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Minden rendben, mama

Mészöly-gála

Egy 1996-os naplóbejegyzésem véletlenül akadt a kezembe egy
hete, amiben a londoni Rock Circusben tett látogatásomról írok.
Pedig akkor még nem is tudatosult bennem, hogy idén január
8-án 80 éve annak, hogy világra jött Elvis Aaron Presley, egy forradalmi zenei mûfaj megteremtõje. Íme a naplóból egy részlet:

„Rájöttem, hogy Elvis és kortársai a rock and rollal, remegõs
hanggal a kitörni vágyó, elnyomott érzéseket adták ki. A zene érzéseket közöl magasabb hullámokon, de ezeket mindenki képes
fogni, éppen ezért ott is érvényesülnek az erkölcsi, társadalmi,
egyéb határok, tabuk. Régen az érzéseket szép szavakban tálalták, a határok által megszabott hangba öntött érzésekkel. Elvis
forradalma, lázadása, határfeszegetése nem is annyira a dalszövegekben érvényesült, hanem a körítésben: a hangban, ami megvadult, pikáns fûszerré vált. Elvis bemutatása után egy másik szín felé fordult a nézõtér: Mick Jagger hatalmas szája tûnt fel, ábrázolva azt, hogy az érzések teljes gõzzel az újabb zenei és társadalmi
generációval törtek ki a szájon át a lélekbõl. Ez a hippik konvenciókat felrúgó és fricskázó ideje.”
Azóta egyre gyorsabban és folyamatosan változik minden. Az állandó tempóváltás kihívás az egyénnek és a közösségeknek. Keseregõ, nosztalgiázó melankóliában kuksolva beborítanak minket
az újabb és újabb hullámok.
Egy tízgyermekes édesanya (aki közel jár a 60-hoz, de 40-nek néz
ki, és ragyog) éppen egy nevelési dilemmám közepette azt mondta: addig jó, amíg gyermekek vannak. Mellettük, tõlük megtanulható, hogy a hullámok közt hogyan õrizzük meg az egyensúlyunkat.
A gyerekek is csak azokat a „gombokat” nyomogatják az „okosfelnõttekben”, amiket lehet, azaz amikkel dolgunk van. Ha sikerül a robbantókarokat hatástalanítani, állítsuk be csengõhangnak
Elvistõl a Minden rendben, mama (That’s All Right, Mama) címû
számot.
E gondolatokkal kívánok minden kedves Olvasónknak derût és
türelmet az új esztendõhöz!
Hargitai–Kiss Virág

Kossuth-karácsony
Tisztelt Elõfizetõink!
Amennyiben 2015-re is elõ szeretnének fizetni a Bogárd és Vidéke hetilapra, azt megtehetik személyesen, vagy megbízottjuk révén a szerkesztõségben (Sárbogárd, Hõsök tere 12.) hétfõtõl péntekig 8–17 óráig.
Elõfizetési áraink változatlanok: 1 évre (48 lapszám) 7.600 Ft,
1/2 évre (24 lapszám) 4.000 Ft, 1/4 évre (12 lapszám) 2.200 Ft.
Minél hosszabb idõre fizetnek elõ, annál kedvezményesebb
áron juthatnak hozzá a lapszámokhoz.
A Bogárd és Vidéke hetilapot minden csütörtökön személyesen juttatjuk el postaládáikba.
Szerkesztõség
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Karácsonyi készülõdés
a könyvtárban
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Ovisok ünnepvárása
Alapon
Lucázással, betlehemes játékkal, ünnepváró énekekkel készültek
a karácsonyra az alapi óvoda gyermekei, dolgozói és a meghívott
vendégek december 18-án délelõtt. A tornaszobában a szépen
feldíszített karácsonyfa és a Csilla óvó néni által kölcsönzött egyedi betlehemes alkotás teremtett melegséget, de az egész óvoda a
várakozás fényében ragyogott a díszeknek köszönhetõen is. Az
óvodáscsoportok kedves kis mûsora ugyancsak meghittséget és
mosolyt hozott a szívekbe. A lucázók még egy kis búzával is megajándékoztak bennünket.

Könyvek hangulatos közegében alkothattak kicsik és nagyok a
Madarász József Városi Könyvtárban a karácsonyt megelõzõ
szombaton délelõtt. Alkotórészek sokaságából válogathattak a
kézmûveskedõk, s készíthettek ajándékot, karácsonyfadíszt az
ünnepekre. A kreatív munkát elemózsiával is ösztönözték a
könyvtár dolgozói.
HKV

Örömének Miklóson
Egyórás lélekemelõ koncerten töltõdhettünk fel Sárszentmiklóson a katolikus templomban december 18-án, csütörtökön este.
Habár a Sárszentmiklósi Általános Iskola kórusát már hallhattuk
a helyi kórusok karácsonyi hangversenyén néhány nappal korábban, most egészen másként csendültek fel az ott hallott darabok
is. Látszott a gyerekeken, hogy a templomban – e rendezvény
több éves hagyományának köszönhetõen – otthon érzik magukat,
felszabadultak. Éppen ezért igazi örömzenélésben részesítették a
hallgatóságot. Magával ragadó volt a hangulat!

Közös ének foglalta keretbe az estét. A mûsorfolyamban többek
közt karácsonyi népénekek, Bárdos- és Kodály-darabok, Vivaldi-,
Purcell-, Praetorius-szerzemények hangzottak fel, szólisták és
hangszeres fellépõk közremûködésével, akik szemünk láttára nõnek fel és fejlõdnek játékukban is.
Különösen megkapó volt az „A szeleknek élénk szárnyán” címû
kánon furulyakísérettel, amit a diákok szentegyházi barátaikkal, a
„Fili” kórus néhány tagjával a szeptemberi Határtalanul kiránduláson énekeltek együtt, valamint a „Látod újra este van” kezdetû
sláger.
Az est során az 5. osztály betlehemes játéka elevenítette meg Jézus születését, amit Vorozsilnik Anita állított össze és tanított be.
A kórus végezetül már nem csak énekkel, hanem tapsolva, ritmusra mozogva hirdette az ünnep örömét egy néger spirituálét, a
„Yonder Come Day”-t zengve.
Hargitai–Kiss Virág

A fa alá mindegyik csoportnak egy-egy termetes csomagot helyezett a Jézuska.
HKV

Karácsonyi Mészöly-gála

A karácsony elõtti héten rendezték meg a hagyományos Mészöly-gálát. Az alkalomnak a mûvelõdési központ adott otthont.
Az iskola diákcsoportjai: táncosok, énekesek, színjátszósok adták
elõ új koreográfiáikat, darabjaikat. A közönség között szülõk és
nagyszülõk várták nagy szeretettel a gyermekek fellépését. Színvonalas mûsort láthattunk és hallhattunk a karácsony meghitt
hangulatának megalapozásaként.
Hargitai Gergely
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Szakmai nívódíj dr. Németh Gábornak
A megye állatorvosai minden év decemberében összejövetelt tartanak Kulcson. Idén ezen az eseményen dr. Németh Gábor nyugalmazott cecei körzeti fõállatorvos részére adományoztak szakmai nívódíjat, ahol a kollégáját méltató laudációt dr. Móré Attila
mondta. Ebbõl idézünk.
Dr. Németh Gábor nyugalmazott körzeti fõállatorvos Szombathelyen született 1929. július 5-én, földmûves gazdálkodó családba. Az elemi iskola 4 osztályát a Sopron megyei Bõ községben végezte, a gimnázium 8 osztályát pedig Sopronban, mint árvaházi
internátusban lakó növendék. Árvaként nehéz anyagi körülmények között tanult. Állatorvossá 1953. december 17-én avatták.
1953. október 3-án megnõsült, felesége Szabó Teréz. 1954. január
15-én nevezték ki Cecére állami állatorvosnak. Elsõ lakhelyük a
bikaistálló ügyelõi szobája volt. A községen belül négyszer költöztek. Elfogadható lakásuk 1965-ben lett, amikor felesége a gyerekek iskolába kerülése után elvállalta a helyi gyógyszertár vezetését, és beköltözhettek az ott lévõ szolgálati lakásba, ahol 30 évig
éltek, felesége nyugdíjba vonulásáig.
Komoly feladatot, hatósági elfoglaltságot jelentett dr. Németh
Gábor számára a környék kényszervágott állatainak húsvizsgálata, a forgalmazás és a tejüzem ellenõrzése. Ráadásul a járás máso-

West side
Pálfán

A karácsony elõtti hetek izgatott forgatagában különleges estével lepte meg Pálfa
községét a Vándorok táncegyesülete. Közel egy év kihagyás után jelentkeztek új
mûsorral a lányok (és az egy szem fiú),
Bernstein klasszikus musicaljét, a West
Side Storyt vitték színpadra, tanítójuk,
Varga László aktív közremûködésével.

A látványos koreográfia mellett a változatos fényjáték is egyedivé tette a produkciót, így varázsolva egy kis elõkarácsonyi
hangulatot az ünnep elé.
Monhalt Ákos

dik legforgalmasabb rakodóállomása volt a cecei és vajtai. 1957
õszén a községben sertéspestis került megállapításra. A zárlati intézkedések, a sertésforgalom leállítása riadalmat keltettek. Házi
vágást csak elõzetes helyszíni vizsgálat és kedvezõ eredmények
igazolása után lehetett végezni, ami sok pluszmunkát jelentett.
A megalakult új téeszek a régi, volt uradalmi épületekbe, majd az
átmenetinek szánt szerfás épületekbe gyûjtötték össze a különbözõ helyekrõl származó állatokat. Közöttük sok állategészségügyi
gond jelentkezett, fertõzések, parazitás és felnevelési betegségek.
1957 nyarán az ország keleti részein, az Alföldön már jelentkezett
a ragadós száj- és körömfájás. Járványvédelmi feladat végzése céljából gyakran kirendelték az állatorvosokat az ország különbözõ
területeire három hétre.
Dr. Németh Gábor is több kirendelésen vett részt. Volt, ahol õ
volt a védekezés irányítója. Hatósági munkában mindig határozott, kemény, következetes, hajthatatlan, igazságos volt. A cecei
körzetben 37 évet töltött el lelkiismeretes, lelkes munkával.
Dr. Németh Gábornak gratulálunk az elismeréshez!
Szerkesztõség

Okmányiroda és kormányablak
Tapasztalhatjuk, hogy az okmányiroda átköltözött ideiglenesen a régi tanácsháza
épületébe, és nagy átalakulások folynak a
hivatal épületében, az okmányiroda eredeti helyén. Hogy milyen változás várható,
arról Simon Jánost, a Sárbogárdi Járási
Hivatal vezetõjét kérdeztem.

– A két ünnep között az okmányiroda a
volt tanácsháza épületében várja az ügyfeleket a megszokott idõpontban és szolgáltatásokkal. A régi okmányiroda helye építési terület december 27-e óta. Kormányablak fog kialakulni belõle.
– A kormányablak azt jelenti, hogy egy külön kis részleg fog üzemelni, vagy mi észre
sem vesszük a változást, csak maximum
külsõségekben?
– Nemcsak külsõségekben lehet majd a
változást tapasztalni. Hosszabbított ügyfélfogadási idõk lesznek, és több ügyet lehet intézni, mint a klasszikus okmányirodában.
– Mik azok a plusz ügyek, amik itt helyben
is intézhetõk lesznek, és nem kell már
utazni miattuk?
– Nagyon nehéz lenne felsorolni a plusz
ügyköröket, hiszen jelenleg hozzávetõlegesen 250 ügykörrõl beszélünk. Errõl majd
várhatóan márciusban tájékoztatjuk az
ügyfeleket, amikor az okmányiroda meg-

nyílik. Azért nem mennék bele a részletekbe, mert március 1-jétõl változik a járások
hatásköre. Néhány példát kiragadva: családi és szociális támogatásokkal kapcsolatos ügyeket lehet intézni. Az önkormányzatoktól több szociális hatáskört is megkapnak a járási hivatalok.
– Tágasabb lesz az okmányiroda, vagy körülbelül ugyanazon a területen mûködik
majd?
– Ugyanazon a területen fog mûködni,
ahol jelenleg van, illetõleg kialakításra kerül egy irattár és egy bizalmas tárgyaló, az
emeleten pedig egy háttériroda. Megújul a
kormányablak-vezetõi iroda is. Egységes
arculatot kap az ország minden kormányablaka.

– Új munkatársak várhatóan gyarapítják-e majd az okmányiroda létszámát a
bõvülés miatt?
– Nem.
– Mikor léphetünk át a megújult okmányiroda és kormányablak küszöbén?
– Február 28-a a befejezési határidõ. Úgy
gondolom, hogy március közepén már az
új kormányablakban intézhetik az ügyeiket a sárbogárdi járásban élõk.
Hargitai–Kiss Virág
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A RÉGIEK MELLETT AZ ÚJ MATRICATÍPUSOK IS
ELÉRHETÕK LESZNEK JANUÁR ELSEJÉTÕL
Az újév elsõ napjától a megszokott idõalapú matricák mellett (10 napos, havi,
éves) az autósok az új megyei matricát is megvásárolhatják. A megyei matricával egy megye gyorsforgalmi útjai rendkívül kedvezõ, évi 5 ezer forintos
áron használhatók. Az új matricatípus január elsejétõl 1500 helyen lesz elérhetõ az autósok számára.
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nél az útdíjszedési rendszerek 2015.
január elsejétõl esedékes változásaihoz szükséges informatikai fejlesztés a
tervezett ütemben halad. A korábbiak mellett a megyei matrica és más új
matricatípusok (D2, U) a szokott értékesítési csatornákon válthatók meg: a
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatain, az ematrica. autopalya.hu weboldalon, valamint a viszonteladók jelentõs részénél (pl. benzinkutakon).
A megyei matrica 2015. január elsejétõl 1500 értékesítési ponton válik elérhetõvé, ezek listája 2014. december 31-jétõl megtalálható a nemzetiutdij.hu
weboldalon. Február elsejétõl minden korábbi értékesítési ponton meg lehet

majd vásárolni az új matricákat. Átmeneti rendelkezésként azok az autósok,
akik az újonnan díjkötelessé váló szakaszokat jövõ januárban matrica nélkül
használják, mentesülhetnek a pótdíj megfizetése alól, ha legkésõbb február
végéig az adott szakaszra érvényes megyei, vagy országos éves matricát
váltanak.
A rendszeres autópálya-használat egy megyében a korábbi közel 43 ezer forint helyett a jövõ évtõl mindössze 5 ezer forintba kerül, így a munkahelyükre
ingázók, az akár több megyényi távolságból pl. a fõvárosba autózók kiadásai
a töredékükre csökkennek.
Az autósok egyéni kalkulációik alapján mérhetik fel, hogy maradnak a számukra bevált szolgáltatásoknál, vagy az új alternatívával élve csökkentik úthasználati költségeiket. A személygépkocsikra jelenleg is elérhetõ matricatípusok ára egyébként három éve változatlan, és januártól sem emelkedik.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Fõosztály

2015. JANUÁR HÓNAPBAN
AZ ALÁBBI IDÕPONTOKBAN KERÜL SOR
A TÉRÍTÉSI DÍJAK BESZEDÉSÉRE
Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola
Január 12. (hétfõ)
Január 20. (kedd)

7.45–16.30
7.45–11.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Január 13. (kedd)
(Kippkopp Óvodát is)
Január 15. (csütörtök)
(Kippkopp Óvodát is)

Január 14. (szerda)
Január 19. (hétfõ)

Január 16. (péntek)

10.00–11.30

Január 21. (szerda)

7.45–8.30

Zengõ Óvoda Sárbogárd
Január 13. (kedd)

7.45–11.30

Január 15. (csütörtök)

7.45–16.00
7.45–11.30

Szent István Általános Iskola
Január 16. (péntek)
Január 21. (szerda)

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola

7.45–16.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium

7.45–9.30
9.00–10.00

HIRDETMÉNY

Január 19. (hétfõ)
ISKOLÁS IS

7.00–9.00
7.00–9.00
14.30–16.30

Aprajafalva Óvoda (Töbörzsök)
Január 14. (szerda)

14.00–16.00

Pótbefizetés
Január 26-án, hétfõn a Sárbogárdi Polgármesteri
Hivatal fsz. 13. számú irodájában.

AZ IDÕBEN FELFEDEZETT MELLDAGANAT
GYÓGYÍTHATÓ!
A mammográfiás szûrõvizsgálat az Ön életét védi, egészségét szolgálja!
Ha Ön NÕ, Sárbogárdon lakik és a 45. évét már betöltötte, de még nem múlt el 65 éves, és az elmúlt két
évben nem vett részt olyan vizsgálaton vagy beavatkozáson, mely melldaganat szûrésével, kezelésével kapcsolatos, akkor a MammAlba Kft. által mûködtetett szûrõkamionra kap meghívólevelet.
Saját egészsége érdekében, kérjük, vegyen részt a mellrákszûrésen! A melldaganat, ha idõben felfedezik, gyógyítható! A mûtét is kisebb, a kezelések is egyszerûbbek. Ha a daganatnak idõt ad a halogatással, sokkal több lesz a baj vele.
Ha az Ön édesanyja, nagymamája kapott meghívót, mondja el neki, hogy még sokáig szüksége van rá,
hogy félti az egészségét és megnyugtatná, ha elvégeztetné a mellrákszûrést!
Ha Önnek van olyan rokona, ismerõse, aki kapott meghívót, de még nem vett részt a szûrésen, emlékeztesse rá!
A szûrõvizsgálat ingyenes és fájdalommentes!
Sárbogárdon a vizsgálat idõpontja: 2015. január 15-e és 30-a között.
Rendelési idõ: 9–15.30 óráig.
A vizsgálat helye: a mûvelõdési ház elõtt.
Kérjük, mindenki jöjjön el, aki behívólevéllel rendelkezik!
A szûrõvizsgálattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a szûrõállomáshoz bizalommal. Telefonszám:
06 (20) 456 4256.
Õrizze meg egészségét, éljen a lehetõséggel!
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Ezúton tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy
a 2015. évi ütemezés szerint a KÉMÉNY Zrt.
munkatársai a kéményseprõ-ipari közszolgáltatási tevékenységet (kémények ellenõrzése/
tisztítása) a közigazgatási területünkön, Pusztaegres városrészen 2015. január 6. napján
megkezdték és folyamatosan végzik.
A közszolgáltatás során a kémények rendszeres
felülvizsgálata, tisztítása, illetve minden egyéb
szükséges beavatkozás az élet- és vagyonvédelem érdekében történik.
A kéményseprõk minden évben – kéménytípustól függõen – egyszer, vagy többször ellenõrzik, szükség esetén tisztítják a kéményeket.
Az elmúlt években a nem megfelelõ állapotú tüzelõberendezések és kémények miatt az anyagi
károk mellett sajnos több esetben következett
be halállal végzõdõ tragédia. A tevékenységet
szabályozó, a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényben, valamint
a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII.
11.) BM-rendeletben elõírtak alapján a közszolgáltatás igénybevétele kötelezõ. Fentiekre tekintettel kéri a szolgáltató a lakóházas ingatlanok tulajdonosait, használóit és kezelõit, hogy a
KÉMÉNY Zrt. munkatársaiként megjelenõ személyek – személyazonosságuk hiteles és
meggyõzõ igazolását követõen – zökkenõmentes feladatellátását szíveskedjenek biztosítani. A feladat ellátása során a kéményseprõ
minden használatban lévõ, illetve tartalékkéményt tüzetesen megvizsgál. A vizsgálat során
ellenõrzi a kémények állapotát, a szükséges tartozékok meglétét és azok megfelelõségét.
Amennyiben a kéményben a megfelelõ mûködést korlátozó anyag található, azt a kéményseprõ a rendelkezésére álló eszközökkel megkísérli eltávolítani. A munkavégzés során tapasztaltakról, illetve a legfontosabb tudnivalókról a
kéményseprõ a helyszínen írásban és szóban
köteles tájékoztatni az ingatlantulajdonosokat.
A közszolgáltatással kapcsolatban felmerülõ
esetleges észrevételeket a már jelzett címen és
a következõ elérhetõségeken lehet megtenni a
Kémény Zrt. felé:
Telefon: 06 (22) 550 100, telefax: 06 (22) 550
162. E-mail: kemenyzrt@kemenyzrt.hu.
A közszolgáltatóval történõ szíves együttmûködésüket elõre is köszönöm.
Dr. Varnyu Péter aljegyzõ,
hatósági osztályvezetõ
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KÉK HÍREK
Csoportos garázdaság
Sárbogárdon az Ady Endre útról 2014. december 21-én 2 óra 30 perckor arról érkezett bejelentés, hogy az ott található szórakozóhely elõtt többen bántalmaztak egy
férfit. A helyszínre érkezõ egyenruhások
adatgyûjtést követõen K. Gábor 27 éves és
V. Róbert 24 éves sárbogárdi lakosokat
elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, akiket azzal gyanúsítanak a
rendõrök, hogy egy harmadik társukkal
szóváltást követõen bántalmazták a sértettet. A két férfit csoportosan elkövetett garázdaság bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók, harmadik társukat
jelenleg még keresi a hatóság.

Bolti tolvaj
Sárbogáron az Ady Endre úti egyik vegyesboltból 2014. december 24-én 13 óra 40
perckor arról érkezett bejelentés, hogy a
bolt alkalmazottjai tetten értek egy férfit,
aki kávét és szeszes italt kísérelt meg eltulajdonítani. A körzeti megbízott a helyszínen igazoltatta a 36 éves helyi lakost, majd
a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra állította elõ, ahol szabálysértési eljárást kezdeményeztek vele szemben a rendõrök.

Kihûlés fenyegette

HÍREK, ESEMÉNYEK / SPORT
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SÍC – hírek, eredmények
Az idei év elsõ lapszámában a sárbogárdi íjászok szeretettel köszöntenek minden kedves
olvasót, sportbarátot, 1 %-os és jövõbeni támogatóinkat, kívánunk BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT!
Az alábbiakban teszünk rövid 2014-es értékelõt. Múlt évi egyesületi munkánkat a visszafogottság jellemezte. Ez elsõsorban a versenyek látogatottságában mutatkozott meg,
melynek a legnagyobb költségvonzata a nevezési díjak és az utazás). Felszereléseinket
sem sikerült a tervezettnek megfelelõen fejleszteni. 14 fõ versenyzõnk vett részt valamilyen versenyen, közülük többen csak egy-kettõn, vannak, akik több versenyen is, és
vannak olyanok, akik hozzájárultak anyagilag saját versenyzésükhöz.
A múlt évi versenyekrõl 23 db elsõ, 9 db második és 10 db harmadik helyezést hoztunk el.
Az elsõ helyezések között szerepel 3 db országos bajnoki címünk is, melyet Katona Dorottyának (2) és Gilicze Ferencnek köszönhetünk. Ezekkel a bajnoki címekkel az 1992.
évi indulásunktól számolva összesen 95 db OB-címet hoztunk Sárbogárdra.
Ezekhez az eredményekhez nélkülözhetetlen volt a sárbogárdi önkormányzat általi támogatottság, valamint a kedves olvasók és sportszeretõk több éven át nyújtott 1 %-os
felajánlása.
Ezúton kérjük Önöket, hogy a 2015-ös évben is a személyi jövedelem adójuk 1 %-ával támogassák egyesületünket.
Adószámunk: 18491074-1-07.
Nagyon köszönjük!
A Sárréti Íjász Club versenyzõi

Bothúzás Sárosdon
Bothúzó Magyar Kupa vette kezdetét december 28-án a sárosdi mûvelõdési házban, Magyarországon elõször! Az ország több településérõl és külföldrõl is érkeztek versenyzõk,
hogy megmérettessék magukat a versenyen.
A Jakutföldrõl származó sport nagy erõt és technikát igénylõ játék, melyre eredetének
helyén már gyerekkortól készítik fel a versenyzõket. Magyarországra az erõs emberek
szövetsége hozta be a sportágat, és már Jakutföldre is visznek versenyzõket. Itt is súlycsoportok vannak, kivéve a 125 kg feletti versenyzõknél. Ennek megfelelõen Sárosdon
60-70-90-100-120 és 125 kg feletti kategóriában indult 50 jelentkezõ.

A kihûlés veszélye fenyegette azt az 51
éves sárkeresztúri lakost, akire a rendõrök
2014. december 25-én 18 óra 15 perckor
találtak rá magatehetetlen állapotban Sárkeresztúr egyik buszmegállójában. Az
egyenruhások a megelõzés érdekében biztonsági intézkedés keretében azonnal
mentõt hívtak a férfihez. A kiérkezõ mentõszolgálat munkatársai az átfázott személyt a helyszínen ellátták, majd kórházba
szállították.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Birkákat gázolt a vonat
Sárbogárdnál
Birkákat gázolt a Budapestrõl Pécsre tartó
Intercity vasárnap délután Nagylók és Sárbogárd között, a két állomás között emiatt
szünetelt a vonatközlekedés.
A Pécsre közlekedõ Tenkes IC jelentõs,
órás késéssel folytathatta útját, mert az ütközés következtében a vonat mozdonya
annyira megsérült, hogy másikat kellett a
helyszínre küldeni. A Budapest–Dombóvár–Pécs, illetve a Budapest–Szekszárd–
Baja vasútvonalon 40-60 perces késések
voltak.

A verseny menete a következõ: egy kitámasztó eszköz segítségével egymással szembe leülnek a versenyzõk, majd mindkét talpukat jól kitámasztják, és elõre hajolnak a botért,
melyet két kézzel meg kell jól fogniuk. A bíró indítja a versenyt. Egymástól el kell húzni a
botot, a szabályoknak megfelelõ módon. A szabályokat a világbajnokságról hozta el az
erõs emberek szövetségének elnöke, aki fõbíróként és a nagy súlycsoportban versenyzõként is részt vett a rendezvényen.
A versenyen nem volt se nevezési díj, se belépõ – a sárosdi önkormányzat állta a költségeket. Finom ennivalóról a Sárosdi bikák egyik versenyzõje, Várnai Richárd és kedves
családja gondoskodott.
A négyórás versenyt 250 nézõ kísérte figyelemmel, akik a verseny szünetében ki is próbálhatták a bothúzást.

Forrás: index.hu
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Kossuth-morzsák december
December 2-án karácsonyi kézmûvesdélutánt tartottunk. Az iskola összes diákja
megtalálhatta a számára megfelelõ tevékenységet. Sok ötlettel készültünk, melyek
megvalósítása során hangolódtunk az
adventi idõszakra.
A Betlehemi Csillagunk nevet viselõ kiállításon iskolánkból a 10. a osztályban tanuló
diákok vettek rész. Bõrbõl készítettek
Tormáné Varsányi Laura szakmai vezetésével nagyon szép, az ünnephez és a kiállításhoz méltó képet.
December 3-án a TE IS program keretében intézményünk trénere Prohászka
Szandra csapatépítõ foglalkozást tartott a
TE IS csapat tagjainak. A délután felhõtlen, jó hangulatban telt. A gyerekek felszabadultan vettek részt a játékos feladatokban, melyek elõsegítették a csapat mûködésének, szabályainak megismerését.
Rohonczyné Csillag Henrietta

December 5-én érkezett iskolánkba a Mikulás megajándékozni a kisebbeket és ünnepibbé tenni a napot a nagyok számára. A
TE IS csapat tagjai Mikulás-futást és
aerobikot terveztek, melyet ügyes szervezés után meg is valósítottak ezen a napon.
A 9. b osztály utána meg is vendégelte az iskolatársakat.
December 6-án a fogyatékkal élõk világnapja alkalmából tartott ünnepségen a
mûvelõdési házban az 5–7. osztály tanulói

néni vezetésével. Ajándékba búzát is hozhattak, hogy karácsonyra az osztálynak is
legyen Luca-búzája.
Németh Lászlóné

a Plájerné Kolozsvári Tünde által betanított, vidám tánccal léptek fel. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Tóth Grétának a segítségért, mert az õ támogatása és
aktív részvétele nélkül ez a mûsorszám
nem jöhetett volna létre.
December 8-án egy Németh Lászlóné által
összeállított verses–dalos mûsort adtak elõ
az 5–7. osztály tanulói a Református Egyház Idõsek Otthonában Mikulás alkalmából. Az otthon lakói nagy örömmel fogadták a gyerekeket, a mûsor végén megvendégelték õket.
December 11-én az 5–7. osztály könyvtárlátogatáson vett részt, ahol a Zengõ Óvoda
Süni csoportjának Luca-napi mûsorát tekintették meg. Tetszéssel fogadták ügyes
szereplésüket, élvezték a pergõ rigmusokat. Végül kellemes beszélgetés alakult ki
a hagyományokról, népszokásokról Edit

A Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Köznevelés az iskolában címû kiemelt projekt keretében meghirdetett „Mentoráló intézményi mûködés kialakításra” címû pályázat minõsítése alapján a 2014/2015-ös tanévtõl a MENTORÁLÓ INTÉZMÉNY címet nyerte el 2014. október 1-jén. A tanúsítvány ünnepélyes átadására Budapesten
került sor 2014. november 4-én, melyet
Kéri Zoltánné igazgatónõ vett át.
Iskolánk részére az Emberi Erõforrások
Minisztériuma és a Földmûvelésügyi Minisztérium ÖKOISKOLA címet adományozott. Az intézmény 2015. január 1-je és
2017. december 31-e között jogosult az
ökoiskola cím és a logó használatára. Az
oklevelet december 13-án ünnepélyes keretek között Bodokiné Szakács Beáta vette
át.
Köszönettel tartozunk Vajer János úrnak, a
Tailor Tanoda Kft. ügyvezetõ igazgatójának,
aki tanulóinkat megajándékozta az ünnepek
alkalmából. A gyerekek nagy örömmel és kíváncsisággal vették át a csomagokat. Köszönjük!
WJ

Kossuth-karácsony
Immár évenkénti hagyománnyá vált, hogy
a téli szünet elõtti utolsó napon diákjaink
egy nagyszabású ünnepi mûsor keretében
várják, köszöntik a karácsony ünnepét. Az
idei évben 9 órára várta a meghívott vendégeket az iskola apraja-nagyja a mûvelõdési házba. Az alábbi gondolatokkal köszöntött mindenkit szeretettel Magyari
Éva, mielõtt konferálta az egymás után következõ elõadásokat:
„Karácsony megható napja nemcsak a kereszténység, hanem a család, a békesség,
az életbe vetett hit összemberi ünnepe is,
melynek nyugalmát, gyermeki tisztaságú
meghittségét elõször is magunkban kell kialakítani, körülöttünk harmóniát, békességet teremtve, a családban és a nagyobb
közösségben egyaránt. Ha egymást tápláljuk, kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömöt adunk egymás életének,
akkor megértettük a karácsony lényegét.
Õrizzük ennek az ünnepnek a fényét, bár
az utóbbi években mintha ez is fakulna.
Vagy inkább csak nagyon mûvi lett. Ezért
öröm minden alkalom, amit együtt tölthetünk kisebb-nagyobb közösségekben, amikor együtt készülhetünk a szentestére. És
ezért külön öröm, hogy hosszú évek óta a
téli szünet elõtti utolsó napon lélekemelõ

mûsorral köszöntjük mi is a karácsonyt.
Karácsony kapcsán rengeteg szép gondolatot lehet összeszedni, a legfontosabb
mégis az összetartozás érzése. Akár most,
akár 24-én, szûk családi körben akkor lehetünk igazán boldogok és felkészültek a
karácsony szép misztériumának a befogadására, ha örömünket leljük egymásban.
Ennél nagyobb ajándékot nem adhatunk,
és nem kaphatunk. Kívánom ennek megélését valamennyi kedves jelenlévõnek.”
A 7-8. és a 9. a osztály mûsorában a színpadra varázsolt otthon melegét béke és
együttlét öröme lengte körül. Felkészítõ
tanárok voltak: Petõ Aranka, Rohonczyné
Csillag Henrietta.
A 9. e osztály néhány verssel és egy dalocskával köszöntötte a karácsonyt ünneplõket. Felkészítõ tanáruk volt: Vámosi János.
Rénszarvascsapat érkezett a messzi északról, az 1–4. osztállyal. Felkészítõ tanáraik
voltak: Bodokiné Szakács Beáta és Gráczer Lászlóné Babi néni.
Az 5-6. osztály a karácsony meghitt, nyugalmat árasztó, békés hangulatát igyekezett megidézni. Majd egy vidám zene kíséretében énekeltek, táncoltak, mókáztak.

Felkészítõik voltak: Horváth Mónika és
Asbóth Andrásné.
A10. osztály bábelõadással kívánt mindenkinek áldott ünnepeket és boldog új évet.
Felkészítõ tanáraik voltak: Tormáné Varsányi Laura és Plájerné Kolozsvári Tünde.
Operettválogatásra táncolt az 1–4. osztály.
Azt mondják, volt valaha egy korszak,
amely megosztotta a nemzeteket. Mégis,
ha az ember belehallgatott ezekbe a dallamokba, elõbb-utóbb azon vette észre magát, hogy folyton ezeket dudorászta. Ma
már kulturális örökségeink ezek a darabok, melyekbõl sugárzik a magyaros temperamentum, amit be is mutattak a kicsik.
A gyerekeket betanította: Bodokiné Szakács Beáta és Gráczer Lászlóné Babi néni.
Köszönet a sok szép gondolatért, valamint
az élményért mindazoknak, akik részt vettek az ünnepi mûsorban, vagy segítették
annak megvalósítását!
Magyari Éva, WJ
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Tankerületi évzáró
Mezõszilason

Karácsony környékén mindig többet hallani adakozásról, segítségnyújtásról, gyûjtésrõl, az elesettek támogatásáról, mint az év
más idõszakaiban. Ilyenkor még többen érzik azt, hogy nemcsak
kapni, de adni is nagyszerû.

Mégis leírhatatlan számomra az az érzés, amit egy telefonhívás
után éreztem. Ausztriában élõ barátaink kerestek meg bennünket azzal a szándékkal, hogy az én iskolámba járó gyerekeket szeretnék meglepni az ünnepen némi édességgel, finomsággal. Dr.
Miriam Bönisch és dr. Mink Antal orvos házaspár egy kezdeményezést indított, melyben õk és a környezetükben élõk, a kollégák, a munkahelyük, vagyis a steyri kórház dolgozói, a dietachi
emberek, az „Aranysapkás” egyesületbe tartozók és számos magánszemély önzetlenül segített. Pénzt adományoztak iskolánknak, hogy azt mi legjobb belátásunk szerint a gyerekekre fordítsuk karácsonyi ajándékként.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ sárbogárdi tankerületi évzáróját az év utolsó tanítási napjának délutánján, december
19-én tartották a mezõszilasi Németh László Általános Iskolában. Ezen részt vettek a tankerület iskoláinak igazgatói, illetve az
iskolát képviselõ pedagógusok. A meghívott vendégek közt ott
volt Mezõszilas község polgármestere és több helyi vállalkozó,
lokálpatrióta is, akik valamilyen módon segítik az iskola munkáját.
Az iskola énekkarának és drámacsoportjának kedves karácsonyi
mûsora ünnepi hangulatot teremtett.
A vendégeket házigazdaként Zámbó Tibor iskolaigazgató köszöntötte, s fölhasználva az alkalmat, emléklapot adott át az iskola támogatóinak.
Szilágyiné Németh Sarolta tankerületi igazgató a kollégák nevében megköszönte a házigazdának, hogy lehetõséget teremtett erre a közösségépítõ rendezvényre, s röviden szót ejtett az elmúlt év
tankerületi eseményeirõl is.
A hivatalos részt követõ baráti beszélgetéshez kitûnõ vacsorát,
helyi specialitásként vaddisznópörköltet szolgáltak fel, s hozzá a
szülõi munkaközösség asszonyai által hozott finom süteményeket.
A vendégek jól érezték magukat, s azzal búcsúztak, hogy rendszeressé kellene tenni az ilyen összejöveteleket, hogy a szakmai továbbképzések mellett ilyen formában, fehér asztal mellett is találkozhassanak az intézmények vezetõi, pedagógusai egymással.
Hargitai Lajos

JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTELI
A KISGIMIBE
A kezdeményezés elindítása után gyorsan peregtek az események. Rövid idõn belül meg is érkezett a pénz az alapítványunk
számlájára. Az összegyûlt 920 eurót, azaz 275.000 Ft-ot december
12-én írták jóvá a számunkra.
Nagy öröm volt ez! Végre, hosszú idõ óta a karácsonyfánk alá
ajándékok is kerültek! Többféle logikai és táblajátékkal lettünk
gazdagabbak, melyeket egyéb módon nem tudtunk volna megvenni. A játékok mellé mindenkinek osztottunk gyümölcsöket,
édességet, szaloncukrot, ezzel is emelve az ünnep hangulatát és az
apróságok örömét.
Hálával gondolunk az adományozókra, az ismeretlen segítõkre,
akik szebbé tették a karácsonyunkat!
Iványi Zsuzsa, a Sárszentmiklósi Általános Iskola tanítója

Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja:

2015. január 17. 10.00 óra.
JELENTKEZÉSEKET AZ ÍRÁSBELI VIZSGA
IDÕPONTJÁIG ELFOGADUNK.
A leendõ kisgimnazistáknak központi felvételi
vizsgát kell tenniük, ami kétszer 45 perc.
Egy anyanyelvi és egy matematikai
feladatlapot kell megoldani.
A gimnázium honlapján elérhetõek
a korábbi évek feladatsorai:

www.psg.hu
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Mészöly-hírek
Újabb öröm
Iskolánk több éve kapcsolódik be az Arcadia-Reklám Kft. egészséges életmódot népszerûsítõ programjába, melybe a tanulókon
kívül a szülõket is bevonja.

Az idei tanévben a „Nagy vitaminjáték a Marslakócskákkal” címmel meghirdetett pályázaton két különbözõ nehézségû feladat
megoldásával lehetett indulni. Az elsõ feladat könnyebben elkészíthetõ volt. A 3. b osztály lelkes szülõk segítségével vállalta a második kiemelt kreatív feladat teljesítését is. Ötletes és gondosan
kivitelezett pályamunkánk az országos verseny 10 díjazottjának
egyike lett, így a napokban örömmel vehettük át az 50.000 Ft értékû sporteszközt egy különleges oklevél kíséretében, amivel mindenki megkapta a NAGY VITAMINHARCOS címet is.
Ezúton szeretném megköszönni a kitartó gyerekeknek és segítõ
szüleiknek a sok munkát!
Horváthné Horváth Irén osztályfõnök, 3. b

Kirándulás a jászfényszarui
SAMSUNG-gyárba és Smart Schoolba
Ökoiskola lévén mindent megteszünk környezetünk védelméért.
Gyûjtjük a PET-palackot, papírt, aludobozt, használt elemet és
mobiltelefont. Részt veszünk a PontVelem programban is,
amelynek segítségével nagyszerûen mûködik a szelektív gyûjtés.
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Az idei évben 25 hetes használt mobiltelefon-gyûjtõ bajnokságot
rendeztek a PontVelem iskolák számára, amelyre beneveztünk
mi is. A verseny 18. hetében az elsõs Móré Zita – nagymamája és
szülei segítségével – annyi használt telefont adott le, hogy sikerült
a heti versenyt megnyerni. Így 25 rendszeresen gyûjtõ diák kirándulhatott a jászfényszarui SAMSUNG high-tech gyárába és iskolájába.
A látogatás érdekesnek bizonyult, nem mindennapi dolog ugyanis bepillantani egy high-tech üzembe. Elsõként látványos körsétában volt részünk (különösen azt figyelembe véve, hogy külsõs ember nagyon ritkán tévedhet be egy ilyen helyre). A szalag egyik végén még csak alkatrészeket láttunk, a másik végén viszont már
csomagolt, szállításra kész tévék sorakoztak. A gyerekeknek nagyon tetszett, hogy a földön mindenfelé ezüst csíkok húzódtak.
Hamar ki is derült, hogy ezek mire valók: önjáró robotok jártak
ezek mentén fel-alá, az alkatrészeket szállítva a szükséges helyekre.

A gyárlátogatást követõen egy finom ebéd után vendégek voltunk
Magyarország elsõ „okos” iskolájában, a világviszonylatban is
egyedülálló Samsung Smart School-ban, a digitális oktatás világában. Itt egy teljesen új tanítási és tanulási módszerrel ismerkedtünk meg. Ebben az iskolában nincsenek könyvek, füzetek, íróeszközök, csak interaktív tábla és táblagépek. A gyerekeknek nem
okozott problémát a tantermek felfedezése.
Köszönjük Zitának és szüleinek és persze a többi szorgos gyûjtõmunkát végzett tanulónak, hogy részesei lehettünk az élményekkel teli, érdekes kirándulásnak!
A kirándulók nevében: Toldi Lászlóné

Cecei sulibörze
Mûfüves labdarúgópálya
Cece Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar
Labdarúgó Szövetséghez a társasági adókedvezménybõl finanszírozott labdarúgópálya-építési programra. Ennek keretében az
önkormányzat 10 %-os önrész mellett elnyerte egy 20x40 méteres
alapterületû, mûfüves labdarúgópálya megvalósításának költségeit. A képviselõ-testület döntése alapján a létesítmény a Cecei
Általános Iskola területén került kivitelezésre, mivel így a helyi
sportegyesület tagjain kívül az iskolai tanulói is használni tudják
nap mint nap, ami nagyban fokozza a pálya kihasználtságát. Az új
sportpálya kivitelezése november végén kezdõdött meg és december második hetében meg is történt a mûszaki átadása. A beruházás keretében egy csapadékvíz-elvezetõ rendszerrel, palánkkal, labdafogó hálóval és esti világítással felszerelt sportpályával
gazdagodott a település, amelynek hasznát minden sportolni vágyó környékbeli élvezheti. Jelenleg próbaüzem folyik, amely során az iskola diákjai lelkesen tesztelik a létesítményt, de termé-

szetesen a Cecei Polgári Sport Egyesület korosztályai is nagy
élvezettel próbálják ki az új pályát. A sportegyesület és az általános iskola az új esztendõ elején szeretné hivatalosan is birtokba
venni a pályát, amelyet egy családi nap keretében szeretnének felavatni.
Cecei iskola
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LAPZÁRLAT
Szerkesztõségünkben az elmúlt év folyamán is termett néhány
érdekes elírás (mint a cím is mutatja), illetve humoros szójáték, helyzet, amiket összegyûjtöttünk, és most egy kicsit
megbolondítva közreadunk, sok szeretettel.

Pfff...
Agylókon lámapaláz tört ki. A vasútvonalon átmenõ lámaszállítmánytól származó betegség nem súlyos lefolyású. A településen az ellenszer árának összegyûjtésére bált rendeznek, ahol
kényeztetõ szolgáltatásokkal is várják a vendégeket.
***
Ügyfél: – Jó napot kívánok! Jó helyen járok?
Mi: – Ez a Bogárd és Vidéke kiadó.
Ügyfél: – Hétvégére is kiadó?
***
Bevont pedagógusok is fellépnek a jótékonysági rendezvényen. Az majd csak a helyszínen derül ki, hogy ét-, vagy kakaós
tejbevonóba mártották-e õket.
***
Hogyan bírságolja meg a rendõr a Family Frostos kocsit?
„Szólj anyádnak, hozzon pénzt!”
***
Az ökomenikus alkalom keretében babtisták hirdették a
szentírásnak a természet védelmét kifejezõ üzenetét. Egyúttal
poszthumusz kitüntették dr. Som Csombort áldozatos tevékenységéért.
***
Két párt közös jelölteket állít. Az együttmûködés célja, hogy a
településen megfordítsák a leszakadás folyamatát, a közbiztonság romlását, és mindent megtesznek azért, hogy a munka,
az anyagi gyarapodás ne csak a kiváltságosok, hanem minden
lakó számára elérthetõ legyen.
***
Elkezdhették esõnapjaikat a gyerekeink az iskolában.
***
Egyik ügyfél egy másik, vendéglátós ügyfélnek: – Tessék mondani, a gyros itt cocahúsból van?
***
A korábban a szerkesztõség udvarán kapirgáló tyúkok pár kilométerrel odébb költöztek, egyik munkatársnõnk édesanyjához, aki Hargitai újságíró tyúkoknak nevezte el õket, mert minden lábas jószágának ad nevet. Mi ezt továbbgondoltuk, s arra
jutottunk, hogy a Hargitai újságíró tyúkok ereiben vér helyett
tinta folyik, és nem tojnak, hanem körmölnek.
Szerkesztõség
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Bemutatás a templomban

Olvassunk egymásnak!

Turvey Apátság (Anglia) bencés nõvéreinek
kortárs alkotása

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére, az idén 16. alkalommal, felolvasást tartunk a Madarász József Városi Könyvtárban.

Családi portré
Mit mond a mûvész? Mit mondanak az
alakok? Általában ezeket a kérdéseket
vizsgálom a mûvészi alkotások elemzésénél. A „Bemutatás a templomban”
címû képen elõször az élénk színek ragadnak meg, és arra késztetnek, hogy
az alakokra figyeljek, mit is akarnak õk
mondani.
Mária szomorúan tekint a két galambra
– megtisztulási áldozatára. Figyeljék
meg, milyen finoman öleli õket magához, talán elmerengve rendeltetésükön. Vajon gyermeke életét és
halálát láthatta bennük? József, az apa elfogadást, megértést sugall – s mindez egy kreatív mûvész néhány ecsetvonásából világossá válik. Anna, az idõs prófétaasszony egész életét a böjtölésre és
imádságra szánta. Valamiféle elégedettség az, amit a szeme pillantásában és szájának állásában látok? Lukács elmondja, hogy
amint meglátta a gyermeket, prófétálni kezdett róla (Lk 2,38).
Valószínûleg egész lényével erre készült.
Miközben a családi portré a gyermek miatt készült, Simeon a központi alak, aki kezében tartja. Nem volt õ sem pap, sem próféta,
csak egy odaszánt ember, aki egy ígéretet kapott: mielõtt meghal,
meglátja a Messiást (Lk 2,26). Nem csoda hát, hogy oly büszkén
tartja ölében a gyermeket. De leginkább a szemei beszédesek.
Egyenesen rám tekint. Mintha ezt mondaná: Én tudom! És egy
kérdést intéz felém: Te is tudod?
Mona Bagasao Cave

KAPHATÓ
Hargitai Lajos
VÁNDORLÁSOK
KÖNYVE
címû kötete
kapható a
szerkesztõségben
2.500 Ft-os áron.
„Mögöttünk örök csend, elõttünk is örök csend, és létünk rövid idejét úgy kell
leélnünk, hogy a futó pillanat boldogságával töltsük be a csend egész
megmérhetetlen ürességét.”
(Alekszej Nyikolajevics Tolsztoj)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk,

VIRÁG JÓZSEF
2014. december 14-én, életének 63. évében elhunyt.
Végsõ búcsút tõle – akaratának megfelelõen –
szûk családi körben veszünk
a sárbogárdi Huszár-temetõben,
2015. január 23-án, a családi sírnál.

2015. január 31-én (szombaton) az alsó tagozatosokat
délelõtt 9 órától, a felsõ tagozatosokat és felnõtteket
délután 13 órától várjuk.
Idén a 10 éve elhalálozott Kertész Erzsébetre emlékezünk. Várjuk mindazoknak a tanulóknak és szüleiknek, ismerõseiknek,
nagyszülõknek, felnõtt olvasóinknak a jelentkezését, akik szívesen vállalják, hogy Kertész Erzsébet ifjúsági regényeibõl egy rövid
(max. 3 perces) részletet felolvassanak.

További információ és irodalom a könyvtárban kérhetõ.
Jelentkezési határidõ: 2015. január 23. (péntek). Jelentkezni lehet személyesen, vagy levélben a Madarász József Városi Könyvtár címén: Sárbogárd, Hõsök tere 16., telefonon a 06 (25)
508 570-es ill. a 06 (70) 338 5153-as számon, vagy a következõ
e-mail címen: ditti57@freemail.hu.
A résztvevõk emléklapot kapnak. Mindenkit szeretettel várunk!
Madarász József Városi Könyvtár

Köszönjük a támogatást!
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda dolgozói és gyermekei nevében köszönetemet fejezem ki azoknak, akik az elmúlt idõszakban hozzájárultak ünnepeink szebbé tételéhez.
Az intézmény valamennyi óvodájában lelkes szülõk vettek részt
az ünnepek elõkészítésében: dekoráció- és ajándékkészítésben,
az adventi vásárok lebonyolításában. Öröm volt nézni a velük
együtt készített sok szép ajtó- és ablakdíszt, koszorút. A díszek
megvásárlásával is óvodánkat, csoportjainkat támogatták „az érdeklõdõ vevõk”, mert az ebbõl befolyt összeget is óvodáinkban
megvalósuló programjainkra fordítjuk.
Köszönjük a felajánlott fenyõfákat, igazán nagy örömünkre szolgált, hogy ezzel is meghitté tették óvodáinkban az ünnepet.
Ezúton szeretném megköszönni azoknak is a támogatást, akik
adójuk 1 %-át óvodás gyermekeinknek ajánlották. Az alapítványok közremûködésével játékokat tudtunk vásárolni a karácsonyfák alá.
Továbbá külön köszönöm azoknak a szülõknek a segítségét, akik
az ünnepre szánt, pénzbeli adományaikkal lehetõvé tették, hogy
az ajándékok között értékes fejlesztõ játékokkal is meglephettük
a gyermekeinket. Köszönjük a felajánlott társasjátékokat is azoknak a szülõknek, akik angyalka módon a fa alá csempészték – az
utolsó pillanatban névtelenül – az oviba járó gyermekeknek az
ajándékot.
Köszönjük a sok finomságot (mézeskalácsokat, linzert), amit a
nagymamák és anyukák sütöttek, ezzel is ápolva az ünnepi hagyományainkat mindegyik óvodánkban.
Boldog, sikerekben gazdag új esztendõt kívánunk minden családnak és támogatóinknak!
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda dolgozói nevében:

A gyászoló család
Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ
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Templombúcsú Szentmiklóson – szovjet módra
(1944. év eseményei a községben – a Sárszentmiklósi Historia Domus alapján)
Az elkövetkezõ sorokban Sárszentmiklós,
ezen belül a Szent Miklós püspök oltalma
alatt álló római katolikus plébánia történetét szeretném bemutatni 1944 augusztusától
decemberéig a Sárszentmiklósi Historia
Domus alapján.
A Historia Domus (magyarul Háztörténet)
az egyházi intézmények, plébániák, rendházak történetét leíró mû, elsõdleges forrása
az ilyen irányú kutatásoknak. Vezetése a
plébános, a házfõnök feladata. Stílusa naplószerû, a történéseket a korábbi annalesekhez (~évkönyvek) hasonló módon, naponkénti bejegyzések formájában tárgyalja. Témája változatos, a köztudomású történelmi
eseményektõl kezdve a szertartások heti
rendjén keresztül az új kántor választásának
részletes, több oldalon keresztül tartó taglalásáig számos leírás található benne, ami
érinti a plébánost, vagy az egyházközséget.
A sárszentmiklósi Historia Domus kéziratos
formában maradt ránk, a tárgyalt korszakban Tar János plébános, címzetes esperes
vezette.
A címben megnevezett események tárgyalását egy rövid hadtörténeti áttekintéssel szeretném bevezetni.
A II. világháborúban a közeli Székesfehérvár – 1944. december 22-ei elsõ szovjet bevételét követõen – egészen 1945. március
22-éig folyamatos harcok színtere volt, ez
idõ alatt hatszor cserélt gazdát. Ennek következtében a körzetébe tartozó Sárszentmiklós is megszenvedte az itt megrekedt
front viszontagságait. Decemberben német
és magyar részrõl a Dél Hadseregcsoport 72.
hadteste alá tartozó 23. német páncéloshadosztály és a 20. magyar gyalogoshadosztály,
szovjet részrõl pedig a III. Ukrán Front alá
beosztott 31. szovjet gárda-lövészhadtest
egységei folytattak harcot Sárszentmiklós
környékéért. Januárban a Konrad III. fedõnevû hadmûvelet részeként a német IV.
SS-páncéloshadtest jobb szárnyán támadó 3.
páncéloshadosztály nézett szembe a falut
kézben tartó, fentebb említett szovjet erõkkel.
A tárgyra térve a sárszentmiklósi Historia
Domus szókimondó, szemléletes leírásai,
melyek betekintést engednek a kor hangulatába, így emlékeznek a történtekrõl:
„Ma elvitték a templomunk 117 kg-os Szent
Miklós-harangját. A békét hirdette, és a halál csöve lesz az is.”
Így kezdõdött Sárszentmiklóson a II. világháború. A mindenkori plébános által vezetett Historia Domus szerint 1944 augusztusában már állandó légiriadók zavarták meg a
mindennapokat, a vasárnapi miséket Shvoy
Lajos székesfehérvári megyéspüspök engedélyével este tartotta Tar János plébános a
katolikus templomban. A közelgõ hadi állapot miatt az általános iskolai beiratkozást is
elõrehozták augusztus elejére, de a tanítás,
szokás szerint, szeptember elején kezdõdött
meg. A plébánost, Tar Jánost 1944. szeptember 5-én egészségügyi üdülésre küldte az orvosa Balatonfüredre, de ezalatt is tájékozódott a hadi helyzetrõl: „Szeptember folya-

mán is állandóak a légitámadások. 20-án éjjel Székesfehérvárt támadják meg elõször.
Nagy pusztításról érkezik jelentés.” Október
12-ei hazatérte után így folytatta az atya: „Az
oroszok rohamosan közelednek. Már az Alföldre érnek. Október 12-én angolszász repülõk géppuskáznak a falu határában Rétszilas felé. Áldozatok vannak.”
„A falu teli van magyar, német katonasággal.
Október 15-én Horthy kormányzó fegyverszüneti kérelmét olvassa be a rádió. Mentõakcióját azonban a németek meghiúsítják.
Horthyt és kormányát elfogják és Szálasit ültetik a szerencsétlen ország élére nyilaskeresztes pártjával. A háború folyik tovább,
esõs õszi napok siratják szegény hazánkat.”
A front már a Duna-Tisza között van. „Idehallatszik az ágyúzás.” A plébánost betegsége miatt eddig kisegítõ Bázai Istvánt ideggyengesége miatt elhelyezték, helyére pár
hétre Barbély Pál hitoktató érkezett Székesfehérvárról. Ez mindenképpen szerencsés
fordulatnak mondható, fõleg Bázai szemszögébõl, ismerve az elkövetkezendõ hónapok megpróbáltatásait.
„Folytonos a légiveszély, úgyhogy a rádió
már nem is jelzi külön.” Az amerikai légierõ
folyamatosan bombázta a közeli Székesfehérvárt, amibõl a helyiek tanúsága szerint
Sárszentmiklósnak is kijutott pár töltet. A
ledobott bomba repeszei egy kútkáván lévõ
deszkába fúródtak, ami mellett ott állt a történetet mesélõ Farkas István, a most 88 esztendõs templomatya, akinek szerencsére
semmi baja nem esett.
Polgári menekülõk hosszú sora vonult át a
falun észak felé a közeledõ oroszok elõl,
szembe pedig magyar–német katonai csapatok masíroztak a front irányába. Vasárnaponként katonamiséket tartott a szentmiklósi plébános, felkészítve õket a harcra.
A kántort is behívták katonai szolgálatra, a
templomban próbálták õt helyettesíteni,
több-kevesebb sikerrel. „November 28-án
érkezik a rettenetes hír, hogy Pécsnél áttört
az orosz Dunántúl területére. Nagy csapatszállítmányok, különösen tankcsapatok rohannak át a községen, hogy feltartóztassák
az orosz elõrenyomulást,” de nem sokkal
Sárszentmiklós alatt visszafordultak.
December 2-án kiürítési rendeletet adnak ki
a faluban. Jönnek az oroszok! Nagy volt a tanácstalanság, a plébánián is sokan kérdezõsködtek, mit csináljanak. A válasz határozott:
„Maradunk! Hacsak puskával nem kergetnek bennünket, nem megyünk!” Eközben
„hosszú kocsisorok, tankcsapatok, bizonytalanság felé hajszolt munkaszolgálatos-tömegek vonulnak, özönlenek át a falun.” A következõ nap december 3-a, 1944 adventjének elsõ vasárnapja; az új egyházi év elsõ
napján „sápadt emberek éneklik a templomban az adventi énekeket.”
A plébánián elszállásolt kormánymegbízottat még aznap, december 3-án este 8 órakor
felszólították az azonnali indulásra, mert
már „Alapon van az orosz!” Tömeges visszavonulás indult az éj leple alatt. Másnap, december 4-én kora reggel a falu felett süvítõ

töltetek hangjára ébredt Sárszentmiklós. Az
Alap környékén folyó harcokat támogató tüzérség ugyanis a határban állította fel ágyúit.
„A plébánia megtelik olyan családokkal,
akik itt keresnek menedéket a közeledõ
harcvonal bizonytalanságában.” Ezen a reggelen elmaradt a mise, mivel attól tartott a
plébános, hogy észreveszik a toronyban lévõ
német megfigyelõt, és így tüzérségi célponttá válik a templom. Egész napos csatazaj
morzsolta a falusiak idegeit. December 5-én
ugyanaz volt a helyzet. A káplán, Barbély Pál
ennek ellenére kimerészkedett a temetõbe,
ahol eltemetett két, a falu határában hõsi halált halt honvédet. Délelõtt találat érte a falu
szélére települt német üteget. Olyan robbanást idézett elõ a találat, hogy a már elõbbiekben említett templomatya látta a fölszórt
földfelhõt a falu másik felébõl. Este az aknák
már a faluban csapódtak be, a plébánia környékén is néhány. Eközben folyamatos és általános visszavonulás zajlott a fõúton észak
felé. Éjjelre abbamaradt a harci zaj, gyanús,
nyugtalanító csend telepedett Sárszentmiklósra.
December 6-án, a Szent Miklós-búcsú reggelén hozzák a hírt a plébániára: hajnali 2
körül bejött az orosz. A fõúton hosszú sorban vonultak a 31. szovjet gárda-lövészhadtest katonái észak felé. „Reggel már ismét
van szentmise, bucsunapi szentmise. A
templom sértetlen.”
Az elsõ oroszok a szertartás után jelentek
meg a plébánián. Tar János plébános így írja
le a történteket: „Az irodába rejtett Oltáriszentség elõtt breviáriumoztam [=zsolozsmázni, a papok mindennapi imáját imádkozni], amikor hallom, hogy berontottak. Kisiettem, hogy amennyire lehet, tompítsam kutatási vágyukat, de azok nem sokat törõdnek
senkivel és semmivel, durván morogva járják
körül a szobákat: Német van?” Persze nem
volt. Pár apróságot elloptak, az ez ellen tiltakozó plébánost a sarokba lökték egy gyertya
mellé, hogy inkább imádkozzon, õket hagyja
békén. Elõkerült egy kézigránát és pár pisztoly is, hogy nyomatékosítsa a katonák szavait. Barbély káplánt és a folyosón lévõ két
férfit, akik családjukkal együtt itt kértek menedéket, behajtották a káplán szobájába,
ahol pisztollyal integettek, hogy kérik az órákat. A fenyegetettek egyike, egy nyugalmazott honvéd fõhadnagy bizonygatta, hogy
most vitte el az órákat egy román járõr, amire aztán bosszúsan abbahagyták a követelõzést. Furcsa módon kifelé menet a szovjet
katonák kezet fogtak mindenkivel és biztatták õket, hogy ne féljenek… Késõbb, „a délelõtt folyamán egy csürhe jön autókkal és az
udvaron telepednek le. Mindent körülmatatnak, vinni akarnak.” Mikor megtalálták
és feltörték a borospincét, délutánig ott ittak
és mulattak. Tar János plébános szavaival élve:
„Így értük meg Sárszentmiklóson Szent Miklós napját”
Varga Mátyás, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem 3. éves hallgatója
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Palacsinta firenzei módra
Hozzávalók: 3 db tojás, 800 g konzervparadicsom (2 x 400 g), 150 g
spenót (bébispenót), 125 g ricotta, 125 g frissen reszelt parmezán
sajt, 100 g finomliszt, 125 ml tej, 3 ek olvasztott vaj, 1 csipet frissen
reszelt szerecsendió, só és frissen õrölt fekete bors ízlés szerint.
Melegítsük elõ a sütõt 180 fokra. Vajazzunk ki egy sütõtálat.
Fonnyasszuk meg a spenótot kevés vízben 2-3 perc alatt. Csöpögtessük le és vágjuk össze. Keverjük össze a spenótot, a ricottát, 1
tojást, 60 gramm parmezánt és a szerecsendiót, majd sózzuk, borsozzuk. Keverjük össze a maradék 2 tojást, a tejet és a vaj felét, sózzuk, majd szórjuk bele a lisztet is, és készítsünk belõle lágy tésztát.
Süssük meg a palacsintákat a szokásos módon, majd mindegyikbe
töltsünk kevés spenótos keveréket, és tekerjük fel. Tegyük a palacsintákat az elõkészített tálba, locsoljuk meg paradicsomszósszal,
és szórjuk rá a maradék reszelt parmezánt. Körülbelül 20 percig
süssük, amíg arany színt nem kap. Forrón tálaljuk.

Karfiolbundában sült csirkemell
Hozzávalók: 1 közepes db karfiol, 80 dkg csirkemellfilé, só ízlés
szerint, 5 ek napraforgóolaj, 1 teáskanál fokhagymapor, 0,5 dl víz,
2 dl fõzõtejszín, 2 ek tejföl, 1 db tojás, 3 közepes db újhagyma, 10
dkg füstölt sajt, 2 ek napraforgómag.
A karfiolt rózsáira szedjük, sós vízben megfõzzük (vigyázva, hogy
ne essen szét), és leszûrjük. A csirkemellet felszeleteljük, sózzuk,
olajjal kikent tepsibe fektetjük, meghintjük fokhagymaporral, aláöntjük a vizet, és fóliával letakarva sütjük. A fõzõtejszínt kikeverjük a tejföllel és a tojással. Hozzáadjuk a felkarikázott újhagymát a
zöldjével együtt, a reszelt sajtot, és ízlés szerint sózzuk. A húst kivesszük, elosztjuk rajta a karfiolt, a tejfölös keverékkel leöntjük,
alufóliával letakarva visszatesszük sülni kb. 20 percig. A fólia eltávolítása után megszórjuk napraforgómaggal, és további 10 percig
még sütjük.

Karaj savanyú káposztával sütve
Hozzávalók: 80 dkg sertés rövidkaraj (8 szelet), 50 dkg savanyú
káposzta, 25 dkg bacon, 25 dkg csípõs kolbász (félszáraz), 60 dkg
burgonya, 2 közepes db alma, 2 db paradicsompaprika, 4 közepes
fej vöröshagyma, 0,5 dl napraforgóolaj, só ízlés szerint.
Az almát, a krumplit, a hagymát, a paprikát duci gerezdekre vágjuk, a kolbászt karikázzuk, a szalonnát nagyon vékonyra szeljük. A
tepsi közepét kirakjuk a szalonnával. Ráfektetjük a hússzeleteket,
arra a káposzta felét. Kirakjuk a kolbászkarikákkal, rátesszük a káposzta másik felét és beborítjuk szalonnacsíkokkal. Köré rakjuk a
krumpli-, hagyma-, paprika- és almagerezdeket, megsózzuk és
olajjal locsoljuk. Forró sütõbe téve, közepes állásnál lassan sütjük,
hogy jól összeérjenek az ízek, azaz lassan piruljon.

Csokihabos
A mártogatáshoz: 20 dkg babapiskóta, 3 dl víz (langyos, vagy
feketekávé), 40 g instant kávé, 2 ek sütõ rum, 2 teáskanál cukor (a
feketekávéhoz). A csokihabhoz: 0,5 l tejszín (cukrozott), 1 púpozott ek porcukor, 2 púpozott ek cukrozatlan kakaópor, 1 csomag vaníliás cukor. A csokimázhoz: 1 púpozott ek cukor, 1 púpozott ek cukrozatlan kakaópor, 3 evõkanál víz, 5 dkg vaj.
A langyos vízben elkeverjük az instant kávét, cukrot, rumot. Kávé
helyett kakaóba is lehet mártogatni: 3 dl tej + 2 teáskanál instant
kakaó. A babapiskótákat hármasával beleforgatjuk a kávéba, vagy
a kakaóba, és egy tálban szorosan egymás mellé lerakjuk. Arra
azért vigyázzunk, hogy ne ázzon szét a babapiskóta. A tejszínhabot
keményre felverjük a hozzávalókkal. A csokihabot elsimítjuk a babapiskótákon. A csokimázhoz valókat egy kis lábasban felmelegítjük annyi víz hozzáadásával, hogy kicsit folyékony legyen. Levesszük a tûzhelyrõl. Elkeverjük benne a vajat. Fakanál, vagy ecset
segítségével még melegen rácsurgatjuk a habra. Tegyük a hûtõbe
minimum 1 órára, de minél tovább hûtjük, annál finomabb lesz.
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Na, ezt is megértük! Egy évvel idõsebbek lettünk. Próbálom nyomozni a lelkemben, hogy mennyiben jó vagy rossz ez nekem. Szép
napos a reggel, tiszta a levegõ. Rendesen reggeliztem, a lakás kellemesen fûtött. Tudtommal mind egészségesek vagyunk, az unokáim megjöttek külföldrõl. A pénz persze, hogy kevés, de ezt már
nyolcvan éve megszoktam. Akkor hát mi a bajom?
El kell képzelnem például, ahogy a hétéves kislány a repülõgép
romjai között átmászik négy hozzátartozója holttestén, és bozótos mezõn keresztül, mezítláb, véres lábbal és véres arccal elvánszorog a legközelebbi házig, s ott elmondja, mi történt. Vagy
ahogy eloltják a tüzet a szerelõaknában, és ott hullát találnak. A
hírszolgálat természetesen beszámol ezekrõl az esetekrõl, minden rosszat azonnal közhírré tesznek. Nem ez a dolguk? Nem
hozhatják a nagyvilág tudomására, hogy iksz család a meghitt újévi vacsorázása után vidám társasjátékkal töltötte az estét. Hírértéke csak a rossz dolgoknak van. Nem mellõzhetik pontosan közölni, hogy hányan haltak meg az ukrajnai fronton, hányadik fiatalt lõtték agyon a rendõrök Amerikában. Meg kellett továbbá
tudnom, hogy Ausztráliában a hatóságok képtelenek megbirkózni a bozóttüzekkel, már égnek az emberek házai is. És hát ugye a
tüntetések! Emlékszem, hogy fiatal koromban Rómában, a Piazza Navonán (ez ott egy hosszúkás tér négy szökõkúttal) mennyire
elcsodálkoztam, hogy egy emelvényen egy hosszú hálóinges ember dühösen beszélt az összegyûlt tömegnek valamirõl. Nem tudok olaszul, az érdeklõdésemre valaki, aki tudott ezen a nyelven,
elmondta, hogy valami adózási problémáról van szó. Nem fért a
fejembe, hogy a szónok miért van hálóingben, és miért hallgatja õt
elég nagy tömeg. Akkoriban Magyarországon nem létezett tüntetés. Be volt tiltva. Aki tüntetni mert, azt elõször jól meggumibotozták, aztán lecsukták. Furcsa, de nekem ott Rómában ez az
egész azt a tanulságot kínálta, hogy abban a városban sok a hülye
ember. Dehogy merném ugyanezt a pestiekrõl is elmondani!
Nekik valószínûleg alapos okuk van arra, hogy a fõváros különbözõ terein hangosan kinyilvánítsák nemtetszésüket. Az azonban
biztos, hogy ezzel nem járulnak hozzá az én lelki nyugalmamhoz.
Na, de a szabadság országa nem egy nyugodt hely, igaz?
Van aztán más nyugtalanító dolog is. A bevásárlóközpontban elnéztem a különbözõ fagylaltokat, csemegéket, és azzal a nyugodt
tudattal mentem tovább, hogy ezeket nem engedhetem meg magamnak az adott vagyoni helyzetemben. Volt idõ, mikor vásároltam fagylaltot. Továbbá részesültem például kafetériában (fizetés fölötti pluszjövedelemben), most meg nem. Mi van itt? Levettem ott a polcról egy folyóiratot, amely a magyar milliárdosokat
tárgyalja. Ott a fényképük is. Mindegyikük vagyonát több milliárdra becsülik. Milliárd, az ugye ezer millió. Föl sem tudom fogni.
Borzalmas gondolat fordult meg a fejemben. Lehet, hogy az én
fagylalttalanságom, kafetériátlanságom összefügg a milliárdosok
számának örvendetes szaporodásával?
Nyugi! Minden téren nyugi!
L. A.

Heti idõjárás
Megenyhül az idõ. Péntekre virradó éjszaka egy változó halmazállapotú
csapadékot adó csapadékzóna érkezésére számítunk, északkeleten inkább
hó hullhat, másutt viszont vegyes csapadékra, havas esõre, ónos esõre,
majd reggeltõl egyre inkább esõre kell számítani. Péntek napközben felszakadozhat a felhõzet, majd estétõl ismét egyre többfelé kezdõdik csapadék,
ami zömmel már esõ lesz. A szombati esõ után vasárnap a magasban zajló
lehûlés hatására egyre többfelé a havazás is megjelenhet. A nyugatias szél
gyakran megélénkül, idõnként meg is erõsödik, fõként pénteken és hétfõn
néhol viharos lökések is lehetnek. Jelentõsen megenyhül az idõ, hétvégén
átmenetileg még az éjszakák is fagymentesek lesznek a legtöbb helyen,
napközben pedig délnyugaton, nyugaton akár 10 fok fölé is melegedhet a
levegõ.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 48.
Ha én zászló volnék…
Soha ilyen jól nem éltünk. Hétvégén étteremben ebédelünk a családdal, ha úri kedvünk úgy tartja, és meg is tesszük. Az állomási restiben isteni finom a húsleves, rántott szelet krumplival, uborkasalátával. Ha
a Béke étterembe megyünk, akkor rántott
májat kérünk hasábburgonyával. A bundája reccsen a fogunk alatt, belül omlós, friss.
Amikor a számlát kérjük, Stern Sanyi bácsi,
a fõnök udvarias meghajlással érdeklõdik,
hogy ízlett-e a vasárnapi ebéd. Boldog kádári békeévek.
Látványos eredményeket hoz az új gazdasági mechanizmus. Mindenkinek van valami mellékes munkája. Nekünk is vannak
nyulaink, csirkéink, hobbikert a Videotonnál. Nagy a család, mégis mindenre futja.
Nemcsak a mezõgazdaságban, iparban, de
a kultúrában is egyre jobban mennek a dolgok. A politikai életben meghatározó szerephez jut a Pozsgay-vonal. A kultúrában
szinte egyik napról a másikra országos támogatottságot kap az a munka a közmûvelõdésben, amit mindeddig sok konfliktus
árán Sárbogárdon is végzek. Látva az eredményeket, egyre többen támogatják törekvéseinket. És nemcsak az itteni és a környékbeli értelmiség, a mûvelõdési közösségek, vagy az ifjúság, de szinte az egész helyi
közösség figyel arra, hogy mi történik a kultúrházban. A gazdasági vezetõk mind gyakrabban fogalmaznak meg kritikát a hivatali
pártbürokráciával, az úgynevezett „fizetett
forradalmárokkal” szemben. Könnyebb az
életem azáltal, hogy a közvetlen felettesek,
a város vezetõi is egyre nyíltabban utasítják
vissza a tevékenységünk ellen irányuló támadásokat. A mûvelõdési központ szakmailag jól mûködik, gazdaságilag eredményes. Ahogy Béla mondja: „Fut a szekér!”
Az informátorokon keresztül ugyan továbbra is minden a tudomására jut a politikai apparátusnak, ami a nyilvános és a zártkörû rendezvényeken történik, de egyre
kevesebb eszközük van arra, hogy elõzetesen operatív eszközökkel beavatkozzanak,
vagy bármit megakadályozzanak, akár egy
rendezvény betiltásával, vagy egy meghívott vendég kitiltásával – mint az még nem
is olyan régen a Találkozások sorozatban
Csoóri Sándor meghívásának lemondatásakor megtörtént. Utólagos retorziót sem
tudnak már alkalmazni a szervezõkkel
szemben. Ha rendszerellenes kijelentések
hangzanak el, a spicliktõl másnap reggel
ugyan az asztalukon van másnap reggel a
jelentés, de csak sóhajtozhatnak fölötte.
A nemzeti ébredés jeleként mind több szó
esik a határon kívüli magyarokról, Erdélyrõl, Trianonról, a nemzeti öntudatról. A
Találkozások sorozatban bátran hívhatok
már ellenzéki, tûrt, tiltott gondolkodókat,
mûvészeket, költõket, írókat.
Az 1987. december 31-ei szilveszteri rendezvényünkön éjfélkor a pohárköszöntõ
után a kultúrházban szórakozó fiatalok
kezdeményezésére vagy százan kivonulunk

a Petõfi-emléktáblához. Ott rám testálják a
szónok szerepét. Beszélek Petõfi hazafiságáról, majd elénekeljük együtt a Himnuszt.
Nem jönnek se a rendõrök, se a munkásõrök, hogy szétzavarják az illegális szervezkedést, pedig az éjszakai ügyeletes munkásõr látja a pártbizottság ablakából, ahogy
Kossuth-nótákat énekelve gyertyákkal vonulunk. A rendõrautó is eltûnik a térrõl, s
nem jön vissza késõbb se.
A Találkozások sorozatban Bródy János
dalát a közönség az elõadóval együtt énekli:
„Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék,
Minden áldott éjjel fényben megfürödnék,
És ha egyszer engem lánckerék taposna,
Alattam a föld is sírva beomolna.”
Korábban ez az esemény felért volna egy
rendszerellenes tüntetéssel, most következmény nélkül marad. Néhány évvel korábban rendõrségi kihallgatásra citáltak
volna. Most félrenéznek, mintha nem történt volna semmi.
A felettesem, az új tanácselnök sem a politikai hatalomnak kiszolgáltatott bizalmi
pártkáder. Szalai István személyében többdiplomás, másfél évtizedes tanácsi gyakorlattal rendelkezõ, nagy tudású szakember
került a város élére, aki nem rejti véka alá a
véleményét a politikai hatalmasságok elõtt
sem.
Október 23-ára egy nyugatnémet énekkart
várunk a sárbogárdi kórus vendégeként.
Fogadásukra kitesszük a mûvelõdési központra a nyugatnémet és a magyar zászlót.
Nem gondolunk semmi rosszra. Egy óra
múlva Szalai Pista jön át hozzám. Hamiskásan tekint rám:
– Az isteneknek odaát nem tetszenek a
zászlók a kultúrházon. Takács Pista dühöng. Nem tudom, hogy mi köze hozzá, de
gyere, menjünk át, mondja el, hogy mi
nyomja a szívét – jegyzi meg maliciózusan.
Rózsika fogad bennünket.
– Az elsõ titkár elvtárs várja magukat, tessék, fáradjanak be hozzá! – csicsereg szívélyesen, s nyitja az ajtót. – Takács elvtárs!
Szalai elvtárs és Hargitai elvtárs megérkeztek.
– Küldje be õket! – hangzik bentrõl a mord
válasz.
A köszönésünkre sem válaszol. Egybõl a
tárgyra tér:
– Hogy merték kitenni azokat a zászlókat a
kultúrházra?
– Titkár elvtárs, azért, mert egy német kórus jött vendégszerepelni Sárbogárdra – felelem. – Tudnia kell errõl, hiszen Ön is kapott meghívót a rendezvényre.
– De hát kitették a magyar zászlót is, maguk szerencsétlenek!
– Miért baj az? – kérdezi hangjában rejtett
cinizmussal Szalai Pista.
– Nem tudják, hogy szombaton lesz október 23-a? – kérdez vissza dühösen az elsõ
titkár.
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– Na és, mi van október 23-án? – adjuk a
hülyét Pistával egymásra nézve.
– Ne szórakozzanak itt velem! Hát az
1956-os ellenforradalom kitörésének az
évfordulója. Maguknak ez nem mond semmit?
– Mond, persze, hogy mond. Hogyne mondana! – felelem. „Értse, ahogy akarja”,
gondolom magamban. – De mi köze a kórustalálkozónak ehhez?
– Hát a nemzeti zászló! – csap az asztalra
dühösen. – Jó, hogy lyukat nem vágtak a
közepébe! El sem tudják képzelni, hogy
micsoda botrány lesz itt, ha a megyei elvtársak megtudják, hogy október 23-án Sárbogárdon a mûvelõdési házon a nemzeti zászló lobog.
Ekkor durran be Szalai Pista feje. De ez nála másképp van, mint nálam. Nem indulatos. Hideg nyugalommal leveszi a szemüvegét, a zsebkendõjével kimérten törülgeti, közben nagy levegõt véve alulról fölfelé
sandítva ránéz Takácsra, majd megszólal:
– Titkár elvtárs! Kit érdekel, hogy mit gondolnak errõl valakik ide negyven kilométerre! Ez kulturális rendezvény, amiben
nincs semmi politika. Egy ország kulturális
küldöttségének akkor is meg kell adni a
kellõ tiszteletet, ha ez valakiknek nem tetszik. Nem vesszük le a zászlókat, ezt vegye
tudomásul, és erre nem utasíthatnak bennünket, mert a pártbizottság állami szerveket nem utasíthat.
A titkár némán kapkod levegõért, nem tud
mit válaszolni. Ennyiben maradunk: nem
vesszük le se a magyar, se a német zászlót a
kultúrházról.
A találkozó délutánján megérkeznek a
vendégek. Megcsodálja a bogárdi nép a németek klímás autóbuszát. Ez egészen más,
mint a mi füstokádó, öreg Ikaruszaink.
Még tévé és videomagnó is van benne, hogy
út közben ne unatkozzanak az utasok. A
mûsor után az elõcsarnokban rendezett
közös vacsoránál a vendégeink meglepetéssel szolgálnak. Egy hordó igazi bajor
sört gurítanak be, amit aztán a vacsorát
szervírozó pincér üt szakavatottan csapra.
Áhítattal megkóstolja. Elismerõen csettint, majd az elsõ teli poharat a kezembe
nyomja:
– Ezt kóstold meg! Ilyet még biztosan nem
ittál! A rothadó kapitalizmusban tudnak
sört fõzni! – jegyzi meg rezignáltan.
Nem vagyok különösebben oda a sörért, de
hát a vasfüggönyön túlról jött, s ez kíváncsivá tesz. Nagyon friss, nagy habot vet a sör a
pohárban, s bukik belõle kifelé. Talán
egyenesen a sörgyárból hozták. Egy korty,
aztán még egy, s glutty, le az egész.
– Fantasztikus! – tör ki belõlem az elismerõ
csodálat. Krémesen, lágyan csúszik le a nemes ital a torkomon.
Így történik, hogy a rothadó kapitalizmussal az elsõ élményszerû kapcsolatom egy
pohár príma bajor sör által esik meg.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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VIII. forduló

szabadrúgása. 27. perc: Flõgl közeli fejesét
Szauervein a mezõnybe öklözte. 28. perc:
letámadott a Kike, azonban Barabás lövése mellé ment gólhelyzetben. 26. perc: Kiss
erõs lövését védte Németh. 28. perc:
Szauervein alakított nagyot. 32. perc: Horváth T. került gólhelyzetbe, de Szauervein
a helyén volt. 33. perc: Huszár fejesét biztos kézzel húzta le Szauervein. 36. perc:
Jancski lövése a kapu elõtt suhant el. 37.
perc: Barabás észrevette, hogy Németh
kint áll a kapuból, emelése elkerülte a kaput. 38. perc: Kulcsár estében a kapu fölé
lõtt. 38. perc: Horváth D. a félpályát
átlépve, lövésre szánta el magát, a labda
akadálytalanul a kapuban kötött ki. 39.
perc: Dévényi nagy helyzetet hagyott ki.
Nagy iramú, sportszerû mérkõzést játszott
a két csapat. Gyõzött a szerencsésebb!
Góllövõk: Horváth T., Horváth D. 2, Dévényi, ill. Hajdinger, Kulcsár.

Extrém–Sárkeresztúr Kike
4:2 (3:2)

Sárszentmiklós Öfi–
Twister Galaxy 5:3 (2:1)

Vezette: Farkas J.
Extrém: Németh – Huszár, Flõgl, Horváth
T., Horváth D.
Csere: Dévényi.
Sárkeresztúr Kike: Szauervein – Kulcsár,
Hajdinger, Geiger, Barabás.
Csere: Horváth, Jancski, Kiss, Szakács.
1. perc: Horváth T. fejelt kapu fölé. 4. perc:
Horváth T. lövése a kapuban kötött ki, 1:0.
5. perc: Geiger lövése elkerülte a kaput. A
másik oldalon Huszár lövése is. 6. perc:
Horváth D. lövése okozott gondot
Szauerveinnek, másodszorra megfogta.
Geiger sérülése okozott gondot. Állt a játék! Sajnos az elsõ diagnózis Achilles-ínszakadást prognosztizált. Mentõ szállította kórházba. Zoli! Mielõbbi felgyógyulást.
8. perc: Hajdinger lövését Németh bevédte. Kicsúszott kezébõl a labda, 1:1. 9. perc:
szabadrúgáshoz jutott a Kike. A labda mögé Kulcsár állt, akinek lövése érintés nélkül a kapuban kötött ki, 1:2. 12. perc: Huszár perdített kapu mellé. 13. perc: letámadott az Extrém. Szauervein hibáját Horváth D. használta ki, 2:2. 16. perc: szép,
korszerû támadás végén Dévényi lõtt gólt,
3:2. 17. perc: Szakács lövését Németh csak
lábbal tudta szerencsésen hárítani. 18.
perc: Horváth D. lövését Szauervein a mezõnybe rúgta. 21. perc: Németh nagyot védett. 23. perc: most nem sikerült Kulcsár

Vezette: Farkas J.
Sárszentmiklós Öfi: Sipõcz – Tóth, Palotás, Baki, Kelemen.
Csere: Deák, Dombi, Mikuli (Miklósi Béla), Németh.
Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Kaló,
Szabó, Simon.
Csere: Kristóf, Szántó, Palásti.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Piros lap: Tóth, ill. Bognár.
Góllövõk: Baki, Deák 2, Dombi Z., Kelemen, ill. Szabó, Palásti, Simon.

VII. forduló
Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza–
Sárszentmiklós Öfi
8:1 (5:1)
Spuri–Sárkeresztúr Kike
2:5 (1:1)
Extrém–Twister Galaxy
4:2 (1:1)
Tabella
1. Extrém
2. Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza
3. Sárkeresztúr Kike
4. Sárszentmiklós Öfi
5. Twister Galaxy
6. Spuri

7

6 1

- 33:19 19

7
7
7
7
7

5
4
3
1
1

1
3
4
6
6

1
-

48:13
25:16
17:27
18:45
9:36

16
12
9
3
3

Góllövõlista
1. Bor I. József, Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza, 14 gól.

Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza–Spuri 7:3 (3:0)
Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza: Farkas
– Magyar, Vinklmann, Bor II., Bor I.
Csere: Mihalkó, Rehák.
Spuri: Kiszl – Bereczki, Imre, Böröndi,
Huszár.
Csere: Czeiner, Banda, Bozsoki, Fésû,
Schmidt, Zámbó.
1. perc: Bor I. lövését Kiszl a mezõnybe
ütötte. 2. perc: Böröndi szorongatott helyzetben kapu mellé lõtt. 3. perc: Bor I. lövése a kapufáról kifelé csorgott. Böröndi lövését viszont Farkas ütötte ki. 4. perc:
Vinklmann kapáslövése a kapufáról a me-

zõnybe vágódott. 5. perc: Simon alig lõtt a
kapu mellé. Bor I. sem találta el a kaput. 6.
perc: Bor II. kapu mellé lõtt. 8. perc: Imre
erõs lövése kerülte el a kaput. 9. perc:
Czeiner gólhelyzetben kapu mellé perdített. 10. perc: Bor I. szabadrúgása a sorfal
mellett ment el, a meglepett Kiszl lábáról a
kapuba pattant, 1:0. Ezután Böröndi percei következtek; egymás után maradtak ki
az adódó helyzetek. 21. perc: Bor II. lövésével szemben Kiszl tehetetlen, 2:0. 22.
perc: Bor I. szerzett labdát, és Kiszl mellett
a kapuba gurított, 3:0. Kezdés után Bor II.
góljával már 4:0. 25. perc: Rehák hagyott ki
nagy helyzetet. 28. perc: Zámbó egyéni akció után szépített, 4:1. 29. perc: Magyar lövését Kiszl csak kiütni tudta. 30. perc: Banda alig lõtt a kapu mellé. 31. perc: Fésû lövése is elkerülte a kaput. Az ellentámadás
után Bor I. átadásából Magyar szerzett
gólt, 5:1. 33. perc: Bor I. átadása elcsúszott
Mihalkó lába alatt. 35. perc: Rehák lövése
a kapuban, 6:1. Na, erre már megjött az
Apa hangja! 36. perc: Bor I. lövése kapu
fölé szállt. 37. perc: Farkas és Rehák hibáját Böröndi használta ki, 6:2. 39. perc:
addig totojáztak a Cosa védõi, míg Imre
lövése a kapuban, 6:3. 40. perc: most a
Spuri védõi nem figyeltek, Bor II. emelése
után 7:3.
Az elsõ játékrészben jól tartotta magát a
Spuri. A második félidõ elején eldöntötte
a három pont sorsát a Cosa.
Góllövõk: Bor I. 2, Bor II. 3, Magyar, Rehák, ill. Zámbó, Böröndi, Imre.
Tabella
1. Extrém

8

7 1

- 37:15 22

2. Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza

8

6 1

1 55:16 19

3. Sárszentmiklós Öfi

8

4 -

4 22:30 12

4. Sárkeresztúr Kike

8

4 -

4 27:20 12

5. Twister Galaxy

8

1 -

7 21:50 3

6. Spuri

8

1 -

7 12:43 3

Azonos pontszám esetén az egymás elleni
eredmény dönt!
Góllövõlista
1. Bor I. József, Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza, 16 gól.
Gróf Ferenc
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Ismét döngött
a palánk
A 24. szilveszteri kosárlabdakupa apropóján Botka Istvánt, a rendezvény egyik szervezõjét kaptam mikrofonvégre két meccs között.
– Rengetegen jöttek el az idén, ahogy láttam, legalábbis a padok
tele vannak. Összesen hány csapat és résztvevõ tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt?
– 7 csapat, körülbelül 80 játékos jelezte részvételét és érkezett a
rendezvényre. Sárbogárdról a mi fiataljaink közül is be fognak
mutatkozni néhányan az idei kupán.
– Ezek azok a fiatalok, akiket utánpótlásnak neveltek?
ezt követõen a döntõbe jutásért és a harmadik helyért folyik keresztjáték, valamint hozzátartozik a rendezvényhez a kupa utáni
vacsora a Korona étteremben, ahol segítõinket, támogatóinkat is
megvendégeljük.
– Kik vesznek újként részt a kupán?
– Az a társaság jött össze, akik a korábbi években is. De meg kell
említeni az Aranyifjakat, akik az elsõ kupa óta rendszeres résztvevõi a tornánknak.
– Lesz-e nagymérkõzés?
– Két komoly mérkõzéssel kezdõdött a torna: a Bombers és a
Mainstream feszült egymásnak, illetve a második mérkõzésen a
Konstruktor és a Vasöntöde csapata. Õket a megyei bajnokságról
is ismerhetjük.

– Igen, akiket három évvel ezelõtt kezdtünk el edzeni. Néhányan
már eljutottak arra a szintre, hogy felnõttek közt is egy picit bemutatkozzanak. Idén õsztõl elkezdtük a Mészöly Géza Általános
Iskolában a 8-9 éves korosztály indítóképzését, õket szeretnénk
indítani.
– Egy csapatban fognak mérkõzni, vagy beosztjátok õket felnõttek mellé?
– Mellettünk fognak egy-két percre érvényt szerezni maguknak,
bízunk abban, hogy sikeresen. Felnõtt mezõnyben önállóan még
nem tudnának helytállni.
– Mik a nap tervei a csapatmérkõzéseken kívül?
– Csoportmérkõzésekkel kezdünk, majd dobóverseny-selejtezõ
lesz (3 pontos dobóverseny, 9 labdával, fél perc idõegység alatt),

– Milyen formában van most a sárbogárdi csapat?
– Mindenképp helyt szeretnénk állni, a késõbbiekben pedig a szerencsén is múlik, hogy melyik csapat meddig tud eljutni a kupán.
Hargitai–Kiss Virág

24. „Szilveszter Kupa” kosárlabdatorna
Méltó évzárása volt a Sárbogárdi Kosárlabda Clubnak december
végén, amikor is megrendezték a 24. év végi kupájukat.

lépett a Bombers, a Mainstream Express, a Hétfõ Este, a Kicsi
Hópelyhek és az örökös kuparésztvevõ Aranyifjak.

Nagy elõkészületeket tapasztalhattunk már a reggeli órákban.
Helyükre kerültek a graffititáblák, reklámmolinók, egy kis büfé is
összeállt, megszólaltak a hangfalak a közkedvelt kosaras slágerekkel. Külön meg kell említenünk az állandó lemezlovasunkon,
Flórin kívül Dj Kispeppinót és Peppinó „Nagy Világ Crú”-t, akik
bakelitlemezekrõl emelték a sportnap színvonalát.

A kora délutánra tervezett hárompontos dobóverseny selejtezõire nagyszámú nevezés érkezett. Egyenként mindenkinek 9 labda
kosárba juttatására volt lehetõsége egy perc alatt. Hármas döntõben végül a sárbogárdi csapat oszlopos tagja, Németh Krisztián
bizonyult a legjobbnak.

9 órakor kezdetét vette az ünnepélyes megnyitó, melyen dr.
Sükösd Tamás méltatta az egyesület hagyományait. Most sem
maradt el a megemlékezés az egyesület elhunyt tagjairól. Biztató
jövõképpel gazdagodtunk; lehetséges, hogy a következõ kupát
már az új csarnokban játszhatjuk. Legalábbis több szól mellette,
mint ellene.
A csoportmeccsek sorozatát a kis késéssel megérkezõ Vasöntöde
csapata játszotta a Konstruktorral, majd szépen sorban pályára

Az elõdöntõk párosítása: Bombers–Kicsi Hópelyhek, majd Vasöntöde–Mainstream Express. A sok sérülttel felálló Hópihék becsülettel küzdve végül nem jutottak a döntõbe, de a harmadik helyet megszerezték. A Bombers viszont hengerelt a döntõben és ismét bajnok lett, megérdemelten. Azt hallani, hogy jövõre sokan
meg szeretnék szorítani õket...
A torna legjobb játékosa Bödös Ákos lett (Bombers).
Jövõre a 25.!
Szervezõk
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Január 10., SZOMBAT
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 Az ember bolygója 9.55 Pecatúra
10.25 Két duci hölgy 11.10 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89
12.45 Három nagymamám volt 13.10 Kislány, nagylány 14.50 Egy nap 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 A keresztapa 0.45 A belsõ kör
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 10.00 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.15
Teleshop 11.10 Kalandor 11.30 A’la CAR 12.00 TRENDmánia 12.35 Havazin 13.10
Dr. Csont 14.05 Szerelemben, háborúban 16.05 Poseidon 18.00 Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.05 Doktor Szöszik 20.45 A nagyon nagy Õ 22.45 Végsõ állomás 3.
0.25 Africa Race – Irány Dakar! 0.45 Egy asszony élete 2.45 Az éden titkai 4.00 Tuti
gimi 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 9.45 Egészség Klinika 10.15
Asztro-világ 11.20 A Jetson család 12.55 Villám Spencer, a karibi õrangyal 14.00
Walker, a texasi kopó 16.05 A fantasztikus négyes és az ezüst utazó 18.00 Tények
19.00 Amikor megállt a Föld 21.05 Kényszerleszállás 23.50 Kegyenc fegyenc 1.50
Sportos 2.00 Doktor D 2.50 Pan Am 3.35 A férjem védelmében 4.20 22-es körzet –
A bûn utcái 5.10 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 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Január 11., 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 9.30 Engedjétek hozzám
9.40 Megkeresni az embert 9.50 A sokszínû vallás 10.05 Evangélikus magazin
10.30 Református ifjúsági mûsor 10.40 Portréfilm Halász Béla református püspökrõl 11.05 Mai hitvallások 11.30 Az utódok reménysége 12.00 Hírek 12.05 Virágzó
Magyarország 12.30 TS – Sport7 13.25 Tokió 50 14.20 Öltések közt az idõ 15.55
Trükkös trió 17.25 Játékidõ 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.25 Rómának
szeretettel 22.15 A Lényeg 22.50 A kilencedik légió 0.30 Legjobb szándék
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 8.45 A pingvin és a varázskavics 9.55
Egészségkalauz 10.20 Teleshop 11.10 A Muzsika TV bemutatja: Mert mindenkiben
van muzsikus lélek! 11.40 4ütem 12.10 XXI. század – A legendák velünk élnek
12.40 Házon kívül 13.05 Tuti gimi 14.05 Dr. Csont 16.10 Rendõrakadémia 2. 18.00
Híradó 18.50 Salt ügynök 20.35 A tenger vadjai 2. – A zátony 22.10 Halálos hajsza
0.15 Africa Race – Irány Dakar! 0.35 Portré 1.10 A zsaruk becsülete 3.25 Gálvölgyi-show 4.00 Reflektor 4.20 Barátok közt 4.50 A vihar
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 9.00 Babavilág 9.25 Több mint testÕr
9.55 Asztro-világ 11.00 Stílusvadász 11.25 Stahl konyhája 11.55 Monk – Flúgos
nyomozó 12.50 Villám Spencer, a karibi õrangyal 13.55 Walker, a texasi kopó
15.55 Amikor megállt a Föld 18.00 Tények 19.00 Rising Star 21.40 Az egyetlen
23.20 Propaganda 0.25 Csak a szerelem kell 2.35 Sportos 2.45 Kasszasiker 3.35
Békétlen békítõ 4.25 Bazi nagy görög élet 5.00 Csapdába csalva 5.25 Családi titkok
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 Baptista istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 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
21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Január 12., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Egy szabad ember – Találkozás Vukán Györggyel 13.10 Roma magazin
13.40 Domovina 14.10 Magyarlakta – vidékek krónikája 15.05 Zorro 15.55 Charlie,
majom a családban 16.45 Híradó+ 16.55 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40
Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 Kékfény 21.25 Római helyszínelõk 22.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek 23.15 Aranymetszés 0.05 Lola
0.45 Család-barát 2.20 Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.35 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 13.00 Reflektor 13.15 Fókusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50 A vihar 15.40 Szombat esti láz – A nagy félrelépés 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15 Balhé Bronxban 22.55 Híradó 23.30
Reflektor 23.50 Piszkos csapat 1.40 Az éden titkai 3.15 Gálvölgyi-show 4.00 Reflektor 4.20 Barátok közt 4.50 A vihar
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 12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 15.00 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Az elnök árnyékában 22.30
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Halálfutam 2. 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.50 Astro-világ 2.50 Elit egység 3.50 Sue Thomas – FBI 4.35 Aktív 5.00 Csapdába csalva 5.25 Családi titkok
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 13.26 Zene 13.30 Az evangélikus 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 21.48
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

Január 13., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 Barangolások öt kontinensen
14.10 Gasztroangyal 15.10 Zorro 15.55 Charlie, majom a családban 16.45 Híradó+
16.55 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10
Sporthírek 20.30 Grand Hotel 21.20 Zûrös szívügyek 22.10 Az Este 22.45 Híradó
22.55 Sporthírek 23.00 Csendes gyarmatosítók 23.30 Apolka – Egy emlõdaganatos nõ története 0.05 Lola 0.50 Család-barát 2.25 Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.35 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 13.00 Reflektor 13.15 Fókusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50 A vihar 15.40 Szombat esti láz – A nagy félrelépés 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15 A mentalista 22.10 Híradó 22.40 XXI.
század – A legendák velünk élnek 23.15 Reflektor 23.35 A mentalista 1.15
EgészségKalauz 1.45 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.10 Az éden
titkai 4.00 Reflektor 4.20 Barátok közt 4.50 A vihar
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 12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 15.00 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Euro túra 23.25 King &
Maxwell 0.25 Tények 1.10 Aktív 1.30 Sportos 1.40 Astro-világ 2.40 Zsaruvér 3.25
Telitalálat 5.00 Csapdába csalva 5.25 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 13.29 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 21.49 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

Január 14., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.35 Útravaló 13.50 Európai
szemmel 14.20 Grand Hotel 15.10 Zorro 15.55 Charlie, majom a családban 16.45
Híradó+ 17.00 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó
20.10 Sporthírek 20.30 Cédrusliget 21.20 Szabadság tér ’89 22.05 Az Este 22.40
Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 Zsidók és muszlimok – Távol és mégis oly közel
23.55 Lola 0.40 Család-barát 2.15 Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.35 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 Reflektor 12.55 Fókusz 13.20 Éjjel-nappal Budapest 14.30 A vihar 15.15 Szombat esti láz – A nagy félrelépés 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15 Szulejmán 22.25 Híradó 22.50 Házon
kívül 23.25 Dumapárbaj 23.45 Reflektor 0.05 A jeti bosszúja 1.40 Furcsa páros 2.25
Az éden titkai 3.10 Gálvölgyi-show 4.00 Reflektor 4.20 Barátok közt 4.50 A vihar
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 12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 15.00 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25 Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Hal a tortán
21.35 Men in Black – Sötét zsaruk 23.25 Hawaii Five-0 0.25 Tények 1.10 Aktív 1.30
Sportos 1.40 Astro-világ 2.40 Túlvilági papa 4.00 Sue Thomas – FBI 5.00 Csapdába
csalva 5.25 Családi titkok
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
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 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 17.50 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 21.48 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Január 15., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 13.00 Kvartett 13.25 Székelyföld gyöngyszeme 14.05
Cédrusliget 14.55 Zorro 15.40 Charlie, majom a családban 16.30 Híradó+ 16.45
Lola 17.30 Szerencse Híradó 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora
19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 A rózsaszín párduc 2. 22.05 Az Este 22.35 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 A rejtélyes XX. század 23.25 Történetek a nagyvilágból
23.55 Lola 0.40 Család-barát 2.15 Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.35 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 12.55 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Éjjel-nappal Budapest 15.00 A vihar 16.05 Salamon király kincse 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15 CSI: Miami helyszínelõk 22.15 Híradó 22.45 CSI:
A helyszínelõk 23.55 Reflektor 0.10 Odaát 1.10 Titkok otthona 1.55 A’la CAR 2.20
Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.20 Barátok közt 4.50 A vihar
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 12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 15.00 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Az indíték 22.30 NCIS 23.30
Életfogytig zsaru 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.35 Sportos 1.45 Astro-világ 2.45 Kegyetlen játékok 3. 4.05 Sue Thomas - FBI 5.00 Csapdába csalva 5.25 Családi titkok
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
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 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 17.50 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 21.49
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

Január 16., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma kultúra 13.00 Esély 13.35 Két duci hölgy 14.10 Az ember bolygója
15.05 Zorro 15.55 Charlie, majom a családban 16.40 Híradó+ 16.55 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 Öltések közt az idõ 22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 Egy lányról 0.35
Lola 1.20 Család-barát 3.00 Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.35 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 12.55 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Éjjel-nappal Budapest 15.00 A vihar 16.05 Salamon király kincse 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15 Szerelemben, háborúban 22.10 Híradó 22.40 Gyilkos elmék 23.40 Reflektor 0.00 Havazin 0.35 Kalandor 1.00 Kemény motorosok
1.55 4ütem 2.25 Az éden titkai 4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
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 12.45 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 15.00 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Hancock 23.25 Grimm 0.25
Tények 1.10 Aktív 1.30 Sportos 1.40 Astro-világ 2.40 Combat Hospital – A frontkórház 3.30 Sue Thomas – FBI 4.20 Emlékezz, Reina 5.15 Babavilág 5.35 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 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 13.28 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50 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 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57
Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

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.
Január 9., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Hit Gyülekezete – Surjányi Csaba elõadása (ism. 232p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 „Az Úrtól van e
dolog” – A Jákob házaspár 50 éve 1-2. rész (ism. 125p), 20 éves a Gerlice
2. rész (ism. 60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Január 10., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 „Az Úrtól van e dolog” – A Jákob házaspár 50 éve
1-2. rész (ism. 125p), 20 éves a Gerlice 2. rész (ism. 60p) 18.00 Lapszemle
19.00 Téli muzsika (ism. 60p), Márciusi séta és ünnepség (ism. 77p), 20
éves a Gerlice 1. rész (ism. 60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Január 11., V: 7.00 Heti híradó 8.00 „Az Úrtól van e dolog” – A Jákob házaspár 50 éve 1-2. rész (ism. 125p), 20 éves a Gerlice 2. rész (ism. 60p)
14.00 Téli muzsika (ism. 60p), Márciusi séta és ünnepség (ism. 77p), 20
éves a Gerlice 1. rész (ism. 60p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és
0.00 Heti híradó
Január 12., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Alapi óvodások karácsonyi mûsora (18p), A Kossuth iskola karácsonyi mûsora (49p), A violinosok karácsonyi koncertje Sárbogárdon (40p),
Alapi orgonakoncert (85p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Január 13., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Karácsonyi Mészöly-gála (60p), Katolikus karácsonyi koncert Miklóson (63p), Kórusok karácsonyi koncertje (103p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Január 14., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Alapi óvodások karácsonyi mûsora
(18p), A Kossuth iskola karácsonyi mûsora (49p), A violinosok karácsonyi
koncertje Sárbogárdon (40p), Alapi orgonakoncert (85p) 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Január 15., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A 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

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)
Vágóhíd–Kinizsi út közötti járdán találtak egy kulcscsomót. Átvehetõ a szerkesztõségben, nyitvatartási idõ szerint.
Árpád-lakótelepen egyedi gázfûtéses lakás kiadó. 06 (30) 225 9437 (6005496)
Lakás kiadó Sárbogárdon 06 (70) 637 2874
Mozgóbolti árusításra megbízható agilis, kereskedelmi végzettséggel és B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ munkatársat keresek sárbogárdi telephellyel. Telefon: 06 (70) 255 0088 (6004589)
Mozgáskorlátozott idõs asszony keres megbízható gondozó személyt. 06 (25) 462 113 (6005680)

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091

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

ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
06 20 367 2785

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.

Sárbogárd, Vasút út 2. szám alatt
kétszintes, 340 m2 alapterületû,
SZOCIÁLIS ÉS IRODAÉPÜLET
KIADÓ.
Telefon: 06 20 9361 577
ADMINISZTRÁTORT KERES
sárszentmiklósi telephelyû
egyéni vállalkozó,
SZÁMÍTÓGÉP-KEZELÉSBEN
JÁRTASSÁG SZÜKSÉGES.
NAPI 4 ÓRÁS, RÉSZMUNKAIDÕS
FOGLALKOZTATÁS.
Feladata a napi forgalmak felvitele
a számítógépes adatbázisba,
szállítólevelek és vételi jegyek írása,
összesített jelentések elküldése stb.
Jelentkezés 06 70 427 0723-as
telefonszámon.

GÉPKEZELÕ/KARBANTARTÓ, VALAMINT
ANYAGMOZGATÓ/TARGONCAVEZETÕ BEOSZTÁSBA

A Természetjárók 2015. évi programja
Január 17.

Vértes-hg.

Csákberény – az új Vadászati Múzeum megtekintése, és az új tanösvény bejárása (hó esetén
szánkózás!). Indulás: 7 óra 45 perc.

Február 21.

Keleti-Bakony-hg.

Gaja-völgy a Malomtól az Alba Regia-forrásig (hó
esetén szánkózás!). Indulás: 7 óra 45 perc.

Március 21.

Bakony-hg.

Csesznek – Ördög-árok (lehetõség a vár megtekintésére). Indulás: 7 óra.

Április 25.

Bakony-hg.

Autós túra Észak-Erdélybe, a Máramarosi-havasokba (szervezés alatt).

Szeptember 12.

Pilis-hg.

Dömös – Rám-szakadék – Lukács-árok. Indulás:
6 óra.

Október 10.

Északi-Bakony-hg.

Öcs – Lugos-tetõi új kilátó. Indulás: 6 óra.

November 7.

Bakony-hg.

Sárcsi-kúti tanösvény – Kab-hegy. Indulás: 6 óra
30 perc.

Olaszfalu – Alsópere. Indulás: 6 óra 45 perc.

Május 16.

Kisszékely – Négyszögletû kerekerdõ tanösvény
I. Indulás: 7 óra 30 perc.
A túra után ebéd és tanácskozás Alapon.
A túrákra jelentkezni kell a megelõzõ nap 16 óráig,
illetve amíg hely van. A változtatás jogát fenntartjuk (idõjárás, létszám stb. esetén).

Örspuszta

Plank Antal-emléktúra. Indulás: 9 óra.

Május 23-25.

Munkaerõ
szolgáltatás
és tanácsadás

NYÁR
(elõreláthatólag július 24–30.)

Pilis-hg

Pünkösdi túra (szervezés alatt).

Június 6.

Mecsek-hg,

Mánfa – Melegmányi-völgy. Indulás: 6 óra.

December 5.

Tolnai-dombság

Városi Bizottság

A Prohumán 2004 Kft.

SZÉKESFEHÉRVÁRI
partnercége
megbízásából felvételt hirdet

BETANÍTOTT MUNKÁS
munkakörben.
Elvárások:
– 3 vagy folyamatos mûszak vállalása,
– 8 általános iskolai végzettség.

Tesztírás és tájékoztató:

JÓZSEF ATTILA
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 3.,
2015. január 15., csütörtök, 9:00 óra.

HÁZASSÁGKÖTÉS
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is
élete fonalát Sárbogárdon:

2014. december 20-án
HELMECZI PIROSKA (Sárbogárd)
és GILICZE BALÁZS (Sárbogárd).
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a
házaspár hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk
az újdonsült házasoknak!
Szerkesztõség

MEGEMLÉKEZÉS
A DONI ÁTTÖRÉS
ÁLDOZATAIRÓL
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd

2015. január 12-én
16.00 órai kezdettel a Hõsök terén
megemlékezést tart a doni áttörés
áldozatainak emlékére.
A megemlékezésre tisztelettel várjuk Sárbogárd lakosságát. Emlékezzünk együtt a 72 évvel
ezelõtt kezdõdött tragédia áldozataira!
A HBE Sárbogárd vezetõsége

Bogárd és Vidéke 2015. január 8.

HÍREK, ESEMÉNYEK / HIRDETÉSEK

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
ELEKTROMOS VEZETÉK ÉGETT A PADLÁSON
A lakóház elektromos betápláló vezetékének égett a szigetelése Alapon, a Dózsa György utcában, december 17-én.
A lángok a vezeték padlástérben lévõ szakaszán csaptak fel, és átterjedtek a
fából készült födémre és a tetõfóliára. A sárbogárdi hivatásos tûzoltóknak az
átvizsgálás volt a feladata, mivel kiérkezésük elõtt a lakók elvégezték az
áramtalanítást és eloltották a tüzet. Személyi sérülés nem történt, az áramszolgáltató a károsodott vezetéket leválasztotta a közüzemi szolgáltatásról.

SZOBÁBAN CSAPTAK FEL A LÁNGOK
Lakás szobájában csaptak fel a lángok december 24-én, késõ este Sárbogárdon, az Árpád-lakótelepen. Az esethez a sárbogárdi hivatásos tûzoltók két gépjármûve és a székesfehérvári tûzoltólétra kapott riasztást.
A gyors felderítés során kiderült, hogy 23-as lépcsõházhoz tartozó négyemeletes lakóépület egyik negyedik emeleti lakásában van tûz. A lakó elhagyta az
otthonát, és az áramtalanítást is elvégezte, a lépcsõházban várta a tûzoltókat.
A kisebbik szobában bútorok és berendezési tárgyak égtek, a tûz eloltásához
egy vízsugárra volt szükség. A gyors és szakszerû beavatkozásnak köszönhetõ, hogy a lángok nem terjedtek tovább a szobából, azonban a magas hõmérséklet és a korom a többi helyiségben és a lépcsõházban is jelentõs károkat
okozott. A tûzeset következtében személyi sérülés nem történt.

SZEMÉLYAUTÓ ÉS KISBUSZ BALESETE
A baleset Sárszentágotán történt, a 63-as számú úton, december 29-én. A
gépjármûvekben hárman-hárman utaztak, akik közül a személyautó egyik utasa súlyos sérülést szenvedett, a többiek nem sérültek meg. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók a kisbusz áramtalanításához nyújtottak segítséget.

Fotó: Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság

A SZOLGÁLATBAN LÉVÕ ÁLLOMÁNY KÖSZÖNTÉSE

A katasztrófavédelem országos vezetõi, a korábbi évek hagyományaihoz híven, idén is személyesen köszöntötték a szolgálatban lévõ hivatásos tûzoltókat. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mûveletirányítási ügyeletén és Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságán Mecsei Judit, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Ellenõrzési Szolgálatának szolgálatvezetõje tett látogatást december 31-én.
A látogatásokra Magosi Lajos tûzoltó ezredes, szervezetünk igazgatója kísérte
el a szolgálatvezetõt. A sárbogárdi köszöntõt megtisztelte jelenlétével dr.
Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere is. Az ellenõrzési szolgálat vezetõje továbbította a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatójának, dr. Bakondi Györgynek az üdvözletét, továbbá elismerte a sárbogárdi tûzoltók egész évben tanúsított példaértékû helytállását. A polgármester köszönetet mondott az áldozatkész munkáért, és elismerõen nyilatkozott az állomány tevékenységérõl. Az alkoholmentes pezsgõvel történõ koccintás mellett
a szolgálatvezetõ asszony sikerekben gazdag, boldog új esztendõt kívánt.

FÖDÉMGERENDA IZZOTT
A sárbogárdi hivatásos tûzoltók az igari Petõfi Sándor utca egyik lakóépületéhez kaptak riasztást január 2-án. A jelzés szerint a kémény mellett valami nagyon füstölt. A felderítés során kiderült, hogy az egyik fából készült födémgerenda izzott, mivel olyan közel volt a kéményhez, hogy a kályhából kiáramló forró füstgázok meg tudták gyújtani. A tûzoltók kibontották a károsodott részt, és
egy vízsugárral eloltották a tüzet. A családi ház nyolc lakója ideiglenesen rokonokhoz költözött, mert a kályha az épület egyetlen fûtõberendezése, amely a
kémény alkalmatlansága miatt nem használható. Személyi sérülés nem történt.
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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