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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A bicikli a kulcs?
„Szeretek egyedül lenni” – jelentette ki
mosolyogva Macsi néni, miközben egy ká-
vé és sütemény mellett beszélgettünk.
Majdnem kiesett a csésze a kezembõl. Hí-
res pszichológusok vélekednek úgy, hogy
aki jól érzi magát egyedül is, az egyensúly-
ban van magával és a külvilággal. Hányan
vannak, akiknek ez elérhetetlen célként le-
beg a szemük elõtt, és küzdelmükben egyik
lélekgyógyásztól a másikig járnak, kisebb–
nagyobb eredménnyel! És itt van ez az
asszony, aki tehenészetben meg kézbesítõ-
ként dolgozott, és olyan bölcs gondolato-
kat önt szavakba, hogy egy hang sem jön ki
a számon meglepetésemben. Kortalansá-
ga, egész kisugárzása arról árulkodik, hogy
amirõl beszél, azt megtapasztalta, és kellõ-
képpen nyitott volt a történések tanításai-
ra. Ez a nem mindegy!
„Nem érdemes a dolgok elébe menni, de
elbújni sem elõlük” – mondja.
Szeretett férje három éve meghalt, és ahe-
lyett, hogy magába temetkezve keseregne
sorsán, amíg megadatik neki, ÉL: örül a
gyermekeinek, unokáinak, játékfigurákat
gyûjt, disznót nevel, kirándul, sõt, körbebi-
ciklizte a Balatont.

Hangsúlyos szerepet töltött be a bicikli a
Jokli házaspár életében is: 60 évvel ezelõtt
egy kerékpár hozta össze õket. Õk sem gu-
bóztak be, hanem tevékenyen, tánclépés-
ben tették meg közös útjukat, kölcsönös
megbecsülésben, megértésben.
Vajon a bicikli a boldogság nyitja?

Hargitai–Kiss Virág
Írás a 7. oldalon.

Betlehemi kiállításBetlehemi kiállítás

TánckavalkádTánckavalkád
KisgimnazistákKisgimnazisták

Írás a 11. oldalon.

Álmaimban...Álmaimban...
Írás az 5. oldalon.

Írás a 3. oldalon.
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„Uram, bocsássad el szolgádat…”

Az Agyagási lelkészpár búcsúztatása
A bogárdi eklézsiára jellemzõ, hogy papjai
egy rövid szakaszt kivéve hosszú idõn át
szolgáltak a gyülekezetben. Így volt ez
Agyagási István és neje esetében is, akik 29
évig hirdették Isten igéjét ehelyütt.
1985. november 7-én érkeztek ide három
gyermekükkel a kicsiny szanki gyülekezet-
bõl, és majd három évtized múltán vasár-
nap, november 30-án búcsúztak el a bo-
gárdi reformátusoktól.
A borongós, esõs idõ ellenére az alkalomra
megtelt a templom.

„Mi mindig búcsúzunk”
A leköszönõ esperes Reményik Sándor
szép versét idézve kezdte prédikációját.
Mivel ez advent elsõ vasárnapja is volt egy-
ben, már prédikációja elején jelezte, hogy
bár õk elmennek, mégis arra szeretne mu-
tatni, aki viszont eljön: Jézus Krisztusra.
Emlékezetes módon ezért alapigéjét a
Biblia utolsó könyvének utolsó fejezetébõl
választotta, a Jelenések könyvének 22. ré-
szébõl, ahol úgy olvashatunk Jézusról,
mint aki átfog mindeneket, hiszen õ az Al-
fa és az Ómega, az elsõ és az utolsó, a kez-
det és a vég, Dávid gyökere és sarja, a fé-
nyes hajnalcsillag.
Az ünnepi alkalom a köszöntésekkel foly-
tatódott, melyhez az „Emlékezz vissza az
útra” kezdetû közös ének szólalt meg
Szummer Ádám (trombita) és Jákob Zol-
tán (orgona) vezetésével. Zádori József
gondnok az „Emlékezz vissza az útra” mó-
zesi igével adta át a gyülekezet szeretet-
adományát és az itt töltött éveik emlékei-
bõl készült fényképalbumot. Szeredi Gá-
borné a Nõszövetség, Baracskai Sándorné

a kézimunkakör, Kézér Karolina a Sárbo-
gárdi Református Idõsek Otthona, dr. Sü-
kösd Tamás polgármester pedig a város
nevében búcsúzott a lelkészházaspártól.
Csuprik László, a tolnai egyházmegye
gondnoka, mint zsinati munkatárs mon-
dott köszöntõt. Dömötör Péterné Pannika
saját versével köszönt el az élete nehéz
óráiban neki sokat segítõ lelkészházaspár-
tól.
Énekszóban mondtak áldást a lelkészhá-
zaspárra a gyülekezet gyermekei, fiataljai,

valamint az énekkar („Hálát adok Uram
az életért”).
Megtisztelte jelenlétével az alkalmat Var-
ga Gábor országgyûlési képviselõ, Bõjtös
Attila evangélikus gyülekezeti munkatárs,
valamint Fülöpné Nemes Ildikó, a Mé-
szöly Géza Általános iskola igazgatója.

Sándor Levente korábbi segédlelkész veszi
át a stafétabotot az Agyagási házaspártól.
Annak reményében köszönt el tõlük, hogy
jó pásztorként folytatja azt a munkát, amit
az elõdök itt felépítettek.
Befejezésül felhangzott a záróének:
„Uram, bocsássad el szolgádat békével”.

Hargitai Lajos

Újborszentelés
A korábbi évek hagyományához híven ebben az évben is hív-
ták a gazdákat a sárbogárdi borbarátok a Petõfi-szõlõhegyre,
ahol Molnár János pincéjénél Mészáros János sárbogárdi ka-
tolikus esperes–plébános megszentelte az idei borokat. A szép
szertartásra más településekrõl is érkeztek vendégek. Többek
között Kálozról, Lepsénybõl, Dégrõl, Lajoskomáromból
Wanderer Géza, Soponyáról dr. Ulcz Gyula és természetesen
sok helyi gazda is hozta a saját borát. A kedvezõtlen idõjárás
ellenére mindenki igyekezett kihozni a legjobbat az idei ter-
mésbõl, és szépen letisztult bort tenni az Úrasztalára.
A borszentelés után végigjárták a szõlõhegy pincéit, ahol a
szõlõsgazdák bemutatták présházukat, szõlõjüket és termé-
szetesen a boraikat is kínálták kóstolásra.
A pincejárás után közös ebédre érkeztek vissza a Molnár pin-
céhez közös ebédre. A jó hangulatról Simon Józsi kitûnõ zené-
vel gondoskodott.

Hargitai Lajos
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Betlehemi kiállítás
Az adventi idõszak kezdetét jelzi a több éves hagyomány: a Bet-
lehemi Csillagunk nevet viselõ kiállítás, mely december 2-án dél-
után nyílt meg a sárbogárdi mûvelõdési ház kamaratermében. A
helyi oktatási–nevelési intézmények diákjainak, valamint fel-
nõtt alkotók munkáiból bõséges, sokszínû tárlatot tekinthetünk
meg. A Kossuth és Mészöly iskola, a Zengõ Óvoda, a MOVE
BÉTA szolgálat, a Csodacsipke Klub és egyéni kiállítók darabjai
között látható számos csipketerítõ, horgolt karácsonyfadísz, mé-
zeskalácsból adventi koszorú és karácsonyfa, papírból készült
csodák, mint például egy falikép és egy hóember, diókoszorú,
gravírozott váza, csuhéból és sült tésztából
született alkotások.
A megnyitón Szabóné Czuczai Katalin fõ-
szervezõ köszöntötte a megjelenteket,
majd dr. Oláh Enikõ Andrea nyitotta meg a
kiállítást.

Emelte az esemény fényét a Zengõ
Óvoda gyermekeinek és a Mészöly
népes furulyacsoportjának kis mûso-
ra, a sárbogárdi nyugdíjasok vala-
mint Szabó Zsuzsika éneke.
Dr. Sükösd Tamás polgármester és
Novák Kovács Zsolt alpolgármester
ajándékot és oklevelet nyújtottak át
mindenkinek, aki munkájával hozzá-
járult a kiállítás létrejöttéhez. A „fõ-
díjat”, egy tortát, a Zengõ Óvoda Sü-
ni csoportja kapta. Végül szaloncu-
korral és süteménnyel kínálták meg a
jelenlévõket.

Hargitai–Kiss Virág
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MESEBELI KUCKÓ
Lombok közt rejtõzik egy piciny házikó,

Tábláján az áll: Turis Muris Kuckó.
Benne ezer lakó,

baba, malac, mackó,
gazdájuk egy néni,

kit úgy hívnak: Macsi.

Ez a mesebeli hely, amit rímekbe farag-
tam, Cecén leledzik, Kimitiné Macsi néni
udvarán, aki a kuckó megálmodója, meg-
alkotója.
– Tele van az egész helyiség babákkal, plüss-
játékokkal, régi idõk mindenféle játékával.
Ha ide betévedne egy óvodás vagy kisiskolás,
akkor bizonyára nem bírná megállni, hogy ne
nyúljon hozzájuk.
– Mindent a szemnek, semmit a kéznek –
erre azért kényes vagyok.
– Nem nagyon enged be ide csoportokat?
– Beengedem, meg is hívom az óvodáso-
kat, mindig tudok fogadni egy kis csopor-
tot, ha telefonálnak. Szívesen megmuta-
tom a gyûjteményemet.
– Mikor kezdõdött ez a szenvedély?
– Világéletemben kedveltem az állatokat,
és örömet jelentett a lelkemnek, ha láttam,
hogy megformáltak kerámiából, plüssbõl
egy-egy mókás kis állatot. 2007 körül, mi-
kor bejött a turkálós világ, vonzott, soha
nem tudtam elkerülni, mert a belsõ hang
megszólított, hogy „nézz arra, menj oda!”
– Akkor is csak az állatfigurákat kereste?
– Mindig. Soha nem a szépeket, hanem azt,
ami magával ragadott. Aztán egyre csak
nõtt a gyûjtemény, és túlnõtte már a benti
teret, meg nem is illett oda. Ez a helyiség
tárolónak készült. Mivel magamra marad-
tam, olyan nagy hasznát nem tudtam ven-
ni, és kigondoltam, hogy kicsinyenként ott-
hont teremtek az összegyûjtött állatkáim-
nak.
– Van ezek között olyan, ami gyerekkorából
való?
– Sose voltam babázó gyerek. Most vagyok
egy öreg gyerekkorban, úgymond. Egy
olyan babám van, amit 18 éves születésna-
pomra vettem Sárbogárdon a játékboltban
(ami most a Pillantás Optika). Ott meglát-
tam, és elmentem érte kerékpárral. Az el-
sõ fizetésembõl vettem meg. Már akkor is
szerettem a kihívásokat, és amit elgondol-
tam, azt igyekeztem megvalósítani. Na-
gyon szeretek kerékpározni, mozogni.
Benn voltam a pörgõs életben, kézbesítõ
voltam 15 évig.
– Akkor volt gyakorlata a kerékpározásban!

– A mai napig nincs elõttem lehetetlen, át-
kerékpározok Simontornyára, Pálfára
kedvtelésbõl egy kedves kis barátnõmmel.
Imádjuk a természetet!
– Biztos vagyok benne, hogy sokkal fiatalabb-
nak néz ki, mint ahány éves.
– A korom megvan, de az eszem, úgy lát-
szik, gyermeteg – mondja nevetve. – Csak
körül kell nézni! Most élem ki azt, ami ki-
maradt a gyerekkoromból.
– Hány darab van itt? Megszámolta már?
– Nem számoltam, de tervbe van véve,
hogy fel fogjuk leltározni. 6-8 éve jött össze
ez a mennyiség.
– A kuckót mikor építette?
– Tavaly õsszel kezdtük, kicsinyenként,
ahogy a költségvetésembõl le tudtam csíp-
ni.
– Rendszerezte is a babákat. Van itt például
egy antarktiszi sarok meg egy malacos.
– Nem szégyellem, ez a fõ profilom.
Ugyanis van anyadisznóm. Magamra ma-
radtam 3 éve, a férjem meghalt, és nekünk
mindig volt anyadisznónk. Az élet nem állt
meg, vinni kell tovább; az állatokat szere-
tem, a munka se esik nehezemre. A jelen-
legi anyadisznóm anyja akkor ellett utoljá-
ra, amikor a férjem meghalt. Meghagytam
egy utódját, és máig is van anyadisznóm,
aki minden évben kettõször megellik,
22-23-at, úgyhogy párat elajándékozok, de
13-at fel szokott nevelni.
– Van olyan, hogy ajándékba hoznak babát,
plüssállatot?
– A szomszédom, a barátnõm, akik ismerik
az ízlésemet, mindig meg-meglepnek.
– Vannak-e gyerekek, unokák?
– Van egy 23 éves fiú, õ Szekszárdon dol-
gozik, a lány 18 éves, most megy továbbta-

nulni, és van egy 9 éves unokám is. Három
családom van, a középsõnél még nincs
unoka, õ Székesfehérváron él.
– Macsi néni mikor jön ki a kuckóba?
– Minden nap körülnézek, mert ez nekem
egy felüdülés. Ez a béke, nyugalom szigete
számomra.
– Egy kuckó, ahova vissza lehet vonulni a za-
jos világtól.
– Rendszeresítettem egy vendégfüzetet;
kedves ismerõsöket már sokat behívtam,
hogy nézzék meg. Cserébe semmit nem ké-
rek, örülök annak, ha más is osztozik az
örömömben.
– Van, aki bélyeget gyûjt, van, aki érmét, vagy
éppen mást.
– Azt gondolom, hogy amíg nem a gyógy-
szertárba kell leszámolni, vagy az orvosnak
adni a pénzt, addig nem kerül rossz helyre.
Nem dohányzom, nem iszom, kozmetiku-
mokra nagyon keveset költök, fodrászra
úgyszintén. Mindemellett ahova tudok, el-
járok kirándulni. A sárbogárdi természet-
járóknak is tagja vagyok. Az ember új tája-
kat fedez fel, új embereket ismer meg. El-
varázsol a természet szépsége, hatalmába
kerít. 2011-ben egy 18 fõs csapattal (30
éves volt az átlagéletkor) körbebicikliztük
a Balatont. Ez is egy vágyam volt. Nagyobb
élmény volt, mintha egy 5 csillagos szállo-
dában helyeztek volna el, vagy egy színvo-
nalas autóval körbementem volna. Tettem
érte! Ez maga a csoda, ami mindig az
enyém marad.
– Ahogy ezek a babák is.
– Remélem, hogy ha már én nem leszek,
akkor méltó helyre kerülnek.

Hargitai–Kiss Virág
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Álmaimban Amerika 3.
Bence: – A lengyelekkel könnyen megtaláltuk a közös hangot,
nem igazán volt kulturális különbség köztünk. A menedzserek azt
mondták, hogy sokféle nációt kipróbáltak, és a magyarok meg a
lengyelek nagyon jó munkabírásúak, fegyelmezettek.
Rózsa: – Nálunk is azt mondta egyszer a konyhafõnök, amikor
már nagyon felidegesítették a többiek: jó, hogy itt vagyunk a cseh
lánnyal, mert mi szeretünk dolgozni.
– Volt mélypont, amikor azt mondtátok, hogy „nem is tudom, miért
vágtam ebbe a fába a fejszémet”?
Rózsa: – A tábor közepe felé sok minden összegyûlt, nem volt sza-
badnapom egy-két hete és összevesztünk a cseh lánnyal. Akkor
nagyon nem akartam ott lenni.
Bence: – Túl sok lány volt egy házban.

Rózsa: – 6 lány volt egy nagyon pici házban, és egy fürdõszoba
volt. Ez a munkamorálnak sem tesz jót.
– A honvágy erõs volt az elején?
Rózsa: – Az elején nagyon.
Bence: – Nekem inkább a végén. Rózsa is nagyon hiányzott.
Rózsa: – Egyáltalán nem találkoztunk.
Bence: – Köztünk volt 4600 km.
– Három hónapig csak a telefon meg a levelezés maradt?
Bence: – Bizony, meg skype-oltunk néha.
Rózsa: – Amikor jó volt az internetkapcsolat.
Bence: – Mert nálunk, az erdõ közepén nem igazán volt internet.
De azért minden nap tudtunk beszélni.
– Amikor szabad idõtök volt, milyen kikapcsolódási lehetõségek közül
választottatok?
Rózsa: – A tábor területén volt egy tó, egy medence, lehetett tolla-
sozni, röplabdázni, kosárlabdázni. Elvittek minket a városba,
vagy az amerikaiak, akik ott dolgoztak, a saját házukba. Nyár vége
felé Bostonba mentünk kirándulni.
– Bence, te csak kifeküdtél a tópartra és szagoltad a hódokat?
Bence: – Beszéltük mi is, hogy elmegyünk Chicagóba, de az 3600
km-re van. Ha az ember ránéz Amerikára a térképen, akkor úgy
látszik, hogy New York majdnem ott van. A nagymamám mondta,
hogy „Ott voltatok a közelben, miért nem mentetek el?” A „kö-
zel” annyira volt, mint ide Belgium. De elfoglaltuk magunkat.
Vittek minket vízisízni meg tubingolni: motorcsónak mögé kötöt-
tek egy hatalmas úszógumin, és kapaszkodni kellett, mert
80-90-nel száguldott, és összevissza dobált. Úszni lehetett járni –
amikor nem volt 5 fokos a víz. Kb. egy hét volt, amikor kellemes,
októberi Balaton típusú volt a víz (18-19 fokos). De hozzászok-
tunk. Lehetett túrázni, csónakázni, biciklizni. Vigyázni kellett,

mert sok volt a medve. Én medvét nem láttam, viszont takarítot-
tam utána, mert szétszedte a kukát. Az amerikai karbantartó bá-
csikkal elmentem kitisztítani az ösvényeket még a nyár elején, és
volt egy ösvény, ami furcsán tiszta volt. Másutt keresztbe voltak
dõlve a fák, mert télen lehúzza a jég meg a hó. Itt nem voltak se
ágak, se fa, se avar. Valószínûleg a medve ezt használta egész té-
len, és tisztán tartotta magának. Érezni lehetett a szagát is, úgy-
hogy nagyon gyorsan elmentünk onnan. Olyan szaga van, mint a
disznónak.
– Ha összetalálkoztatok volna vele, akkor rátok támadt volna?
Bence: – Itt fekete medvék vannak, amik ráadásul picikék. Azt
mondták, ha megleped, miközben békésen eszegeti a málnát,
megijed és támad. Ha anyamedve és a bocsát védi, akkor a leg-
jobb, ha vízbe ugrasz. Nem a medvéktõl kellett félni, inkább a
farkaspókoktól. Azt mondta az egyik karbantartó emberke, hogy
megcsíp, nagyon fáj, de nem halsz bele. Nyár végén mondta a me-
nedzserünk, hogy nem halsz bele ugyan, de két évig minden héten
injekciót kell kapnod, mert olyan erõs a mérge.
Rózsa: – A mosómedvék is veszélyesek és agresszívak. Mi egy ku-
kában találtunk egyet. Oda akartam menni, hogy „ó, kis cuki mo-
sómedve”, és mondták, hogy menjek onnan, mert megharap.
Bence: – A hód meg neked megy és át tudja harapni a lábszárcson-
tot. Méhek is voltak.
Rózsa: – Tetõtérben laktam, és hallottam valami zörgést a falban.
Azt gondoltam, hogy egér, szóltam a karbantartónak. Kiderült,
hogy egy jó nagy méhecskefészek volt a falban, az ágyam mellett.
Egy vékony papírdarab tartotta õket vissza attól, hogy betörjenek
a szobába. Kívülrõl kiszedték õket és befújták valamivel, hogy ne
jöjjenek vissza. Nálunk voltak vadpulykák. Ugyanúgy néznek ki,
mint a házi, és falkákban mászkálnak. A röplabdapálya mögé
mentek legelni.
– Így, hogy nem sokat tudtatok kirándulni, gondolkoztatok rajta, hogy
esetleg külön bejárjátok Amerikát?
Rózsa: – Egyszer talán.
Bence: – Nagyon drága az utazás. Egyébként olyan árak vannak,
mint itthon. Az alapvetõ élelmiszerek nagyon olcsók. A kóla ol-
csóbb, mint a víz.
– Kipróbáltátok a tipikus amerikai
ételeket?
Rózsa: – Igen. Azt ettem egész
nyáron: palacsinta, sült bacon,
kis kolbászkák, 3-4 féle tojásos
köret, rengeteg gyümölcs, amik-
rõl életemben nem is hallottam.
A „brunch” tipikus amerikai
reggeli.
Bence: – Tízórai igazából, és ha-
talmas adagot adnak. Amikor
egyszer rendeltem, elém raktak
egy nagy tányért, rajta 4 ugyan-
akkora nagyságú palacsintával,
leöntve juharsziruppal.
– Akkor nem is kellett ötször ét-
kezni egy nap, hanem csak kétszer.
Rózsa: – Én általában csak ebé-
deltem meg reggeliztem.
Bence: – Nagyon sokat hambur-
gereztünk. Centis hamburgerhúsok vannak, olyan magas, hogy
nem tudja az ember hogyan fogni.
– Eljutottatok New Yorkba a nyár végén. Milyen benyomást tett rátok a
város?
Bence: – Óriási! Nappali világosság van hajnali 3-kor. Felnézel és
felhõkarcolók mindenhol. Nem lehet felfogni, milyen magasak,
amíg fel nem megyünk a Rockefeller Center tetejére és le nem né-
zünk rájuk.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág
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9 éves a Búzavirág
Kilencedik születésnapját ülte a cecei Bú-
zavirág Népdalkör szombaton este a helyi
mûvelõdési házban népes közönség elõtt,
meghívott vendégekkel.
Az elõadás bevezetõjében köszönetet
mondtak Varga Gábor országgyûlési kép-
viselõnek a támogatásért. Varga Gábor vá-
laszában úgy fogalmazott: kötelességének
érezte és érzi az együttes támogatását.
Mint kiderült, az õ felkérésére lett Varró
János az együttes mûvészeti vezetõje, aki-
vel 3 évet dolgoztak együtt, aminek ered-
ményérõl számos díj tanúskodik. Most saj-
nos nincs mûvészeti vezetõje a népdalkör-
nek, anyagi okokból, ezért Varga Gábor
arra kért mindenkit, hogy aki teheti, támo-
gassa a Búzavirágot.
Ezt követõen az ünnepelt házigazdák lép-
tek színpadra citerakísérettel, mezõföldi
dalokat, sudrigomot elõadva. Legfiatalabb

tagjuk nagyszerû táncosként remekelve
csalt mosolyt az arcokra.
A lepsényi Cirbolya zenekar és Esthajnal
Nyugdíjasklub béresdalokkal és karácso-
nyi csokorral készült. A cecei Bali Péter –
aki elmaradhatatlan fellépõje a népdalkör

évfordulóinak – a szakácsról és a földesúr-
ról mondott mesét, és jót nevettünk az Aki
maga alatt vágta a fát címû történetén is.
Utána ismét a Búzavirág következett szat-
mári népdalcsokorral, majd a sáregresi
népdalkör cigánytánca készítette elõ az
esti mulatságot.
A pálfai Rozmaring Népdalkör Este van,
este van címû népdalcsokrát mutatta be. S
végül, de nem utolsósorban a Búzavirág
foglalta keretbe a kellemes estét Szabó
László szintetizátoros kíséretével, nép-
tánccal és -dallal.
A házigazdák minden fellépõnek egy kis
ajándékkal kedveskedtek, és megköszön-
ték a támogatók illetve Bögyös Istvánné
segítségét, aki szép, új ruhákat varrt nekik
a tavalyi rendezvény bevételébõl.

Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ

Cece polgármestere és a szerzõk
tisztelettel meghívják Önt és családját az

Atyafiságos üdvözlettel!

Cecének és minden magyar falunak

címû szociográfia díszbemutatójára.

A rendezvény a Cecei Mûvelõdési Házban
kerül megrendezésre

2014. december 13-án,
szombaton, 10 órakor.

A szerzõk a helyszínen 9 órától dedikálják
a könyvet, ami a bemutatón kedvezményes áron

vásárolható meg.

Fazekas Gábor polgármester,
dr. Menyhárt Ferenc,

Menyhártné dr. Zsiros Mária szerzõk

Atyafiságos üdvözlettel!
Aki dr. Menyhárt Ferenc és Menyhártné dr. Zsiros

Mária „Atyafiságos üdvözlettel! – Cecének és

minden magyar falunak” címû könyvét olvassa,

bárhol éljen is, magára ismer, megérti a helyzetet

és a problémák okát, ami sokat segít a jó megol-

dás megtalálásában.

A könyv mûfajilag a szociográfia kategóriájába

tartozik: többféle mûfaj jegyeit egyesíti magában.

Röviden összefoglalja a falu történetének fõbb,

meghatározó elemeit, de nem errõl szól, túlmegy

a település helytörténetének leírásán. Van benne

szociológiai, statisztikai pontosságú adatelemzés,

de nem a közösség társadalmi szerkezetének

meghatározására, hanem belsõ viszonyainak fel-

tárására vállalkozik. Döntõen az elmúlt 30 év megélésének megismerése, leírása a

célja, amihez a település lakosságával készített interjúkat veszi alapul, és bõséges

társadalomismereti anyaggal egészítve magyarázza el a korszak gazdasági-társadal-

mi problémáinak eredetét, azok okait. E mélyebb társadalmi beágyazottsága alap-

ján az ország többi településének is érdekes önismereti adalékokkal szolgál.

Az adatgyûjtés több mint egy évig tartott. Közel 90 család szolgált forrásként vala-

milyen formában.

Mostanában nemigen készült ilyen átfogó, multidiszciplináris elemzés, ami ráadá-

sul közérthetõen, olvasmányosan, szívhez szóló kedvességgel van megírva. Meg-

megcsipkedi ugyan a cecei atyafiak fülét, de a másik kezével meg is simogatja az üs-

töküket igazi testvéri, atyafiúi szeretettel. Szerencsés az a falu, amelyikrõl ilyen

könyv születik, és szerencsés, amelyiknek ilyen szülöttei vannak – írja ajánlásában

dr. Horváth János professzor, az országgyûlés korábbi korelnöke.
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Tánckavalkád ötödszörre
Én már alig tudom számon tartani, hánya-
dik alkalommal rendezik meg a hagyo-
mánnyá vált táncos estet Sárbogárdon. Vi-
szont a fellépõket évrõl évre látjuk fejlõd-
ni.
Úgy gondolom, elõremutató minden tánc-
csoport és együttes idei fellépése, hiszen
kicsiktõl a nagyokig, komolytól a lazáig
mindenki megmutathatta, mit tanult az el-
múlt évben, és e mögött nagyon sok mun-
ka, befektetett energia áll, amit nem sza-
bad szó nélkül hagyni. Öröm látni, hogy
ilyen sokan foglalkoznak hobbiként, vagy
annál komolyabban a tánccal, és csak re-
mélni tudjuk, hogy ez a létszám növekszik,
és lesznek újak, akiknek az idõsebbek át-
adhatják az évek alatt keményen megszer-
zett tánctudásukat.
A táncosokon látszott a hatalmas igyeke-
zet, hogy elbûvöljék közönségüket. Új ru-
hákat varrattak, új táncokat, koreográfiá-
kat tanultak, s volt, aki eddigi legnagyobb
megmérettetésére készült. A nagyszámú
nézõközönség hatalmas tapsviharral jutal-
mazta a neki tetszõ produkciókat. Az évek
óta fellépõként megmutatkozó Belly Kids,

Ten Dance, Kiscsillag és Black Horse Co-
untry Club magas színvonalú mûsora mel-
lett most új fellépõk is megcsillogtatták tu-
dásukat. HELGA Sárbogárdi Zumba Cso-
portja egy átlagos napi edzésébe nyújtott
betekintést. A székesfehérvári FÕNIX
Rock and Roll SE fürge tanítványai olyan
tempót diktáltak, hogy ember legyen a tal-
pán, aki követni tudta minden mozdulatu-
kat! Izzott is a színpad a fellépõk alatt, hi-
szen a kétórás rendezvény a változatos, jól

szervezett mûsor miatt nem tûnt hosszú-
nak.
Lapunk hasábjain is gratulálok a fellépõk-
nek, és további sok sikert a tánccsoportok-
nak!

Hargitai Gergely

Visszatért a vén diák
November 29-én találkoztunk 50 év el-
teltével a Sárszentmiklósi Általános Is-
kolában. Meghatódva nézegettük a fo-
lyosó falára kifüggesztett tablóképein-
ket. Rendhagyó osztályfõnöki órán – Ili
néni vezetésével – emlékeztünk az el-
múlt idõkre, elhunyt tanárainkra, osz-
tálytársainkra.
Megjelentek: Völcsei Anna, Tóth Éva,
Veres Éva, Lajtos Mária, Molnár Lász-
lóné of., Fûrész Gizella, Szabó Anna,
Visi Erzsébet, Álló János, Horváth Jó-
zsef, Deák Zsuzsanna, Deák Ilona, Bö-
gyös János, Kajári Gábor, Túzok
György, Németh Ferenc, Deák István,
Foricsek Antal, Szeip Lajos, Sallai Irén.

Vi–Tó

„Nõl a dér, álom jár,
Hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.„

Karácsonyi
kézmûves-foglalkozás

Ha még nincs karácsonyi ajándékod szüleid-
nek, testvérednek, vagy a nagyiknak; ha szeret-
néd, hogy a fenyõfán a Te díszed is ott legyen;
ha még szebbé szeretnéd tenni a karácsonyi
asztalt, lakásotokat, gyere el a városi könyvtár-
ba

2014. december 20-án 9 órától!

Ötletekkel, ezek megvalósításához szükséges
anyagokkal várunk Benneteket!
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SEGÍTHETÜNK?
ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS

A FOGYASZTÓVÉDELEMMEL
A Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvé-
delmi Felügyelõsége a megye járási hivatalaival
közösen segítséget ajánl a vállalkozásoknak és
a fogyasztóknak az ünnep elõtti készülõdésben.
Mire figyeljünk vásárlásaink során? Hogyan ér-
vényesítsük jogainkat? Mire kötelezett a vállal-
kozó? Használja ki a lehetõséget, érdeklõdjön a
lakóhelyéhez közel! Az alábbi helyen a megjelölt
napon 10.00– 15.00 óráig, a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal járási hivatalaiban érdeklõdhet a
szakemberektõl: 2014. december 10., Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.
Várjuk Önt is! Szívesen tájékoztatjuk, bõvítjük
ismeretét, segítünk ügyeinek intézésében!

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei
Kormányhivatal

Sárbogárdi Járási
Hivatala

ELÉRHETÕSÉGEK,
NYITVA TARTÁS

Törzshivatal és Hatósági Osztály 7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, fax:
06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.
gov.hu; H 8.00–11.30, Sze 8.00–11.30,
12.30–15.00, P 8.00–11.30
Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-el-
lenõrzõ Hivatal 7000 Sárbogárd, Ady E. út
164.; levélcím: 7001 Sárbogárd, Pf. 32.; tel. és
fax: 06 (25) 508 701; bogyosg@oai.hu; H
8.00–12.00, Cs 8.00–12.00
Járási Földhivatal 7000 Sárbogárd, Hõsök te-
re 17.; tel.: 06 (25) 508 615, 06 (25) 518 020,
fax: 06 (25) 518 021; sarbogard@takarnet.hu;
H 8.00–12.00, 13.00–15.30, K 8.00–10.00, Sze
8.00–12.00, 13.00–15.30, P 8.00–12.00
Járási Gyámhivatal 7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, 06 (25) 460 004,
fax: 06 (25) 520 290; gyamhivatal@sarbogard.
fejer.gov.hu; H 8.00–11.30, Sze 8.00–11.30,
12.30–16.00
Munkaügyi Kirendeltség 7000 Sárbogárd,
Túry M. u. 3.; levélcím: 7001 Sárbogárd, Pf. 28.;
tel. és fax: 06 (25) 508 175; fejermmksarbogard
@lab.hu; H 8.00–14.00, Sze 8.00–14.00, Cs
8.00–14.00, P 8.00–12.00
Okmányirodai Osztály 7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2., tel.: 06 (25) 520 290, fax: 06 (25) 520
290; okmanyiroda@sarbogard.fejer.gov.hu; H
7.30–11.30, 12.30–15.00, K 7.30–11.30; Sze
7.30–11.30, 12.30–15.00, Cs 7.30–11.30,
12.30–15.00, P 7.30–11.30

KIRENDELTSÉGEK

E-mail:
hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu

Alap, 7011, Dózsa Gy. u. 31., tel.: 06 (25) 221
102, fax: 06 (25) 220 370, Sze 8.00–12.00
Alsószentiván, 7012, Béke u. 56/a, tel. és fax:
06 (25) 224 501, Sze 12.15–15.30
Cece, 7013, Deák F. út 13.; tel.: 06 (25) 505
150/21, fax: 06 (25) 234 389; H 8.00–12.00, K
8.00–12.00, Cs 7.30–11.30, 12.30–16.00, P
8.00–12.00
Hantos, 2434, Nagylóki út 3., tel. és fax: 06
(25) 506 000, H 8.00–10.00
Igar, 7015, Fõ út 1., tel.: 06 (25) 506 120, fax:
06 (25) 506 100, K 8.00–12.00
Mezõszilas, 7017, Fõ út 111., tel.: 06 (25) 680
011, fax: 06 (25) 247 001/45, P 8.30–13.00
Nagylók, 2435, Hunyadi J. út 1., tel.: 06 (25)
507 350, fax: 06 (25) 507 311, H 10.00–12.00
Sáregres, 7014, Kossuth út 10., tel.: 06 (25)
509 130, fax: 06 (25) 473 005, H 12.30–16.00
Sárkeresztúr, 8125, Fõ u. 34., tel. és fax: 06
(25) 523 623, Sze 8.30–12.00
Sárszentágota, 8126, Május 1. u. 1., tel.: 06
(25) 509 428, fax: 06 (25) 509 429, Sze 13.30–
15.30
Vajta, 7041, Szabadság tér 1., tel.: 06 (25) 509
720, fax: 06 (25) 509 757, Cs 13.00–16.00

KÖZPONTI ÜGYELET
MINDEN NAP

15.30 órától
Ady Endre út 79-83.,

06 (22) 311 104

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete 2014. november 13-ai ülésén ügy
döntött, hogy a nem közmûvel összegyûjtött
háztartási szennyvíz begyûjtésével és elszállítá-
sával kapcsolatos közszolgáltatási feladatok
végzésére az ajánlattételi eljáráson nyertes
Killer Mihály (7000 Sárbogárd, Árpád u. 60.)
egyéni vállalkozóval köt közszolgáltatási szerzõ-
dést. A közszolgáltatási szerzõdés idõtarta-
ma: 2014. december 1–2018. november 30.
A közszolgáltatási szerzõdés tárgya: Sárbogárd
közigazgatási területén, azaz Sárbogárd, Sár-
szentmiklós, Alsótöbörzsök Pusztaegres, Sár-
hatvan, Örspuszta, Nagyhörcsök, Kislók és Rét-
szilas településrészeken a nem közmûvel össze-
gyûjtött háztartási szennyvíz folyamatos, teljes
körû begyûjtése és elszállítása, ártalmatlanítási
céllal a sárbogárdi szennyvíztisztító-telep kije-
lölt leürítõ helyére.
A nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgál-
tatásról szóló 16/2013. (III. 13.) önkormányzati
rendelet 1. § (3) bekezdése szerint: Sárbogárd
Város Önkormányzata a közszolgáltatási, tele-
pülés és köztisztasági feladatai teljesítése és a
környezetvédelmi követelmények teljesítése
érdekében a közmûbefogadóba nem vezetett
háztartási szennyvíz begyûjtésére, szállítására
és ártalmatlanítására közszolgáltatást szervez
és tart fenn.
Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles az
ingatlanán keletkezõ, vagy onnan származó, az
ideiglenes tárolásra szolgáló (közmûpótló) léte-
sítmények, berendezések ürítésébõl származó,
illetve közüzemi csatornahálózatba nem veze-
tett szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást
igénybe venni, a megjelölt közszolgáltatónak
átadni, és részére a rendelet szerinti közszolgál-
tatási díjat megfizetni.
A települési hulladékkezelési közszolgáltatás
egységnyi díját az önkormányzati rendelet álla-
pította meg az alábbiak szerint:
Emésztõgödörbõl való szippantás, szállítás és
ürítés díja: 850 Ft/m3+áfa. Kezelési díj: 690
Ft/m3+áfa. Egységnyi díjtétel összesen: 1.540
Ft/m3+áfa. Ûrgödrös árnyékszékbõl való szip-
pantás, szállítás és ürítés díja: 1.035 Ft/m3+
áfa. Kezelési díj: 690 Ft/m3+áfa. Egységnyi díj-
tétel összesen: 1.725 Ft/m3+áfa

Dr. Sükösd Tamás polgármester

FELHÍVÁS
Az elmúlt idõszak csapadékos idõjárásának ta-
pasztalatai alapján felkérem a tisztelt Lakossá-
got, hogy amennyiben azt tapasztalták, hogy az
ingatlanuk elõtt haladó árokban a csapadékvíz
lassabban folyt el, úgy a kapubejáró alatti át-
eresz és az árokfenék tisztítását végezzék el, ha
az áteresz keresztmetszete a meglévõ árok ke-
resztmetszetéhez képest kicsi, átépítésérõl
gondoskodjanak.
A közterületek használatának szabályozásáról
és rendjérõl szóló 11/1997. (V. 21.) önkormány-
zati rendelet 19/A. §-a alapján az önkormányzati
utak mentén, az ingatlanok elõtt húzódó csapa-
dékelvezetõ árokban a megfelelõ keresztmet-
szetû áteresz, kapubehajtó megépítése és kar-
bantartása az ingatlan tulajdonosának feladatát
képezi.
A már megépített, de nem megfelelõ szinten lé-
võ, vagy kis keresztmetszetû átereszeket, illet-
ve kapubehajtókat az ingatlan tulajdonosa,
vagy a köz érdekében a polgármester jogosult
elbontani. Az újjáépítés az ingatlan tulajdonosá-
nak, használójának feladatát képezi.
Egyben a téli idõjárás közeledtére való tekintet-
tel felhívom a figyelmet, hogy az ingatlan tulaj-
donosa, használója köteles az ingatlana, lakó-
háza, üzlete elõtti járdaszakasz tisztántartásá-
ról, hóeltakarításáról, síkosság-mentesítésérõl
gondoskodni.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2014. november 13-ai ülésén elfogadta:
– a 16/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletet
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetésérõl szóló 4/2014. (II. 18.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról;
– a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletet
a képviselõ-testület és szervei szervezeti és
mûködési szabályzatáról szóló 10/2007. (III.
19.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletet
a nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgál-
tatásról szóló 16/2013. (III. 13.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
– a 19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletet
az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.
(VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 20/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletet
a talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII. 5.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõ ügyfélfogadási idõ-
ben a polgármesteri hivatal szervezési csoport-
jánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

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

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (22) 311 104.

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

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

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

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

Dr. Farkas János háziorvos

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

Dr. Horváth Endre háziorvos

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

Dr. Jarabin János háziorvos

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

Dr. Nemes Mária háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

Dr. Oroszlány László háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig, P:
12-15.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

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

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

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

hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

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

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

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

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

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös tele-
fonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (22) 311 104.

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

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

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

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

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

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

MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:

Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

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

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától

Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104
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Emlékezünk
NOVÁK ANDRÁS

(1977-2006)
névnapján és születésnapján

Ti tudjátok, ki volt:
mindvégig bátor,

S tiszta, mint a kristályláng,
Mit nem alkalom csiszolt,

Lassan lobbant el,
de mindvégig tisztán.

Életedért hálát adva:
szeretõ családod

Fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt

RUCZ CSABA
életének 53. évében.

Felejthetetlen halottunk
földi maradványait 2014. december 9-én

15 órakor helyezzük nyugalomra
a siófoki Szépvölgyi utcai temetõben.

Gyászoló család

Isten éltesse
a Jokli házaspárt!

Tudnak valamit a nagylókiak!
Ismét egy olyan házaspárt ün-
nepeltünk, akik 60 évet töltöt-
tek el együtt szeretetben, békes-
ségben. Ezúttal Jokli István és
felesége, Kati néni egybekelésé-
nek gyémántjubileumán kon-
dultak meg a nagylóki katoli-
kus templomban a harangok
szombaton délután. Itt köszön-
tötte õket a plébános úr, szeret-
teik, barátaik s a vendégsereg.
Majd a közösségi házban va-
csorával, tánccal folytatódott a
lakodalom. Ám elõtte még egy
rövid beszélgetés erejéig félre-
vontam az „ifjú párt”.

– Hol ismerkedtek meg?
Kati néni: – Nagylókon a futballpályán.
Akkor kértem el elõször a férjemtõl a bi-
ciklijét, hogy megtanuljak kerékpározni.
– Mindketten kijártak meccsre? Pista bácsi
focizott?
Kati néni: – Valamilyen ünnepség volt, én
verset mondtam, és utána kértem el a bi-
ciklit.
– De azért a bicikli elkérésében benne volt,
hogy tetszik a Pista bácsi. Hány évesek voltak,
amikor elõször megtetszettek egymásnak?
Kati néni: – Én 14.
Pista bácsi: – Én meg 18. Akkor fordult
komolyra a dolog, amikor katona lettem.
52-ben eljegyeztem.
Kati néni: – Két évig a menyasszonya vol-
tam.
– A házasságkötés után mennyivel születtek a
gyerekek?
Mindketten egyszerre: – 54-ben esküd-
tünk, 56-ban született az elsõ.
– Két szép lány. Õket hogy hívják?
Kati néni: – Zsuzsa (azaz Katalin) és Mari-
anna.
– Összesen mennyi unoka, dédunoka van?
Kati néni: – 10 unokánk és 10 dédunokánk
van.
Pista bácsi: – Õk már többet tudtak, mint
mi. Féltünk a gyerekektõl, amilyen világ-
ban éltünk.
Kati néni: – Nagy szegénység volt. Mi 8-an
voltunk testvérek, én voltam a legfiata-
labb.
Pista bácsi: – Mi 7-en voltunk, abból 3
meghalt. Úgy voltam vele, egy elég ne-
künk. Majd 12 évre lett meg a másik.
– Mi volt a munkájuk?
Kati néni: – Sárbogárdra jártam biciklivel
a járási tanácshoz. Gyors- és gépíró vol-
tam. Egy évig bejártam, akkor ide kerül-
tem a begyûjtési osztályra. Addig dolgoz-
tam, amíg a Zsuzsám meg nem született.
Pista bácsi: – A bevonulás elõtt a téeszben
dolgoztam. Mikor leszereltem, akkor volt
a Nagy Imre-program. 6 hold földdel gaz-

dálkodtam, lett hozzá két lovam, satöbbi.
55-ben lakást építettem.
– Nem volt ebbõl gondjuk? Mert a kommuniz-
musban nem nagyon támogatták, hogy valaki
magángazdálkodó legyen.
Pista bácsi: – Vissza akarta venni a tanács,
de volt szerzõdés. Mihelyst lejárt az 5 év, el
is vették. Mennem kellett a gazdaságba
dolgozni. Utána visszakerültem a téeszbe,
juhász voltam, onnan mentem nyugdíjba.
Kati néni: – Én is oda mentem.
Pista bácsi: – Így sikerült neki is a 10 évet
letölteni. Majdnem több lett a nyugdíja,
mint nekem.
– Emlékszem, amikor Kati néni szívvel–lé-
lekkel vitte annak idején a helyi népdalkört.
Hány évig csinálta?
Kati néni: – 10 évig. Nagyon szerettem
énekelni. Édesanyámnak meg a nõvérem-
nek volt szép hangja.
– Van-e kedves közös énekük?
Kati néni: – „Szeressük egymást, gyere-
kek!” – azt nagyon szerettük énekelni.
Meg sokat táncolunk. Szól a zene, ott a fo-
lyosónk, ott táncolunk.
Pista bácsi: – Mi nem tudtunk begubózni.
– Mi az, amit üzenetként mondanának az if-
jabb generációknak?
Kati néni: – Megbecsülés, megértés legyen
köztük.
Pista bácsi: – Mi semmit nem vettünk, csi-
náltunk anélkül, hogy meg ne beszéltük
volna egymással.
Kati néni: – Soha nem veszekedtünk.
Pista bácsi: – Ha összetart a pár, akkor
megy, ha nem megy, akkor kétfelé húz a
kocsi.
– Nagy hullámvölgy volt a kapcsolatukban?
Pista bácsi: – Nem. Nem emlékszem rá.
Mindig együtt voltunk.
Kívánok a Jokli házaspárnak még sok szép
közös esztendõt!

Hargitai–Kiss Virág

Nehogy kint maradjon
az Úr Jézus!

Egy sziléziai faluban karácsony délutánján
szentestét ünnepeltek a templomban. Ba-
rátságosan világított a hold, s az oltár elõtt
két hatalmas karácsonyfáról áradt a fény. A
gyermekénekkart a két szemben álló kórus-
ra osztotta el a kántor, s a karácsonyi angyali
üzenetrõl szólt: „Békesség a földön…” Kü-
lönös hangsúly esett arra, hogy ahol ember-
szívek között békétlenség van, oda nincs ka-
rácsonyi bemenetele az Úr Jézusnak.
Röviddel elõtte a lelkész otthonában vesze-
kedtek a gyerekek. Ezzel volt kapcsolatos,
hogy igehirdetés közben egyszer csak csen-
gõ gyermekhang szólalt meg:
„Édesapa, már megbékéltem Fricikével.
Nehogy kint maradjon az Úr Jézus!”
A szavak, melyeket a kislány gyermeki egy-
ügyûséggel kiáltott bele a templomba, meg-
lepõ váratlanságukban nem maradtak hatás
nélkül. Némelyek mosolyogtak a gyermek
beleszólásán, másoknak azonban könnyes
lett a szemük, s a gyermek mondata jobban
visszhangzott bennük, mint az egész prédi-
káció.
„Nehogy kint maradjon az Úr Jézus!” – So-
kan mélyen magukba szálltak erre.
A lelkész otthon karjába emelte a kislányt és
úgy érezte, hogy a gyermek szavai voltak az
igazi prédikáció.
Késõbb tapasztalta csak meg, hogy ezen a
karácsonyestén mennyi ellenség lett jó ba-
ráttá a faluban. A gyermekajkon át vitte vég-
be az Úr, hogy karácsonyt ünnepeltek.
Bent lakhat-e szívedben az Úr karácsony-
kor, vagy az ajtó elõtt áll? (Jel, 30,20/a.)
Forrás: Vetés és Aratás Evangéliumi folyóirat
16. évfolyam, 4. szám
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195 tonna tartós
élelmiszer

40 %-kal több adomány
gyûlt össze, mint tavaly

Eredményesen zárult a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület országszerte közel 140 városban, 257
helyszínen zajló hétvégi tartósélelmiszer-gyûjté-
se. A kétnapos akció során összesen mintegy
195 tonna tartós élelmiszert gyûjtött 3500 ön-
kéntes, ez a szám pedig 55 tonnával meghaladja
a 2013-as értéket. Az akció fontosságát hazai hí-
rességek is felismerték: Jakupcsek Gabriella,
Nagy Ervin, Péterfy Bori, Somogyi Zoltán, Sza-
lóki Ági és Szekeres Nóra is hozzájárult a CIB
Bank fõtámogatásával megvalósult kezdemé-
nyezés sikeréhez. Az adományokból az Élelmi-
szerbank közel 30.000 csomagot állít össze,
amelyeket karitatív szervezetek közremûködé-
sével még karácsony elõtt eljuttat a rászoruló
családoknak.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2014-es ka-
rácsonyi élelmiszergyûjtése során november
28-án és 29-én a 257 budapesti és vidéki élelmi-
szer-áruházban a vásárlók összesen 195 tonna
tartós élelmiszert ajánlottak fel a rászorulók szá-
mára, amely 55 tonnával meghaladja a tavalyi
értéket. A Tesco, az Auchan, a METRO és a
Penny Market áruházakban a szervezet körülbe-
lül 3500 önkéntese, köztük az akció fõ támogató-
jának, a CIB Banknak mintegy 400 munkatársa
segítette az adományok összegyûjtését.
Hazai sztárjaink az olyan alapvetõ élelmiszerek
mellett, mint a tészta, a rizs vagy a cukor, édes-
séggel is kedveskedtek a rászoruló családoknak.
A lakosság adományait – amelynek nagy része
tészta, rizs, liszt, cukor és konzervféle, továbbá
az ünnepek közeledtével szaloncukor és édesség
– helyi karitatív szervezetek közremûködésével a
gyûjtések helyének közelében élõ családokhoz
juttatja el az Élelmiszerbank.
„Nagyon örülünk, hogy az idei évben még többen
támogatták a rászorulókat adományaikkal és
hozzájárultak ahhoz, hogy az akció ilyen szép
eredménnyel záruljon. Ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani minden vásárlónak, aki segí-
tett adományával, illetve támogatóinknak, ön-
kénteseinknek és partnereinknek, továbbá a mé-
diának, akik lehetõvé tették a gyûjtés megszer-
vezését, népszerûsítését” – értékelte a gyûjtés
eredményeit Cseh Balázs, az Élelmiszerbank
Egyesület elnöke.
Az Élelmiszerbank 2005 óta, mûködésének 9 éve
alatt folyamatosan növeli az évente megmentett
élelmiszerfeleslegek mennyiségét. Az egyesület
gyártóktól, kereskedelmi hálózatoktól gyûjti be a
felajánlott élelmiszerfelesleget, melyek között
vannak közeli lejáratú termékek, csomagolási hi-
bás termékek, de akár szezonálisan már nem el-
adható, kiváló minõségû élelmiszerek is. Az Élel-
miszerbank közel 300.000 nélkülözõt lát el 220
partnerszervezetén keresztül. 2005-ös megala-
kulása óta 33.000 tonna élelmiszert osztott ki kö-
zel 13 milliárd forint értékben.
A sárbogárdi gyûjtés a TESCO áruházban tör-
tént, lebonyolítója a Csipike Egyesület volt. A
gyûjtött adományokat a Sárbogárdi járásban
élõ rászorulóknak, elsõsorban fogyatékos
gyermeket nevelõ családoknak, fogyatékkal
élõ személyeknek juttatjuk el.

Felhívás a leendõ kisgimnazistákhoz
A 2020-ban érettségizõ diákok már csak akkor jelentkezhetnek felsõoktatási intézménybe,
ha középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek, és emelt szintû érettségi vizsgát is tesznek.
A nyolcosztályos gimnázium ideális képzési forma azoknak a diákoknak, akik a felsõoktatásban kí-
vánják folytatni tanulmányaikat.
A felvételi eljárás elsõ szakaszának jelentkezési határideje:
2014. december 9.
Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ, vagy a honlapról letölthetõ.
Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja: 2015. január 17. 10.00.

Látogasson el honlapunkra is: www.psg.hu

Újra „Óvd meg” program
a Cecei Óvodában

Óvodánkban november utolsó hetében ismét a környezettudatos nevelés, illetve az egész-
ségvédelem, a dohányzás megelõzése került középpontba. Harmadik éve mûködtetjük ezt
a programot, ebben a nevelési évben a Süni csoportban.
Intézményünk 2012-ben már elnyerte a Füstmentes óvoda címet, amire nagyon büszkék
vagyunk, hiszen közösségünk egyetlen tagja sem dohányzik, így személyes példát tudunk
mutatni a gyermekeknek és a szülõknek.
Az elmúlt hét során közvetlen tapasztalatokat szereztek a dohányzás és a füst káros hatása-
iról; fitneszdélelõtt, kísérletek, mesék, játékos tevékenységek segítették az ismeretek bõví-
tését, az egészségtudatos életszemlélet alakítását. Hiszen már kora gyermekkorban el kell
kezdeni az egészséges életmód megalapozását. Ehhez hozzátartozik egészségünk védel-
me, a rendszeres testmozgás, az egészséges étkezés és az egészségkárosító magatartás el-
kerülése. A témához szorosan kapcsolódott a hét egyik programja: az ÖKO-játszóház. Az
óvodába járó gyermekek zenés mûsor keretében különféle anyagokkal ismerkedtek meg,

majd az újrahasznosított hul-
ladékból készült játékokat ki
is próbálhatták.

„Az egészség nem egyetlen tett,
hanem szokásaink összessége.
Azzá válunk, amit rendszere-
sen teszünk.” (Arisztotelész)

Az óvodánkba járó gyerme-
keket ennek a gondolatnak
szellemében neveljük a min-
dennapokban, és reméljük,
hogy felnõve tudatosan meg-
õrzik saját egészségüket és
környezetüket.

Cecei Óvoda

Pillanatkép
az idei nyílt napról
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Szárnyaskrémleves csibemájas
rántott palacsintával

Hozzávalók: 1 csirkemell (csontos, bõrös), 1 fej vöröshagyma, 3
gerezd fokhagyma, 10 dkg sárgarépa, 10 dkg fehérrépa, 10 dkg
zellergumó, 10 dkg margarin, 1,5 liter tyúkhúsleves, 1 ek sáfrá-
nyos szeklice, 4 dl tejszín, 1 ek étkezési keményítõ; a csirkemájas
palacsintához: 10 dkg finomliszt (plusz a panírozáshoz), 2,5 dl
tej, 7 tojás, 2 csokor vágott petrezselyem, 20 dkg csirkemáj, 4 sze-
let szendvicskenyér, 1 kis fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 5
dkg libazsír, 10 dkg zsemlemorzsa, olaj a sütéshez (libazsír is jó),
tejföl (a tálaláshoz).
A húst lebõrözzük, kicsontozzuk, a mellet megformázzuk, a leesõ
részeket eltávolítjuk. A csontot és a bõrt feldaraboljuk. A zöldsé-
geket megtisztítjuk, a hagymát és a fokhagymát apróra, a sárgaré-
pát és a gyökeret karikákra, a zellergumót kockákra vágjuk. Na-
gyobb edényben felforrósítjuk a margarint, megpirítjuk rajta a
zöldségeket. Hozzáadjuk a csirke csontját és bõrét, felengedjük a
húslevessel, majd ha felforrt, beletesszük a csirkemellet is. Sóz-
zuk, borsozzuk, belekeverjük a sáfrányos szeklicét, és kis lángon
50 percig fõzzük. A csibemájas palacsintához a lisztet simára ke-
verjük a tejjel, 3 tojással és egy csipet sóval. A petrezselyem felét a
tésztába keverjük. Forró serpenyõben, kevés olajon, a hagyomá-
nyos módon megsütjük a palacsintákat. A kenyeret beáztatjuk. A
hagymát és a fokhagymát meghámozzuk, apróra vágjuk, és a liba-
zsíron megfuttatjuk. Hozzáadjuk a májat, megpároljuk. Ha ki-
hûlt, belekeverünk 1 tojást, a kinyomkodott kenyeret, a maradék
petrezselymet. Sózzuk, borsozzuk, az egészet összetörjük (le is
darálhatjuk). A tölteléket a palacsintába töltjük, a széleit behajt-
va felgöngyöljük. A lisztbe, a maradék, felvert tojásba és a zsemle-
morzsába forgatjuk, és bõ zsírban (olajban) kisütjük. Konyhai pa-
pírkendõre szedjük, majd felkarikázzuk. A levesbõl kiszedjük a
csontokat, a bõrt és a húst. A zöldséges levet felengedjük a tejszín-
nel, összeturmixoljuk. Visszatesszük a tûzre, még egyszer felfor-
raljuk, hideg vízzel elkevert keményítõvel besûrítjük. Kockára
vágjuk a csirkemellet és a levesbe keverjük. Tejföllel díszítve, a
palacsintával kínáljuk.

Juhtúrós sztrapacska
Hozzávalók: 1 kg krumpli, 40-45 dkg liszt, 1 teáskanál só, 2 tojás,
50 dkg juhtúró (juhsajt), 15-20 dkg füstölt szalonna, tejföl.
A krumplit meghámozzuk és a reszelõ apró lyukán megreszeljük,
picit kicsavarjuk. Sózzuk, hozzáadjuk a tojást és apránként a lisz-
tet. A krumpli vizességétõl függõen változhat a liszt mennyisége;
annyit tegyünk, amennyitõl galuskaszerû tésztát nyerünk. Lobo-
gó, bõ, sós vízbe galuskákat szaggatunk a tésztából és kifõzzük. A
szalonnát apróra kockázzuk és ropogós pirosra sütjük, a túrót el-
morzsoljuk, a sajtot lereszeljük. A leszûrt krumplis galuskákat hi-
deg vízzel leöblítjük, és megforgatjuk a szalonnapörcös zsírban és
a juhtúróban. Tejföllel megöntözve tálaljuk.

Arab kávétorta
Hozzávalók a tésztához: 25 dkg cukor, 6 tojás, vaníliás cukor, 5
dkg reszelt csokoládé, 2 kiskanál finomra õrölt kávé, 1 cs sütõpor,
4 ek liszt; a krémhez: 15 dkg porcukor, 4 tojás, vaníliás cukor, 2 dl
tej, 2 ek feketekávé, 5 dkg reszelt fõzõcsokoládé, 20 dkg vaj.
A tésztához a cukrot a tojássárgájával és fél csomag vaníliás cu-
korral habosra kavarunk, majd a reszelt csokoládét, az õrölt ká-
vét, a sütõport, a lisztet és 6 habbá vert tojásfehérjét hozzáadjuk.
Vajazott, lisztezett formában közepes tûznél sütjük, amikor ki-
hûlt, 2 lapra vágjuk. A krémhez a porcukrot 3 tojássárgájával, 1
egész tojással, a vaníliás cukorral és 2 dl tejjel állandó keverés
mellett sûrûre fõzzük. Idõközben hozzáadunk 2 evõkanál erõs fe-
ketekávét és 5 dkg reszelt fõzõcsokoládét. Amikor kihûlt, a krém-
hez keverünk 20 dkg vajat. Ezzel a krémmel töltjük meg a kettévá-
gott lapot, és kívülrõl is bevonjuk vele.

NAGYMAMA RECEPTJEI HETVEN ÉVE
Hetven évvel ezelõtt már decemberben kemény tél volt. A tízedik
évemet tapostam. Tudtam, hogy háború van, Magyarországon ezt
már az óvodások is tudták. Egyre szûkösebben éltünk, ha valaki
húst akart enni, már éjjel oda kellett állni, vacogni a sorban. Lisz-
tet, cukrot, zsírt csak jegyre lehetett kapni. A férfiakat elvitték a
frontra, a szomszéd Petró családhoz már megjött a hivatalos érte-
sítés, amelyben közölték, hogy a családfõ „hõsi halált halt”. Az
apámat is behívták, kivitték a frontra. A világ tele volt sóhajtozás-
sal, panasszal, szitkozódással. Tízszer több volt a baj, a bánat,
mint napjainkban, de érdekes módon senkinek nem jutott eszébe
kimenni az utcára és tüntetni. Az idõjárás ellen sem tüntet senki.
Úgy vettük a katasztrófákat, amelyeket ütõdött, embertelen poli-
tikusok idéztek elõ, mint a jégverést, árvizet.
Egy Buda környéki faluban éltünk az anyámmal és a húgommal.
Körülbelül ma hetven éve hallottuk meg az elsõ ágyúdörgéseket a
Duna felõl. A távoli ágyúszó olyan, mint a mennydörgés. Fenye-
getõ. Mintha valami szörnyû óriás közeledne a folyó felõl. Elhá-
ríthatatlan, nem lehet védekezni ellene, mindenképpen elér ben-
nünket. Egy veszélyes, erõsödõ mormogás a szántóföldek mögül.
Megviseli az idegeket. Valami szinte állati menekülési ösztön in-
gerli a lelket.
Álltam a konyhában, hallgattam a dübögést. Észrevettem, hogy
remeg az ablaküveg. Este villogás látszott az ágyúzás irányából.
Erõs fénynyalábok, reflektorfények sétáltak jobbra–balra az
égen, keresztezték egymást. Az anyánk beteg volt, egy délelõtt
ketten mentünk boltba a húgommal. Egyszer olyan erõs dörrenés
rázta meg a levegõt, hogy a húgom sírni kezdett.
Valami pánikra hajlamos szomszéd azt kezdte híresztelni, hogy a
falunkat földig fogja rombolni az ellenséges tüzérség. Tényleg
akadt ház, amelyik már találatot kapott. Emlékszem: felkészül-
tem a halálra. A felnõttek jobbnak látták lemenni az udvaron levõ
pincébe, ott éltünk. Éjjelenként egy teknõben aludtam.
Egyszer nyilvánvalóvá vált, hogy a szovjetek valahol áttörték a né-
met–magyar védvonalat. Tudtuk, hogy közeledik a front. Vár-
tunk, nem tehettünk mást. Vártuk a szörnyet. Egy rokon látta el-
futni az utolsó német katonát a bokrok között. Futott, mint a nyúl.
Ez kellemetlen, ijesztõ eset volt. A tízéves kis legény megértette,
hogy világfelfordulás jött. A pompás díszmenetek, indulók, ma-
gas tányérsapkák, elegáns tisztek világa csúfos véget ért, futottak,
mint a nyúl. De mi lesz most?
Karácsony éjszakáján találatot kapott a házunk. Az egész pince
megrázkódott, elaludt a gyertya, rémes sötétség zuhant ránk. A
nõk sírtak. Aztán reggel az utcán géppisztolysorozatok. Majd a
pincelépcsõn az elsõ orosz csizmája jön lefelé. Elõre tartott fegy-
verrel jött, németet keresett. Életemben elõször láttam füles
sapkát, furcsa volt.
Ez már másik történet.
Néha fontos felidézni ezeket a régi eseményeket. Jobban megért-
jük, miben vagyunk.

L. A.

Heti idõjárás
Pénteken tetõzik az enyhe idõ, a délkeleti tájakon akár 10 fokig is felkúszhat
a hõmérõ higanyszála. Szombatra virradóra aztán ismét eléri hazánkat egy
mediterrán ciklon, hatására megnövekszik a felhõzet és egyre többfelé
ered el az esõ. Szombaton és vasárnap túlnyomóan borult, esõs idõ várha-
tó. Vasárnap estétõl az Alpokalján és a Bakony magasabb részein az esõt
egyre többfelé havas esõ, néhol havazás válthatja fel. Hétfõn már csökken
a csapadékhajlam, de a felhõátvonulásokból elszórt hózáporok, délkeleten
záporok még elõfordulhatnak. Ekkor már északira fordul és megélénkül, he-
lyenként megerõsödik a szél és több fokkal vissza is esik a hõmérséklet. A
jövõ hét elején is többnyire szeles, változóan felhõs idõre van kilátás, el-
szórt hózáporokkal.

www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 45.
Vinil-klorid

A polgári védelem intézményével még szülõ-
falumban ismerkedtem meg a hatvanas évek
második felében.
A tanácsi küldönc kopog be az irodámba.
Üzenettel küldték:
– Az elnök elvtárs üzeni, hogy menjen át hoz-
zá azonnal!
– Nem mondta, hogy mit akar? – kérdezem
kicsit kelletlenül, mert éppen nyakig ülök az
adminisztrációban.
– Nem mondta, de siessen, mert várja! – fele-
li, és már fordul is ki az irodából.
– Jó, akkor félbehagyom a munkám, és me-
gyek! – válaszolom, és már indulok is.
Bekopogok. A tanácselnök gondterhelten
fölnéz a papírjaiból. Int, hogy üljek le.
– Hargitai elvtárs! Most voltak itt a járási elv-
társak. Tájékoztattak, hogy az imperialista
agresszió miatt fokozódik a helyzet. Erre a
tanyasi lakosság figyelmét is fel kell hívni. A
járástól kaptuk azt a polgári védelmi felada-
tot, hogy minden tanyaközpontban tartsunk
ismeretterjesztõ elõadást. Ez kultúrmunka,
ezért rád osztom ki a feladat elvégzését. Uta-
sítalak, hogy azt maradéktalan teljesítsd! A
végrehajtásáról egy hónap múlva írásos je-
lentést kérek! Holnap kilenc órára jelenj meg
Kiskõrösön a járási polgári védelmi parancs-
nokságon! Ott tartanak eligazítást. Ezen a
megjelenésed kötelezõ.
Másnap Kiskõrösön egész napos oktatásban
részesítenek, és ellátnak a munka végrehajtá-
sához szükséges tájékoztató füzetekkel. Hi-
vatalossága ellenére komolytalannak tûnik a
feladat. Mert elõször is nem értek hozzá, má-
sodsorban nem érdekel, harmadsorban pe-
dig nevetséges, mert ugyan milyen védelmet
jelent atomtámadás esetén a brosúrában le-
rajzolt, földbe ásott, házi óvóhely, amit helyi
anyagból, például szalmából, kukoricaszár-
ból lehet csak megépíteni?
Öreg Pannónia motorommal járok ki estén-
ként az elõadásokat megtartani. A tanyaköz-
pontok 10-15 kilométerre vannak a falutól,
ahová 3-5 kilométeres körzetbõl jönnek
össze az emberek. Tömve van minden este az
iskolák egyetlen tanterme. Isszák a szavaimat
a meggyötört arcú, idõs parasztemberek és
asszonyok. Emlékeznek még apámra, aki
kántorként a pappal járt ki ide vasárnapon-
ként misézni, míg lehetett. Szégyenkezem,
hogy értelmetlen hülyeségekkel kell tömnöm
a fejüket. Ezért rövidre fogom az elõadást,
aztán „kárpótlásul” levetítem nekik Homoki
Nagy István Gyöngyvirágtól lombhullásig cí-
mû szép természetfilmjét. Ennek nagyon
örülnek, és kérnek, hogy máskor is jöjjek ki
hozzájuk.
Sárbogárdon az éjszakai riadókkal rángatott
bele Kovács János a rendszeres polgári vé-
delmi gyakorlatokba. Ezzel „csicskáztatott”.
Õ volt a járási fõparancsnok. Szerintem él-
vezte, hogy éjjel behívóparanccsal ugráltat-
hat, ha már másképp nem tud rám hatni.
Egyébként ez a gyakorlatosdi az országos po-
litika része volt. Az egyre bizonytalanabb
kommunista hatalom a nyugati kapitalizmus-
sal szembeni fenyegetettség érzésével pró-
bált hatni az emberekre. Ezeken a gyakorla-
tokon minden flottul mûködött – legalábbis
papíron.

De hogyan mûködik ez a rendszer valóságos,
éles helyzetben, amikor nincs forró péklán-
gos, asztal alatt lapuló demizsonbor, hanem
tényleg gáz van?
A naptárba írom be éppen a napi feladato-
kat. 1986. január 15-e van. Az igazgatói iroda
ablakán gyerekzsivaj szûrõdik be kintrõl. „Mi
a csuda ez? Mit keres itt ez a rengeteg gyerek
iskolatáskával a hátán? Nincs gyerekszín-
ház!” – méltatlankodom magamban, s végül
kimegyek az utcára tájékozódni.
– Felrobbant Sárbogárd! Mindenki mene-
küljön! – kiabálják a gyerekek.
Megállítok közülük egyet.
– Mi az? Hová futtok? – kérdezem.
– Felrobbant Sárbogárd, azt mondták az is-
kolában, és hazaküldtek bennünket.
– Mi van? Ez valami vicc! Nincs április elseje!
Ekkor már körém sereglik egy egész gyerek-
csapat. Egymás szavába vágva mondják a ma-
gukét:
– Az iskolában kihirdették, hogy fölrobbant
egy vonat, gáz van, és hazaküldtek bennün-
ket.
Átmegyek a tanácshoz. Senkit sem találok a
fõnökök közül. Elfut mellettem egy hivatal-
nok.
– Hé, állj meg! – szólok utána.
– Szedd össze a családod, aztán menekülj te is
Sárbogárdról! – feleli zaklatottan. – Ömlik a
mérges gáz.
– Mi ömlik? – értetlenkedem.
– A gáz – és elrohan.
Ennél többet senkitõl se tudok meg. A fõnö-
kök zárt ajtók mögött tárgyalnak a védelmi
bizottságban. Az ajtó elõtt komor rendõr áll,
nem lehet bemenni.
Mindenki tanácstalan. Egymást kérdezgetik
az emberek, de senki nem tud semmit. Kollé-
gám, aki mindig jól értesült, most csak a vál-
lát vonogatja. Õ se tud semmit. Így telik el né-
hány óra.
Egy csoport verõdött össze a téren izgatott
emberekbõl. Nagyhangú asszony felháboro-
dottan kiabál:
– A fejesek autókkal menekülnek a városból.
Viszik a családjukat is. Magam láttam az or-
vost is. Az iskolából vitte a gyerekeit. Minket,
szegény embereket meg itt hagynak megdög-
leni!
Két odalépõ rendõr fogja közre a kiabáló
asszonyt, aki erre riadtan elhallgat. Kisvár-
tatva nyílik a tanácsház ajtaja, jönnek ki a vé-
delmi bizottság tagjai. Megszólítom az egyik
polgári védelmis ismerõst:
– Mi van? Azt mondják az emberek, hogy va-
lami mérges gáz ömlik a városra. Igaz ez?
– Felborult egy ammóniát szállító tartályko-
csi a vasúton – feleli. – Riadó van.
– De hát senki nem tud semmit. Hol itt a ria-
dó? – kérdezem.
– Titokban kellett tartani, hogy ne legyen pá-
nik – feleli.
– Nézz körül! Az iskolásokat szétzavarták,
hogy felrobbant Sárbogárd. Akkor nincs pá-
nik? A gyerekek szülei dolgoznak, senki sincs
otthon. Ki fogja õket összeszedni, ha tényleg
menekülni kell?
– Tiszta anarchia! – legyint beszélgetõtársam
indulatosan, aztán faképnél hagy.

Késõ délután jön a hír, hogy a riadót lefújták.
A rendõrök oszlatják a tömeget. Mindenki
megy a dolgára.
A hírzárlat miatt sokáig nem tudom meg,
hogy valóban csak egy hajszálon múlt az,
hogy nem lett akár több ezer életet követelõ
katasztrófa. Egy polgári védelmis ismerõsöm
meséli el hónapok múlva, hogy mi is történt
valójában. Íme, a tények (amik az interneten
megtalálhatók a Körinfo honlapján is):
1986. január 14-én, nem sokkal délután 5 óra
elõtt egy vagon rugótörése miatt kisiklott a
Székesfehérvárról Sárbogárd felé 36 kocsival
haladó tehervonat. A vonat 11 kocsija, köz-
tük egy ismeretlen anyagot szállító tartályko-
csi felborult. A vasúti pálya 800 méter
hosszan megrongálódott. Tíz kocsiban kén-
port és kokszot szállítottak, ami begyulladt.
A felborult tartálykocsiból ismeretlen anyag
folyt. Ammóniának gondolják, mert olyan
volt a szaga. Hogy valójában mi van a tartály-
ban, senki nem tudta a két napig tartó menté-
si munkák alatt. A szállítmányt ugyanis nem
kísérte hozzáértõ, kiképzett személyzet, és az
akkori titkosítási gyakorlat szerint a vonatkí-
sérõ okmányokban sem tüntették fel a tartály
tartalmát.
A helyzet súlyossága ellenére a megyei védel-
mi bizottságot nagy késéssel, január 15-én 9
órára, azaz 14 óra elteltével hívták össze. Ek-
kor még mindig nem tudják, hogy a tartály-
ban milyen anyag van (!!!), de mivel az am-
mónia önmagában is fokozottan veszélyes,
katasztrófától tartva a körzet lezárásáról,
rendõri biztosításáról, a forgalom elterelésé-
rõl, a lakosság kitelepítésének elõkészítésé-
rõl döntenek. Ehhez megfelelõ számú jármû-
vet és a vegyvédelmi alapegységet ezt követõ-
en mozgósítják, s kezdik meg a mentésben
résztvevõk behívását, kioktatását és a megfe-
lelõ védõeszközökkel ellátását.
Súlyos hibát követtek el azzal, hogy a pánik
elkerülése céljából sem a helyi honvédséget,
sem a lakosságot nem tájékoztatták.
15-én 14-órakor (21 óra múlva) a megdõlt
tartálykocsit felállították, a szivárgást leállí-
tották. Csak a következõ napon, 16-án derült
ki, hogy a tartálykocsiban nem ammónia, ha-
nem 16 tonna vinil-klorid volt. A vinil-klorid
egy szerves vegyület, s amellett, hogy erõsen
mérgezõ, fokozottan tûzveszélyes és rákkeltõ
hatású. S nemcsak a gáz, hanem égéstermé-
kei is mérgezõek. Ha ez felrobban, a felsza-
baduló mérges gáz az utólagos szakértõi
megállapítás szerint 15 km2-es körzetben leg-
kevesebb ötezer ember halálát okozza. Az
égéstermékek hatása pedig a széljárástól füg-
gõen 15-20 km-es körzetben okozhat súlyos
mérgezést. Egy ilyen tartálykocsi felrobbaná-
sa okozott tömegkatasztrófát 1984-ben a 17
milliós Mexikóvárosban, ahol egy teljes kerü-
let lakossága vesztette életét.
Mi megúsztuk!
A vegyszer erõsen mérgezõ hatását bizonyít-
ja, hogy a baleset után 30 évvel se nõtt ki ott a
fû, ahova annak idején a vinil-klorid a tartály-
ból kifolyt.
Folytatom.

Hargitai Lajos

A kép illusztráció
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Bogárd és Vidéke teremlabdarúgó-bajnokság
IV. forduló

Sárkeresztúr Kike–Sárszentmiklós
Öfi 0:1 (0:0)

Vezette: Tóth I.
Sárkeresztúr Kike: Szauervein, Kulcsár,
Hajdinger, Geiger, Barabás.
Csere: Jancski, Horváth, Szakács.
Sárszentmiklós Öfi: Plézer – Németh,
Tóth A., Dombi V., Baki.
Csere: Dombi Z., Palotás, Kelemen.
1. perc: Geiger rosszul találta el a labdát,
nyom a Kike, aztán? 5. perc: Tóth A. lövé-
se Hajdinger hátáról Baki elé pattant, lõtt,
Szauervein védett. 6. perc: Geiger lövése
kerülte el a kaput. Tóth A. lövését védte
Szauervein. 8. perc: Jancski nem bír a túl-
erõvel, szögletre tisztáztak. Szögletbõl
Jancski kapu fölé fejelt. 10. perc: Dombi Z.
lõtt kapu mellé. 11. perc: Barabás lõtt kapu
mellé. 12. perc: Kulcsár szerelte Kelement,
sarokkal Jancski elé tette a labdát, a perdí-
tést Plézer szögletre ütötte. 13. perc: Kele-
men az üres kapura emelt, Kulcsár tisztá-
zott. 15. perc: Geiger perdített kapu mellé.
16. perc: Hajdiger lövése is elkerülte a ka-
put. 17. perc: Tóth A. lövését Szauervein
lábbal tisztázta. 18. perc: Németh hosszan
szöktette magát. 19. perc: Szakács lövését
Plézer kirúgta a mezõnybe. 21. perc: Kele-
men került gólhelyzetbe, de Kulcsár és
Hajdinger közös erõvel tisztázott. 22. perc:
Palotás lõtt kapu mellé. 25. perc: Dombi Z.
lövése levágódott Kulcsárról. 27. perc:
Geiger lövésébe Palotás lépett bele, lábá-
ról épphogy Szauervein kapuját elkerülte.
29. perc: Palotás szabadrúgásból a kapu fö-
lé bombázott. 30. perc: most az Öregfiúk
csapatának volt szerencséje, mert kavaro-
dás után Plézer tisztázott. 31. perc: Baki át-
adását Kelemen helyezte a kapuba, 0:1. 33.
perc: Kulcsár lövését védte Plézer. 34.
perc: Hajdiger erõs lövése kapu fölé ment.
35. perc: Dombi Z. perdítése a kapufáról
hagyta el a játékteret. 37. perc: Barabás lö-
vését Plézer szögletre ütötte, majd szöglet
után nagyot védett. 39. perc: Dombi Z.
került helyzetbe, de kimaradt. Nagyon jó
iramú mérkõzést vívott a két csapat, egy

gól döntött, az viszont szépen kijátszott
helyzetbõl esett.
Sárga lap: Németh.
Góllövõ: Kelemen.

Twister Galaxy–Cosa Nostra
Pizzéria, Ászok Ásza 2:15 (1:7)

Vezette: Tóth I.
Twister Galaxy: Palásti – Fekete, Balogh,
Barabás, Simon.
Csere: Killer I., a sértõdõs.
Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza: Farkas
– Vinklmann, Magyar, Bor II., Bor I.
Csere: Mihalkó.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Simon, Barabás ill. Bor I. 5, Bor
II. 4, Magyar 3, Mihalkó 2, Farkas.

Extrém–Spuri 5:0 (2:0)
Vezette: Tóth I.
Extrém: Horváth D. – Huszár, Dévényi,
Flõgl, Horváth T.
Csere: Emperger.
Spuri: Kiszl – Bereczki, Gál, Czeiner, Fé-
sû.
Csere: Banda, Bozsoki, Huszár L.,
Schmidt, Zámbó.
1. perc: Flõgl hosszan csúsztatta meg fejjel
a labdát, nem érte el senki. Fésû fellökte
Huszár Cs.-t, szabadrúgás. 2. perc: Dévé-
nyi félpályáról spiccel kilõtte a bal alsó sar-
kot, 1:0. 4. perc: Flõgl került helyzetbe, lö-
vés helyett átadta a labdát, ez volt a rosz-
szabbik választás. 5. perc: Huszár Cs. lövé-

se szögletre pattant. Szöglet illetve a kapu
elõtti kavarodás után Horváth T. lõtt gólt,
2:0. 6. perc: Huszár Cs. hagyott ki helyze-
tet. 6. perc: Huszár Cs. lövését Kiszl szög-
letre ütötte. Huszár szögletét megint Kiszl
ütötte szögletre. Még ebben a percben
Flõgl lövését is szögletre tolta Kiszl. 9.
perc: nagy helyzetben Zámbó nem jól ta-
lálta el a labdát, így odalett a helyzet. A kö-
zönség felkacagott! 11. perc: Bozsoki
esett–kelt a pályán. 12. perc: Flõgl túlcse-
lezte magát, végül szerelték. 13. perc: Ban-
da emelését Horváth D. biztos kézzel húz-
ta le. 14. perc: Fésû emelését Horváth D.
szögletre ütötte. 16. perc: Dévényi csõrrel
kapu mellé durrantott. 18. perc: Czeiner
szorongatott helyzetben a kapus kezébe
emelt. 21. perc: Flõgl lövését Kiszl szöglet-
re tenyerelte. 22. perc: Huszár Cs. lõtt ka-
pu mellé. 23. perc: Dévényi lövésébe Gál
lépett bele, lábáról a mezõnybe vágódott a
labda. 24. perc: Flõgl fejelt a kapuba, 3:0.
25. perc: Dévényi a kapufát találta el. 26.
perc: Emperger lõtt kapu mellé. 28. perc:
Emperger lövése Kiszlrõl vágódott a me-
zõnybe. 29. perc: Flõgl lövése a felsõ sarok-
ban kötött ki, 4:0. 30. perc: Banda emelését
a kapuba beállt Huszár Cs. védte. 35. perc:
Flõgl mesterhármasával 5:0. 37. perc:
Emperger hagyott ki óriási helyzetet. 38.
perc: Czeiner lövése kerülte el a kaput.
Ezen a napon a Spuri játékosai csak azt
tudták egymásnak mondani, hogy bocs! Az
Extrém nagyobb arányban is gyõzhetett
volna, ha nem halnak bele a szépségbe!

Tabella

1. Extrém 4 4 - - 20:7 12
2. Cosa Nostra Pizzéria,

Ászok Ásza 4 3 - 1 33:8 9
3. Sárszentmiklós Öfi 4 2 - 2 12:10 6
4. Sárkeresztúr Kike 4 2 - 2 11:9 6
5. Spuri 4 1 - 3 5:24 3
6. Twister Galaxy 4 - - 4 9:33 0

Góllövõlista

1. Bor I. József, Magyar Ferenc, Cosa
Nostra Pizzéria, Ászok Ásza, 8-8 gól.

Gróf Ferenc

Búcsú az õszi szezontól
A nem túl barátságos idõjárás sem vette el a sportolók és támoga-
tóik kedvét, hogy egy finom szarvaspörkölttel búcsúzzanak az õszi
szezontól. Gábris Tibor, Lajtos Zsolt, Rigó László és segítõik va-
rázsolták az asztalra a vacsorát, az öregfiúk és az utánpótlás csa-
pattagok segítettek az eltüntetésében, ami legalább olyan jól sike-
rült, mint az utolsó forduló.

Sárszentmiklósi SE

Sárszentmiklós–Puskás Akadémia 4-2

A hazaiak gyõzelemmel vonulnak téli pihenõre és ötödik helyen
várják a tavaszi rajtot. Az elsõ találatot Fekete szerezte, egy szög-

let után a levágódó labdát egy átvétel után lõtte a hosszúba. Nem
sokkal késõbb jött a válasz, és egy oldalról bepasszolt labdára le-
csapva egalizált az akadémia. A második félidõt jobban kezdték,
és vezetéshez jutottak egy rossz és rövid felszabadítást követõen.
A hazaiak ezek után megmutatták küzdeni akarásukat, és rövid
idõn belül három gólt szerzett Sárai csapata. Elsõként Krajcsovics
ugratta ki egy pazar labdával Majláthot, aki kapásból talált be.
Krajcsovics nem állt le, és egy szöglet után õ fejelte át a kapus fe-
lett a labdát. Végül eldöntötték a vendégek a hazai miklósiak ja-
vára a meccset egy fejes öngóllal.
Ifi: 1-2. Jók: Krajcsovics, Majláth.

Nagy Ármin
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BOGÁRD ÉS VIDÉKE
TEREMLABDARÚGÓ-

BAJNOKSÁG

SORSOLÁS

9.00–9.40 Spuri–Twister Galaxy
9.45–10.25 Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza–

Sárkeresztúr Kike
10.30–11.10 Extrém–Sárszentmiklós Öfi

9.00–9.40 Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza–
Sárszentmiklós Öfi

9.45–10.25 Spuri–Sárkeresztúr Kike
10.30–11.10 Extrém–Twister Galaxy

9.00–9.40 Extrém–Sárkeresztúr Kike
9.45–10.25 Sárszentmiklós Öfi–Twister Galaxy
10.30–11.10 Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza–Spuri

9.00–9.40 Sárszentmiklós Öfi–Sárkeresztúr Kike
9.45–10.25 Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza–

Twister Galaxy
10.30–11.10 Spuri–Extrém

9.00–9.40 Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza–Extrém
9.45–10.25 Spuri–Sárszentmiklós Öfi
10.30–11.10 Twister Galaxy–Sárkeresztúr Kike

9.00–9.40 Twister Galaxy–Spuri
9.45–10.25 Sárkeresztúr Kike–

Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza
10.30-11.10 Sárszentmiklós Öfi–Extrém

9.00–9.40 Sárszentmiklós Öfi–
Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza

9.45–10.25 Sárkeresztúr Kike–Spuri
10.30–11.10 Twister Galaxy–Extrém

9.00–9.40 Sárkeresztúr Kike–Extrém
9.45–10.25 Twister Galaxy–Sárszentmiklós Öfi
10.30–11.10 Spuri–Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza

9.00–9.40 Extrém–Spuri
9.45–10.25 Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza–

Twister Galaxy
10.30–11.10 Sárkeresztúr Kike–Sárszentmiklós Öfi

9.00–9.40 Sárkeresztúr Kike–Twister Galaxy
9.45–10.25 Sárszentmiklós Öfi–Spuri
10.30–11.10 Extrém–Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza

Vállalható vereség
a bajnokaspiránstól

Balatonfüredi KSE II. – VAX KE Sárbogárd 28:20 (14-11)

Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 9. forduló
Vezette: Blaskó–Tóbiás
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 1, Bodoki 7, Pluhár 1, Rehák 2, Oláh 4, Ka-
ló 1.
Cserék: Sohár – Németh II. 2, Pordán 1, Iker 1.
Edzõ: Bodoki György. Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 2/2.
Vasárnap nehéz ütközet várt csapatunkra Balatonfüreden, az ellenfél a BKSE
NB1-es egyletének utánpótláscsapata volt. A 16-17 évesekbõl álló, szemtelenül
fiatal együttes heti 8-10 edzéssel készül arra, hogy felérjenek egyszer a legjob-
bak közé.
A hazaiak kezdték jobban a mérkõzést, az elsõ percekben pontos támadásokat
vezetve léptek meg 8-2-re. Próbáltunk kapaszkodni és lassítani a játékot, ami
nagyjából be is vált, és sikerült felvennünk a tempót a gyors kézilabdát játszó el-
lenfelünkkel. A 15. perc környékén viszont nagy veszteség érte csapatunkat, hi-
szen egy ártalmatlan szituációban Goldberger Marcell a játékvezetõk szerint
durván akadályozta helyzetbe kerülõ ellenfelét, és egybõl piros lapot kapott.
Sajnos ezzel az amúgy is rövid kispadunk még jobban megrövidült, és mindössze
két cserénk maradt a továbbiakra. Szerencsére nem estünk kétségbe, és hig-
gadt, türelmes játékkal sikerült a félidõ végére visszakapaszkodnunk mindössze
3 gólos hátrányra.
A második félidõt nagyszerûen kezdtük, és visszajöttünk minimális hátrányra.
Ez egyrészt agresszív védekezésünknek, valamint pontos befejezéseinknek volt
köszönhetõ. Ahogy azonban haladt elõre az idõ, egyre jobban érzõdött a fárad-
ság mindenkin, mind testben, mind fizikálisan. Sajnos, amikor pár gólos közel-
ségben lehetett volna maradni ellenfelünkhöz, akkor jöttek a hibák, eladott lab-
dák és elrontott ziccerek, amiket ellenfelünk könyörtelenül kihasznált. Az utol-
só 10 percre nagyon elfogytunk, és a végére kialakult a kalkulálható, de még így
is elfogadható 8 gólos verség.
Összességében nem játszottunk rossz mérkõzést, és megmutattuk, hogy tudunk
küzdeni egymásért. A vereség ellenére elégedettek lehetünk teljesítményünk-
kel, hiszen rövid kispaddal is sikerült helyt állnunk. Voltak hosszabb idõszakok
a mérkõzésen, amikor okosan és taktikusan kézilabdáztunk. Aki ránéz az ered-
ményre, azt mondja, sima vereséget szenvedtünk, de aki ott volt és látta a mér-
kõzést, az tudja, hogy igencsak megnehezítettük ellenfelünk dolgát.
A hétvégén az utolsó mérkõzésünkre a megyei rangadóra kerül sor a bajnokság
õszi szakaszában. A szép évzárás alkalmával jó lenne legyõzni itthon a tabella 3.
helyén tanyázó Rácalmás csapatát. A két csapat múltját ismerve nagyszerû mér-
kõzésre lehet számítani, ki-ki meccs lesz a javából! Várunk minden érdeklõdõt
és szurkolót a mérkõzésen!
December 6., szombat, 18 óra, VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE
A 9. forduló további mérkõzései:
Tapolca–Alsóörs 35-32
Nemesvámos–Õsi Boys 32-24
Várpalota–Veszprém Egyetem 32-38
Bicske–Martonvásár 17-23

Rehák Tamás

MEGHÍVÓ KARÁCSONYI HANGVERSENYEKRE
„Pásztorok, pásztorok örvendezve sietnek Jézushoz Betlehembe...” (Tárkányi Béla)

A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény szeretettel vár minden érdeklõdõt kará-
csonyi hangversenyeire Sárbogárdon a József
Attila Mûvelõdési Központba december 15-én
(hétfõn) és Sárszentmiklóson az általános is-
kolába december 17-én (szerdán).

A hangversenyek kezdési idõpontja 17 óra.

A belépés díjtalan.
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December 6., SZOMBAT
MTV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Magyar gazda 6.25 Történetek a nagyvilágból
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.05 Vágtass velem!
10.35 Két duci hölgy 11.10 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89
12.50 Magyar Retró 2 13.50 Budapest Honvéd–Gyõri ETO FC labdarúgó-mérkõzés
16.05 Turnén a Nemzetivel 16.35 Ég, föld, férfi, nõ 17.30 Gasztroangyal 18.30
SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Játék határok nélkül
21.45 Magyar Ring Profi Ökölvívó Gála 0.05 Nyár
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.00
Teleshop 10.55 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.25 Házon kívül 11.55 A’la
CAR 12.30 TRENDmánia 13.05 Brandmánia 13.35 Családom és egyéb emberfajták
14.10 Jack Hunter – A fáraó sírja 16.05 Gyermekkorunk legszebb nyara 18.00 Hír-
adó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 22.45 Hat töltény ára 1.05 Gyilkos tréfa 2.40
Családom és egyéb emberfajták 3.05 Vadmacskák 4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel –
Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 9.05 ÁllatoZoo 9.35 Egészség Klinika
10.05 Asztro-világ 11.10 Otthon a kertben 11.40 Tûsarok 12.10 Én is tükörbe nézek
12.40 Falforgatók 13.40 Áldott jó nyomozó 14.40 NCIS 15.35 Made in Hungária
18.00 Tények 19.00 Jégkorszak 2. – Vándorló kontinens 20.45 A skorpiókirály
22.35 Tökéletes célpont 0.35 Sportos 0.45 Doktor D 1.40 Pan Am 2.35 A férjem vé-
delmében 3.30 Briliáns elmék 4.20 Hazugságok gyûrûjében
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 Kabaré 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 19.05 Sportvilág 19.30 Családi
sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló értéke-
ink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

December 7., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szem-
mel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Úton-útfélen 9.05 Katolikus krónika 9.45 Tanú-
ságtevõk 10.35 Kérdések Bibliában 10.55 Református magazin 11.20 Református
ifjúsági mûsor 11.30 Útmutató 12.00 Hírek 12.05 Hétköznapi kifutó 12.40 TS –
Sport7 13.20 Afrikai vihar 14.50 Anya a pácban 16.25 DVTK–Újpest FC labdarú-
gó-mérkõzés 18.45 Ybl 200 18.55 Fapad 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.15 Nõi
kézilabda Eb: Magyarország–Oroszország 22.15 A lényeg 22.50 MR2 Szimfonik a
Müpából – Kiscsillag 0.10 Vendégségben Yumában
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.50 Egészségkalauz 10.20 Teleshop
11.15 Kalandor 11.40 4ütem 12.15 Havazin 12.50 A Muzsika TV bemutatja: Mi,
muzsikus lelkek 13.25 Családom és egyéb emberfajták 13.50 Tru Calling – Az õran-
gyal 15.50 Mindent bele, fiúk! 18.00 Híradó 18.55 Harry Potter és a halál ereklyéi
21.45 A szállító 23.40 Portré 0.25 Csendestárs 2.20 Vadmacskák 4.00 Reflektor
4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 8.50 Nagy Vagy! 9.45 Babavilág 10.15
Több mint testÕr 10.45 Asztro-világ 11.50 Stílusvadász 12.20 Stahl konyhája 12.50
Monk – Flúgos nyomozó 13.50 Made in Hungária 16.15 Jégkorszak 2. – Vándorló
kontinens 18.00 Tények 18.55 Rising Star 21.35 Katasztrófafilm 23.25 Propaganda
0.25 Sportos 0.35 A bombák földjén 2.50 Kasszasiker 3.40 Békétlen békítõ 4.30
Stahl konyhája 5.00 Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi új-
ság 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 10.04
Római katolikus szentmise 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 Alma és
fája 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klub-
tól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvi-
lág 18.30 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese
19.50 Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rádiószínház 20.50 Vers napról napra 21.04
Rádiószínház 21.15 Zene 21.20 Sportvilág 22.10 Krónika 22.30 Esti séta 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

December 8., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Két duci hölgy 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.30 Domovina 14.00 Magyarlakta – vidékek
krónikája 14.45 Zorro 15.35 Charlie, majom a családban 16.20 Jövõ-idõben 16.30
Híradó+ 16.45 Lola 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.25 Kékfény 21.20 Római helyszínelõk 22.20 Az Este 22.55 Hír-
adó 23.05 Sporthírek 23.15 Aranymetszés 0.05 Lola 0.45 Család-barát
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Fókusz Plusz 13.35 Reflektor 13.55
Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 Segítség, bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth
18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25
Dr. Csont 22.30 Híradó 23.05 Showder Klub 0.15 Reflektor 0.35 Döglött akták 2.20
Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25
Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Családi titkok 22.30 A skorpiókirály 0.20
Tények 1.05 Aktív 1.25 Sportos 1.35 Elit egység 2.30 Békétlen békítõ 3.25 A macs-
ka 4.10 A gonosz álarca 5.00 Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.35 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30
A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális ma-
gazin 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

December 9., KEDD

MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 Virágzó Magyarország 13.55
Ég, föld, férfi, nõ 14.50 Zorro 15.40 Charlie, majom a családban 16.30 Híradó+
16.40 Lola 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 0.05
Sporthírek 20.15 Nõi kézilabda Eb: Lengyelország–Magyarország 22.15 Az Este
22.50 Híradó 23.00 Sporthírek 23.10 Voltaire: Candide 23.20 Gyaloglás
gulágföldön – A sarkvidék vasútja 0.15 Lola 1.00 Család-barát 2.35 Sophie szerint a
világ

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Brandmánia 13.15 Ízes élet –
Mautner Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45
Segítség, bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éj-
jel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 A mentalista 22.30 Híradó 23.05 XXI.
század – A legendák velünk élnek 23.40 Reflektor 23.55 Hazudj, ha tudsz! 1.00
EgészségKalauz 1.40 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.10 Az éden
titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!

TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25
Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Családi titkok 22.30 Katasztrófafilm 0.20
Tények 1.05 Aktív 1.25 Sportos 1.35 Az ember, aki nappal aludt 3.20 A macska
4.10 A gonosz álarca 5.00 Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.23 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 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Rádiószínház 20.55 Zene 21.05 Vers napról napra
21.15 Sportvilág 22.10 Krónika 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek
23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 10., SZERDA

MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.30 Útravaló 13.45
Gasztroangyal 14.45 Zorro 15.35 Charlie, majom a családban 16.20 Jövõ-idõben
16.30 Híradó+ 16.45 Lola 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.25 A muskétások 21.20 Szabadság tér ’89 22.10 Az
Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 KorTárs 23.35 Summa 0.05 Lola 0.45
Család-barát 2.20 Sophie szerint a világ

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Portré 13.15 Ízes élet – Mautner
Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 Segítség,
bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Buda-
pest 20.50 Barátok közt 21.25 Szulejmán 22.45 Híradó 23.15 Házon kívül 23.50
Reflektor 0.10 Appaloosa – A törvényen kívüli város 2.20 A Rózsaszín Párduc 4.00
Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!

TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25
Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Hal a tortán 21.30 Családi
titkok 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.35 Hawaii Five-0 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40
Sportos 1.50 Franklin és Bash 3.25 A macska 4.10 A gonosz álarca 5.00 Csapdába
csalva 5.25 Magánnyomozók

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 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 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN,
VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es
frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
December 5., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Közbiztonsági fórum Alapon (40p), Néptáncminõsítõ Sárbogárdon 2.
rész (60p), Jótékonysági est Alapon (~60p), Amerikából jöttünk: Interjú Hu-
szár Rózsával és Várady-Szabó Bencével (61p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 6., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 Közbiztonsági fórum Alapon (40p), Néptáncminõsítõ
Sárbogárdon 2. rész (60p), Jótékonysági est Alapon (~60p), Amerikából jöt-
tünk: Interjú Huszár Rózsával és Várady-Szabó Bencével (61p) 18.00 Lap-
szemle 19.00 Márton-nap Alapon (50p), Klubok találkozója Sárhatvanban
(50p), 20 éves a Gerlice 1-2. rész (2x60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 7., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Közbiztonsági fórum Alapon (40p),
Néptáncminõsítõ Sárbogárdon 2. rész (60p), Jótékonysági est Alapon
(~60p), Amerikából jöttünk: Interjú Huszár Rózsával és Várady-Szabó Ben-
cével (61p) 14.00 Márton-nap Alapon (50p), Klubok találkozója Sárhatvan-
ban (50p), 20 éves a Gerlice 1-2. rész (2x60p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hit-
élet: Zenés felolvasóest az evangélikusoknál (ism. ~90p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó
December 8., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Zenés felolvasóest az evangé-
likusoknál (ism. ~90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Betlehemi kiállítás
(24p), Néptáncminõsítõ Sárbogárdon 3. rész (60p), 9 éves a cecei Búzavirág
Népdalkör (75p), 5. Tánckavalkád 1. rész (66p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 9., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Macsi néni babái (24p), 60 éves házaspár
Nagylókon (28p), Agyagási István búcsúztatója (69p), 5. Tánckavalkád 2.
rész (66p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 10., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Betlehemi kiállítás (24p),
Néptáncminõsítõ Sárbogárdon 3. rész (60p), 9 éves a cecei Búzavirág Nép-
dalkör (75p), 5. Tánckavalkád 1. rész (66p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszem-
le élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p), Megyei I. o. kézilabda-mér-
kõzés (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 11., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p), Me-
gyei I. o. kézilabda-mérkõzés (70p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet:
Zenés felolvasóest az evangélikusoknál (ism. ~90p) 23.00 és 0.00 Lapszem-
le
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle
és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogar-
ditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fu-
tószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körül-
belül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hír-
házban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kér-
jük, 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

December 11., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Rondó 13.00 Kvartett 13.30 Átjáró 13.55 Az élõ örökség 14.10 Vérvonal
14.40 Zorro 15.30 Charlie, majom a családban 16.20 Híradó+ 16.30 Lola 17.15
Szerencse Híradó 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.15 Nõi kézilabda Eb: Magyarország–Spanyolország 22.15 Az
Este 22.50 Híradó 23.00 Sporthírek 23.10 Barangolások öt kontinensen 23.40 Tör-
ténetek a nagyvilágból 0.10 Lola 0.55 Család-barát 2.30 Sophie szerint a világ

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 EgészségKalauz 13.15 Ízes élet –
Mautner Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45
Segítség, bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éj-
jel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Tûz a mélyben 23.30 Híradó 0.00
Brandmánia 0.40 Reflektor 1.00 Odaát 2.00 A’la CAR 2.25 Az éden titkai 4.00 Ref-
lektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!

TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25
Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Családi titkok 22.30 NCIS 23.30 Életfogy-
tig zsaru 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.35 Sportos 1.45 Grimm 2.35 Hawaii Five-0 3.25
A macska 4.10 A gonosz álarca 5.00 Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11. Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég 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 Hírek
15.05 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 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Rádió-
színház 20.55 Zene 21.05 Vers napról napra 21.15 Sportvilág 22.10 Krónika 22.30 A
nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 12., PÉNTEK

MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Életkerék 13.00 Esély 13.30 Virágzó Magyarország 13.55 A muskétások
14.50 Zorro 15.40 Charlie, majom a családban 16.30 Híradó+ 16.45 Lola 17.25 Hír-
adó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.25 Virtu-
ózok 22.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek 23.15 Köszönjük, hogy rágyúj-
tott! 0.45 Lola 1.30 Család-barát 3.05 Sophie szerint a világ

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Kalandor 13.15 Ízes élet – Mautner
Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 Segítség,
bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Buda-
pest 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: Miami helyszínelõk 22.30 Híradó 23.05 CSI: A
helyszínelõk 0.10 Reflektor 0.25 Havazin 1.05 Kalandor 1.30 CSI: A helyszínelõk
2.10 4ütem 2.40 Gálvölgyi-show 3.10 Az éden titkai 4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel –
Bosszú mindhalálig

TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25
Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Üvegtigris 2. 23.55 Tények 0.40 Aktív
1.00 Sportos 1.10 Combat Hospital – A frontkórház 2.00 A macska 2.45 A gonosz
álarca 3.30 Mrs. Klinika 4.45 Aktív 5.05 Babavilág 5.30 Super Car

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.23 Zene 13.30 A metodista egyház 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 nél-
kül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

Tûzifa eladó, cser aprított: 2250/q, cser aprított akác-
cal: 2250/q, cser aprított m3-ben: 12500/m3, akác ap-
rított m3-ben: 13000/m3. 06 (30) 2902 531

Kiskertek szántását, talajmarózását vállalom. 06 (70)
603 2094 (600504)

C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ, sárbogárdi
lakhelyû, férfi munkatársat keresünk áru-értékesítési
és kiszállítási munkakörbe. Érdeklõdni: 06 (30) 382
4133 (6005193)

Tûzifavásár! Cser, gyertyán hasított: 2050 Ft, akác
kugli: 2400 Ft, hasított: 2500 Ft. Vegyes tûzifa 2300 Ft
házhoz szállítással. Eladó fûrészpor. 06 (20) 406 9267.
(6005191)

B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ, sárbogárdi
lakhelyû, férfi munkatársat keresünk, áru-értékesítési
és kiszállítási munkakörbe. Érdeklõdni: 06 (30) 382
4133 (6005193)

Retro kvarclámpa 1000 Ft-ért, valamint Danielle Steel
könyvek jó állapotban olcsón eladók. 06 (20) 405
7366

Kétszobás bútorozott albérletet keresek Sárbogár-
don. 06 (30) 352 2891

Hízó, választási malacok eladók. 06 (20) 367 2785

Fenyõfa-árusítás termelõtõl, kedvezõ áron,
Sárszentmiklóson. 06 (30) 406 3214

Mangalica hízó eladó 06 (30) 406 3214

Férfi munkatársat keresünk raktáros munkakörbe, új-
fajta targoncavezetõi engedély elõny. Fényképes ön-
életrajzot várunk; Krencz Kft., Sárbogárd, Ady E. út 50.
szám alá.

140 kg-os hízó eladó. 06 (25) 462 408 (6005234)

B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ, férfi munka-
társat keresünk árukiszállítói munkakörbe. Fényképes
önéletrajzot várunk; Krencz Kft., Sárbogárd, Ady E. út
50. szám alá.

FOGSORJAVÍTÁS. 06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása. 06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN, RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS. 06 70 5397882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091

A LARA-THERM KFT., a FENSTHERM nyílászárók sárbogárdi központja,
hosszú távú IRODAI MUNKÁRA KERES jó kommunikációs készségû,

számítógépes ismerettel rendelkezõ, kereskedelemben jártas, esetleg építõipari
tapasztalatokkal rendelkezõ, agilis, igényes, korrekt MUNKATÁRSAT.

Jelentkezni személyesen a bemutatóteremben önéletrajzzal:
Sárbogárd, Ady E. út 168. 06 20 216 7279

Minden hétvégén LUCFENYÕVÁSÁR!
Földlabdás is kapható, Sárbogárd, Kossuth L. u. 10. 06 30 628 9040

CSIRKEVÁSÁR! ÖTÖT FIZET, HATOT VIHET! Tinódy út 52. Tisztítva, elõjegyeztethetõ!
Árak: élve 480 Ft/kg, tisztítva 750 Ft/kg. 06 30 384 2294

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

FIORÁCS KFT.
sárbogárdi sertéstelepére

KARBANTARTÓI
MUNKAKÖRBE

pályázatot hirdet.
Elvárás:

minimum szakmunkás bizonyítvány.
Elõny: hegesztõvizsga,

villanyszerelési tapasztalat.
Jelentkezés a 06 (30) 543 5622-es

telefonszámon,
vagy személyesen a telephelyen.

HARGITAI
NAGYMAMA

SZAKÁCSKÖNYVEI

kaphatók a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban

és az újságot árusító boltokban!

Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft
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Aba Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

NAPELEMES RENDSZER
TELEPÍTÉSE ABÁN (1.)

49,35 kW-os napelemes rendszer telepítése valósulhatott meg Abán a Széchenyi 2020 prog-

ram keretében

Aba Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/A azonosítójú
pályázati konstrukciójának segítségével napelemes rendszert telepített annak érdekében, hogy az általános
iskola és az óvoda villamosenergia-fogyasztásának nagy része megújuló energiából származzon, ezáltal hoz-
zájáruljon a környezetvédelemhez, valamint a mûködési költségeit is csökkenteni tudja.
Aba Város Önkormányzata 2013 decemberében 47,18 millió Ft vissza nem térítendõ európai uniós támoga-
tásban részesült a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól (korábban: NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és
Energia Központ Nonprofit Kft.), mint pályázati közremûködõ szervezettõl.
A fejlesztés eredményeként az üzembe helyezésre került 49,35 kW teljesítményû napelemes rendszer
összesen évente 50.170 kWh áramot fog termelni, mellyel az önkormányzat jelentõs villamosenergia-meg-
takarítást tud elérni, valamint éves szinten 53,1 tonnával képes csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsá-
tását. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósulhatott meg.
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