 570 ill. a 06 (70) 338 5153 számo-
kon, vagy a következõ e-mail címek valamelyikén: konyvtar@mjvkonyvtar.hu, ditti57
@freemail.hu.
A résztvevõk emléklapot kapnak.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Január
„Hadd halljam minden reggel, hogy hûséges vagy, hiszen benned
bízom. Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád
vágyódik lelkem.” (Zsolt 143,8)
Arany János jól ismert költeménye, a Családi kör ezekkel a sza-
vakkal kezdõdik: „Este van, este van: kiki nyúgalomban…” A kor-
társ irodalom (vagy valami olyasféle) megalkotta ennek a versnek
a reggeli átiratát, amelynek az elejét idézem:
„Reggel van, reggel van, mindenki ideges,
Ház ura üvöltve tiszta zoknit keres.
Feketés csészével boglyafejû asszony,
Ajánlja az égnek, hogy rája rogyasszon.”
Mostanság ez utóbbira jobban rá tudok hangolódni, mert kaoti-
kus reggeleink és a kortárs változatban ábrázolt jelenet között ko-
moly hasonlóság mutatkozik.
Gondolom, a többi kisgyerekes családnál is már korán reggel ci-
káznak a villámok, mert a gyerek (és a felnõtt) nem akar felkelni,
mert a kedvenc farmer még a szennyestartóban lapul, mert a
plüssállat beszorult az ágynemûtartónak csak ilyen-olyan eszköz-
zel elérhetõ részébe, mert kiömlött a kakaó, mert a tea ihatatlanul
forró, mert…, mert…, mert… Egészen közelrõl ismerek két kisfi-
út, akiket hétköznap háromnegyed hétkor alig lehet rábírni arra,
hogy felkeljenek, de minden hétvégén negyed hat és fél hat között
– bármilyen parancs- és zokszó nélkül – pizsamára felvett harci
mellényben, szürke, mûanyag katonai sapkában és fakardokkal
felszerelkezve megérkeznek szüleik ágyába, és jól hallhatóan,
kardsuhintások közepette megkérdezik: „Ugye, ma nincs ovi?”
„Reggel van, reggel van, mindenki ideges” – napjaink kezdetén
csak nagy ritkán jut eszünkbe, hogy minden reggel ajándék, min-
den reggel új lehetõség. Pedig jó volna, ha gyakrabban tudatosíta-
nánk ezt magunkban! Jó volna, ha zûrös és zajos reggeleinken
imádsággal kezdenénk, mondjuk úgy, mint a zsoltár költõje:
„Hadd halljam minden reggel, hogy hûséges vagy, hiszen benned
bízom. Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vá-
gyódik lelkem.”
A Bibliában a nagy dolgok, a jelentõs események leírásában gya-
korta fordul elõ a „reggel” idõhatározó. És talán azt is kijelenthet-
jük, hogy ez a napszak a Szentírásban mindig egészen más dimen-
zióval bír, mint a többi. Már a teremtés történetében is komoly
határvonal, és minden esetben új dolog kezdetére utal a hétszer
ismétlõdõ kifejezés: „lett reggel”.
Továbblapozva a Bibliát pedig azt olvashatjuk, hogy mannát, a
mennyei eledelt is reggel kapta meg Isten népe. A késõbbiekben
Józsué is reggel foglalta el Jerikót, a próféták pedig nem egyszer
azzal biztatták a népet, hogy a Messiás eljövetele olyan biztos,
mint a „hajnalhasadás”.
A számtalan ószövetségi példán túl az Újszövetség is kiemelten
fontosnak tekinti ezt a napszakot. Nemegyszer említi, hogy Jézus
reggel imádkozott. Az a bizonyos kakas, amely háromszor szólalt
meg, szintén az új nap kezdetét jelezte, és a húsvéti örömhírre,
vagy ahogyan a költõ fogalmaz, a „világtörténelem legcsendesebb
detonációjára”, azaz Jézus feltámadására is reggel derült fény. A
Szentírás végén, A jelenések könyvének utolsó lapján pedig azt ol-
vashatjuk, hogy Jézus „fényes hajnalcsillagként” határozza meg
önmagát. Nem hatalmas világító égitestként, nem félelmetes ter-
mészeti jelenségként, és nem is a „kiki nyugalomban” életérzése-
ként, hanem „fényes hajnalcsillagként”.
A hajnalcsillagot, vagyis a Vénuszt a csillagászok kalauzcsillagnak
is nevezik, hiszen az iránytûk és a GPS-ek kora elõtt ez az égitest
volt a vándorok útmutatója. Annál is inkább, mert a Hold után ez
a legfényesebb bolygó az éjszakai égbolton, idõnként még nappal
is látszik.
Hiszem, hogy nem véletlenül mutatkozik be Jézus A jelenések
könyvében úgy, hogy õ a „fényes hajnalcsillag”. És azt is hiszem és
tudom, hogy jó nekünk, ha olyan hittel tudunk imádkozni, akár
már korán reggel is, mint a zsoltár szerzõje: „Hadd halljam min-
den reggel, hogy hûséges vagy, hiszem benned bízom. Ismertesd
meg velem, melyik úton járjak…”

A „reggel van, reggel van, mindenki ideges” hangulatú órák talán
azért is olyan nyomasztóak, mert minden nap kezdetén úgy gon-
doljuk, hogy egy halom problémát és feladatot meg kell oldanunk.
Év elején pedig talán még inkább fokozódnak félelmeink és aggo-
dalmaink, hiszen kinek ne jutna eszébe naponta akár többször is a
kérdés: „Mit hoz a jövõ?”
Hogy mit hoz, nem tudhatjuk, mert nem a mi kezünkben van. Azt
viszont a Hegyi beszédbõl tudhatjuk, hogy „elég minden napnak a
maga baja” (Mt 6,34), ezért egynapi tehernél többet ne vegyünk a
vállunkra. Az pedig természetesen rajtunk (is) múlik, hogyan in-
dul a napunk és hogyan indul az új esztendõ. Rajtunk is múlik,
hogy „üvöltözõ háziúrként”, vagy „boglyafejû asszonyként” kezd-
jük-e napjainkat és ezt az ajándékba kapott új évet, annak minden
ideges reggelével és – a Családi kör-beli idillre irigykedve – nyu-

godtnak remélt es-
téivel. Nem tudjuk,
hogy mit hoznak
majd napjaink és
mit hoz ez az új esz-
tendõ. Nem tudhat-
juk, hogy olyan lesz-
e 2014, mint ami-
lyennek megálmod-
tuk vagy eltervez-
tük. Abban azonban
biztosak lehetünk,
hogy az az Isten, aki-

hez a zsoltár szerzõje is hittel és gyönyörû szavakkal imádkozott,
velünk lesz. Velünk lesz mindennap, minden ideges és kevésbé
ideges reggelen, hogy esténként, legalább néha-néha – akár alvó
gyermekeinkben gyönyörködve, akár az elmúlt napra visszagon-
dolva – mi is elmondhassuk: „Este van, este van: kiki nyúga-
lomba…”

Heinrichs Eszter

Forrás: Evangélikus Naptár a 2014. évre

Nehéz szolgálat
Nehéz mindenkinek a kedvére tenni, sõt, szinte lehetetlen. Így
van ez a lelkészeknél is, akik bármit tesznek, valakiknek bizto-
san nem felel meg.
Ha a szokottnál 10 perccel hosszabban prédikál, akkor bõbe-
szédû.
Ha hangosabban prédikál, akkor ordibál.
Ha normálisan beszél, akkor az ember nem ért semmit.
Ha saját autója van, akkor világias beállítottságú.
Ha viszont nincs autója, akkor nem halad a korral.
Ha az egyházközség tagjait látogatja, akkor szimatol.
Ha családokat látogat, akkor nem törõdik a családjával.
Ha otthon van, akkor miért nem látogat családokat.
Ha a pénzrõl beszél, akkor pénzsóvár.
Ha a templom javára gyûjt, akkor kihúzza az emberek zsebébõl
a pénzt.
Ha nem rendez ünnepséget, akkor semmi sem történik.
Ha ünnepséget szervez, akkor nem tud nyugton maradni.
Ha az istentiszteletet pontosan kezdi, akkor siet az órája.
Ha késõbb kezd valamit, akkor feltartja a híveket.
Ha a templomot renováltatja, akkor feleslegesen szórja a
pénzt.
Ha nem építkezik, akkor hagy mindent tönkremenni.
Ha fiatal, akkor nincs tapasztalata.
Ha idõs, akkor mikor megy már nyugdíjba.
Ha meghal, akkor nincs, aki pótolja.
Valóban nem könnyû egy lelkész feladata.
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Tehenek a világgazdaságban
A Bogárd és Vidékében a tehenekrõl nem-
régiben megjelent cikknek nemzetközi
változata is van. Ím, olvassák!
Hagyományos (konzervatív) gazdaság
Van két tehened. Az egyiket eladod, az
árából veszel egy bikát. A családi gazda-
ságban az állatállományod gyarapodik, a
jövedelmébõl nyugdíjba mégy, a családod
továbbviszi a szépen gyarapodó telepet.
Indiai gazdaság
Van két tehened. Szentként tiszteled õket.
Éhen halsz.
Izraeli gazdaság
Egyetlen tehened sincs. Bejelented a Biz-
tonsági Tanács soros ülésén, hogy igényt
tartasz az Indiában szabadon kóborló gaz-
dátlan tehenekre. Felszólítod a világot,
hogy nyújtson segítséget a tehenek befogá-
sához. Az Amerikában élõ zsidó honfitár-
saidon keresztül lobbizol az amerikai sze-
nátusban, hogy az USA adjon pénzt a tehe-
nek Izraelbe szállításához. A szent tehe-
nek elszállítása ellen India tiltakozik, ezért
katonai segítséget kérsz a NATO-tól. Kí-
nától követeled, hogy fejtsen ki politikai
nyomást Indiára. A MOSZAD (izraeli tit-
kosszolgálat) jelenti, hogy Indiának van
atombombája. Ezért Nagy-Britanniát fel-
szólítod, hogy adjon harci gépeket, Fran-
ciaország tengeralattjárókat India ellen.
Van sok tehened. A tehenészeti telepek
fejlesztéséhez Olaszországtól kérsz ipari
berendezéseket, Németországtól techno-
lógiát, Oroszországtól állatgyógyászati
eszközöket, Japántól gyártósorokat a tej-
feldolgozó üzemekbe, Svájctól kedvezmé-
nyes tõkét a gyártás beindításához – mind-
ezt ingyen. Miután beindul a termelés,
deklarálod, hogy a világ kizsákmányol té-
ged, mert keveset fizet az exportált tejter-
mékekért.
Amerikai gazdaság
Van két tehened. Az egyiket gondozásra
kihelyezed a fejlõdõ világba, a másikat pe-
dig arra kényszeríted, hogy 4 tehén helyett
tejeljen. Megdöbbensz, amikor a tehén vá-
ratlanul elpusztul. A döglött tehenet Pa-
kisztánnak ajándékozod. Elintézed, hogy a
dögfeldolgozóhoz a New Yorkban székelõ
Világbank adjon kölcsönt – dollárban. A
tehened megdöglesztését ráfogod a terro-
ristákra, és bebizonyítod, hogy azok egy
olyan országból jöttek, amelyiknek vannak
tehenei, és azokat természetes körülmé-
nyek között tartják. Bejelented, hogy az az
ország veszélyt jelent az emberiségre. A
világ megvédése érdekében megtámadod
az illetõ országot, és elkobzod a teheneit.
Francia gazdaság
Van két tehened. Sztrájkolsz, mert három
tehenet akarsz.
Német gazdaság
Van két tehened. Továbbfejleszted õket,
így 100 évig élnek, havonta csak egyszer
esznek, és naponta négyszer megfejik
önmagukat.

Angol gazdaság
Van két tehened. Mindkettõ kerge.
Olasz gazdaság
Van két tehened, csak nem tudod, hol van-
nak. Nem aggódsz értük, inkább fõzöl egy
pastát, aztán lefekszel sziesztázni.
Görög gazdaság
Van két tehened. Eladod az orosz maffiá-
nak, mert csõdben van a gazdaságod. A te-
heneket továbbra is veled gondoztatják, a
hasznot azonban az orosz maffia fölözi le.
Az Európai Uniónak hivatalosan négy te-
henet jelentesz le, hogy ne derüljön ki a
csõd. A németek rájönnek a simlisségre.
Hogy be ne áruljanak az Uniónál, a tehe-
nekért kapott pénzt nem a költségvetési
egyensúly helyreállítására költöd, hanem
hadihajókat vásárolsz Németországtól. A
pénz ugyan nem elég a hadihajókra, de
semmi baj, ezért Németország elintézi,
hogy az Unió fizesse támogatásként a kü-
lönbözetet. Az államcsõd elkerülése érde-
kében Németország kikényszeríti az Unió-
tól, hogy kobozza el az orosz maffia nálad
õrzött teheneit. Ezért Putyin jegyzékben
tiltakozik, és a tehenekért a görög szigete-
ket kéri cserébe.
Svájci gazdaság
Nincs egy tehened sem, de letétben van
5000. Mások fizetnek a megõrzésükért, és
a használatukért. A letéti teheneket, hogy
meg lehessen különböztetni õket más te-
henektõl, lilára fested. A tejükbõl készült
Milka tejcsokit az egész világon jó pénzért
árulod. Nagyon szeretik a gyerekek.
Japán gazdaság
Van két tehened. Átalakítod õket, így az
eredeti méret 1/10-ére csökkennek és
hússzor több tejet adnak, mint a normál
méretû tehenek. Ezután cuki kis rajzfilmfi-
gurákat készítesz róluk, és Cowkimon né-
ven az egész világon árusítod õket. Ezek
szintén fejhetõk és gondozást igényelnek.

Világdivat lesz gyerek helyett Cowkimont
tartani.
Orosz gazdaság
Hány tehened van? Megszámolod õket, és
azt tapasztalod, hogy öten vannak. Újra
megszámolod, ekkor hetvenkettõ az ered-
mény. Megint megszámolod, most tizen-
hét tehenet találsz. Feladod, és kinyitsz egy
újabb üveg vodkát.
Nigériai gazdaság
Van két tehened. Az egyiket megeszed,
majd bejelented, hogy ellopták. A rendõr-
ség megkezdi a nyomozást, és 100 km suga-
rú körön belül mindenkit letartóztat. Ad-
dig kínozza a letartóztatott embereket,
amíg mind be nem ismerik, hogy ellopták a
tehenet. A rendõrség ezután büntetésül
minden letartóztatott személytõl elkoboz
1-1 tehenet. Ebbõl egyet ad neked, így
most újra két tehenedet van, a rendõrfõ-
nöknek pedig van egy új tehénfarmja.
Magyar gazdaság
(Ezt már ismerjük. Csak a gyengébbek ked-
véért ismételjük a leckét.) Van az államnak
két tehene. A felelõs vezetõ a tejet hazavi-
szi, majd bebizonyítja, hogy a teheneket
privatizálni kell, hiszen az üzletág ráfizeté-
ses. Elhatározzák, hogy a teheneket jelké-
pes összegért eladják, majd a szabályok
szerint meghirdetik egy olyan újságban,
amely egy példányban jelenik meg, és csak
a vezetõnek jár. A vezetõ felesége megpá-
lyázza a marhatendert, és csodák csodája:
meg is nyeri! Rögtön tart egy sajtótájékoz-
tatót, hogy részérõl mekkora áldozat a vál-
lára venni ezt a két gyengén mûködõ tehe-
net. Uniós pályázattal korszerûsíti a volt
állami tehenészeti telepet, tejfeldolgozó
üzemet épít, meggazdagodik. Ezután
politikai pályára lép, pártot alapít, és maga
köré gyûjt még egy csomó marhát...

Mások ötleteit felhasználva átdolgozta:
Hargitai Lajos
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Citromos, tejszínes lencseleves
Hozzávalók (6 fõre) a lencse elõfõzéséhez: 160 g lencse, víz, 1 ba-
bérlevél, 50 g vöröshagyma, mogyorónyi friss gyömbér; a leveshez: 2
ek hidegen sajtolt napraforgóolaj, 200 g sárgarépa, 100 g póréhagy-
ma, só, tört színes bors, 1 babérlevél, 1 mk kakukkfû, fél citrom héja,
mogyorónyi gyömbér, 1 gerezd fokhagyma, 1400 ml zöldségalaplé
(vagy víz), 150 ml tejszín, friss citrom.
A hagymás, babéros, gyömbéres vízben 25-30 perc alatt fõzzük elõ a len-
csét. A répát hámozzuk meg, majd vágjuk 5x5 mm-es kockákra, kezdjük el
dinsztelni az olajon. Fedjük le, és közepes hõfokon 10 percig dinszteljük.
Majd adjuk hozzá a vékonyra szeletelt gyömbért, a zúzott fokhagymát, a
karikára vágott póréhagymát. Sózzuk, borsozzuk, adunk hozzá egy babér-
levelet, kakukkfüvet és a leszûrt lencsét. Majd felöntjük az alaplével, vagy
vízzel. Felforraljuk, majd takarékra vesszük, és hozzáadjuk a tejszínt. Ezt
követõen már nem forraljuk tovább. Tálaláskor frissen facsart citromlével
ízesítjük.

Halfilé sült paprikával
Hozzávalók: 1-1 zöld, sárga és piros kaliforniai paprika, 20 dkg rizs, 2
fej vöröshagyma, 3 evõkanál olívaolaj, 60 dkg fehér húsú halfilé (kb.
15 dkg/db), só, színes bors, citromlé.
A paprikákat megmossuk, félbevágjuk, és sütõlemezen a sütõben addig
sütjük, amíg a héja kissé megfeketedik. Kivesszük, tálba tesszük, lefedve
hûlni hagyjuk. A paprikák héját lehúzzuk, húsukat feldaraboljuk. A hagy-
mát meghámozzuk, finomra vágjuk, és serpenyõben 2 evõkanálnyi forró
olajon megpároljuk. Hozzáadjuk a paprikadarabokat, sózzuk, borsozzuk, íz-
lés szerint csipet cukrot is adhatunk hozzá, és lefedve 8-10 percig pároljuk.
A rizst megpároljuk. A halat megmossuk, leszárítjuk, sózzuk, meglocsoljuk
citromlével, megkenjük olajjal, és felforrósított, bevonatos serpenyõben
mindkét oldalán megsütjük, majd frissen õrölt színes borssal meghintjük.
A paprikával és a rizzsel azonnal kínáljuk.

Csirkés rizottóval töltött gomba
Hozzávalók (2 személyre): kb. 10 nagyobb csiperkegomba, 20 dkg
csirke-, vagy pulykamell, 1/2 bögre barna rizs, 1 fej lilahagyma, 1 ek
méz, kevés fehérbor, szójaszósz, sajt.
A rizst megmossuk, egyéb anyag hozzáadása nélkül felöntjük vízzel úgy,
hogy a tálban felette 2 cm vastagon álljon a víz. Addig pároljuk, míg meg
nem puhul, és a vizet magába nem szívta. A gombát megtisztítjuk, és a fe-
jeket egy kivajazott sütõtálba helyezzük. A csirkét apró kockákra vágjuk, a
lilahagymát pedig felszeleteljük. A húst megsózzuk, borsozzuk, és kevés
olívaolajon pirítani kezdjük. Amikor már kifehéredett, hozzáadjuk a hagy-
mát, és együtt sütjük tovább. Amikor a hagyma is kicsit megpárolódott,
hozzáadjuk a mézet, a már kifõtt rizst, és felöntjük fehérborral, valamint
hozzáadunk ízlés szerint szójaszószt. Addig pároljuk, míg a leve el nem fõ,
de vigyázzunk, nehogy túl száraz legyen a végén. Az elkészült rizottót ka-
nállal rámérjük a gombafejekre, a tetejére sajtot reszelünk, és elõmelegí-
tett sütõben készre sütjük.

Sütõtökös palacsinta dióbundában
A palacsinta hozzávalói: 200 g liszt, 1 csipet só, 1 db tojás, 1 ek olaj,
200 ml ásványvíz (szénsavas), 200 ml tej, olaj a sütéshez. A töltelék
hozzávalói: 40 dkg sült sütõtök pürésítve, 1 ek méz, 1 ek citromlé, 1 kk
fahéj, 0,5 kardamom, 0,5 kk szegfûszeg (õrölt), 2 ek tejszín. A bunda
hozzávalói: 100 g liszt, 2 tojás, 50 g dió õrölve, 50 g zsemlemorzsa,
olaj a sütéshez.
A szokásos módon elkészítjük a palacsintát: lisztbõl, tojásból, tejbõl, ás-
ványvízbõl és egy csipet sóból palacsintatésztát készítünk, majd kisütjük
palacsintasütõben. A sült tök húsát kikaparjuk, a mézzel, fûszerekkel, tej-
színnel és a citromlével simára keverjük, majd a palacsintákra kenjük. Két
oldalukat középre hajtjuk és felgöngyöljük. Diós zsemlemorzsába forgatjuk
és forró olajban kisütjük, melegen tálaljuk. Fahéjas cukorral megszórhat-
juk.

NAGYMAMA RECEPTJEI JUTALOMUTAZÁS
Nézem a tévében a Jutalomutazás címû filmet. 1974-ben készült
Magyarországon. Arról szól, hogy a sors kiszámíthatatlan szeszé-
lyébõl valahonnan a magas, országos vezetéstõl értesítés jön a he-
lyi pártbizottsághoz, hogy egy tizennégy éves fiú jutalomutazásra
mehet egy hónapra Angliába. A feltétel: a gyerek legyen jó tanu-
ló, jó úttörõ, legyenek munkások a szülei, és tudjon bánni egy
hangszerrel.
No, itt aztán beindul egy gépezet, és a nyakunkba zúdul a Ká-
dár-korszak egész tragikomikus nyomora. Összeülnek a bizottsá-
gok, tantestületek, a párt, a KISZ, a megyei, járási, községi tanács
illetékesei, mindenütt gomolyog a cigarettafüst, ürülnek a poha-
rak, megy a szörnyû, szolgai ügybuzgólkodás. Annyira ismerõs a
dolog, hogy a hátam borsódzik. Ahogy ezek a mûveletlen, de a ha-
talmuk tudatában fontoskodó, ugyanakkor reflexbõl szolgalelkû
emberek dolgozni kezdenek! Ahogy átélik, hogy õk itt az élet és
halál urai, de csak azért, mert magasan a fejük fölött álló erõk erre
jogot adtak nekik, s õk ezért cserébe feltétlen engedelmességgel
tartoznak. A film olyan töményen sugározza egy elmúlt kor at-
moszféráját, hogy gyötrelem nézni. Ezek voltunk! Rádöbbenünk,
hogy a butaság világában éltük a napjainkat. Kádár tudott beszél-
ni, emberekhez szólni, a paprikás krumpliról példálózni, tudott
kacsintani, tudott irányítani, de talán még érettségije sem volt. És
úgy lett az ország vezetõje, hogy elvállalta: 56-ban õ hívta be az
oroszokat. Nekik eszük ágában sem volt beinvitálást várni, jöttek
õk maguktól a szörnyû tankjaikkal, de valahogy igazolni kellett a
világ elõtt ezt a bestialitást, hogy szétlõtték Magyarországot. Eh-
hez volt szükségük Jánosunkra, aki egy rendes, becsületes mun-
kásember álarca alatt hazaáruló volt. Tudta magáról, hogy haza-
áruló? Persze, hogy tudta! Belátta azonban, hogy a világpolitika
viszonyai között ennek az országnak szüksége van az õ árulására.
És nem volt kedve akasztófa alá állni, mint szegény Nagy
Imrének. Ha ilyen a nagyfõnök, milyenek legyenek a sameszek?
„Fejétõl bûzlik a hal” – mondja a közmondás.
Szóval beindul az ügybuzgó gépezet a jutalomutazás körül, és
amit egyetlen értelmes ember egy nap alatt elintézne, arról tucat-
nyi korlátolt fej tanácskozik, értekezletet tart, fontoskodik. Né-
melyiküknek mintha volna iskolázottsága, de csak annál rosz-
szabb. Megtalálják a megfelelõ gyereket, oktatják, énekórákat
tartanak neki. Az énektanár hivatalból buta, érezni rajta, hogy
muszáj hülyének lennie, olyan világban él, ahol létfeltétel az osto-
baság. Hátborzongató! És szégyenletes, mert ezek mi voltunk.
Azt viszont megfigyeltem, hogy a filmben a kerékpárosok anélkül
támasztották a kerítéshez a biciklit, hogy valami zárással bajlód-
tak volna. Bizony! Ma ez elképzelhetetlen. És például a fiúk olyan
úszónadrágban strandoltak, amelyben lehetett úszni, nem fogta
vissza az úszót. Az embert meglegyinti valami gonosz sejtés, hogy
ma is hülyéké a világ, de másmilyen hülyéké. Mert régen nem ful-
lasztották az embert nyakig reklámokba, az igaz. Viszont néha
csak protekcióval lehetett még sört is kapni.

L. A.

Januárban a következõ
idõpontokban és helyszíneken

várjuk véradóinkat:
Január 17., péntek: Sárszentmiklós, klub, 14-17 óráig.
Január 22., szerda: Igarvám, közösségi ház,

10-12.30 óráig.
Január 22., szerda: Mezõszilas, családsegítõ központ,

14-17 óráig.
Január 29., szerda: Cece, mûvelõdési ház, 14-17 óráig.

Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete
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IDÕJÁRÁS
Pénteken napközben egy száraz hideg-
front éri el hazánkat. Ez ugyan a talaj
közelében lehûlést még nem hoz, vi-
szont a megélénkülõ nyugati szél hatá-
sára kisöpri a medencében megülepe-
dett, alacsony szintû rétegfelhõzet nagy
részét, így az ország nagy részén van
esély arra, hogy megláthassuk a napot.
Szombaton változóan felhõs, többé-ke-
vésbé napos, enyhe idõre van kilátás,
majd várhatóan vasárnapra virradóra
érkezik egy újabb hidegfront, amely
mögött már a talaj közelében is hide-
gebb levegõ áramlik a Kárpát-meden-
cébe. A front útját elsõsorban az ország
északkeleti felében kísérheti esõ vagy
zápor. A front mögött átmenetileg
megerõsödik az északnyugatira forduló
szél. Hétfõn már ismét csendes, ám ek-
kor már az eddigieknél hidegebb idõ
várható. Az ország nagy részén éjszaka
fagyni fog és napközben is csak mérsé-
kelt felmelegedés várható. Keddre erõs
bizonytalanság terhe mellett várható
egy ciklon érkezése, ami országos jelle-
gû csapadékkal kecsegtet, melynek hal-
mazállapota még megjósolhatatlan.

www.metnet.hu

TERMÉSZETJÁRÓK
PROGRAMTERVE 2014

Január 18.
Csõsz-puszta–Jásd–Gaja-völgy–Csõsz-puszta,
vagy a Négyszögletû kerek erdõ tanösvény, Kis-
székely (idõjárástól függ)
Indulás: 7.30

Február 22.
Balatonarács–Koloska csárda–Koloska-forrás–
Koloska sziklák
Indulás: 7.00

Március 1.
Utazás 2014 kiállítás Budapesten
Utazás vonattal, menetrend szerint

Március 22.
Szálka–Mórágyi-domb–Bükkös–Víztározó part–
Szálka
Indulás: 7.00

Április 26.
Tés–Gaja-völgy–Római fürdõ
Indulás: 7.00

Május 11. (?)
Plank Antal Emléktúra

Május 17.
Zengõvárkony–Pécsvárad–Asztal-kép–Dóri úti-
kilátó–Zengõvárkony
Indulás: 6.00

Június 7–9.
Háromnapos pünkösdi túra az Õrségbe (külön
kiírás szerint)

Augusztus 1–8.
Túra Kárpátaljára (külön kiírás szerint)

Szeptember 6.
Fonyód–Várhegyi-kilátó–Várhegyi tanösvény–
Siposhegyi-kilátó
Indulás: 6.30

Október 4.
Hárskút–Borzás-hegy–Papod (kilátó)–Hárskút
Indulás: 7.00

November 15.
Lengyel–Vadaspark–Kilátó–Erdei pihenõtó
Indulás: 7.30

December 9.
Gánt és környéke
Indulás: 8.00
A programokra a túrát megelõzõ nap 18 óráig kell
jelentkezni. Az idõközben bekövetkezõ változá-
sokról (helyszín, idõpont stb.) a helyi újságokból,
illetve a túravezetõtõl lehet értesülni (06-25-
625-524; 06-30-429-8964; nemeth-pal@free-
mail.hu).
A több napos programokról az érdeklõdõk külön
tájékoztatást kapnak.
Mindenkit szeretettel várunk!

Németh Pál

Pünkösdi túra

Ideje: 2014. június 7–9.

Helye: Kisrákos, Kék madár Vendégház

Elhelyezés 3-5 ágyas szobákban. A szállás ára
8.000 forint/2 éjszaka.

Jelentkezés 4.000 forint elõleg befizetésével feb-
ruár 12-éig.

A szálláson félpanziós ellátás is kérhetõ, ami
2.900 forint/nap. Az igényt a jelentkezéskor ké-
rem jelezni!

Kisrákos az Õrségben fekszik, Zalalövõ és Õri-
szentpéter között. Közelben van a Vadása-tó,
Pankasz, Zalaegerszeg stb. Terveink szerint több
túrát is teszünk a környéken, az idõjárás függvé-
nyében.

Indulás június 7-én, szombaton, a reggeli órák-
ban, érkezés 9-én 18 óráig.

Érdeklõdni a túravezetõnél a 06 (30) 429 8964-
es, vagy a 06 (25) 625 524-es telefonon, illetve
e-mailben nemeth-pal@freemail.hu lehet.

Látogatás Kárpátalján

Idõpontja: augusztus 1–8. (8 nap, 7 éjszaka).

Utazás személygépkocsikkal (lehetõleg 4 fõ).

Elhelyezés vendégházakban (fõként magyarok-
nál), félpanziós ellátással (reggeli+vacsora).

4 éjszaka Kõrösmezõn, 3 éjszaka Benén (Sárbo-
gárd testvértelepülése).

A szállás és az ellátás ára kb. 4.500 forint/fõ/éj-
szaka.

Tervezett programok:

Tiszaújlak Rákóczi-emlékmû, Iza népmûvészeti
falu, Európa középpontja, Rahó Tisza összefolyás,
Fekete-Tisza-forrás, Tatár-hágó, Árpád-vonal
bunkerei, hucul fatemplomok, Visk református
templom, Munkács vára, Beregvár Schönborn-
kastély, vereckei emlékmû, Beregszász, benei re-
formátus templom, borkóstoló.

Idõ esetén a programok kibõvülhetnek újakkal.

Néhány fontos tudnivaló:

Ukrajnába a belépés csak útlevéllel lehet, amely-
nek az érvényessége a hazatéréskor legalább 6
hónap múlva jár le.

Az üzemanyag jóval olcsóbb, mint Magyarorszá-
gon (hazatérés elõtt érdemes tankolni). A benzin
most kb. 260, a gázolaj 245 forint. 1 hrivnya kb.
26-27 forint.

Mindenféle élelmiszer kapható (étel és ital is), a
hazainál valamivel olcsóbb árakon. A piacokon
(magyarok lakta területen) forintért és más valu-
táért is lehet vásárolni.

Valutát beváltani nem szükséges itthon, mert kin-
ti ismerõsök által ajánlott, megbízható pénzváltó-
nál, az itthoninál jobb áron ezt lebonyolítjuk (Be-
regszászon). Kõrösmezõn csak hrivnyával lehet
fizetni, mert a határtól messze van.

A Fekete-Tisza forrásához terepjáró visz fel (nem
kötelezõ), amit szintén helyi pénzben kell fizetni.
Az autók sofõrjei is magyar emberek.

Jelentkezés április 15-éig 10.000 forint befizeté-
sével. Bõvebb tájékoztatás a szervezõtõl kérhetõ.

Kedves sárbogárdi lakosok!

Mulassanak velünk
pótszilveszteri

bálunkon
2014. január 25-én

18.30 órai kezdettel!

Alsótöbörzsöki gyerekek fergeteges
mûsora a klubkönyvtárban 20 órakor.
Vacsora a Patkó csárdában.
Az est folyamán tombola és kifulladásig
mulatozás!
Zenél: Rozgonyi Tibor.
Báli jegy: 2.500 Ft.
Mûsorjegy: 500 Ft.
Jegyek elõvételben kaphatók: Szõnye-
giné Szabó Klára (Vénusz bolt), Reit-
terné Nagy Anita (Árvarázs), Szent Ist-
ván Tagintézmény.

SZMK
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BOGÁRD és VIDÉKE szilveszteri kupa
2013. december 29-én ismét megrendezésre került a hagyomá-
nyossá vált szilveszteri kispályás labdarúgó villámtorna kilenc csa-
pat részvételével a Steitz Ádám-tornacsarnokban. A csapatok ve-
zetõi – sárbogárdi „jó” szokás szerint – mintegy húszperces késés-
sel jelentek meg a sorsoláson (tisztelet a kivételnek), mely után a
szervezõk elkészítették a sorsolást, két csoport kialakításával.
Közben Bereczki Tamás üdvözölte a megjelent csapatok játéko-
sait, ismertette a villámtorna szabályait. A Himnusz elhangzása
után kezdetét vette a torna.
„A” csoport:
1. Killerek (a torna érdekes színfoltja volt, hogy a csapat kivétel
nélkül Killerekbõl állt)
2. FLD Ászok Ásza
3. Dream Team
4. Szuper csapat
„B” csoport:
1. Zárd a lábad
2. Rendõrség
3. Szenvedély
4. Extrém
5. Asztalon Villa
A csapatok 2x12 percben, azonnali fordulással, a mérkõzések kö-
zött 2 perc szünettel játszottak, felváltva, csoportonként.
Az alábbi eredmények születtek:
Killerek–Szuper csapat 3:2
Zárd a lábad–Asztalon Villa 2:0
FLD Ászok Ásza–Dream Team 2:1
Rendõrség–Extrém 3:3
Killerek–Dream Team 2:3
Szenvedély–Asztalon Villa 3:0
Szuper csapat–FLD Ászok Ásza 0:7
Zárd a lábad–Extrém 3:0
Killerek–FLD Ászok Ásza 1:6
Rendõrség–Szenvedély 1:3
Dream Team–Szuper csapat 1:1
Extrém–Asztalon Villa 1:1
Szenvedély–Zárd a lábad 2:1
Rendõrség–Asztalon Villa 3:3
Szenvedély–Extrém 7:0
Zárd a lábad–Rendõrség 8:3
Továbbjutott az „A” csoportból:
1. FLD Ászok Ásza 9 pont
2. Dream Team 4 pont
Továbbjutott a „B” csoportból:
1. Szenvedély 12 pont
2. Zárd a lábad 9 pont
Ezután került sor keresztbe játszással a döntõre.
FLD Ászok Ásza–Zárd a lábad 3:1, Szenvedély–Dream Team
0:0. Ez utóbbi, döntetlen mérkõzés végére hétméteres rúgásokkal
került pont, a Dream Team javára, 0:2 arányban. A harmadik hely
eldöntéséért a két vesztes csapat (Szenvedély–Zárd a lábad) küz-
dött meg, melyet a Szenvedély 1:0 arányban nyert meg. Az elsõ és
második helyért az FLD Ászok Ásza–Dream Team játszottak. Az
elfáradó FLD ellen a Dream Team kiütéses gyõzelme (1:5)
döntötte el a szilveszteri kupa sorsát.
Végeredmény:
1. Dream Team
2. FLD Ászok Ásza
3. Szenvedély
Az okleveleket, kupákat Szagri Miklós, Bereczki Tamás, Gróf Fe-
renc sporttársak adták át a csapatok vezetõinek. Bereczki Tamás
megköszönte a játékosoknak a részvételt, a sportszerû játékot,
melyeket Bihar Ferenc és Farkas József felváltva vezettek. Dél-
ben a szervezõk gondoskodtak arról, hogy az éhes szájak forró

juhbeles virslivel csillapítsák éhségüket, melyet Sárdi János ten-
gerész fõkapitány prezentált.
Külön köszönet Domján Tibor, Németh János uraknak, a Bogárd
és Vidéke szerkesztõségének a szponzori támogatásért, valamint
mindazoknak a személyeknek, akik segítséget nyújtottak a torna
lebonyolításában.
Végül a szervezõk meghívták a csapatok játékosait a mûvelõdési
házba, ahol a JAM zenekar húzta a talpalávalót. A tornán résztve-
võ játékosok díjtalanul léphettek be a rendezvényre. Sokan éltek
is ezzel a lehetõséggel, mindenki jól érezte magát a kitûnõ zene
mellett. Volt olyan játékos, aki a táncparketten is bizonyított.
Jövõre találkozunk!

Gróf Ferenc

1. helyezett csapat

I1. helyezett csapat

II1. helyezett csapat
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23. „Szilveszter Kupa” kosárlabdatorna

Kilenc csapat részvételével zajlott a 2013-as évet záró kosárlabda-
torna a sárszentmiklósi tornacsarnokban december 28-án, szom-
baton a Sárbogárdi Kosárlabda Club szervezésében.
Nem tétlenkedtek az érkezõ sportolók, gyors átöltözés után bir-
tokba vették a pályát. Kellett is a belsõ fûtõerõ a nem túl meleg
csarnokban.
Idén Sándor Flóri helyett Bereczki Tamás töltötte be a lemezlo-
vas szerepét az egyik sarokban, megfelelõ zenei aláfestéssel bizto-
sítva az alaphangulatot a játékosoknak a palánkdöngetéshez.
Még a megnyitó elõtt lepörgettek egy meccset a fiúk, egyik olda-
lon a sárbogárdi Hétfõ Este, a másikon a Nagyvenyimi Horgásztó.
Szép megmozdulásokat és kosarakat láthattunk a fiúktól.
E bemelegítést követõen nyitotta meg az eseményt Fekete László
és dr. Sükösd Tamás (mindketten játékosként is részt vettek). A
felsorakozott csapatok néma fõhajtással emlékeztek elhunyt tár-
saikra, mestereikre is.

Eredmények

Nagyvenyimi Horgásztó „élmény az egész családnak”–
Hétfõ este 23:35
Bombers–Bicske Ballers 44:26
Konstruktor–Sárbogárd KC 35:33
Vasöntöde–Nagyvenyimi Horgásztó 40:15
Bombers–Albalabda 30:23
Vasöntöde–Hétfõ Este 26:20
Bicske Ballers–Albalabda 30:28
Konstruktor–Aranyifjak 38:20
Sárbogárd KC–Aranyifjak 29:22

Elõdöntõk:

Konstruktor–Hétfõ Este 37:35
Bombers–Vasöntöde 54:38

Döntõ:

Bombers–Konstruktor 47:19

Végeredmény

I. helyezett: Bombers
II. helyezett: Konstruktor
III. helyezett (megosztva): Vasöntöde és Hétfõ Este
A legjobb játékos: Fodor Kristóf – Bombers.
A legtöbb pontot dobó játékos: Tóth Krisztián – Sárbogárd KC.
A hárompontosdobó-verseny gyõztese: Molnár Tamás – Sárbo-
gárd KC.
Az extrém dobás gyõztese (megosztva) Tóth Krisztián és Botka
István – Sárbogárd KC.
Díjazott utánpótlás játékos: Kisari Zsolt (a legtöbbet fejlõdött
serdülõ játékos).
Ezen kívül elismerésben részesült az Aranyifjak csapata, a kupa
történetében egyedülálló módon, állandó részvételük eredmé-
nyeképpen.
Az elismeréseket, kupákat Fekete László, dr. Sükösd Tamás és
Botka István adták át a késõ délutáni eredményhirdetésen. A pol-
gármester a közelgõ szilveszter alkalmából egy seriffkalapban fo-
gott kezet a díjazottakkal.

Hargitai–Kiss Virág
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Január 11., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szem-
mel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.00 Kerékpártúra
10.30 Két duci hölgy: A tenger gyümölcsei 11.00 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05
Szabadság tér ’89 12.55 KorTárs 13.25 A világörökség kincsei 13.45 Kezedben a
jövõ! – A fiatal szakmunkások Európa-bajnoksága 14.20 A világ madárszemmel:
Afrika 15.15 Zimmer Feri 16.50 Egyszer volt, hol nem volt 17.35 Gasztroangyal
18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Légcsavar 22.00
Katonák voltunk 0.15 A kínai
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.55 Africa Race – Irány Dakar! 7.05 Kölyökklub 9.50 Az
acélcsapda és az elpusztíthatatlan gömb 10.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 11.00
XXI. század – A legendák velünk élnek 11.35 Házon kívül 12.05 A la Car 12.40
4ütem 13.05 Gossip Girl – A pletykafészek 14.55 Kõgazdagok 16.35 Észak és Dél:
Szerelem és háború 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 Az elnök különgépe 2. –
Halálos játszma 23.05 Mélytengeri kalandorok 0.40 Africa Race – Irány Dakar! 0.55
Halálos ölelés 2.45 Fekete lyuk 4.30 Jóbarátok 4.50 Tuti gimi 5.35 Eastwicki
boszorkák
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.35 Astro-világ 11.40 Állatõrség
12.10 Babavilág 12.40 Stílusvadász 13.10 Luxusdoki 14.10 Xena 15.10 13-as rak-
tár 16.10 Feleségemnek 37. születésnapjára 18.00 Tények 19.00 Aktív Extra 19.25
Magánnyomozók: Búcsú 20.30 Szakítani tudni kell! 22.15 Sodró lendület 2. – Hív a
természet 0.05 Az elektromos ködben 2.20 Vadlovak földjén
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Ka-
barématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány
hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.07 Sportvilág 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló
értékeink Aranyalap 20.55 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 Sport 23.07
Rádiókabaré 0.10 Éjszaka

Január 12., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Summa 6.55
Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05 Kérdések a
Bibliában 10.15 Evangélikus magazin 10.45 Református ifjúsági mûsor 10.50 Faso-
ri tanárok 11.05 Écsy Gyöngyi portré 11.30 Halász Béla püspök portré 12.00 Hírek
12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 TS – Sport7 13.05 Madagaszkár: A csodák szigete
14.05 A legjobb kor 15.40 Mikonosz királyai 17.30 A lényeg 18.05 Férfi kézilabda
Eb: Spanyolország–Magyarország 19.55 Híradó 20.30 Sporthírek 20.45 Egy hét
Marilynnel 22.30 Gettómilliomos 0.30 A rém
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.55 Africa Race – Irány Dakar! 7.05 Kölyökklub 9.45
Egészségkalauz 10.15 Teleshop 11.15 Kalandor 11.40 Havazin 12.10 A Muzsika TV
bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.40 Tuti gimi 13.30 Glee – Sztárok leszünk!: Min-
den kezdet nehéz 14.25 Jóbarátok 14.45 Hóbarát 16.45 A Griff támadása 18.30 Hír-
adó 18.55 Cobra 11 19.55 Taxi 3. 21.35 A meztelen dobos 23.35 Africa Race –
Irány Dakar! 23.55 Portré 0.25 A sziklatanács titka 2.15 Cobra 11 3.05 Gálvöl-
gyi-show 4.30 Barátok közt 5.00 A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.40 Astro-világ 11.45 Stahl konyhá-
ja 12.15 Több mint testõr 12.45 Aktív Extra 13.15 Psych – Dilis detektívek 14.15 A
szépség és a szörnyeteg 15.00 Doktor House 16.15 Szakítani tudni kell! 18.00 Té-
nyek 19.00 Napló 20.00 Mindenképpen talán 22.10 Amerikai pszicho 0.10 Férfit
látok álmaidban 2.00 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.34 A XXI. századi történelem 6.00 Vasárnapi új-
ság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 10.04
Unitárius istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-Jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág
12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti
nagyvizit 14.05 Szonda 14.30 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró
Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók 20.55 Vers napról
napra 21.04 Rádiószínház 21.59 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Január 13., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A Lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 A korona herce-
ge 10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55
Domovina 13.25 Virágzó Magyarország: Abony 13.50 Magyarlakta – vidékek kró-
nikája 14.45 Rex felügyelõ 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.30 Hír-
adó+ 16.45 Az élet sava-borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ!
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Kékfény 21.20 Párizsi mentõsök 22.10 Az Este
22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 Verssor az utcazajban 23.05 Aranymetszés
0.05 Rex felügyelõ 0.50 Rocca parancsnok 1.45 Everwood: Az orvos házhoz jön
RTL KLUB: 5.50 Top Shop 6.15 Jó reggelt, skacok! 7.40 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Apa-csata 13.05 Reflektor 13.20
Fókusz Plusz 13.50 Éjjel-nappal Budapest 15.00 Fókusz 15.35 Dél királynõje 16.30
Csók és csata 17.35 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éj-
jel-nappal Budapest 21.05 Barátok közt 21.40 Castle 22.25 CSI: A helyszínelõk
23.15 Pokerstars – European Poker Tour 9 0.20 Mr. és Mrs. Bloom: A titokzatos
pendrive esete 1.20 Reflektor 1.30 Kémpárbaj 2.15 Gálvölgyi-show 2.40 A szív út-
jai 4.30 Barátok közt 5.00 A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Aktív 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00

Tények 14.30 Aktív 15.00 Shopping királynõk 16.00 Csapdába csalva 17.00 Hal a
tortán 18.00 Tények 19.25 Édes élet 20.35 Jóban-Rosszban 21.30 NCIS 23.30 Én is
menyasszony vagyok 0.05 Elit egység 1.05 Tények 1.40 Aktív 2.05 NCIS 3.00 Aktív
Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.27 Zene 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07
Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Január 14., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.25 Kerékpártúra 14.00 Életmûvész 14.55 Rex felügyelõ 15.50 A múlt
fogságában 16.35 Híradó+ 16.50 Az élet sava-borsa 17.35 Híradó 17.50 Férfi kézi-
labda Eb: Magyarország–Izland 19.35 Híradó 20.10 Sporthírek 20.25 Párizsi hely-
színelõk 21.20 Az Este 21.55 Híradó 22.05 Sporthírek 22.10 Verssor az utcazajban
22.15 Besence Open 23.10 Gyilkosság 23.55 Rex felügyelõ 0.45 Rocca
parancsnok 1.45 Everwood: Kiderül az igazság
RTL KLUB: 5.50 Top Shop 6.15 Jó reggelt, skacok! 7.40 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Apa-csata 13.05 Reflektor 13.20
Havazin 13.50 Éjjel-nappal Budapest 15.00 Fókusz 15.35 Dél királynõje 16.30 Csók
és csata 17.35 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal
Budapest 21.05 Barátok közt 21.40 Glades – Tengerparti gyilkosságok 23.25 XXI.
század – A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.15 A fõnök 1.05 A Grace Klinika
2.00 Gálvölgyi-show 2.35 A szív útjai 4.30 Barátok közt 5.00 A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Aktív 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00
Tények 14.30 Aktív 15.00 Shopping királynõk 16.00 Csapdába csalva 17.00 Hal a
tortán 18.00 Tények 19.25 Édes élet 20.35 Jóban-Rosszban 21.30 Tor-túra 2.
23.20 Zsaruvér 0.20 Tények 0.55 Aktív 1.20 A fény ösvényei 2.55 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.24 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nél-
kül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport
23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Január 15., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55
Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.50 Gasztroangyal 14.45 Rex felügyelõ 15.35 A
múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.30 Híradó+ 16.45 Az élet sava-borsa
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Szabadság tér ’89 21.05 On The Spot 22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.45
Sporthírek 22.50 Verssor az utcazajban 23.00 Summa 23.30 KorTárs 0.00 Rex fel-
ügyelõ 0.50 Rocca parancsnok 1.45 Everwood: Míg a halál el nem választ
RTL KLUB: 5.50 Top Shop 6.10 Jó reggelt, skacok! 7.40 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 A Muzsika TV
bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20
Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.25
Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 21.05 Barátok közt 21.45 Szulejmán 23.05 Há-
zon kívül 23.40 Reflektor 23.55 IRA – Sétáló hullák 2.05 Gálvölgyi-show 2.40 A szív
útjai 4.30 Barátok közt 5.00 A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Aktív 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00
Tények 14.30 Aktív 15.00 Shopping királynõk 16.00 Csapdába csalva 17.00 Hal a
tortán 18.00 Tények 19.25 Édes élet 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.35
Jóban-Rosszban 21.30 Vadidegen 23.35 A médium 0.35 Tények 1.10 Aktív 1.35
Vadidegen 3.20 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.28 Zene 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Január 10., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Páros lélekkel: Beszélgetés a Szabó
házaspárral (ism. 75p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Kapocs 7. rész
(magazinmûsor, 20p), Szántóverseny 1-2. rész (2x60) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle

Január 11., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Szilveszteri teremlabdarúgó-
kupa (50p) 13.00 Lapszemle 14.00 Kapocs 7. rész (magazinmûsor, 20p),
Szántóverseny 1-2. rész (ism. 2x60) 18.00 Lapszemle 19.00 Kapocs 6.
rész (magazinmûsor, 20p), 4. Tánckavalkád 1-2. rész (ism. 116p) 23.00 és
0.00 Lapszemle

Január 12., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Kapocs 7. rész (magazinmûsor, 20p),
Szántóverseny 1-2. rész (ism. 2x60) 13.00 Heti híradó 14.00 Kapocs 6.
rész (magazinmûsor, 20p), 4. Tánckavalkád 1-2. rész (ism. 116p) 18.00
Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó

Január 13., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 A Kossuth iskolások karácsonyi mûsora (28p), Karácsony a cecei
reformátusoknál (~50p), Kórusok karácsonyi koncertje 1-2. rész (2x60p)
23.00 és 0.00 Heti híradó

Január 14., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Szilveszteri teremlabdarú-
gó-kupa (50p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Karácsonyi koncert a
miklósi katolikus templomban (75p), Gimis szalagtûzõ és bál
Sárszentmiklóson és a Mészölyben 23.00 és 0.00 Heti híradó

Január 15., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 A Kossuth iskolások karácsonyi
mûsora (28p), Karácsony a cecei reformátusoknál (~40p), Kórusok kará-
csonyi koncertje 1-2. rész (2x60p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõ-
ben 19.00 Sport: Szilveszteri kosárlabdakupa (~30p) Teremlabdarúgás
(40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Január 16., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Szilveszteri kosárlabdakupa
(~30p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szerep-
lõ 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.

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések a

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Január 16., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Al-
pok–Duna–Adria 13.25 Világítótornyok – Balogh László, a kinetikus fényfestõ
13.55 Különleges mentõalakulat 14.40 Rex felügyelõ 15.30 A múlt fogságában
16.20 Híradó+ 16.35 Az élet sava-borsa 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó
17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Férfi kézilabda Eb: Magyaror-
szág–Norvégia 21.50 Az Este 22.25 Híradó 22.35 Sporthírek 22.40 Verssor az utca-
zajban 22.45 Rejtélyes XX. század 23.15 Történetek a nagyvilágból 23.45 Rex fel-
ügyelõ 0.35 Rocca parancsnok 1.25 Everwood: Látogatók
RTL KLUB: 5.50 Top Shop 6.10 Jó reggelt, skacok! 7.40 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 EgészségKalauz
13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata
17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest
21.05 Barátok közt 21.45 Rendõrakadémia 3. – Indul a kiképzés 23.30 Reflektor
23.45 Dollhouse – A felejtés ára 0.40 Mélyvízben 1.45 A la Car 2.15 Gálvölgyi-show
2.50 A szív útjai 4.30 Barátok közt 5.00 A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Aktív 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek
9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00
Tények 14.30 Aktív 15.00 Shopping királynõk 16.00 Csapdába csalva 17.00 Hal a
tortán 18.00 Tények 19.25 Édes élet 20.35 Jóban-Rosszban 21.30 Anakonda 2. – A
véres orchidea 23.25 Célkeresztben 0.25 Tények 1.00 Aktív 1.25 Anakonda 2. – A
véres orchidea 3.00 Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Rá-
diószínház 21.30 Sportvilág 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
22.57 Igézõ 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éj-
szaka

Január 17., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély
13.25 Történetek a nagyvilágból 13.55 Különleges mentõalakulat 14.45 Rex fel-
ügyelõ 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.30 Híradó+ 16.40 Az élet
sava-borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Bízunk benned! 21.20 Századszor is bejön!: A XX. század legnép-
szerûbb televíziós kabarétréfái 22.10 Az Este 22.40 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00
Verssor az utcazajban 23.05 Válaszcsapás: Zimbabwe 0.35 Rex Felügyelõ 1.25
Rocca parancsnok 2.15 Everwood: Van orvos a közelben?
RTL KLUB: 5.50 Top Shop 6.10 Jó reggelt, skacok! 7.40 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 Kalandor 13.35 Éj-
jel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A
gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.05
Barátok közt 21.45 A zöld íjász 22.45 Gyilkos elmék 23.45 Odaát 0.45 Reflektor
1.05 Kalandor 1.35 Az egység 2.30 4ütem 3.00 Gálvölgyi-show 3.35 A szív útjai
4.30 Jóbarátok 4.55 Tuti gimi 5.40 Eastwicki boszorkák
TV2: 6.00 Aktív 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00
Tények 14.30 Aktív 15.00 Shopping királynõk 16.00 Csapdába csalva 17.00 Hal a
tortán 18.00 Tények 19.25 Édes élet 20.35 Jóban-Rosszban 21.30 Lepattintva
23.40 Szellemdoktor 0.40 Tények 1.15 Aktív 1.40 Lepattintva 3.25 Alexandra
Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.27 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.11
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

Burgundi vörösbor eladó. Telefon: 06 (25) 460 766
Utazzon a Neszebár Utazási Irodával! Májusban Horvátország 4nap, au-
gusztusban Görögország 9nap. Jelentkezés: 06 (70) 334 1611
Ady-lakótelepen lakás kiadó! 06 (30) 384 0228 (7953083)

Árpád-lakótelepen 3. emeleti erkélyes lakás, egyedi gázfûtéssel, villany-
bojlerrel, éjszakai árammal eladó. 06 (30) 601 0554
Önállóan dolgozni tudó kõmûvesek jelentkezését várom. 06 (30) 493
4938
Végkiárusítás! Tesco üzletsor, Bizsu ajándékbolt. Megéri benézni január
10-12-ig.

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

IKEA Beddinge kanapé, ami egy mozdulattal ággyá
alakítható, kisebb hibákkal akciósan eladó.

Mérete 140x200. 06 30 951 3367

SPURI KERÉKPÁRSZAKÜZLET
Sárbogárd, Ady E. út 213.
Telefon: 06 30 425 9736

Nyitva tartás:
hétfõ: zárva, kedd-péntek, 9-17-ig, szombat: 9-13-ig.

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

ÁRGYELÁN JÁNOS, A JOBBIK Fejér megyei
5. választókerületének

országgyûlési képviselõjelöltje

FOGADÓÓRÁT TART
a következõ településeken

JANUÁR 11-ÉN, SZOMBATON:
16 óra: ALAP, mûvelõdési ház,

18 óra: ELÕSZÁLLÁS, mûvelõdési ház.

KVJ Mûvek Zrt.

PÉNZÜGYI–SZÁMVITELI MUNKATÁRSAT KERES.

Elvárások:
– minimum mérlegképes könyvelõi végzettség,
– adózási ismeretek,
– középfokú angol nyelvtudás,
– Word, Excel felhasználói szintû ismerete,
– pontos, precíz, szorgalmas személyiség,
– jó kommunikációs készség, logikus gondolkodás
– megbízhatóság, terhelhetõség
Pénzügy, számvitel területén szerzett gyakorlat elõnyt jelent.
Megváltozott munkaképesség nem hátrány.
Jelentkezés módja: fizetési igény megjelölésével és fényképpel ellátott

önéletrajzokat a horvathne@kvjmuvek.hu címre várjuk.

KVJ Mûvek Zrt. munkatársat keres

AUTOMATA PRÉSGÉPBEÁLLÍTÓ MUNKAKÖRBE

januári kezdéssel.

Munkakör betöltéséhez szükséges:

– minimum fémipari vagy elektronikai szakmunkás végzettség.

Elõny:

– hasonló területen szerzett tapasztalat.

Bérezés: megegyezés szerint.

Jelentkezését fényképes szakmai önéletrajzával együtt elektronikus úton
kérjük a horvathne@kvjmuvek.hu benyújtani.

KVJ Mûvek Zrt. azonnali belépéssel felvesz
1 FÕ MINÕSÉGELLENÕRT

középfokú végzettséggel, fémmegmunkálás területén
szerzett gyakorlat elõnyt jelent.
1 FÕ SZERSZÁMKÉSZÍTÕT

szakmunkás bizonyítvány (szerszámkészítõ, esztergályos),
többéves szakmai tapasztalat szerszámkészítés, -csere, -javítás területén

önálló munkavégzés, megbízhatóság
1 FÕ KARBANTARTÓ LAKATOST

szakirányú végzettséget igazoló bizonyítvány, karbantartási tapasztalat,
megbízhatóság, pontos, precíz munkavégzés

1-1 FÕ MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛ
férfi és nõi dolgozót könnyû fizikai munkára

Szakmai önéletrajzokat horvathne@kvjmuvek.hu címre várjuk.
KVJ Mûvek Zrt. munkatársat keres

TECHNOLÓGIAI FOLYAMATSZERVEZÕ MÉRNÖK
MUNKAKÖRBE.

Munkakör betöltéséhez szükséges:
– egyetemi/fõiskolai (gépész) végzettség
– fémmegmunkálási technológiák (lemezalakítás, hegesztés)

alapos ismerete
– számítástechnikai alkalmazások gyakorlati ismerete

(MS Office, tervezõprogramok)
– minõségbiztosítási módszerek és eszközök ismerete
– középszintû angol nyelvtudás
– kiváló kapcsolattartó és kommunikációs készség
– kreatív, rendszerszintû gondolkodásmód
– lojalitás, csapatszellem
– megbízhatóság, terhelhetõség
Elõny:
– autóipari tapasztalat gyártás/fejlesztés területén
– német nyelvtudás
Bérezés: tapasztalat és megegyezés szerint.
Jelentkezését fényképes szakmai önéletrajzával együtt elektronikus úton

kérjük a horvathne@kvjmuvek.hu benyújtani.

JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTELI
A KISGIMIBE

Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja:
2014. január 18. 10.00 óra.

JELENTKEZÉSEKET AZ ÍRÁSBELI VIZSGA
IDÕPONTJÁIG ELFOGADUNK.

A leendõ kisgimnazistáknak központi felvételi vizsgát
kell tenniük, ami kétszer 45 perc. Egy anyanyelvi és egy
matematikai feladatlapot kell megoldani. A gimnázium
honlapján elérhetõek a korábbi évek feladatsorai.
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Falukarácsony
Alapon

December 19-én hagyományosan a millenniumi emlékparkba
várták az alapiakat közös karácsonyünnepre. Több év alatt ez a
közösség szép hagyománya lett. Mikor megérkeztem, az elsõ be-
nyomásom az volt, hogy rengetegen vannak. Családok, helyi kö-
zösségek forralt borral, süteménnyel kínálták egymást. Ki üstben,
ki bográcsban, ki fazékban készítette a forralt bort. Több közös-
ség szépen díszített karácsonyi asztaloknál várta a vendégeket.
Már az ádventi hetekben felállították az évekkel ezelõtt készült
nagy betlehemet, benne Mária, Szent József a kis Jézussal, szal-

mán állatok hevertek, s a három
király is ott térdelt a jászol elõtt,
ajándékaikat nyújtva a kisded-
nek. A falukarácsonyfa kivilá-
gítva pompázott a tér közepén.
A színpadon Méhes Lajosné
polgármester asszony köszön-
tötte az ünneplõ közönséget. Az
Arany János Általános Iskola
színjátszói betlehemes mûsort
mutattak be. Elhangzottak sza-
valatok, énekek, majd zenével
folytatódott a mûsor. Végül ki-
gyúltak a csillagszórók is a kará-
csonyfán, s közösen énekelte a
falu népe a karácsonyi éneke-
ket.

Hargitai Lajos

Tisztelt Elõfizetõink!
Amennyiben 2014-re is elõ szeretnének fizetni a Bogárd és Vi-
déke hetilapra, azt megtehetik személyesen, vagy megbízott-
juk révén a szerkesztõségben (Sárbogárd, Hõsök tere 12.) hét-
fõtõl péntekig 8-tól 17 óráig.
Elõfizetési áraink változatlanok: 1 évre (48 lapszám) 7.600 Ft,
1/2 évre (24 lapszám) 4.000 Ft, 1/4 évre (12 lapszám) 2.200 Ft.
Minél hosszabb idõre fizetnek elõ, annál kedvezményesebb
áron juthatnak hozzá a lapszámokhoz.
A Bogárd és Vidéke hetilapot minden csütörtökön személye-
sen juttatjuk el postaládáikba.

Szerkesztõség


