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Merítkezõ
Ott a jézusi példa, a sok szép gondolat, idézet a szeretetrõl – s mint a falra hányt borsó. A szeretetrõl beszél a szónok a pulpituson a karácsonyi mûsor keretében, s közben két ember veszekszik mellettem.
Istenem! Miért olyan nehéz úgy szeretni,
ahogy Te szereted a teremtményeidet?
Kérünk, adj a szívünkbe békességet, feltétel nélküli bizalmat, odafordulást, elfogadást! Adj hitet, hogy ne szûnjünk bízni
adottságainkban! Adj erõt, hogy megcselekedjük azt, amiért születtünk, felvállaljuk a saját utunkat, s tiszteljük másokét!
Köszönjük, hogy segítesz tisztán látni, ha
kételyek gyötörnek, hogy forrásként átmosol minket, hogy így tanítasz szeretni!
„Mint szarvas hûs vízforrásra,
Úgy szomjazik lelkem Rád.
Vágyódom az élõ Isten után,
Hogy mehessek Hozzád.
Miért csüggedsz el, én lelkem,
Hisz pajzsod Õ, és támaszod,
Bízz az Úrban, mert karja megszabadít,
S hálával áldozol.”

A szalagosok

Írás a 8. oldalon.

Hargitai–Kiss Virág

TÉLI SZÜNET
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket,
hogy a Bogárd és Vidéke Hírház

2014. december 20-ától
2015. január 4-éig zárva tart.
Ez idõ alatt nem jelenik meg a Bogárd
és Vidéke hetilap, az ügyfélfogadás és a
hirdetésfelvétel szünetel.
Nyitás: január 5-én (hétfõn) 8 órakor.
Minden kedves Olvasónknak és Ügyfelünknek ezúton kívánunk meghitt, szeretetteljes ünnepeket!
A Bogárd és Vidéke hetilap változatlan
áron és feltételekkel elõfizethetõ 2015re.
A szerkesztõség csapata

Írás a 9. oldalon.

Kórusok hangversenye
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FAGÖRCSFEJÛ CECEIEK?
Luca napja, az advent harmadik vasárnapja elõtti nap, az Atyafiságos üdvözlettel! címû könyv bemutatója – ezek voltak december 13-án. Az áthelyezett munkanap ellenére már délelõtt 9 órakor elkezdõdött a sorban állás a cecei mûvelõdési házban, hiszen
a szerzõk névre szólóan dedikálták a bemutatandó könyvet,
amely méltón viseli a Cecének és minden magyar falunak alcímet.
Az ajánlást egy híres cecei szülött írta, prof. dr. Horváth János, az
országgyûlés doyenje, aki összefoglalta a régi és a mostani Cecérõl szóló tapasztalatait, s olvasásra buzdított mindenkit, aki a
kezébe veszi a könyvet. Az ugyanis több ezer oldal ismeretanyagát, több év gyûjtõmunkáját és a két szerzõ, dr. Menyhárt Ferenc
és Menyhártné dr. Zsiros Mária empirikus kutatásait, tapasztalatait fogja össze, és tükrözi a szerzõk és a ceceiek szülõföldhöz való
hozzáállását.

A könyv végén a szerzõpáros közli mindazoknak a nevét, akik az
adatgyûjtés során segítségükre voltak, megemlítenek minden diákot, aki rajzát vagy fogalmazását küldte be arról, hogy mit is jelent
számukra Cece.
A könyv egy tükröt tart a ceceieknek – mondták a bemutatón. Érdekes benne megkeresni magunkat, az élet bármely területén
tartjuk is magunkat „otthonlevõnek”; dinnyetermelõk, paprikatermelõk, állattenyésztõk, táncosok, sportolók, elszármazottak,
visszatértek, idõsek, fiatalok, motiváltak és elkeseredettek is
megtalálják a maguk számára érdekes történeteket.
A mûsort a hetedik osztályos Killer Fédószia nyitotta meg, aki
Radnóti Miklós Nem tudhatom... címû versét szavalta el. Utána
Menyhárt Ferenc mondott pár mondatot a mûsor bevezetõjeként. Beszélt többek között a mûvelõdési házhoz kötõdõ elsõ élményérõl, a „menekülés” megrázkódtatásairól, arról, hogy mit
tanult a szülõfalujától, valamint arról is, hogy mindenkiben van
egy Isten által az emberbe oltott „tálentum”. Tálentumgyûjteményként jellemezte a könyvet, amelyben a lehetõségeket és a
feladatokat is meg lehet találni. Ünnepnek nevezte a bemutatót,
ahol több dolgot is lehetett ünnepelni: ünnepelte Ferenc és Mária
a könyv elkészültét; ünnepelték sokak õket, mert egy hiánypótló
és szeretettel teli munkát adtak ki a kezük közül. Ünnepelhették a
ceceiek magukat, hiszen egy remek korkép rajzolódott ki róluk, és
ünnepelhették a ceceieket, mert egy ilyen érdekes és értékes társaságról van szó. Én is ünnepeltem, mégpedig azt, hogy aznap sok
remek emberrel lehetett találkozni, olyanokkal, akikkel a mindennapi élet során ritkán: akik maguk is ceceiek, azok voltak, vagy
van valamiféle kötõdésük a faluhoz. Meghívottként jelen volt a
rendezvényen (a teljesség igénye nélkül) dr. Horváth János korábbi parlamenti korelnök, felesége, dr. Horváth Linda kutatómérnök, dr. Pordány Sarolta, a Budapesti Mûvelõdési Központ
igazgatója, férje, dr. Hahner Péter történész, tanszékvezetõ egyetemi docens és dr. Stern Pál, a MÁV Zrt. infokommunikációs fõigazgatója.

Fazekas Gábor polgármester köszöntõjében beszélt a keletkezési
körülményekrõl és arról, hogy kíváncsian olvassa majd a mûvet,
mert hasznos információkat hordoz mindenki számára. Ezután a
Harmónia Kórus adott rövid mûsort a hallgatóságnak Barina Júlia vezetésével – õk a mûsor zárásakor is visszatértek. Oláh Imréné Mariska néni a könyv megírását megköszönve Tófeji Valéria
Hazamegyek és József Attila Tél címû versét szavalta el.
A Szabó Tünde által vezetett könyvbemutató beszélgetésen a
szerzõk mellett dr. Horváth János, Király László és Márkus Milán
vett részt. Õket a moderátor több dologról kérdezte. Dr. Horváth
János több élményérõl is mesélt: az utazás, világlátás iránti érdeklõdésérõl, a cecei évekrõl, és még néhány tanácsot is adott a helyieknek. Mesélt arról, hogy személyesen ismerte Illyés Gyulát, mert
a szülõháza éppen Illyés nagyszüleinek, Kállayéknak a házával
szemben állt, így Illyés nagyanyja, Uitz Ida többször is ringatta õt,
fõzött neki – tulajdonképpen sokszor vendégeskedett náluk.
Menyhárt Ferenc elmondta, hogy a könyv címének dr. Horváth
János levelezései adták az ihletet, aki leveleiben mindannyiszor
úgy búcsúzott, hogy „Atyafiságos üdvözlettel”. Dr. Horváth János
hozzátette, hogy az életben sok dolog lehet mulandó és értékvesztett, de a Menyhárt–Zsiros-könyv sosem fog elavulni. Menyhártné dr. Zsiros Mária szerint kezdetektõl kezdve szociográfiában
gondolkodtak, mert így egy jó korképet lehet adni, remek jellemzést lehet vele adni. Márkus Milán úgy gondolja, hogy az országban egyedülálló, hogy Cecén ennyi gazdaság van, és ezek el is tudták tartani magukat. A hagyomány végigkíséri a település életét, a
családi gazdaságnak megvan az eredménye. Szeretné folytatni a
hagyományokat – ezért tanult, s jött vissza a falujába. Király Lászlótól azt kérdezte Szabó Tünde, hogy vajon tud-e a könyv változtatni a cigányokkal kapcsolatos véleményeken. Az igazgató szerint fontos megérteni mindét oldalt és megpróbálni együttmûködni és közelebb hozni az embereket egymáshoz. Az általános
iskolások még keveset láttak a világból, ezért természetes, hogy a
falujuk a világ közepe. Noha késõbb tágul a szemléletük, mégis
érdemes visszatérni a szülõfaluba, mert lehet ott élni, számolva
minden körülménnyel.

Varga Gábor országgyûlési képviselõ is elmondta érzéseit mind a
könyvvel kapcsolatban, mind a cecei életrõl. Õ is nagyon jó tükörnek nevezi a kötetet, s egyetértett abban, hogy igen, mi, ceceiek
tényleg fagörcsfejûek vagyunk, ám mindennek ellenére egy összetartó társaság is. Ezek is mi vagyunk, minden gyarlóságunkkal és
szépségünkkel. A szerzõk kedvességgel, empátiával írták meg tapasztalataikat – dr. Horváth János szóhasználatával élve „üstöksimogatóan” –, így is kell szemlélnie annak, aki olvassa. Abból a
szempontból lesz érdekes ez a szociográfia, hogy mennyire tudják
hasznosítani a településben élõk a kapott információkat.
Ahhoz, hogy megtudják, valóban fagörcsfejûek-e a ceceiek, ahogyan azt Illyés Gyula nagyapja állította (Puszták népe), forgassák
a könyvet!
Menyhárt Daniella
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NAPLÓ
Nyolc fõvel ülésezett a sárbogárdi képviselõ-testület december 12-én, pénteken.
Hárman igazoltan hiányoztak. A napirend
tárgyalása elõtt néma fõhajtással emlékeztek két elhunytra: dr. Bakács Tamásra, valamint Ujságh Tiborra.
Dr. Sükösd Tamás az elmúlt idõszak eseményeit összefoglalva elmondta: November 26-27-én valamennyi képviselõ részt
vett a kötelezõ kormányhivatali képzésen.
Mindenki sikeres vizsgát tett. December
8-án a hulladékgazdálkodással kapcsolatos térségi egyeztetést hívott össze a
Vertikál Zrt., ahol Ferencz Kornél vezérigazgató fölvázolta a jövõképet. Ugyan átalakulóban van a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás rendszere, tehát minden
közszolgáltató vagy önkormányzati, vagy
állami tulajdonba került, a Vertikál talán a
második legnagyobb, viszonylag tõkeerõs,
stabil vállalkozásnak tûnik.

Technikai hiba
A legutóbbi testületi ülésen a Rétszilasért
Egyesületnek a helyi klub közmûvelõdési,
kulturális üzemeltetésérõl szóló beszámolóját nem fogadták el, mivel a tavalyi anyaguk került a testület elé. Mint most kiderült, az egyesület megküldte a javított beszámolót már az elõzõ testületi ülés elõtt,
csak olyan formátumban, amit nem lehetett megnyitni. A probléma sikeres kiküszöbölése után a képviselõk egyöntetûen
fogadták el a szervezet aktuális beszámolóját.

Vizes kérdések
Dr. Sükösd: A Sport utca–Árpád utca–Fenyõ utca–Ady Endre út által határolt terület szabályozási tervének módosítása nagyon hosszú folyamat, ha jól megy, akkor is
4-6 hónap. Ennek vagyunk valahol a közepén, az úgynevezett elõzetes véleményezési szakaszban. Ha ez a szakasz lezárul, akkor a kormányhivatal fõépítészéhez kerül,
illetve a megyei közgyûléshez, ahol a fõépítész és csapatának szakmai egyeztetését
követõen szintén szavazásra kerül az elõzetes, majd a végleges kérdés. Ha kihirdetik, hogy a tanuszoda valamennyi helyszínen kiemelt kormányzati beruházás lesz,
akkor ez az egész folyamat fölgyorsul – 15
nap alatt az egész eljárás véget érhet. Ehhez szükséges most, hogy határozatot hozzunk.
Nedoba Károly Szõnyegi Lajoshoz: A Fejérvíz észrevételérõl szeretnék tájékoztatást kérni, miszerint amennyiben a medence töltése nem a tervezett területen belül
létesült fúrt kútból, hanem hálózatból fog
történni, akkor azt bõvíteni kell, illetve a
szennyvíz- és tûzivíz-hálózatot is bõvíteni
kell.
Dr. Sükösd: Mindkettõ variációra (fúrt
kútról, vagy hálózatról történõ üzemelte-

tésre) van lehetõség. Nem a hálózatot kell
bõvíteni; az Árpád utcai gerincvezetéknek
nagy az átmérõje. A tûzi víz nincs oda kiépítve.
Nedoba nehezményezte, hogy nem Szõnyegi válaszol a kérdésére, ezért közte és a
polgármester közt kialakult egy polémia.
Dr. Sükösd: A kérdést rosszul tetted föl,
azért gondoltam, hogy válaszolok, hogy
értsed.
Szõnyegi: A keleti csatornáig van az Ady
Endre úttól a gerincvezeték. Ezt össze kell
kötni az Árpád utcai vezetékkel, hogy körvezeték legyen.
Dr. Sükösd: A medence nyílt árkos leengedésére is van lehetõség, ami a keleti csatornához való kapcsolódás lehetõsége. A
Nemzeti Sportközpontok fogja eldönteni,
hogy lesz-e fúrt kút, vagy nem. Azon az
egyeztetésen, ahol ez elhangzott, Lajos
nem volt jelen. A Fejérvíz sem írt semmi
olyat, ami ezt a folyamatot megállítaná.
Nedoba egy önkormányzati hirdetmény
felõl is érdeklõdött, hogy az miért nem jelent meg a Sárréti Hídban.
Dr. Sükösd: Mert lapzárta után született.

Biztonsági hitelkeret
Dr. Sükösd: A folyószámla-hitelkeret változatlan összegû, 71,3 millió Ft, ahogy eddig. A hitelkeret érdemi igénybevételére
2014-ben nem került sor. A hitelkeretre
szükség van annak ellenére, hogy mûködési hiányt évek óta nem tervezünk, nem is
regisztrálunk. Pénzmaradványunk volt az
elmúlt idõszakban. Ennek ellenére bármelyik önkormányzatnak lehet likvid problémája. A hitel mögötti fedezet két ingatlan:
az Árpád utcai soha meg nem épült iskola,
illetve a HEMO épülete. A hitelkeretnek
van egy rendelkezésre tartási jutaléka, ami
kigazdálkodható.

A belsõ ellenõrzésrõl
Dr. Sükösd: Évek óta egy külsõs cég, a Szakértelem Kft. végzi a belsõ ellenõrzést,
melynek elveit jogszabály határozza meg.
Mindig azt tartjuk a legneuralgikusabb
pontjának az önkormányzati gazdálkodásnak, ahol fizikailag pénzzel érintkeznek a
kollégák, ezért a térítési díjszedési helyszíneket a belsõ ellenõrzés górcsöve alá szoktuk vetni. Belsõ ellenõrzéssel szoktuk érinteni azon szervezeteket is, akik támogatást
kapnak.

Ünnepek
Se óvoda-, se gyógypedagógus
nem vagyok
A városi ünnepek jövõ évi terveivel kapcsolatban Nedoba az alpolgármestert kérdezte: A tinódi és pusztaegresi szüreti felvonulással semmi problémám nincs, de
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nem teljes mértékben tudom értelmezni,
hogy „A közremûködõk az oksb mellett a
szervezõk”. Nem lehetett volna leszûkíteni, hogy konkrétan kik a szervezõk?
Novák Kovács Zsolt: Mivel mind a két szüreti bál nem városi szervezésû rendezvény,
hanem helyi civil kezdeményezés, ezért
nem kívántuk meghatározni, hogy kik legyenek azok a civilek, akik szervezik ezeket a rendezvényeket. Ennek már hagyománya van évek, évtizedek óta, ebbe nem
kívánunk beleszólni most sem.
Nedoba: Ennek biztos, hogy költségvetési
vonzata van. Ki számol el?
N. Kovács: Nyilván a szervezõk.
Nedoba: Ez itt a problémám. Nincs megfogalmazva pontosan, hogy kik szervezik, kik
fognak elszámolni, kik fogják megkapni
majd a támogatást.
Dr. Sükösd reagálni kívánt Nedoba észrevételére, de Nedoba többször is közbeszólt.
Dr. Sükösd: Vagy sikerül felnõni egy közepes szintû óvodás szintrõl egy picit följebb,
vagy nem. De én se óvodapedagógus nem
vagyok, se gyógypedagógus.
Nedoba: Régebb óta vagyok képviselõ.
Dr. Sükösd: Sem a kor, sem az, hogy mióta
vagy képviselõ, nem jogosít fel arra, hogy a
parlamentáris szabályokat…
Nedoba: Volt egy kérdésem, hogy kik fognak elszámolni, kik a szervezõk konkrétan.
Látom, problémát okoz.
Dr. Sükösd: Nem okoz problémát. Neked
okoz problémát az, hogy megtartsál egy
olyan szabályt, amit már ennyi idõ alatt a
kutyám megértett volna. Eddig is az volt a
kialakult gyakorlat, hogy eseti döntéssel a
szervezõvel megállapodtunk. Az esetek 99
%-ában ráadásul utófinanszírozással, tehát a szervezõk megelõlegezték a számlákat. Egyik helyen sincs bejegyzett társadalmi szervezet, ezért nincs odaírva, hogy bejegyzett társadalmi szervezet végzi. Ahol a
be nem jegyzett társadalmi szervezet betagozódott egy bejegyzett társadalmi szervezet, vagy egy nonprofit kft. alá, mint ahogy
a miklósi szüretisek az igényüket a mûvelõdési házon keresztül nyújtják be, ott a
mûvelõdési házzal számolunk el. Itt azzal
számolunk el, aki behozza a számlákat,
amiknek a teljesítésérõl mindegyik esetben maradéktalanul meggyõzõdünk.
Nedoba: Ez így mûködik?
Dr. Sükösd: Igen, ez így mûködik, és ez így
teljesen törvényes.
Nedoba: Szóval nem arról van szó, hogy Fidesz-szimpatizáns emberek vannak ott és
fideszes képviselõ, és õket kell támogatni.

Átdolgozott
esélyegyenlõség
Dr. Sükösd: A helyi esélyegyenlõségi programra a jogszabályok szerint 2003 óta
szükség van. Ennek megalkotására, többszöri fölülvizsgálatára eddig már sor is került. Most abba a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy egy ÁROP-pályázaton nyert
Folytatás a következõ oldalon.
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a város 22 millió Ft-ot, amibõl szoftvervásárlással, egyebekkel a polgármesteri hivatal szervezeti rendszerének javítását el
tudtuk érni, az esélyegyenlõségi program
fölülvizsgálata is kötelezõ eleme volt ennek. Az esélyegyenlõségi programba javaslat alapján beledolgoztuk az esélyegyenlõség biztosításának eszközeit és
módszereit a foglalkoztatás és a közfoglalkoztatás területein az egyes célcsoportok
vonatkozásában. A közfoglalkoztatás jelentõsen nagyobb mértékû lett, amióta a
helyi esélyegyenlõségi program elsõ változatát elfogadtuk. A jelenlegi 619 ember a
város összlakosságához képest jelentõs
százalék. Sokkal jobb az, ha tudjuk azokat
az elveket, hogy mi alapján lehet a közfoglalkoztatottakat is úgy helyzetbe hozni,
hogy érdemi munkát tudjanak végezni. Az
esélyegyenlõségi program továbbfejlesztésében kidolgozásra került, hogyan lehet
kellõképpen kommunikálni ezeket a dolgokat, tekintettel arra, hogy sok probléma
volt abból, hogy nem pontos kommunikáció illetve félinformációk alapján ítélte
meg mindenki a közfoglalkoztatást.
A testület egy tartózkodással elfogadta az
átdolgozott programot.

Hulladékgazdálkodók
Dr. Sükösd: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás 2002 óta létezik. Egy projektet tudott érdemben befejezni. 86-87 darab felhagyott hulladéklerakó rekultivációjára nyert uniós forrást,
amit el is költött. Sajnos a monitoring-kötelezettség itt maradt nekünk. Ugyanakkor a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítására egy nagy pályázatot nyújtott be
a 168 önkormányzat mintegy 16 milliárd Ft
értékben. Sajnos azt korábban Brüsszelben átütemezték egy következõ körre.
Hogy mi lesz a sorsa, azt a mai napig nem
tudjuk, de több önkormányzat közös akaratának kifejezésével lehet nagyobb eredményt elérni. Szeretne a társuláshoz csatlakozni Ócsa, Taksony és Délegyháza. A
fejlesztéshez szükséges tervezésnek 2006
óta voltak költségei, ezért csak olyan önkormányzat csatlakozhat, mely vállalja a
lakosságszám-arányos
költséghányad
megfizetését. A jogszabály kötelezõvé teszi, hogy év végére szólóan lehet bejelenteni a csatlakozási szándékot, de legalább 6
hónappal korábban. Ócsa és Taksony kérelme megfelel a jogszabályi kritériumoknak, Délegyházáé sajnos nem, õk késve
nyújtották be, emiatt nincs mérlegelési lehetõségünk. Ha mi eldöntjük a csatlakozást, abból tényleges csatlakozás csak akkor lesz, ha a másik 167 önkormányzat is
így dönt minõsített többséggel.
A testület megszavazta a két település
csatlakozását.

Közfoglalkoztatás
Mint a foci meg a politika
Dr. Sükösd: A közfoglalkoztatás olyan,
mint a foci meg a politika: mindenki ért
hozzá, mindenkinek van róla véleménye.

Ezt általában információk nélkül ki is fejezi, ami önmagában nem baj, mert legalább
foglalkozunk vele. Az elõterjesztés szigorúan statisztikai alapú, tényszerû. 619 ember fordult meg a 2014. évi közfoglalkoztatásban. Ezt a létszámot nehéz úgy összehangolni, hogy többségben legyenek azok,
akik ténylegesen munkát szeretnének végezni, ugyanakkor a teljesség igényével
mindenkit bele tudjunk úgy tenni, hogy a
30 napi foglalkoztatási ideje az adott ellenõrzési idõszakon belül meglegyen, és a következõ idõszakban a szociális ellátásokra
egy évig jogosult legyen. Nem volt örömteli, hogy a kormányzati tervezés némiképpen eltért a mi elképzelésünktõl, ezért a
belvízvédelmi és az útkarbantartási program legkevesebb 3 hónappal késõbb tudott indulni, mint ahogy szerettük volna.
Így nagyon nehéz annyi dolgot véghezvinni, mint amennyit terveztünk. Ennek ellenére a belvízvédelemben, illetve a közúton
dolgozó, karbantartó kollégák bõven megtették azt, amit elvártunk tõlük. A 2014. évi
program a képzéssel egybekötött, illetve a
képzés nélküli közfoglalkoztatással indult.
A 2015. évi ettõl egy kicsit eltérõ lesz. Most
is van képzés, de más volumenû, illetve
részben más irányú. A Start mezõgazdaság
egyfajta értékteremtõ mintaprogramként
indult el 2 hektár területen a városban
2014-ben. Most a terület nagyjából megháromszorozódik. Az összes külsõ településrészen, illetve egyes belsõ településrészeken is volt igény arra, hogy mezõgazdasági
termelésbe kezdjünk, azt nagyobb volumenben folytassuk. Ezt mindenhol sikerült megoldani. Szeretnék köszönetet
mondani az összes kollégának, a közfoglalkoztatott kollégáknak is.

Rabszolgatartás
Nedoba: Döbbenetes szám a 619. Értéket
teremtettek sok helyen: az intézményeinkben meg a Start programban. De ezt a 619
fõt egyszerûen nem lehet kezelni. A kormány fix ideája, hogy betereli az embereket a közmunkába, ezzel a statisztikát föltupírozza, és elõadja, hogy nemsoká’ majd
teljes foglalkoztatás lesz Magyarországon.
Ez szemfényvesztés, parasztvakítás, modern rabszolgatartás, a feudalista társadalom létrehozása. Fõleg kisebb településeken, ahol teljes mértékben függnek a polgármestertõl a munkavállalók. Nem véletlenül skandálja a tömeg, hogy „mocskos
Fidesz”, meg „Orbán, takarodj!”. Ezt nem
én mondom, ezt a tévében lehet hallani.
Ezt majd Varga Gábornak fogom elmondani, ha lesz rá lehetõségem, természetesen nem a fogadóórán, hanem a képviselõ-testületi ülésen. Egy kérdésem van: a
619 fõbõl hány százalék tudott visszamenni a munka világába, a versenyszférába?
Dr. Sükösd: Erre nincs kimutatás, de 5-8
% közé teszem azok arányát, akik éves
szinten azért kérik a jogviszonyuk megszüntetését, mert munkaszerzõdést csatolnak. Sajnos ez nem jelenti azt, hogy a következõ évben nem találkozunk velük a
közfoglalkoztatásban. 500 emberbõl 200
embernek nincs igénye ettõl eltérõ foglalkoztatásra. Amikor az itt megtelepedett
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ipari szolgáltatóval és a munkaügyi központtal együtt személyes megkereséssel
tartottunk állásbörzét, olyan emberek közül, akiknek a végzettsége megfelelõ és
évek óta elvannak a közfoglalkoztatásban,
szerintem nem jelent meg senki.
Dr. Varnyu Péter: Aki egy éven belül nem
jön vissza a rendszerbe, az 2-3 % körül van
a 2014. évi tapasztalatok alapján.

Az emberekben a hiba
Tóth Béla: Szeptembertõl jeleztem, hogy a
fehérvári déli ipari zónába embereket
százezerért vesznek fel. Alátámaszthatja
képviselõtársam, Gerlai Zsolt is, hogy nagyon kevés embert látunk a mi cégünknél,
hogy bejön munkát vállalni. Tudok olyanról is, aki itt a Videotonban nagyon jó mûszerész volt, de nem jön oda, közmunkás
maradt. Vannak olyanok is, hogy ameddig
az oktatás tart, addig ott vannak, amikor
már 1-2 napot megízlelték a munkát, már
ott sincsenek. Nemcsak nálunk, hanem a
Densoban, az üveges Gyulánál, a Gyõri
Kekszben is. Ha jól tudom, decemberben
fog jönni egy munkaközvetítõ cég tesztírásra Sárbogárdra, hátha tudnak embereket halászni. A másik: amikor voltunk a
töbörzsöki fórumon, akkor voltak, akik
megköszönték, hogy foglalkoztatjuk õket.
Gerlai Zsolt: Nekem nem tisztem védeni a
közmunkaprogramot, de azon a szemléleten tud változtatni, hogy elmegyek otthonról reggel, azért kapok egy fix összeget. Az
nem járható út, hogy otthon ücsörgünk,
aztán várjuk az utalást, vagy a postát. Hogy
hány százalékban mennek el az emberek
dolgozni a versenyszférába, az egy másik
dolog. Van még rajta mit alakítani. Az emberekben nagy hiba van.
Nedoba: Ez a megközelítés nem a te mondatod, ezt hallottam kormányzati szinten,
csak más formában. Szerintem ez demagóg, de nem terád mondom. Az lenne a lényeg, hogy itt zsilipeljenek, és utána minél
többen a versenyszférába menjenek el,
mert van rá igény. Most nem mennek el,
hanem várnak a következõ programra
(tisztelet a kivételnek).
Tóth: Könnyebb itt dolgozni.

Bejelentések
Nedoba: Mi az oka annak, hogy a határozati javaslatok közül mindig csak egy van
az utóbbi idõben, nincs A, vagy B, netalántán C?
Dr. Sükösd: Ha a formális logika szabályai
azt mondják, hogy egyáltalán értelme van
A és B változatot fölsorolni, akkor azt minden esetben megtesszük most is. De ezek
között a határozati javaslatok között kétfajta lehetõség volt: hogy a képviselõ-testület elfogadja ezt a változatot, vagy nem.
A könyvtár helyrajzi számánál elég nehéz
árnyalatokat kialakítani. A közmunka-beszámolónál szintén, mert túlnyomórészt
statisztikai alapú.
Szilveszterné Nyuli Ilona: Nagyon örültek
a szülõk, hogy a polgárõrség kint állt a gyalogátkelõhelyeknél az iskolakezdések, ilFolytatás a következõ oldalon.
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letve a várható befejezések idõpontjában.
Szeretnék, ha valamilyen módon ismét ki
tudnának menni ezekre a helyekre a polgárõrök biztosítani a fõutcai átkeléseket.
A miklósi posta újranyitásában van-e
elõbbre lépés?

Nyugalom, újra nyit a miklósi posta
Dr. Sükösd: A polgárõrök a rendõrökkel
együtt voltak ott. Ez egy országos akció része, ami sajnos mindig a tanévkezdéshez
kapcsolódik és durván egy hónapig tart,
utána elhal. A polgárõrség vezetõjét már
többször kérdeztem arról, hogyan tudnak
élénkebb közterületi jelenlétet biztosítani.
Kapoli elnök úr azt mondta, hogy ehhez
náluk elengedhetetlen lesz, hogy létszámban bõvüljenek, mert az aktív szolgálatot
adók meglehetõsen kevesen vannak, és
nagy részük dolgozik. Ezért nem tudnak
folyamatosan jelen lenni. Ismét megkeressük õket és a rendõrkapitány urat ebben a
kérdésben. Az országgyûlési képviselõ úr
múlt héten Erõs Ferenc elnök úron keresztül tájékoztatott, hogy a postával foglalkozó államtitkár azt mondta, hogy direktben
tárgyal a postával a miklósi posta újranyitásáról, és teljes súlyával áll emellett a kérdés mellett. És annyit mondott, hogy legyen nyugodtan a képviselõ úr is és a lakosság is, újra fog nyitni a posta. Arra kértem
Varga Gábort, hogy amikor valami konkrét lesz, akkor jöjjön, és ezt jelentse be. Nagyon bízom benne, hogy az államtitkár
asszonynak erre a mondatára lehet adni, és
ezen tovább tudunk lendülni minél elõbb.
Szilveszterné: Köszönöm szépen, csak jó
lenne, ha már ez nem húzódna, mert nagyon sokakat érint.
Dr. Sükösd: Egyetértek. Meg jó lenne, ha
lenne dátuma.
Gerlai: Töbörzsökön a rendõri jelenlét hiánya továbbra is probléma. Némi javulás
van, mert 10-15 percig megállnak és az
ÁFÉSZ-üzlet elõtt nézelõdnek, de jelentõs
javulás nincs. Azt kérte a kapitány úr, hogy
2-3 hét múlva keressem meg ismét, és akkor egyeztetünk. Bízom benne, hogy lesz
javulás.
Aranyos József: A csapadékvíz-elvezetésben fõleg a keleti csatorna problémáját vetették fel többen. A buszmegállókban a
menetrend pótlását kérték.
Tóth, Ébl Zoltán és N. Kovács kellemes
karácsonyt és boldog, sikerekben gazdag
új évet kívánnak a város minden lakójának.
Dr. Sükösd: Sárszentmiklóson négy utca
mart aszfaltos burkolattal való ellátására
került sor. Többen kérdezték, hogy miért
ilyenkor és milyen pályázatból. Nem pályázatból történt a felújítás, hanem olyan
összegbõl, amit a költségvetésünk elbír. Az
utómunkálatokra tavasszal kerül sor, és
ugyanezen a nyomvonalon szeretnénk tovább folytatni az útfelújítást, remélem, a
lakók megelégedésére. Ezen túlmenõen
magam is valamennyi sárbogárdi polgárnak áldott, békés karácsonyt szeretnék kívánni.
Hargitai–Kiss Virág
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Zeneszóval karácsonyra hangolva
Mikulás után immár karácsonyra készülve
zajlott le a miklósi klubban az ovisok adventi hangversenye. Többek között hallhattunk családi együttest: Palotás Panna,

Péter és édesanyjuk furulyákon és kis dobon a Télapó itt van kezdetû közkedvelt
dalt játszották. Bárdos Lajos Pénteki Péter
címû kórusmûve fuvola- és klarinétátiratban csendült fel Zelman Fanni és Varga
Petra tolmácsolásában. Alkalomhoz illõen
a karácsonyi népénekek közül több is helyet kapott a mûsorban: a Kiskarácsony,
nagykarácsony-t Szántó Bulcsú, míg a

Pásztorok, pásztorok-at és a Mennybõl az
angyal-t Tóth Zsuzsanna mutatták be
gitáron. Krencz Ábel az Ó, gyönyörû szép
csodálatos éjt szólaltatta meg klarinéton.
Az ovisok többször is közremûködõi voltak a koncertnek. Az ismerõs dalokat a
szokásos módon együtt énekelték a hangszerekkel, ám a nagycsoportosok – Renáta
néni gitárkíséretével – külön is énekeltek
egy Gryllus-dalt (Szálljatok le, szálljatok
le), sõt az ovis hallgatóság tapssal is bekapcsolódott Huszár Kata és Lénárt Gréta
furulyás számába, a német paraszttáncba.
A zeneiskola 2. évfolyamos szolfézscsoportos tanulói kamarakórust alkotva énekelték a Szép karácsony estéjén címû éneket Sükösd Csenge zongorakíséretével. A
vidám mûsor a Pattanj pajtás-sal zárult,
amelyet Kristóf Annamária vezetett trombitán.
Ezzel a mûsorral kívántak a gyerekeknek
és óvónõknek kellemes karácsonyi ünnepeket a zeneiskola tanulói és tanárai.
Tudósítónktól

Hangjegyek szárnyán
Hétfõn délután tartottak bemutatót a
Violin Mûvészeti Iskola zenei tanszakának bogárdi növendékei a sárbogárdi mûvelõdési házban. Izgatottan gyülekeztek
már a szülõk, nagyszülõk a folyosón. A zsúfolásig megtelt teremben közel húsz gyermek adott elõ hangszeres darabokat.
Külön kiemelendõ a fél éve trombitán tanuló Csõgör László (francia népdal) biztos
játéka, Papp Petra (német ugrós tánc) és
Horog Dóra (francia reneszánsz tánc),
Kovács Réka (L. Mozart: Burleszk) szépen megformált furulyadarabjai, valamint
a szintén kezdõ klarinétos Csõgör Klaudia
kiállása (Ó, gyönyörû szép). A gitárosoknál fõként a csodálatos könnyûzenei számok domináltak: Bõle Péter (blues), Makkos Anna (Csended vagyok), Gráczer
Asztrik (Tears of Heaven), Müller Anna
(Szállj el, kismadár).

A közönség vastapssal jutalmazta a fellépõket, majd alkalomhoz illõen a „Mennybõl az angyal” éneklésével zárult a majd’
egyórás mûsor.
Tudósítónktól
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A halhatatlan súlyemelõ
Jó néhány osztálytalálkozón összefuthattunk már Nagy Róberttel, aki Sárközi
Imre osztálytársa volt a sárbogárdi általános iskolában. De csupán most jutott
a tudomásomra, hogy Nagy Róbert Eb-érmes súlyemelõ, magyar bajnok,
olimpiai versenyzõ, a súlyemelõk világszövetsége által halhatatlanná tett
sportoló. Nézzük, honnan indult végtelenül érdekes életútja!
– 1940-ben születtem Székesfehérváron, a
kórházban. Kisebb-nagyobb kihagyásokkal
Sárbogárdon laktam, mert édesapámat,
aki az ÉDÁSZ-nál dolgozott, ide-oda helyezgették, és állandóan behívták katonának. A nagymamáméknál laktunk. Amikor
édesapám fogságba került, onnantól Sárbogárdon laktunk 1963-ig. Itt jártam általános iskolába. Mikor befejeztem, Pestre kerültem kollégiumba ’54-ben, és onnantól a
szünidõket töltöttem Sárbogárdon.
– Budapesten milyen iskolába járt?
– A Kandó Kálmán Gépipari Technikumba, utána pedig a villamosmérnöki kart végeztem el ’58-tól ’63-ig. Késõbb még szereztem egy közlekedés-automatikai szakmérnöki diplomát.
– Sárbogárdhoz milyen emlékek fûzik?
Vannak-e barátok, akikkel ma is tartja a
kapcsolatot?
– Elsõsorban Sárközi Imrével tartom a
kapcsolatot, mert õ szokta mindig szervezni nekünk a találkozókat.
– Most már évente van találkozójuk.
– Igen. Sajnos nagyon fogyunk. Akik a közvetlen barátaim voltak annak idején, azok
már mind meghaltak. Volt Májer Ödön. Az
apja kútfúró volt meg lakatos. Aztán a
Tuma, akik boltosok voltak.
– Mikor kezdett érdeklõdni a sport iránt?
– A sportkarrierem azért érdekes, mert
Sárbogárdon az általános iskolában talán
én voltam az egyik legrozogább gyerek. 35
kiló lehettem, és az osztályban voltak olyan
gyerekek, akik szuperek voltak tornából: a
Tóth nevezetû ikerpár, és Forster Ferenc,
aki nem sokkal nagyobb, mint én, de mikor
nyolcadikosok voltunk, a magasságánál
többet át tudott ugrani magasugrásban. Én
véletlen kerültem a sportba. Középiskolában pingpongoztam, de azt is csak ritkán.
Az egyetemen 10 félév volt, és 4 félév volt
kötelezõ testnevelés. Lehetett választani,
hogy ki mit szeretne csinálni. Én elõször
bejelentkeztem úszásra. Jó is volt addig,
amíg meleg volt. Aztán amikor jöttek a hidegek, már nem volt kedvem levetkõzni,
nem mentem, és nem fogadták el a félévemet. Gondoltam, keresek egy olyan helyet,
ahol fûtenek. Jelentkeztem szertornára.
18-19 éves korom körül hirtelen a fölsõ testem megerõsödött. Jól ment a húzódzkodás, és azt mondta a testnevelõ tanár, hogy
ha járok súlyt emelni az egyetemi sportkörbe, akkor aláírja a féléveimet. 4 félév után
már világbajnokságon indultam. Anyukámnak mindig mondták itt, a faluban,
hogy ne engedjen engem súlyt emelni, mert
kigúvad a szemem.
– Ezek szerint egyrészt magában volt a tehetség, meg, gondolom, jók voltak az edzõi
is.

– Akinél elkezdtem súlyt emelni, õt úgy
hívták, hogy dr. Áchel Gyula. Õ volt a tanszékvezetõ a BME-n a testnevelési tanszéken. Az edzõm Csinger Gyula volt, aki az
1936-os olimpián indult súlyemelésben.
Rendkívül jó akaratú ember volt, és a végletekig el volt kötelezve a sport iránt. Olyan
tudatosan építette a karrieremet, hogy
mindig volt kedvem emelni, soha nem
éreztem csalódást. Elõször megnyerette
velem a harmadosztályt, aztán a másodosztályt, aztán az elsõ osztályt.
– A világbajnokságot hol rendezték, hova
kellett utazni?
– Az elsõ világbajnokságom Bécsben volt.
Ha rágondolok, még most is beleborzongok, amikor vonultunk be és játszották a
Gladiátorok bevonulása indulót. Meg voltam kicsit rémülve, hogy a nagy tömeg elõtt
mindjárt bevetésre kerülök.
– De jól sikerült a bevetés.
– Magamhoz képest sokat emeltem, de ez a
sportág nem olyan, hogy pillanatokon belül
föl lehet futni. 5. lettem Európa-bajnokságon és 9. a világbajnokságon, mindez 2 év
után. „Tragikum” a mérhetõ sportágaknál,
hogy a szerencse nem nagyon dominál. Nálunk olyan nincs, hogy nem edzek és véletlenül sokat emelek. Csak olyan van, hogy
sokat edzünk, és mégis keveset emelünk. A
következõ világbajnokság meg Európa-bajnokság Budapesten volt, együtt rendezték. Akkor 3. voltam az Eb-n, 5. a vb-n.
Aztán a következõ Stockholmban volt, ott
5. voltam a vb-n, 2. az Eb-n. (Vb-n mindig 5.
voltam, egyszer voltam csak 4.) 64-ben kivittek az olimpiára, ott 9. voltam. Moszkvában az Eb-n 2. Magamhoz képest jól emeltem, csak nagy volt a konkurencia.
– Ha jól olvastam, akkor légsúlyban indult.
– Igen, 56 kg-ban. Indultam egyszer 52
kg-ban is, de csak idehaza. Nyertem abban
is magyar bajnokságot, meg magyar rekordot csináltam, de nem nagyon volt jó nekem, mert akkor már 59 kg voltam, onnan
fogytam le. Az borzasztó ám!
– Elõírták, hogy fogynia kell, és szigorú
diétát kellett tartania?
– Nem, mert ha úgy próbálok edzeni, hogy
tartom a súlyomat, akkor kikészülök. Úgy
célszerû csinálni, hogy verseny elõtt az
utolsó héten hirtelen lefogy az ember, mert
az erõnlét fáziskésésben van, tehát rosszul
érzem magam, de még aránylag erõs vagyok. Úgy fogytunk, hogy nem ettünk. Az
nem is volt probléma, hanem a szomjúság!
Kevés vizet lehetett inni, és közben ültem a
gõzben.
– Az iskolát a sport mellett végezte el.
– Befejeztem a villamoskart ’63-ban, de halogattam a diplomavédést. Közben megnõsültem. ’67-ben kaptam egy papírt, hogy

amennyiben ’68 közepéig nem teszek 9-bõl
különbözeti vizsgát, 3-ból plusz államvizsgát és nem írok új diplomatervet, újra kell
járnom az 5 évet. Középiskolában kitûnõ
voltam. Az egyetemen az elsõ félévben 4,8
volt az átlagom, akkor nem emeltem még
súlyt. Utána meg ment lefelé az átlagom.
Amikor a második diplomámat szereztem,
munka mellett, akkor megint megpróbáltam úgy tanulni, mint régen, és doktori
vizsgát is tettem az egyetemen. Csak nem
írtam meg az írásbelit, úgyhogy címem nincsen. 30 éves koromban egy 720 fõs vasúti
cég fõnöke lettem. A távközlõ és biztosító
berendezések felügyelete, karbantartása
volt a feladat. Késõbb átképeztem magam
számítástechnikában is, mert késõbb az is
odakerült hozzánk. Azért tudtam írni egy
súlyemelõ-szoftvert.
– Mikor kezdett el dolgozni?
– Amikor elvégeztem az egyetemet, akkor
a MÁV-hoz sportállásba kerültem. Napi 4
órát kellett dolgoznom olyan helyen, amit
utáltam, mert gõzmozdonyjavításokkal
foglalkozott a cég, ami egy gyengeáramostól messze esik. Ott lehúztam majdnem 5
évet. Elköltöztünk 67-ben Szombathelyre,
és ott már egy elektronikus céghez kerültem. Akkor még nem volt meg a diplomám,
mûszerész voltam.
– Három szálon futott az élete: diplomáznia kellett, dolgozott, meg súlyt emelt.
– Nehéz idõszak volt. Akkor nem kellett fogyasztanom. Kidolgoztam a 8 órát, elmentem edzésre, este meg a diplomavédésre
koncentráltam.
– Hány évig tartott ez a nehéz idõszak?
– Kb. másfél-két évig. Utána már könnyû
volt, mert belenõttem a feladatba. Amikor
odakerültem a szombathelyi céghez, mûszerész voltam, aztán fõmérnök lettem,
majd és fõnök.
– Gyorsan ment fölfelé a ranglétrán.
– Ez megint szerencse dolga. Amikor
Szombathelyre kerültem, nem sok villamosmérnök volt a cégnél, és mivel én hajtós típusú vagyok, szakmailag elismertek.
25 évet húztam le ott.
– El kellett gondolkoznia azon, hogy folytassa-e a sportpályafutást! A fõnökség
mellett nehéz, hogy még hivatalosan sportoljon is.
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Mesék
rólam, Rólad
Minden év végén egy nagyobb produkcióval mond köszönetet a Madarász József
Városi Könyvtár hûséges látogatóinak és
támogatóinak. Idén, hétfõn este, Hernádi
Judit „Mesék rólam, Rólad” címû elõadására hívták az érdeklõdõket a díszterembe.
A színmûvésznõt Heilig Gábor kísérte gitáron és énekkel. Szinte egy szék sem maradt üresen a pódiumot körülölelõ sorokban.

– Sosem voltam féltékeny a beosztottjaimra, mert azt gondoltam, hogy az õ okosságuk meg jó munkájuk engem emel ki. Az a
fõnök, aki letapossa az okos beosztottjait,
nem való fõnöknek. Annyira jól ment a cégem, hogy a vége felé már szakmai irányítást nem is igényeltek. Minden pozícióban
fiatal, jól képzett emberem volt, aki abban
a témában sokkal többet tudott, mint én.
– Meg is bízott bennük, ami nagyon fontos
dolog. Mikor hagyta abba az aktív sportolást?
– ’68. január 2-án voltam utoljára edzõtáborban. 1971-ben még fölkészültem egy
versenyre, meg is nyertem a magyar bajnokságot. Magyar rekordot csináltam:
111-et szakítottam, csak aztán nem vittek
sehova, mert nem Tatán készültem. Megcsömörlöttem, abbahagytam az emelést.
Hétszer voltam magyar bajnok egyéniben,
csapatban háromszor.
– Összekapcsolódott a sport és a szakmája,
hiszen fejlesztett egy szoftvert kifejezetten
a súlyemelõk részére.
– Szombathelyen volt egy új laktanya, oda
vonultatták be a sorköteles profikat, hogy
ne kallódjanak el a katonaidõben, és én
voltam az edzõ. Minden körülmény adott
volt, csak épp szakemberek nem voltak.
Akkor csináltam egy szoftvert, hogy egymagam le tudjam bonyolítani a versenyt. A
súlyemelõszoftver irányítja a versenyt, egy
pillanat alatt kiszámolja, ki a következõ
versenyzõ.
– Még most is használják ezt a szoftvert.
– Igen. Amikor már bejáródott rendesen,
fölhívtam a súlyemelõ szövetségben dr.
Aján Tamást, aki most a világszövetség elnöke. 1986-tól minden világversenyt ez a
szoftver bonyolít. Sokkal többet utaztam
sportvezetõként, mint sportoló koromban.
Tavaly befejeztem az utazásokat, mert már
nem bírom az egészségi állapotom miatt.
Képzelje, voltak olyan útjaim, hogy 40-50
óra alatt értem haza!
– Milyen vezetõségi feladatokat kapott a
sportéletben?
– Edzõ voltam a katonaságnál, utána a
Szombathelyi Haladásnál vezetõ edzõ, míg

el nem költöztünk Budapestre, ahol egy
újabb cég igazgatója lettem. Voltam megyei súlyemelõ szövetségi elnök. A Súlyemelõ Világszövetség 1992-ben beválasztott a tudományos bizottságába, majd a
technikai bizottságban dolgoztam. A munkám elismeréseként 2011-ben a párizsi
kongresszuson beválasztottak a súlyemelõ
halhatatlanok közé. Majd ez lesz ráírva a
sírkövemre: itt nyugszik egy halhatatlan.
– Miután a súlyemelést már nem gyakorolja, választott-e más sportot, amivel karbantartja magát?
– Otthon fekvõtámaszt szoktam csinálni.
Csak az a baj, hogy megy lefelé az ambícióm. Csináltam egy Excel-táblát, és beleírom, hogy mennyit edzettem. Ha kinyitom, furdal a lelkiismeret, hogy megint
egy-két rubrika üres.
– Gyermekek születtek-e a házasságukból?
– Sajnos RH-összeférhetetlenség van nálunk. 1966-ban született egy kislányunk,
koraszülött volt, pár hónap múlva meghalt.
Azt mondták, ne kísérletezzünk.
– Van-e valami más közös gyermek, átvitt
értelemben?
– Én nem tudok meglenni úgy, hogy ne csináljak semmit. Gyerekkoromban anyukámék zenére taníttattak. Jártam hegedülni
másfél évig, meg zongorázni 10 hónapig.
De elvitték a kedves nõvéreket, akik tanítottak. Utána le volt fejezve a kultúra a faluban. Nem is volt hegedûm sokáig. Mikor
Szombathelyre kerültem, akkor egy barátomhoz elmentünk vendégségbe. Az apósa
hegedûket csinált a pincében. Egyet fölhozott, elkezdtem hegedülni, és annyira megtetszett megint, hogy oda is adta nekem a
hangszert. A fõnökségi bulikon, amikor kifáradtak a táncolásban a fiatalok, én szoktam hegedülni. Késõbb vettem egy szintetizátort, és azon játszottam. Egy barátom esküvõjén én voltam a zenekar. Csak aztán
megsüketültem, és most már semmivel
sem tudok zenélni. Újabban a programozható integrált áramkörökkel kezdtem foglalkozni a saját szórakozásomra.
Hargitai–Kiss Virág

Szerelem, pikáns költemények, rövid mesék, sanzonok, dalok töltötték meg a levegõt, mind-mind kellõ szellemességgel fûszerezve, úgyhogy mosolyogva, nevetve
hallgattuk, néztük és tapsoltuk meg Hernádi Juditot a hamar tovaillanó est folyamán. Heilig Gáborral együtt a zenei világban tevékenykedõ gyermekeik kapcsán –
büszke szülõkként – személyes gondolatokat is megosztottak a közönséggel. Így még
közvetlenebbnek érezhettük az est nyújtotta élményt.
Hargitai–Kiss Virág
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A szalagosok
Minden õsszel izgalomban égnek a Petõfi Sándor Gimnázium
végzõs diákjai, hiszen életük fontos eseménye a szalagavató bál.
Sokaknak nehéz is megtalálni az egyensúlyt a tanulmányaik és a
táncórák között, hiszen október végétõl fogva gyakorolják a táncokat felkészítõ tanáraik, Radnai Zoltán és a 12. osztályos Szõke
Fanni segítségével.
Ügyesek voltak a diákok, hiszen ilyen rövid idõ alatt több koreográfiát is megtanultak. De a bál nem csak táncból állt, hiszen szombaton este hét órakor a szalagtûzõ ceremóniával vette kezdetét az
esemény.
Miután fölsorakozott a három végzõs osztály
egymás mellett, osztályfõnökeik, Lovászné Tóbel Katalin, Szõnyegi Csilla és Nagy Attila vezetésével, a gimnázium 11. osztályos tanulói kedveskedtek mûsorral: verssel és énekkel a végzõsöknek. Jó volt hallgatni Cseh Tamás „Csönded
vagyok” címû dalát!
Boda János igazgató biztató, de elõvigyázatosságra intõ szavakkal köszöntötte a végzõsöket.
Hatásos volt a metró hangosbemondójától vett
idézete (utalva a közelgõ érettségi vizsgákra,
pályaválasztásra): „Végállomás következik.
Kérjük, szíveskedjenek elhagyni a szerelvényt,
és erre figyelmeztessék utastársaikat is.”
Ezután következett a szalagtûzés. Miután mindhárom osztály diákjainak felkerült a szíve fölé a
díszes szalag, az osztályfõnökök után az igazgató és helyettesei is magkapták a végzõs osztályok szalagjait.

Fotók: Radnai Zoltán

A ceremónia után a végzõs osztályok keringõt
táncoltak. Az „a” és „b” bécsi, a „c” angol keringõt adott elõ. Meglepetésként az „a” osztály lányai sötétben táncoltak, gyertyával a kezükben,
mellyel nagy sikert arattak a vendégek körében.
A végzõsök megtáncoltatták tiszteletük jeléül
tanáraikat és szüleiket is.
A három osztály keringõje után szünet következett, amikor mindenki egy kicsit felfrissülhetett.
A büfében a szülõk kínálták a vendégeket
szendvicsekkel, süteménnyel, üdítõvel.
Este 11 órakor kezdõdött a meglepetéstáncok
sora. A „c” osztály forró cha-cha-val bûvölte el a
megjelenteket, majd a „b” osztályosok táncoltak rockyt, ami olyan jól sikerült, hogy a lányokról még a szoknya is lekerült. Végül az „a” osztályosok mutatták be a tánc evolúcióját a balettõl kezdve a countryn és Michael Jacksonon keresztül egészen Pharell Williamsig.
A bál hajnalig tartott.
Hargitai Gergely

Sikeres évzárás a nagylóki iskolában
Sikerrel zárta az évet a nagylóki iskola Ügyeskedõ csapata. A Fejér Megyei Népzenei Mûhely Egyesület által szervezett Mozgó Mûhelyek Fejér megyében (TÁMOP 3.2.13-12/1)
Itthon – Otthon honismereti vetélkedõ döntõjén elsõ helyezést értek el. A csoport tagjai:
Lukácsi Botond, Varga Zoltán Krisztián, Virág Benjámin, Kalger Noémi Alexa, Lukácsi
Nóra.
A Megyei Szépkiejtési és Olvasóversenyen a sárbogárdi térséget Lukácsi Nóra 4. osztályos tanuló képviselte, aki a második helyen végzett a Székesfehérváron tartott megmérettetésen.
Büszkék vagyunk teljesítményükre!
A tantestület tagjai

Bogárd és Vidéke 2014. december 18.

KÖZÖSSÉG

9

Meghitt koncert Alapon
Karácsonyi orgonakoncertre invitálták az
érdeklõdõket szombaton 17 órától az alapi
római katolikus templomba. Az esemény
vendégei a kecskeméti Barátok Együttes
tagjai voltak, ahogy két évvel ezelõtt is.
Teljes áhítattal, szeretettel töltötték meg a
templomot. Rendkívül színvonalas mûsort
láthattunk, karácsonyi, könnyûzenei valamint komolyzenei mûvekkel. Habár a
templomban hideg volt, a szíveket felmelegítette a családias, szeretetteljes légkör.

A majdnem másfél órás koncert vastapssal zárult. Remélem, a nagy sikerre való tekintettel jövõre is ellátogat a Barátok Együttes Alapra, és újra megajándékoznak bennünket
megható dallamokkal, csodálatos hangjukkal.
Másnap délután a Millenáris parkban ünnepélyesen meggyújtották a harmadik gyertyát
is a község adventi koszorúján.
Mágocsi Adrienn

Öt kórus a színpadon
A Bogárd-Dal Egyesület által hagyományosan megrendezett karácsonyi kóruskoncerten idén is helyi énekkarok léptek színpadra
vasárnap délután a József Attila Mûvelõdési Központban. Így létszámban tekintélyes, családias körben tölthettünk két órát. Most
is bebizonyosodott, hogy egy ilyen volumenû rendezvény esetén
még a város egyetlen nagy rendezvényterme is kicsi. Volt, akinek
ez okozott némi kényelmetlenséget, de a hangverseny talán kárpótolta ezért.
Dr. Sükösd Tamás a szeretet mindent feloldó erejét hangsúlyozta
köszöntõjében.
A kórusok repertoárján szívmelengetõ adventi jókívánságok, spirituálék, könnyed téli dallamok, szép klasszikusok szerepeltek.
A Mészöly Géza Általános Iskola Szénásiné Szabó Mariann vezette énekkara mellett felléptek az iskola furulyásai, zongorán kísért Cegelnyik Jelena. Kiemelném a szólót éneklõ két Jákob lány
csengõ hangját.
A Sárszentmiklósi Általános Iskola Horváth Ferencné vezényelte, színes énekkara dalban nyújtott át karácsonyi és újévi kívánságokat. A gyermekek közül többen is megcsillogtatták hangjukat
szólóként.
A Petõfi Sándor Gimnázium énekkara, akiket Bereczk Hedvig
irányított, Varnyu Lilla és Varnyu Péter zongorakíséretével, többek között egy különleges darabbal készült az alkalomra, egy
szerzetestemplom hangulatát idézve.

A Schola Catholica Kamarakórus, Bakonyi István dirigálásával,
Molnár Marcell és Pálóczy Júlia zongorakíséretével rendkívül
szépen szólt. Az általuk elõadott kórusmûvek közül különösen
örültem Fauré egyik számomra kedves darabjának.
A Huszics Vendel Kórus mûsorában a karácsonyi harangok két
mûben is megcsendültek az énekhangok révén. Nagy tetszést aratott a „We wish you a merry Christmas” kezdetû ismert dallam és
a Glory, glory spirituálé. Az énekkart Huszics Vendelné és Gábeli
Klára vezényelte, Huszics Ibolya kísérte zongorán.
A közönséggel együtt énekelt két közös dal zárta a koncertet.
Hargitai–Kiss Virág
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Hírek az iskolákból
Adventi csillagok Cecén
December 6-án, szombaton a Cecei Általános Iskola szülõi közössége Csillag Születik programot hirdetett a diákok számára.
Csillagok születtek versmondás, éneklés, mesemondás, dramatizálás kategóriákban, de Killerné Zójának köszönhetõen megismerkedhettünk a papír- és nejlonruházkodás jellemzõivel is.
Fantasztikus ruháit a 7. és 8. évfolyamos lányok mutatták be,
profi színvonalon.
Adventi hangulattal kezdõdött a mûsor: a felsõ tagozatosok
elõadták a Mikulás-napi dramatizálásukat,énekkel indítva. Ezután kicsik és nagyok énekkel, verssel, mesejátékkal folytatták
a szép délutáni programot. Minden résztvevõ „csillaggá vált”,
és a szülõk támogatásával oklevéllel és kupával gazdagodtak elismerésképpen.
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak az anyukáknak
és apukáknak, akik lehetõvé tették ezt a szép délutánt és elkezdték a Csillag Születik programot, ahol a gyerekek egymásnak és a szülõknek is megmutathatják tehetségüket.
Az intézmény pedagógusai

Karácsony délután a Mészölyben
A karácsony a kereszténység jelentõs ünnepe, Jézus születésnapja. Világszerte a szeretet, az öröm, a békesség, a család, az
otthon ünnepe. A Mészöly Géza Általános Iskola napközis csoportjai december 10-én elõkészítették e meghitt ünnepet karácsonyváró délutánjukon. A szülõk segítségével családi hangulatban készültek a szebbnél szebb karácsonyi díszek, dekorációk, kézmûvesajándékok. Volt Meseország, játékos vetélkedõ,
„Ki mit tud?”. A gyerekek keze által készített kókuszgolyók
mindannyiunk számára az év legfinomabb édességei voltak. Az
ünnepre készülõdés számos izgalmas pillanatot rejtett magában gyereknek, szülõnek, tanítónak egyaránt.
S már csak néhány napot kell aludni, és elérkezik az ünnepek
ünnepe!
„Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség,
amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet csoda nélkül élni.” (Márai Sándor)
Szabóné Berki Judit

Iskolanap Sárszentmiklóson
Kevés olyan jeles napunk van, amelyhez annyi hiedelem és szokás fûzõdne, mint Luca napjához. A szokásoktól eltérõen az
idén december 13-án, Luca napján tartottuk meg az iskolanapot a Sárszentmiklósi Általános Iskolában. Kezdésként a 6. évfolyam mutatta be a jeles naphoz fûzõdõ népszokásokat: ültettek búzát, jókívánságokat szórtak a ház népére és bemutatták a
Luca-szék készítését.
A Luca-napi népszokások felelevenítése után az 5. és a 6. évfolyamosok maradtak a tornateremben és ügyességi vetélkedõn
vettek részt, a 7. és 8. évfolyam pedig szellemi vetélkedõre vonult el az osztálytermekbe az osztályfõnökök vezetésével. Egy
óra múlva csere következett. A délelõtt hátralevõ részében szabad foglalkozásokon vehettek részt a tanulók. A tornateremben sportfoglalkozások zajlottak, a többiben pedig lehetett
gyöngyöt fûzni, filmet nézni, szalvétából ajándéktárgyakat készíteni, mézes sütit sütni, és malom-, valamint amõbabajnokságon részt venni. A folyosón táncház várta az érdeklõdõket a Kóborzengõ zenekarral. A programok végeztével újra összegyûlt
az iskola sokasága a tornaterembe azért, hogy meghallgassa a
papírgyûjtés és a vetélkedõk eredményeit. Bár a délelõtt tanórák nélkül telt el, mégis hasznos ismeretekre tettünk szert, és
igazán jól éreztük magunkat.
„MiSulink” újságíró szakkör,
Téglás Kata Sára 6. a és Oszlánczi János 8. b
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Sárbogárdi Járási Hivatal

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet
2015. január
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres,
Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
2015. január 1-2.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent I.
u. 3., 06 (20) 974 9065;
2015. január 3-4.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a,
06 (20) 355 7213;
2015. január 11.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30)
993 9404;
2015. január 17-18.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Rákóczi u.
62., Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977;
2015. január 24-25.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u.
62., 06 (30) 939 8629;
2015. január 31-február 1.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06 (30) 816 1376.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a 06 (30) 956 3168-as számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor járási fõállatorvos nevében és megbízásából:
Dr. Kellner Péter hatósági állatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
ÜNNEPI FOGÁSOK
Klasszikus tiszai karácsonyi pontyhalászlé
Hozzávalók: 1 kg pontyfilé, 1 kg halcsont, -fej és -farok, vagy apróhal (pl. keszeg), 3 db vöröshagyma, 6 db halászlékocka, 2 db
zöldpaprika, 1 db paradicsom, só, szárított erõs paprika (nem
kötelezõ), 2 ek zsír.
A hagymát szeleteljük fel és a felforrósított zsírban pirítsuk meg. Húzzuk le a
tûzrõl, adjuk hozzá a pirospaprikát, és
jól keverjük el. Adjuk hozzá a felkockázott paradicsomot és paprikát, majd a
halfejet, farkat, csontot, illetve az apróhalat, ha van. Öntsük föl annyi vízzel,
hogy ellepje, majd fõzzük kb. 1 órát.
Közben irdaljuk be, vágjuk szeletekre
és sózzuk be a halat. Ha kész az alaplevünk, akkor törjük át egy
szitán. Ezt a sûrû alaplevet öntsük föl annyi vízzel, hogy kb. másfél-két liter levesünk legyen. Ebbe tegyük a besózott halat és a halászlékockákat, majd nagyon lassú tûzön fõzzük meg kb. 10-15
perc alatt. Tálaláskor egy szûrõkanállal merjük ki a halat a tányérokba és merjük rá a levet. Kevés erõs paprikával ízesíthetjük.

Pulykasült pikáns csokoládészószban
Hozzávalók: 400 g pulykamell, 8 db aszalt szilva, 200 g camembert sajt, 50 g étcsokoládé, 3 ek csípõs ketchup, 100 ml napraforgóolaj, 3 ek narancslé, zsemlemorzsa, mexikói mártogatós szósz.
Tisztítsuk meg a húst és vágjuk 1 cm
széles szeletekre. Vágjuk le a camembert sajt héját, és vágjuk kisebb
darabokra a belsejét. Tegyünk fóliát a hússzeletekre, majd klopfoljuk
ki. Tegyünk mindegyik hússzelet
közepére egy darabka sajtot és egy
aszalt szilvát. Csavarjuk szorosan
össze, egymásra téve a széleit. Panírozzuk be a húst, majd süssük meg forró olajon egy serpenyõben.
Vegyük lejjebb a lángot és süssük még pár percig õket, hogy ne
maradjanak belül sem nyersek. Egy fazékban tegyünk föl vizet fõni, majd fedjük be egy gömbölyû aljú fémedénnyel. A gõz felett olvasszuk fel a csokoládét. A narancslevet keverjük össze a ketchuppal, adjuk hozzá a felolvasztott csokoládét és a mexikói mártogatós szószt. A húst tálaljuk rizzsel, vagy sült burgonyával.

Karamellás krémes
Hozzávalók a tésztához: 25 dkg liszt, 0,5 cs sütõpor, 10 dkg porcukor, 5 dkg Rama margarin, 1 ek méz, 1 db tojás, 1 db tojássárgája,
0,5 dl tej; a sárga krémhez: 5 dl tej, 2 cs fõzni való vaníliás pudingpor, 2 dl víz, 2 ek liszt, 15 dkg porcukor, 25 dkg Rama margarin; a
fehér krémhez: 6 ek cukor, 5 dl tejszín, 1 kiskanál zselatin, 1 dl
víz; a mázhoz: 8 dkg porcukor, 1 cs fõzni való karamellás pudingpor, 1 ek Rama margarin, 2 ek víz.
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, és
két külön lapot sütünk belõle sütõpapírral bélelt közepes tepsiben 180 fokon, 25-25 perc alatt. A sárga krémhez a tejet, pudingot, lisztet és a vizet
összekeverjük és sûrû krémet fõzünk
belõle. A margarint és a porcukrot kikeverjük és a kihûlt pudinghoz teszszük. A fehér krémhez a tejszínt habbá verjük. A cukrot megpirítjuk. 1 deciliter vízben jól kikeverjük a
zselatint, és a zselatinos vízzel felengedjük, majd belecsorgatjuk a
tejszínbe, miközben keverjük. Az egyik tésztára rákenjük a sárga
krémet, erre rásimítjuk a fehéret és rátesszük a másik lapot. A
porcukrot, a karamellpudingot, a margarint és a forró vizet jól kiverjük, és a tészta tetejére kenjük. Másnap szeleteljük.
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NAGYMAMI A PELENKÁKRÓL
Egy nagymama többet tud, mint egy anyuka. Igen, mert õ már
nemcsak a saját fiát indította el az életbe, hanem a fia fiának az elsõ lépéseit is figyelemmel kísérhette. Nagy a különbség!
Mikor én az elsõ fiacskámat kezdtem nevelni, mint tapasztalatlan
kismama, még igen nehéz volt az anya élete. Naponta hatszor-nyolcszor ismerõsen felsírt a baba. Ó, ez a sírás! Az anyuka
felsóhajtott, mert tudta, hogy drámai események veszik kezdetüket. A drága kis honpolgár felkerült a pelenkázóasztalra, és elkezdõdött a kibontás. A testecskérõl lekerült a guminadrágocska, és
alatta a popsira bogozott textilnemû óvatos feltárása bizony durva tartalmakat tárt a világ elé. Mert akkor még „nagy nedvszívó
képességû” pamutanyag töltötte be a pelenka szerepét. A kis tettes adott testrészeinek megtisztogatása komoly gyakorlottságot
igényelt. És az akkori viszonyok között a szegény csecsemõ bõre
bizony kimaródott, kipirosodott, erre találták ki a popsikenõcsöt.
A mûveletet éjjel is végre kellett hajtani, mert a szenvedõ baba
nem hagyta ám aludni a szülõanyját! Nem részletezem a pelenka
több menetben történõ megtisztítását a tartalmától, aztán a naponta végrehajtandó mosás gyötrelmeit. Nem ám mosógéppel!
Lavórban! A mosógép a késõbbi korok áldása lett. És nyáron még
istenes volt, ki lehetett teregetni a napra. Az udvarokon ott sorakoztak, lengedeztek a szárítókötélen a fehér pelusok, mint népünk újrateremtõdésének gyõzelmi lobogói. De télen az akkori
kis lakásokban bujkálniuk kellett a közlekedõknek a fejük fölé
aggatott kelmék között.
Az elsõ fiam még egyéves sem volt, s már szobatiszta lett. Õ maga
húzta elõ az ágyacska alól a bilit. Megelégelte a lucskos, hideg pelenka mardosó kínszenvedéseit. Korán megtanulta, hogy szembenézzen a saját tettei következményeivel. Könnyedén engedett a
testnedvek ingereinek, ámde ennek a csacska felelõtlenségnek a
kínos következményeit neki magának kellett elszenvednie. Mire
való az értelem, ha nem az ilyen esetekre? Legyen vége a csacskaságnak, szembe kell fordulni a felelõtlen ingerekkel. Így aztán
számomra is vége lett a gyötrõ pelenkázásoknak. Milyen büszke
voltam az én okos fiamra!
De ugorjunk át egy nemzedéknyi idõt! A fiam fiának már több
mint két évre volt szüksége, hogy ezt a fejlõdési fokot elérje.
Mikor én nagymamaként elgondolkodtam ezen, mintha valami
villámfény ragyogott volna fel a tudatomban. Miért olyan könynyelmûek, mondhatni hígvelejûek a mai fiatalok? Miért veszik oly
könnyen az életet, miért a felelõtlenségük? Hát igenis a valóban
nagy nedvszívó képességû, modern nadrágpelenkák miatt! Itt aztán nincs locspocs, ezek a csecsemõi ruhanemûk minden nedvet
mélyen elrejtenek, a kis popsi színe olyan, mint az õszibaracké.
Nem merõ butaság az új nemzedék hedonizmusát, alkoholizmusát, drogozását összefüggésbe hozni a Pampers, Libero és társai
nedvszívó képességével? Lehet, hogy butaság. De nem biztos.
L. A.

Heti idõjárás
A következõ napokban változékony idõre készülhetünk. Péntekre virradóra
többfelé lehet esõre számítani, majd napközben ismét felszakadozik a felhõzet. Szombaton eleinte fõként északon lehet kisebb esõ, majd napközben
már országszerte elõfordulhatnak kisebb záporok. Napközben megerõsödik
az északi szél, a magasban hideg levegõ érkezik, így a délutáni, esti óráktól
a hegyekben hózápor is lehet. Vasárnapra virradóra fõként a déli és középsõ tájakon lehet csapadék. A hajnali órákban többfelé havazás, havas esõ,
de napközben inkább havas esõ, esõ lesz a jellemzõbb. Vasárnap délután
felszakadozik a felhõzet, elszórtan fordulhat elõ zápor, hózápor. Az északnyugati szél tovább erõsödik, többfelé viharos széllökések is lehetnek. Hétfõtõl mérséklõdik a légmozgás. Szombatig több fokkal a sokéves átlag feletti hõmérsékletek várhatóak, majd vasárnap lesz némi lehûlés, ezt követõen azonban ismét emelkedik a hõmérséklet. Kedden meleg léghullámok
töltik ki Közép-Európát, így akkor helyenként ismét 15 fok közelébe emelkedhet a nappali hõmérséklet.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 47.
Felettes Én: – Nahát, ez az! Ezért van,
hogy az idõ puszta illúzióként foszlik szét
elõtted, mint tavaszi égen a bárányfelhõk.
A harc már olyan, mintha vattába harapnál. Nem harap vissza senki. Nincs kemény
fal, hogy beverd azt a kemény kobakod.
Nincs már Kovács János, nincs Albert, a
munkásõrparancsnok is alulról szagolja az
ibolyát. És a biológiai életedben is ugyanez
van. Eddig fölfelé mentél, most kezdõdik a
lebomlás. Kopaszodsz, hullanak a fogaid.
Milyen életet élsz te ebben a lebomlásban?
Te voltál a beatnemzedék színe, virága,
Woodstock, Vietnám, diáklázadás, „Szeretkezz, ne háborúzz!” – aztán bevonulás
Csehszlovákiába… „Hé! ’hatvannyolc!” –
énekeltétek.
Én: – Mit vered a nyálad? Kussolj már! Ezt
az életérzést megélni ültünk be ebbe a lepukkant, bolhás moziba, vagy nem?
Felettes Én: – De igen. Minden passzol: a
mozi, az utca, a játszótér, a lakás, a családi
világ, munkahely, kórház, SZOT-üdülõ.
Emlékszel, mennyit röhögtünk, amikor az
üdülõben a szakszervezetis Fõnéni cakkos
piros pontot adott a gyerekeknek, Balázsnak, Virágnak, ha az elvárásai szerint „jól
viselkedtek”? Te is vettél színes tévét. Te is
bámulod a sorozatokat, mint a filmben ez
az alak. Nem így van? A kedvencetek az
„Egy óra múlva itt vagyok” Láng Vincével.
Meg a Tizedes meg a többiek! Mennyit röhögtünk azon, amikor Sinkovits azt mondja faarccal, hogy: „Az oroszok már a spájzban vannak”! Nézd csak! Az utak, járdák, s
ami a filmben történik, mind milyen ismerõsek! Ebben élsz. Ez a lila agyú rendezõ, a
Gothár micsoda kifinomult snittekkel érzékelteti, hogy a fiktív terek alig válnak el a
valóságos terektõl! A kép a képben a mozivásznon keresztül tükrözik vissza erre a
nézõtérre a jelent. Tán azt a filmbeli jelenetet is itt forgatták. Ugyanolyan látszattérben élsz te is, mint az a manus a mozivásznon. És azt hiszed magadról, hogy te
vagy a Szupermen! Ugyanúgy sértetlenül
és következmények nélkül úsztál meg te is
hõsiesnek vélt közönséges hétköznapi kalandokat. Mint Rambó a vietnámi kalandot Hollywoodban. Nincs igazam?
Én: – Azt mondod, hogy csak egy tét nélküli kaland volt eddig az életem? Na, ne már!
Rambót Hollywoodból nem vitték be a
kórházba vesegörccsel, mint engem a fegyelmi ügyek után. De azért fondorlatosan
ravasz vagy! A megtévesztés tökéletes.

KAPHATÓ
Hargitai Lajos
VÁNDORLÁSOK KÖNYVE
címû kötete
kapható a szerkesztõségben
2.500 Ft-os áron.

Nézd! Hõsünk a filmvásznon tényleg
ugyanúgy bent ül a moziban, mint én! (17.
sor, 6-os szék). Te Atyaisten! Az én perspektívámból nézem magamat! Most egy
partizános kalandfilmet néz az ürge. A
partizánlányt lelövik. Kimegy a moziból.
Az utolsó sorban egy széken, mint rongybaba, ott hever a partizánlány holtteste.
Szájon csókolja. Hú, de erotikus! Fúj! Perverzió! Hullagyalázás!
Felettes Én: – De figyeld csak a filmet! Hõsünk kilép a moziból az utcára. Karambol.
Szétgurult sárgarépák az úttesten. A másik
autóból nyulak esnek ki. A nyulak zabálják
a sárgarépát békés egykedvûséggel az úttesten. Vesz egy hot dogot. Egykedvûen
bámészkodva falja az amerikai mocskot.
Ideje van neki! Tengersok ideje van! Értelmetlen semmivé lett ideje. Úgy mozog
benne, mint a gázmolekulák a zárt lombikban. De talán nincs is edény, ami korlátozná. Vagyis hát van, de ki van vattázva a fala. A vatta nem üt vissza, de minden energiát hangtalanul elnyel. Kék égen felhõvatta. Ezért aztán erõt veszítve kóvályog,
ahogy te is, mint gólyafos a levegõben.
Olyan ez a kóválygás, mintha szabad lennél. Mehetsz már Nyugatra, de csak húsz
dollárt vihetsz. Hú, de nagy szabadság!
…Vége a filmnek...
A jegyszedõ türelmetlen, érdes mozdulattal elhúzza még az utolsó jelenet közben a
függönyt az ajtónál. Reménytelen arcú
kortársaimmal együtt békés tülekedésben
kiballagunk a büdös moziból a büdös Lenin körútra. Por, szemét, pokoli meleg, s az
elhallgatott csernobili sugárfertõzött
szmog fogad bennünket. Veszek egy amerikai hot dogot. Ez jutott nekünk a nyugati
demokráciából. Nyugati kölcsönbõl zabálom a nyugati mocskot. Egykedvûen elbámészkodom egy karambolnál, ahol sárgarépák közt szétgurult nyulak zabálnak.
Nem is tudom, a mozivásznon, vagy az
életben vagyok-e. Vagy mindkettõben?
Mindegy. Seszto-jedno, ahogy egy mûvelt
szovjet ifjúkommunista mondaná.
Jó nézni a nyulakat. Jó étvággyal zabálják a
sárgarépát. Mintha élnének… mintha magamat látnám… ahogy zabálok, zabálunk… zabálnak bennünket…
Megyek haza a nyulaimhoz. Ülök a ketrec
elõtt. Az a csincsilla anya épp egy hete hozott világra hét kicsit, és már újra felvette a
bakot. Úgy cicerélnek, hogy csak úgy reng
belé a ketrec. Visszateszem az anyát a fészkébe. Békésen szoptat. A süldõket viszem
holnap eladni. Jó ára van a nyúlhúsnak.
Ülök a ketrec elõtt. Holnap lecsapok kettõt. A gyerekek imádják a nyúlpaprikást.
Bent a lakásban szól a rádió. Sorozat megy
benne. A gyerekek hallgatják. Éneklik õk
is a színészekkel a záródalt: „Nem vitás,
nem vitás, finom a nyúlpaprikás!”
Nyulacskáim!!!
1986. Budapest, tavasz, nyár…
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Adventi
programok
Alsószentivánon

Adventus – latin eredetû szó, jelentése eljövetel, megérkezés. Az ünnep eredete az
V-VI. századra nyúlik vissza, Jézus születésének, a karácsony ünnepére való felkészülésnek az idõszaka. Tágabb értelemben a
reményteli várakozás, a lelki készülõdés
ideje.

Az adventi idõszakban kísérleti jelleggel elsõ ízben rendeztük meg iskolánkban a tanulók énekversenyét. Mivel közeleg legkedvesebb ünnepünk, nem is lehetett más témája
a versenykiírásnak, mint az, hogy a jelentkezõk karácsonyi dalokkal induljanak. A
nevezõk bármilyen nyelven énekelhettek,
egyedül a mordori dialektust zárta ki a
DÖK szigorú elnöke. A jelentkezés nem
volt kötelezõ, de aki indult, az bizonyára
nem bánta meg. Az éneklést egy-egy közös
dallal vezettük be, majd külön hallgattuk
meg az alsós és a felsõs indulókat is. A vájt
fülû és zeneileg kimûvelt zsûri (Marika és
Edit tanár néni, Tomi és Attila tanár úr)
munkáját ezúton is köszönjük!
Iskolánkban már hagyomány, hogy mindig
szervezünk egy közös délutánt, amit a karácsonyra való készülõdésnek szentelünk. Az
idén sem lehetett ez másképpen. 2014. december 13-án a tanári kar közremûködésével tanulóink készíthettek karácsonyi képeslapokat, színezhettek gipszbõl öntött
plaketteket saját készítésû ajándéknak, mézeskalácsot dekorálhattak, sõt gyárthattak
karácsonyi angyalkákat is parafadugóból és
fából. A legügyesebbek pedig a szépkorúak
karácsonyára készülõ ajándékcsomagok
összeállításában is közremûködhettek. A
karácsonyii zene, az osztálytermek és a folyosó dekorációi mellett az iskola közös karácsonyfája is aláfestette a karácsonyi hangulatot, amely az adventi idõszakban folyosónk impozáns látványosságának számít.
Az ünnepvárást az aulát díszítõ adventi koszorú mellett a karácsonyi tea tette teljessé.
Nemsokára karácsony!
Kiss Attila
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VI. forduló

Spuri–Twister Galaxy 1-5 (0-2)
Vezette: Farkas J.
Spuri: Kiszl – Banda, Imre, Fésû, Huszár.
Csere: Bozsoki, Schmidt, Zámbó.
Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Kaló, Barabás, Killer.
Csere: Szántó.
1. perc: Barabás lõtt kapura, Kiszl lábbal
mentett, a labda Killer elé került, aki magasan a kapu fölé lõtt nagy helyzetben. 2. perc:
Fésû lövése a kapufáról vágódott alapvonalon túlra. 3. perc: Huszár a kapu elõterében
luftot rúgott. 4. perc: Banda hagyott ki helyzetet. 6. perc: Barabás szabadrúgása a sorfal
mellett jutott a kapuba, 0-1. A megszerzett
vezetés után a két kapu között folyt a játék,
gólhelyzet nélkül. 11. perc: Killer átadása
gólhelyzetben találta Szántót, aki kihagyta.
Kaló elé került a labda, lövését Kiszl kispárgázta. 13. perc: Szántó lövését Kiszl vetõdve
hárította szögletre. 14. perc: Fésû kapura tartó lövését Bognár szögletre tolta. A másik oldalon Balogh lábáról kapu mellé gurult a labda. 15. perc: Schmidt került jó helyzetbe, de a
lecsurgó labda elkerülte a kaput. 18. perc:
Barabás átadását Balogh juttatta a kapuba,
0-2. 22. perc: Balogh sarokkal a kapu mellé
perdített. 23. perc: Kaló hagyott ki nagy helyzetet. Még ebben a percben kontratámadás
után Barabás növelte az elõnyt, 0-3. 25. perc:
Balogh lövése a kapu elõtt keresztben hagyta
el a játékteret. 26. perc: Barabás lövése célt
tévesztett. A másik oldalon Imre ugyanezt
tette. 28. perc: Barabás estében a kapu mellé
lõtt. 31. perc: Szántó, majd Kaló lövését védte Kiszl. 32. perc: Imre kapura tartó lövését
Bognár szögletre ütötte. Az ellentámadásnál
Barabás nem hibázott, 0-4. 34. perc: Huszár
kapu fölé lõtt. 35. perc: elaludt a Spuri! Nem
zártak vissza, Barabás tálalt Szántó elé, aki
közelrõl nem hibázott, 0-5. 37. perc: Balogh
lövését Kiszl szögletre ütötte. 38. perc: Barabás lövése Kiszl mellérõl vágódott a mezõny-

be. 39. perc: Bognár kapus feleslegesen cselekbe bocsátkozott, elvesztette a labdát, Imre
ezt könyörtelenül kihasználta, 1-5.
Alaposan visszavágott a Twister a Spurinak
az elsõ fordulóban elszenvedett vereségért.
Góllövõk: Imre, ill. Barabás 3, Balogh, Szántó.

Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza–
Sárkeresztúr Kike 3-2 (1-0)
Vezette: Farkas J.
Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza: Farkas –
Mihalkó, Magyar, Bor II., Bor I.
Csere: Rehák.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Szauervein, Hajdinger, Geiger, Barabás.
Csere: Horváth, Jancski, Szakács.
Óvatosan kezdtek a csapatok, kóstolgatták
egymást. 5. perc: Magyar lövésébe Visi beleért, szöglet. 6. perc: Bor II. lövését Visi lábbal
hárította. 8. perc: Hajdinger megunta társai
tétlenségét, távoli erõs lövése elkerülte a kaput. 9. perc: Geiger lövése Bor II. hátáról vágódott szögletre. 10. perc: Szauervein két lövése is elkerülte a kaput. 11. perc: Magyar
lõtt kapu mellé. 12. perc: Bor I. bal lábas lövése is elkerülte a kaput. 13. perc: Jancski a másik kapu elõtt, majd Rehák lõtt a kapu fölé.
14. perc: Bor I. balról leadott lövésével szemben Visi tehetetlen, 1-0. 15. perc: Szauervein
átadása elcsúszott a gólhelyzetben levõ
Jancski lába alatt. 16. perc: megint Hajdinger
próbálkozott, de lövése célt tévesztett. Ezután újból lõtt, de Farkas bravúrral hárított.
17. perc: Magyar sorra cselezte ki Barabást és
Szauerveint, gólhelyzetben kapu mellé gurított. 21. perc: Geiger nagy lövését Farkas a
mezõnybe ütötte, a labda Bor I. elé került,
aki kihasználta a kínálkozó lehetõséget, 2-0.
22. perc: Bor I. lövése Visi kezét érintve került szögletre. Ellentámadás után Geiger lövése a kapufán csattant. 23. perc: kétszer is
hibázott a Kike gólhelyzetben. 24. perc:
Hajdinger próbálkozását sem kísérte szerencse. 26. perc: Szakács gólhelyzetben kapu fö-

lé lõtt. 27. perc: Geiger átadását Szauervein
mellé lõtte. 30. perc: meghozta a várva várt
gólt Geiger nagy bombája, 2-1. 31. perc: Magyar erõs lövését Visi csak szögletre tudta ütni. 32. perc: Rehák lövése a kapufán csattant.
32. perc: Magyar hatalmas, védhetetlen gólt
lõtt, 3-1. 34. perc: Jancski lövését védte szögletre Farkas. 35. perc: A Visirõl kipattanó
labdát Hajdinger közelrõl a kapuba pofozta,
2-3. 38. perc: Mihalkó lövését Hajdinger a
gólvonalról rúgta ki. 39. perc: nem sikerült az
egyenlítés, mert az adódó helyzeteket elpuskázta a Kike.
Nagy iramú mérkõzést játszott a két csapat.
Góllövõk: Bor I. 2, Magyar, ill. Geiger, Hajdinger.
Extrém–Sárszentmiklós Öfi 7-2 (2-1)
Vezette: Farkas J.
Extrém: Németh – Dévényi, Huszár, Horváth D., Emperger.
Csere: Horváth T.
Sárszentmiklós Öfi: Sipõcz – Tóth, Deák,
Kelemen, Dombi Z.
Csere: Németh.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Huszár, Emperger, Horváth T. 3,
Dévényi 2, ill. Kelemen, Deák.

Tabella
1. Extrém
6
2. Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza
6
3. Sárkeresztúr Kike
6
4. Sárszentmiklós Öfi
6
5. Twister Galaxy
6
6. Spuri
6

5 1 - 29:11 16
4
3
3
1
1

1
-

1
3
3
5
5

40:12
20:14
16:19
16:41
7:31

13
9
9
3
3

Góllövõlista
Bor I. József (Cosa Nostra), Barabás Roland
(Twister), 12-12 gól.
Gróf Ferenc

Kutyavilág Nagylókon
Különleges eseményen vehettek részt azok,
akik ellátogattak Nagylókra a hétvégén. Angol bulldog kutyakiállítás volt szombaton a
közösségi házban.
Az ország mindentájáról érkeztek gazdák és
kutyusaik, hogy adottságaikat megmutassák.
A két nemzetközileg elismert bíró, Franco
Porta és Luca Bisignano Olaszországból érkezett Nagylókra. Az eseményre összesen 54

kutyát neveztek; a délelõtti tenyészszemlére
34-en neveztek.
A kutyakiállításon magabiztosan vonultak
végig gazdáikkal az ebek, hogy a bírók minden oldalról alaposan szemügyre vehessék
õket. Mozgásban, valamint úgynevezett standard beállításban, oldalról és szembõl is megnézték a kutyusokat. Természetesen a fajtatársakkal való összehasonlítás sem maradt el.
Nagyon fontos kritérium volt, hogy milyen a

bulldog testfelépítése, hogy egészségesen
tud-e mozogni, hogy a bundája ápolt, gondozott legyen.
A gazdák mindent bevetettek a tökéletesség
érdekében, a hintõportól egészen a púderig.
A szervezõk Csibrik László által találtak rá
Nagylókra, mint kiállítási helyszínre. Fél évnyi egyeztetésnek, szervezésnek köszönhetõen került a rendezvény a Nagylóki Közösségi
Házba.
A nagy sikerre való tekintettel tervezik, hogy
jövõre újabb eseményeket, kiállításokat hoznak a településre.
Mágocsi Adrienn
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A bajnokság feléhez érkeztünk – értékelés
A hétvégén a Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság 10.
fordulója is lezajlott, ebben csapatunk, a VAX KE Sárbogárd
nem volt érdekelt, hiszen a páratlan számú induló miatt a tavaszi
utolsó fordulóra esett a szabadnapunk.

Új közeg, értékes tapasztalatokkal
A 2014/15-ös szezont a Veszprém Megyei Bajnokságban kezdtük
meg a kevés Fejér Megyei induló miatt. Már az elsõ félévben rengeteg új dologgal ismerkedtünk meg, amibõl sokat tanulhattunk
és tapasztalatokat gyûjthettünk.
Nem kezdtük jól az új szezont, ez egyértelmûen a támadójátékunkon múlott, és rögtön két vereséggel kezdtük a bajnokságot. A
nyitófordulóban a Veszprémi Egyetem gyõzött le bennünket viszonylag simán, majd hazai pályán szenvedtünk kissé csalódást
keltõ vereséget Nemesvámostól. Két kevés gólos mérkõzés, ahol
nem sikerült elérnünk egyik mérkõzésen sem a 20 lõtt gólt.
A 3. fordulótól kezdve elindultunk szépen felfelé, és begyûjtöttünk zsinórban 4 gyõzelmet, ebbõl 3-at hazai pályán. Kezdett alakulni a játékunk, a védekezés továbbra is nagyon jól mûködött, és
sikerült elérnünk 3-szor is a 30 lõtt gólos határt, ami jónak számít.
Majd a sikersorozat után Õsi csapatához látogattunk, ahol az eddigiekre nem jellemzõ módon egy gyenge védekezést és összességében gyenge játékot bemutatva sima 7 gólos vereséget szenvedtünk. Ezután hazai pályán egy magabiztos, önbizalom-növelõ siker a Várpalota ellen.
Az utolsó két fordulóban jöhetett a két nagyon nehéz ellenfél.
Elõször a Balatonfüredhez utaztunk, ahol közel sem mi voltunk a
mérkõzés esélyesei. Azonban egy korrekt, jó mérkõzésen közel 40
percig sikerült megnehezíteni a füredi fiatalok dolgát, és egy vállalható 8 gólos vereséget szenvedtünk. Az utolsó fordulóban következett az igazi megyei rangadó, hazai pályán, Rácalmás ellen.
Egy végletekig kiélezett, lüktetõ mérkõzésen sikerült bravúros
gyõzelmet aratnunk riválisunkkal szemben. Ez volt az a mérkõzés, ahol a csapat a legjobb arcát mutatta, és mindenki hozzátett
valamit a sikerhez.

Bízva a jó folytatásban
Összességében egy elfogadható õszt zártunk. Az idõ múlásával
kezdett összeállni a csapatunk mind játékban, mind küzdeni tudásban és akarásban. Van sok dolog, amivel elégedettek lehetünk, ilyen például a védekezés, amiben a legjobban teljesítettünk
a bajnokság összes csapata közül. A 10 mérkõzésen összesen 233
gólt kaptunk, és mindössze egyszer kaptunk 30 gólnál többet egy
mérkõzésen. Erre mindenképpen lehet építkezni a tavasszal is. A
csapatszellemmel és az akarással most sem volt probléma, szinte
az összes mérkõzésen látszott, hogy mindenki odateszi magát 100

%-osan. A tavaszt a csapat az 5. helyen fogja kezdeni 12 megszerzett ponttal. Látva a többi rivális szereplését, mindössze egyetlen
ponttal vagyunk elmaradva a dobogó 3. helyétõl. Ez egyáltalán
nem nagy különbség, és egy mérkõzés alatt le is dolgozható. A
célunk továbbra is a dobogó elérése, ami reális lehet, ha sikerül a
tavaszt úgy kezdeni, ahogy az õszt befejeztük.

Két távozó játékos
A továbbiakban már nem csapatunkat fogja erõsíteni Hegedüs
Norbert és Borostyán János. Mindkét játékos csapatunkat erõsítette már a kezdetektõl fogva. Most, 6 és fél szezon után döntöttek a váltás mellett, és a továbbiakban ellenfélként találkozhatunk velük a pályán, hiszen mindketten a rivális Nemesvámos csapatát fogják erõsíteni. Hegedüs Norbi irányító és balszélsõként 88
mérkõzésen 211-szer volt eredményes, Borostyán Jani pedig kapusként 107 mérkõzésen lépett pályára Sárbogárd színeiben.
Mindkét játékosnak köszönjük a klub érdekében tett munkát, és
sok sikert kívánunk a továbbiakban is!

A 10. forduló eredményei:
Tapolca–Martonvásár
Õsi Boys–Bicske
Várpalota–Alsóörs
Balatonfüred–Nemesvámos
Rácalmás–Veszprém Egyetem

29:24
31:25
31:33
32:28
29:34

Tabella
1. Veszprémi Egyetemi SC II.
2. Balatonfüredi KSE II.
3. Nemesvámos
4. Rácalmás SE
5. VAX KE Sárbogárd
6. Õsi Boys
7. Tapolca VSE
8. Martonvásári KSE
9. Alsóörsi SE
10. Várpalotai BSK II.
11. Bicskei TC

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
5
6
6
5
4
4
2
1
1

2
1
3
1
0
0
2
0
1
0
0

0
1
2
3
4
5
4
6
7
9
9

343
313
308
310
266
342
269
255
247
298
215

A VAX KE SÁRBOGÁRD férfi kézilabdacsapata köszöni a szurkolók eddigi támogatását,
valamint boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendõt kíván minden kézilabda-kedvelõnek!

Kreatív karácsony Vajtán
Ahogy közeledik az ünnep, sorra bukkannak elõ termetes karácsonyfák a
falvak utcáin. S miért épp Vajta lenne a kivétel, ahol eddig is nagy gonddal
felöltöztetett fenyõfák köszöntötték a szeretet ünnepét minden évben. A
mostani alkalom azért is különleges, mert a kreatív megoldások találkoztak
a gazdaságosokkal, s nemcsak a fára szorítkozva.
A kivételes precízséggel kiformázott hópelyhek hungarocellbõl vannak, s
az este kigyúló fényekkel együtt teremtik meg a karácsony varázsát a falu
fõterén. S itt van még Pingvin pajtás is, õ PET-palackos üvegekbõl született
meg egy kis ragasztóból. Sálban, sapkában várja õ is a szentestét, közben
egy kis mosolyt csal az erre sétálók arcára, akiknek az is eszébe juthat, hogy
lám, mi mindent lehet teremteni néhány hétköznapi, kidobásra ítélt holmiból.
Mindez a Vajtáért Közhasznú Egyesület és a lelkes vajtai polgárok érdeme.
Monhalt Ákos

Rehák Tamás

274
254
265
285
233
316
319
287
286
357
290

69
59
43
25
33
26
-50
-32
-39
-59
-75

18
17
13
13
12
10
10
8
5
2
2
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December 20., SZOMBAT

0.55 Aktív 1.15 Sportos 1.35 Elit egység 2.25 Doktor House 3.10 A macska 3.55
Családi titkok 4.40 Aktív 5.00 Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Történetek a
nagyvilágból 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.35 Zöld Tea 10.05 Kerékpártúra 10.35 Két duci hölgy 11.10 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság
tér ’89 12.50 Fekete kolostor 13.25 Spuri 13.55 Ybl 200 14.55 Minden nap karácsony 16.35 Ég, föld, férfi, nõ 17.30 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.25 Játék határok nélkül 21.45 Örökké tank 23.40
Láncra vert igazság
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.55 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.10
Teleshop 11.05 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.35 Házon kívül 12.10 A’la
CAR 12.40 TRENDmánia 13.10 Brandmánia 13.45 Családom és egyéb emberfajták
14.30 Ufók a padláson 16.05 Dr. Dolittle: Apja lánya 18.00 Híradó 18.50 Fókusz
Plusz 20.00 X-Faktor 23.05 Volt egyszer egy Mexikó 1.05 Viharok háborúja 2.35
Gálvölgyi-show 3.10 Az éden titkai 4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 9.35 ÁllatoZoo 10.05 Egészség Klinika
10.35 Asztro-világ 11.40 Irány Eldorádo 13.20 Tûsarok 13.50 Életfogytig zsaru
14.50 NCIS 15.50 Egy bolond százat csinál 18.00 Tények 19.00 Narnia Krónikái 3. –
A hajnalvándor útja 21.15 X-Men – Az ellenállás vége 23.25 Pánik a fedélzeten 1.25
Sportos 1.35 Doktor D 2.35 Pan Am 3.25 A férjem védelmében 4.15 Briliáns elmék
5.05 Hazugságok gyûrûjében
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 8.55
Hõsök naptára 9.05 Kabarématiné 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 17.55 Hõsök naptára 18.05 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 értékeink 20.50 Vers napról
napra 21.05 Rádiószínház 21.59 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.55 Hõsök naptára 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 13.27 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 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára
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
21.50 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 21., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05
Hét szentség 10.15 Útmutató 11.10 Kérdések a Bibliában 11.20 Református magazin 11.45 Református ifjúsági mûsor 12.00 Hírek 12.05 Hétköznapi kifutó 12.40 TS
– Sport7 13.15 Ybl 200 14.15 Lúzert fogtam, nem ereszt 15.40 A nagy karácsonyi
izzócsata 17.10 Fapad 17.45 Nõi kézilabda Eb 20.00 Híradó 20.35 Sporthírek 20.55
Magyarország, szeretlek! 22.10 A Lényeg 22.45 Az ifjú Viktória királynõ 0.30
Párkeresõk
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.35 Õrült kombináció 9.55 Egészségkalauz 10.20 Teleshop 11.15 Kalandor 11.35 4ütem 12.10 Havazin 12.45 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.20 X-Faktor Nap 18.00 Híradó 18.55
X-Faktor 22.15 Hoki-koki 0.05 Portré 0.40 Nézd meg az anyját… 2.20 Míg felkel a
nap 4.00 Reflektor Ízes élet – Mautner Zsófival 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség,
bajban vagyok!
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 8.35 Nagy Vagy! 9.30 Babavilág 10.00
Több mint testÕr 10.30 Asztro-világ 11.35 Stílusvadász 12.05 Stahl konyhája 12.35
Monk – Flúgos nyomozó 13.35 Idétlen idõkig 15.45 Narnia Krónikái 3. – A hajnalvándor útja 18.00 Tények 18.55 Rising Star 21.40 Mars: Az utolsó napok 23.50 Propaganda 0.50 Sportos 1.00 A keresztapa II. 4.10 Kasszasiker 5.00 Csapdába csalva
5.25 Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára 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 Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05
Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók – 1989. 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek
23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

December 22., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Roma magazin 5.55 Domovina 6.25 Az idõgyûrû ura 7.00 Híradó 7.15 Sporthírek 7.25 Mikulásanyó New Yorkban 9.00
Gasztroangyal 9.55 Két duci hölgy 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.35 A kutya, aki megmentette a karácsonyt 14.05 Mendika 15.10 12 karácsonyi randi 16.40 Híradó+ 16.55 Gordon csodás karácsonya 17.45 Híradó 17.55
A nagy karácsonyi izzócsata 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.25 Krokodil Dundee
22.05 Ryan Reynolds, a képzelt szuperhõs 23.55 Család-barát
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Fókusz Plusz 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal
Budapest 15.40 Szuperzsaru 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 Dr. Csont 22.15 Híradó 22.45 Showder Klub 0.00
Reflektor 0.15 Döglött akták 1.50 Gálvölgyi-show 2.25 Az éden titkai 4.00 Ízes élet
– Mautner Zsófival 4.10 Barátok közt 4.40 Fókusz Plusz
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi kopó 14.50
Családi titkok 15.50 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.30
Jóban-Rosszban 20.15 Kung Fu Panda 22.05 Az elveszettek földje 0.10 Tények

December 23., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Srpski ekran 5.55 Unser Bildschirm 6.25 Az idõgyûrû ura 7.00 Híradó 7.15 Sporthírek 7.25 12 karácsonyi randi 8.55 Diótörõ 10.40
Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Gordon csodás karácsonya
13.20 Az ifjú Viktória királynõ 15.05 Krokodil Dundee 16.45 Híradó+ 16.55 Gordon
csodás karácsonya 17.45 Híradó 17.55 Karácsonyi fagyöngyök 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.25 Cédrusliget 21.15 Szabadság tér’89 22.00 Munkaügyek 22.30
The Artist – A némafilmes 0.10 Molnár Dixieland Band és vendégei 1.45
Család-barát
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Brandmánia 13.20 Reflektor 13.35 Fókusz 14.05 Éjjel-nappal
Budapest 15.25 Az angyalok is babot esznek 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 Drágán add az életed! 23.45 Híradó
0.20 Reflektor 0.40 Maradj! 2.30 EgészségKalauz 3.00 A Muzsika TV bemutatja:
Mi, muzsikus lelkek 3.25 Gálvölgyi-show 4.40 Tojáskaland
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi kopó 14.50
Családi titkok 15.50 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.30
Jóban-Rosszban 20.15 Kung Fu Panda 2. 22.05 X-Men – Az ellenállás vége 0.15 Tények 1.00 Aktív 1.40 Sportos 1.40 Egy hét Pesten és Budán 3.05 Szabad, mint a
szél 4.25 A macska 5.10 Családi titkok
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 8.55 Hõsök naptára 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 13.26 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 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 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 21.50 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 24., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Hrvatska krónika 5.55 Ecranul nostru 6.25 Az
idõgyûrû ura 7.00 Híradó 7.15 Sporthírek 7.25 A kutya, aki megmentette a karácsonyt 8.55 Rex, a kölyökfelügyelõ 10.30 Család-barát 12.00 Hírek 12.15 Gordon
csodás karácsonya 13.05 Jane Austen – Az ismeretlen portré 14.10 Cédrusliget
15.00 A kutya, aki megmentette a karácsonyi vakációt 16.30 Az örömapa 18.10
Csillaghercegnõ 19.30 Híradó 20.10 Napfivér, Holdnõvér 22.10 A mennyországot
választom 0.00 Karácsonyi éjféli szentmise közv. 1.10 Család-barát
RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.30 Kölyökklub 8.55 Anasztázia 10.25 Csoda New Yorkban 12.30 A kis hercegnõ 14.20 Karácsony a kastélyban 16.10 Dennis, a komisz karácsonya 18.00 Híradó 18.50 Jégkorszak – A dinók hajnala 20.25 Reszkessetek,
betörõk! 22.20 Ízek, imák, szerelmek 1.00 Egy éjszaka a királlyal 3.10 Az éden titkai
4.00 Gálvölgyi-show 4.35 Dennis, a komisz karácsonya
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 Tv2 matiné 9.10 Hungarikumok – Made in Hungary
9.15 A legdinkább diótörõ 10.10 Város karácsony nélkül 11.50 Hungarikumok –
Made in Hungary 11.55 Családi karácsony 14.10 Csenõ manók 16.00 Kelekótya karácsony 18.00 Tények 18.45 Indiana Jones: Az elveszett frigyláda fosztogatói
21.15 X-Men: Az elsõk 23.55 Mars Az utolsó napok 1.45 Csenõ manók 3.15 Családi
karácsony
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 Hírek 6.05 Mangalicasirató 6.30 A borsodnádasdi molnárkalács ostya 7.00
Ünnep reggelén 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Összhangzat 13.04
Rádiószínház 13.27 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 17.55 Hõsök naptára 18.00 A hosszútávfutó karácsonya 18.30 Határok nélkül 19.05 Hópihe csókja 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00
Hírek 20.05 Hull a pelyhes – Egy dallam vándorútja 20.30 A három királyok titkai
21.00 Lövészárkok karácsonya 21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Rádiószínház
22.55 Zene 23.00 Karácsonyi hangulatban 0.00 Római katolikus szentmise közv.
1.10 Éjszaka
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December 25., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.10 Hajnali gondolatok 5.15 Rondó 6.05 Csapold le az óceánt! 7.00 A kutya,
aki megmentette a karácsonyi vakációt 8.30 Napfivér, Holdnõvér 10.30 Parlamenti
Gyermekkarácsony 11.00 Karácsonyi evangélikus istentisztelet közv. 12.00 Kapcsoljuk Rómát! 12.40 Hírek 12.55 Az ifjú Olsen banda és a mestertolvaj 14.15 Egy
rendõrkutya kalandjai: Karácsonyi történet 15.50 Örömapa 2. 17.30 Szerencse Híradó 17.50 Télapu 19.30 Híradó 20.10 Belle és Sébastien 21.55 A mennyországot
választom 23.55 Én, Don Giovanni
RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.30 Kölyökklub 10.10 Kõkorszaki karácsony 11.00
Reszkessetek, betörõk! 12.45 Jégkorszak – A dinók hajnala 14.20 Kiskarácsony
mindenáron 16.00 Dennis, a komisz 18.00 Híradó 18.50 Hupikék törpikék 20.35
Reszkessetek, betörõk! 2.: Elveszve New Yorkban 22.50 A nõvérem húga 0.50 Karácsony a kastélyban 2.15 Kiskarácsony mindenáron 4.00 Gálvölgyi-show 4.30
Dennis, a komisz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 Tv2 matiné 8.10 Hungarikumok – Made in Hungary
8.15 Karácsonyi csodavárás 9.50 Volt egyszer egy karácsony 11.30 Hungarikumok
– Made in Hungary 11.35 Indiana Jones: Az elveszett frigyláda fosztogatói 13.45
Csillagpor 16.10 Kung FU Panda 18.00 Tények 18.45 Indiana Jones és a végzet
temploma 21.05 Die Hard 4.0 – Legdrágább az életed 23.45 Hepiendek 2.05
Sabrina 4.10 Volt egyszer egy karácsony
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Karácsony Európában
6.00 Hírek 6.05 Karácsonyi ének 7.00 Ünnep reggelén 8.55 Hõsök naptára 9.00
Napközben 10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Karácsonyi összeállítás népzenei felvételekbõl 13.04
Rádiószínház 13.29 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 17.55 Hõsök naptára 18.00 Rádiószínház 18.35 Karácsonyi koncert 19.05 A három királyok titkai 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Hírek 20.05 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.25 Rádiószínház 21.45 Zene 21.50 Arcvonások 22.20
Sportvilág 22.30 Asszonysorsok 23.00 Alma és fája 23.35 Arcvonások 0.10 Éjszaka

December 26., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Esély 5.45 Csapold le az óceánt! 6.40 Életkerék
7.10 Egy rendõrkutya kalandjai: Karácsonyi történet 8.40 Belle és Sébastien 10.20
Télapu 12.00 Hírek 12.10 Az ifjú Olsen banda és a fekete arany 13.40 Gnómeó és
Júlia 15.05 „Nem voltam üstökös…” 16.05 Déryné 17.55 Télapu 3.: A szánbitorló
19.30 Híradó 20.10 A kõmajmok háza 21.40 Virtuózok 23.15 Életem értelme
RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.30 Kölyökklub 7.40 Felpörög a buli 8.50 A pót télapó
10.20 Reszkessetek, betörõk! 2.: Elveszve New Yorkban 12.15 Hupikék törpikék
14.00 Mona Lisa mosolya 16.00 Karácsony Artúr 18.00 Híradó 18.50 Delfines kaland 20.50 Reszkessetek, betörõk! 3. 22.45 Honnan tudod? 0.55 El a kezekkel a feleségemtõl! 2.50 Az éden titkai
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 Tv2 matiné 8.30 Hungarikumok – Made in Hungary 8.35 Balto 9.50 Volt egyszer egy karácsony 2. 11.30 Hungarikumok – Made in
Hungary 11.35 Indiana Jones és a végzet temploma 13.35 Az elsõ lovag 16.10
Kung Fu Panda 2. 18.00 Tények 18.45 Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag
21.20 A beavatott 0.05 X-Men: Az elsõk 2.40 Segítség, karácsony!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Lövészárkok karácsonya 5.00 Népszerû karácsonyi könnyûzene 6.00 Hírek 6.05 Karácsony Európában 7.05 Ünnep reggelén
8.20 100 éve történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.05 A hely 11.03 Evangélikus istentisztelet közv. 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Kórusok karácsonya 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30 Az unitárius 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 17.55 Hõsök naptára 18.00 A
borsodnádasdi molnárkalács ostya 18.30 Határok nélkül 19.05 „Klasszikus karácsony” 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Hírek 20.05 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.50 Zene 21.55 A nemzet mûvészei 22.20
Sportvilág 22.30 Asszonysorsok 23.00 Hírek 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN,
VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián.
December 19., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Jótékonysági koncert Pusztaegresen (ism. 40p), 60 éve konfirmáltak köszöntése Cecén (ism. 73p) 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Macsi néni babái (24p), 60 éves házaspár
Nagylókon (28p), A miklósi iskola adventje (kb. 10p), 5. Tánckavalkád 2. rész
(66p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 20., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 Macsi néni babái (24p), 60 éves házaspár Nagylókon
(28p), A miklósi iskola adventje (kb. 10p), 5. Tánckavalkád 2. rész (66p) 18.00
Lapszemle 19.00 Ravatalozó- és kultúrátadás Sáregresen (36p), Fogyatékkal
élõk világnapja Sárbogárdon (20p), Mikulás Cecén (55p), Zenétõl zengõ óvodák (~60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 21., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Macsi néni babái (24p), 60 éves házaspár Nagylókon (28p), A miklósi iskola adventje (kb. 10p), 5. Tánckavalkád
2. rész (66p) 14.00 Ravatalozó- és kultúrátadás Sáregresen (36p), Fogyatékkal élõk világnapja Sárbogárdon (20p), Mikulás Cecén (55p), Zenétõl zengõ
óvodák (~60p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Az Agyagási házaspár búcsúztatója (ism. 69p), Koncert a miklósi evangélikusoknál (ism. 32p), Bemutatjuk a Királyság Termét (ism. 17p), Férfikonferencia Alapon (ism. 48p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
December 22., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Az Agyagási házaspár búcsúztatója (ism. 69p), Koncert a miklósi evangélikusoknál (ism. 32p), Bemutatjuk a Királyság Termét (ism. 17p), Férfikonferencia Alapon (ism. 48p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Klubok találkozója Sárhatvanban (ism. 50p),
Parasztromantika: Beszélgetés a Forster családdal (ism. 45p), Zenevilágnapi
hangverseny 1-2. rész (ism. 110p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 23., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Beszélgetés Nagy Róbert súlyemelõvel (39p),
Atyafias üdvözlettel! – Könyvbemutató Cecén (75p), Néptáncminõsítõ 1-2.
rész (ism. 2x60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 24., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Klubok találkozója Sárhatvanban
(ism. 50p), Parasztromantika: Beszélgetés a Forster családdal (ism. 45p), Zenevilágnapi hangverseny 1-2. rész (ism. 110p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 25., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Hitélet: Az agyagási házaspár búcsúztatója (ism. 69p), Koncert a
miklósi evangélikusoknál (ism. 32p), Bemutatjuk a Királyság termét (ism.
17p), Férfikonferencia Alapon (ism. 48p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle
és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság
futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.

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

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

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

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
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
MINDEN HÉTVÉGÉN LUCFENYÕVÁSÁR!
Földlabdás is kapható, Sárbogárd, Kossuth L. u. 10.
06 30 628 9040
ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS 06 20 367 2785
FENYÕFAVÁSÁR!
LUCFENYÕFÁK 1000-2000 Ft-ig 06 30 895 2914

2014. december 18. Bogárd és Vidéke

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)
Tûzifa eladó, cser aprított: 2250/q, cser aprított akáccal: 2250/q, cser ap3
3
3
3
rított m -ben: 12500/m , akác aprított m -ben: 13000/m . 06 (30) 2902
531
Kiskertek szántását, talajmarózását vállalom. 06 (70) 603 2094 (600504)
Fenyõfa-árusítás termelõtõl, kedvezõ áron, Sárszentmiklóson. 06 (30)
406 3214
Eladó vagy kiadó, földszinti, bútorozott lakás a József Attila utcában. 06
(20) 9376 156
Választási malacok eladók 06 (20) 367 2785 (6005341)
Készüljön az ünnepekre, kezdje az új esztendõt új frizurával! Szeretettel
várom minden kedves régi és új vendégemet a Kriszta Fodrászatba! Idõpont egyeztetésért hívjon! Telefon: 06 (20) 9263 225 (6005340)
Vágóhíd–Kinizsi út közötti járdán találtak egy kulcscsomót. Átvehetõ a
szerkesztõségben, nyitvatartási idõ szerint.
Családi ház eladó Sárhatvan, Arany János út 13. 06 (20) 2031 492

ELDENT FOGÁSZAT
A Globus Viridis Kft. sárbogárdi PET-palack
újrahasznosító üzemébe keresünk

GÉPKEZELÕ/KARBANTARTÓ, VALAMINT
ANYAGMOZGATÓ/TARGONCAVEZETÕ BEOSZTÁSBA,
gyakorlattal rendelkezõ munkatársakat.
A munkavégzés helye Sárbogárd, Tesco mögötti üzemcsarnokban.
Tervezett munkarend: két mûszak. Várható kezdés: 2015. február.
Fizetés megállapodás szerint.
Fényképes önéletrajzokat
a keller.karoly@globusviridis.hu címre várjuk.
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

TÉLEN A VÍZMÉRÕK
ELFAGYHATNAK!

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
december 22., hétfõ: 8-11 óráig,
december 23., kedd: 8-11 óráig,
december 29., hétfõ: 8-11 óráig.
ÜGYELETI ELLÁTÁS:
Székesfehérvár, Berényi út 33.
Telefon: 06 (22) 501 008

ORSZÁGOS KIRAKODÓ- ÉS
KISÁLLATVÁSÁRT RENDEZÜNK
2014. december 20-án
Sárbogárdon az Ifjúsági Park területén
(Túry M. u. mellett).
Bõvebb információért érdeklõdhet a DÉSZOLG Kft.
Sárbogárdi Kirendeltség telefonszámán: 06 (25) 508 990

Télen a vízmérõk, sõt a használaton kívüli házi vízvezetékek is elfagyhatnak.
Az ilyenkor elfolyó víz díját – a jogszabályok szerint – Önnek, a felhasználónak
kell megfizetnie.
Ennek elkerülésére kérjük, hogy:
a vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés szempontjából ellenõrizzék,
a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy gondoskodjanak megjavításukról.
Az üdülõ vagy “zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott építési (üres) telkek vízhálózatának víztelenítésérõl se feledkezzenek meg,
víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felõli csapot (szelepet) zárják el, a belsõ
csapot hagyják nyitva, így a vízmérõbõl is el tud távozni a víz.
Használaton kívüli ingatlanja vízmérõjének téli víztelenítését megrendelés
alapján, díjazás ellenében elvégezzük.
További információért keressék helyi dolgozóinkat, vagy ügyfélszolgálatainkat:
Sárbogárdon és térségében a
25/460-101-es,
Szabadbattyánban és környezetében a 40/200-344-es telefonszámon.
A megrendelést honlapunkon keresztül is megtehetik, elektronikus ügyfélszolgálatunk segítségével.
Készséggel állunk rendelkezésükre.
Elektronikus ügyintézés, további információ: www.fejerviz.hu

A legutóbbi lapszám 7. oldalán, a miklósi iskola beszámolójában Simon Izabel neve nem jól szerepelt.

FEJÉRVÍZ ZRt.

Szerkesztõség

Helyesbítés

Bogárd és Vidéke 2014. december 18.

ÓVODA / HIRDETÉSEK

A Zengõ Óvoda hírei
KARÁCSONYI
AJÁNDÉK
Az adventi idõszakban több
meglepetésben is részünk volt a
Sárbogárdi Zengõ Óvodában,
mely nagy örömmel töltött el
bennünket. Jó tündérek nemcsak a mesében léteznek, hiszen
mi személyesen tapasztalhattuk meg az önzetlen segítséget óvodánkban. December 12-én dr. Poór Szilvia és Orosvári Zsolt leptek meg bennünket egy elsõsegélyládával, mely önmagában is értékes darab. A modern, narancssárga színû, kézben hordozható és
falra is szerelhetõ vöröskeresztes láda igazán figyelemfelhívó jelleggel bír, azonnal észrevehetõ, ha baj van. Reméljük, nem történik baleset óvodánkban, de ha mégis, a szükséges eszközök kéznél
lesznek, mert a láda mindent tartalmaz, köszönhetõen dr. Kiss Tímeának is a Rézkígyó Patikából. A szakszerûen feltöltött láda az
elõírás szerinti kötelezõ kötszereken, fertõtlenítõ szereken kívül
tartalmaz még izotermikus takarókat (melyek megtartják a gyermek testhõmérsékletét az udvaron is, ha olyan baleset éri, hogy
nem mozdítható), fémes kötözõanyagokat (ha valaki égési sérülést szenvedne, ezzel a speciális kötözõvel letakarva a sérült bõrfelületen enyhíthetjük a gyermek fájdalmát). Olyan készítményeket
is kaptunk, melyek alkalmazhatók például méhcsípés esetén. A
vöröskeresztes elsõsegélynyújtó-láda tartalma 200 fõ ellátásához
elegendõ eszközt tartalmaz.
Az önzetlen, nagy értékû felajánlást ezúton is köszönöm az adományozóknak, akik jó szívvel adták át az ajándékot, mosolyogva,
hogy „remélik, nem lesz rá szükség”.

CSIP-CSUP KÉZMÛVESCSODA

December 5-én került megrendezésre A Magyar Kézmûvességért
Alapítvány, az IPOSZ, a BKIK Kézmûipari Tagozata, a Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége és a Ciszterci Egyházközség által kiírt 21. Betlehemi jászol-pályázat válogatott anyagából készült kiállítás megnyitója. Az ünnepségre hivatalos volt az óvodánk székhelyén mûködõ, Csip-csup csodák nevû tehetséggondozó kézmûvescsoportunk is. Igazán büszkék lehetünk az alkotó csöppségekre, mert munkájukkal bekerültek a legjobbak közé, név szerint:
Bakurec Dominika, Dávid Evelin, Enyedi Bernadett, Fürész Orsolya, Kovács Dóra, Németh Ajsa Tamara, Pásztor Lili, Szabó
Molli, Takács Orsolya, Varga Kitti, Zádori Tamara. Felkészítõjük: Toldy Miklósné és Fiserné Farkas Csilla óvodapedagógusok.
A gyönyörû, mézeskalácsból alkotott kép – Betlehemi jelenet:
„Mária a kisdeddel” – megcsodálható vízkeresztig Budapesten a
Néprajzi Múzeumban. Az alkotásról készült fotó pedig bekerült a
szervezõk által kiadott, a legszebb munkákat bemutató 2014-es
Betlehemi képeskönyvbe is.
Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ, Sárbogárdi Zengõ Óvoda
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2014. december 18. Bogárd és Vidéke

A legbiztonságosabb hitelintézetek között
a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet
Háromszáz milliárd forintnyi tõke védi a takarék betéteseit
A Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet tagja lett Magyarország legbiztonságosabban és legátláthatóbban mûködõ hitelintézeti rendszerének, a Takarékszövetkezetek Garanciaközösségének. Az errõl
szóló oklevelet Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében december 10-én Budapesten vette át Horváthné Szöllösy Zsuzsanna, a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet ügyvezetõ igazgatója. Az új betétvédelmi közösségben a takarékszövetkezeteknél elhelyezett megtakarítások gyakorlatilag 100 százalékos védelmet éveznek.
A szektor központi bankja, a TakarékBank Zrt. döntése alapján december 5-én 115 szövetkezeti hitelintézet, köztük a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet részvételével teljes körûen kiépült a takarékszövetkezetek garanciaközössége. A döntés értelmében a Takarékbank, a Szövetkezeti Hitelintézetek
Integrációs Szervezete (SZHISZ) és a takarékszövetkezeti szektor összes tagja – 115 szövetkezeti hitelintézet
– ezentúl egyetemlegesen felelnek egymás kötelezettségeiért.
Az új, minden eddiginél átláthatóbban és biztonságosabban mûködõ betétvédelmi közösség létrejöttét átfogó vizsgálatsorozat elõzte
meg. Ennek célja a szektor átvizsgálása, a múltból örökölt problémák orvoslása, a szabálytalanul mûködõ hitelintézetek kiszûrése volt.
Ez az átmeneti idõszak most lezárult: a garanciaközösséghez csatlakozott intézmények egytõl egyig megfeleltek a vizsgálat szigorú
követelményrendszerének, transzparens és biztonságos mûködésük folyamatos fenntartása érdekében a jövõben egységes kockázatkezelési szabályzatokat alkalmaznak.
A garanciaközösség létrejöttével a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet betéteseinek megtakarításai mostantól gyakorlatilag 100
százalékos biztonságban vannak. Ennek anyagi fedezetét az is biztosítja, hogy az állam tavaly 136 milliárd forinttal növelte meg a szövetkezeti hitelintézetek szavatoló tõkéjét és létrehozta a szövetkezeti hitelintézetek új Tõkefedezeti Alapját. Az új rendszerben az integráció
egésze, illetve minden egyes, a garanciaközösséghez csatlakozó takarék mögött tehát egységesen közel 300 milliárd forintnyi tõke áll.
A garanciaközösség kiépítése mindemellett kulcsfontosságú feltétele a szövetkezeti hitelintézetek egységes piaci fellépésének, piaci bõvülésének, mivel lehetõvé teszi a szektorban lévõ tõkének a jelenleginél jóval hatékonyabb, csoportszintû felhasználását. A takarékszövetkezetek így a jövõben képesek lesznek nagyobb vállalatok, önkormányzatok és projektek hitelezésére is. Az új, hatékony mûködési
modell révén az ország egyik legbiztonságosabb, legnagyobb hálózatával és piaci részesedésével rendelkezõ pénzügyi szolgáltatója
jöhet létre.

