„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2015. január 29. - XXVI. évf. 5. szám
20 oldal, 200 Ft

Föld derekán, Indonézia ölén 1. rész 2-3
Bál a töbörzsöki iskola javára . . . 4
Ha már minden út ide vezet… . . . 5
Uszodai pletyka . . . . . . . . . 8
Zenével ünnepelték a kultúra napját 11
KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK . 9, 19
Fõszerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos
Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág - 06(30)3483 320

A Dél-Mezõföld független hetilapja

Szövettan

www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

Föld derekán, Indonézia ölén

Legutóbbi vezércikkemben a szabadság
kapcsán írtam az embereket összefogó társadalmi szövetrõl. Most arra szeretnék rávilágítani, hogy ez az olykor terhesnek tûnõ kötelék adott helyzetben csodákra képes.
Egyik kedves barátnõmnél jártunk babalátogatóban a hétvégén. A gyermeket korábban kellett világra segíteni a vártnál, mert
gondok adódtak. Hosszú percekig volt oxigén nélkül, ezért alig adtak neki esélyt az
orvosok az életben maradásra, az ép életre. Hónapokig küzdöttek azért, hogy stabilizálják az állapotát. Semmivel nem biztatták a szülõket az orvosok, sõt, a legrosszabbakra készítették fel õket. Az édesanya és
édesapa mindennek ellenére mégis bizakodtak. Habár tudományosan nem tudták
megmagyarázni, érezték, hogy a baba élni
akar. Sokan voltak velük kimondottan és
kimondatlanul gondolatban, imában.

Írás a 2-3. oldalon.

Jótékonysági bál Töbörzsökön
A baba hihetetlen fejlõdésen ment keresztül, és most a korának megfelelõ szinten
van. Érdekes módon ezt a csodát közömbösen fogadják az orvosok, mert számukra
megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan.
Pedig az ilyen eseteken keresztül láthatják,
hogy a lelki erõ, a (nem feltétlenül vallásos) hit micsoda gyógyításra képes.
Nem vagyok benne biztos, hogy a legjobb
módszer a páciensek kezelésében a remények totális lerombolása. Mivel a társadalmi szöveten keresztül mindenki kapcsolatban áll a többi emberrel, ezáltal segíteni,
erõsíteni is képesek vagyunk egymást.
Hargitai–Kiss Virág

Írás a 4. oldalon.

2

VILÁGJÁRÓ

2015. január 29. Bogárd és Vidéke

Föld derekán, Indonézia ölén
1. rész
NOVÁK-KOVÁCS ZSOLT (ha valaki nem ismerné: középiskolai tanár, helyi és megyei képviselõ, alpolgármester, a múzeumbarátok vezetõje) melegebb éghajlatra látogatott. No, nem azért, mert valami jóakarója küldte, hanem önszántából. Tavaly nyáron négy hétig barangolt a Föld derekán, az Egyenlítõ mentén, indonéz szigetek ölén három szakmabéli kollégájával, hogy felülírják a valósággal a tankönyvbõl tanult és tanított ismereteket. Ahelyett, hogy a hasukat süttették volna az Indiai-óceán partján, pálmák alatt, csodaszép helyi nõktõl körülvéve, a vallást, kultúrát, történelmi és
földrajzi emlékeket, értékeket tanulmányozták „nem középiskolás fokon”. Két ott élõ magyar révén is egészen különleges, egy turista számára nem mindennapi élményekben volt részük, melyeket sorozatunkban átélhetnek kedves Olvasóink is. Kezdõdjön hát az indonéz utazás!
– Ilyen hosszú utazáson nem vettem még
részt, úgyhogy voltak bennem félelmek.
De annyira jó volt, hogy ha lehetne, már
holnap visszamennék.
– Miért volt benned félelem?
– Indonézia nem egy felkapott, turisták által látogatott hely, és a trópusokkal szemben sok elõítélet van nálunk, amiknek van
némi alapja, de nem kell annyira félni.
– Fõleg a betegségekre, állatokra gondolsz?
– Betegségekre, állatokra, klímára, nedvességre. Indonézia fejlõdõ ország, kicsit
elmaradottabb. Tartottam tõle, hogy vajon
a körülmények, a szállás, az utazás milyenek lesznek. De összességében mindenben
pozitív volt a benyomás. Csodálatos helyeken jártunk, csodálatos dolgokat láttunk.
– Gondolom, ennek az utazásnak a megtervezése több szervezést igényelt, védõoltásokat kellett beadatni magatoknak.
Mi volt nehézség az elõzõ utazásaidhoz képest?
ott; az elsõ szálláshelyen, a fõvárosban fogadna is bennünket. Addig-addig rakosgattuk a programokat, míg összeállt az út.
– Ez a szülõ segített a programok ajánlásában, hogy hova érdemes menni?
– Sokat segített. Bár érdekes, hogy õ maga
nem annyira ismeri Indonéziát. Második
éve él kint, de a munkája miatt sok ideje
nem volt utazgatni. Mégis, a szokásokat,
szabályokat tõle tudtuk meg elsõsorban.

– Ez nem egy cégen keresztül szervezett út
volt, hanem magunk szerveztük, három
földrajzos kollégámmal együtt. Az interneten keresztül itthonról az utazás háromnegyed részét le tudtuk fixálni, hogy hova
megyünk, mikor, merre, milyen jármûvel.
Az elõkészítés több mint egy évvel megelõzte az indulást. Hogy miért éppen Indonéziába mentünk? Már korábban is motoszkált bennünk, hogy Ázsia dél-keleti ré-

szét meglátogassuk. Hogy éppen Indonézia lett, abban a szerencsének nagy szerepe
volt. Az egyik kolléga egyik tanítványának
a szülõje kint él Indonéziában mint volt
MALÉV-es pilóta, ottani pilótákat képez
ki. Volt itthon, és amikor szülõértekezletre ment, szóba került, hogy mi milyen társaság vagyunk, mindig mászkálunk erre-arra. Fölajánlotta, hogy miért nem megyünk Indonéziába, mennyi minden van

Folytatás a következõ oldalon.
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– Körülnéztetek ott, ahol átszállásra várakoztatok?
– Nem, mert Berlinbe este mentünk, és éjszaka mentünk tovább az Arab Emírségek
irányába, Abu Dhabiba meg azért nem
mentünk ki, mert oda vízum kellett volna.
Viszont a repülõtéren bóklásztunk, nézelõdtünk. Érdekes volt látni, hogy a frissen
meggazdagodott arab országok milyen látványosan fejlõdnek. A repülõtér hiperszuper, üveg, tükör mindenhol, ha kinéztünk az ablakon, ott meg a sivatag. A Jakartába érkezést megnehezítette, hogy keleti irányba mentünk, ezért tekergetni kellett az órát. Magyarországról késõ délután
indultunk el, és késõ este érkeztünk Jakartába, egy nappal késõbb. Rögtön azzal
kellett volna kezdeni az odaérkezést, hogy
lepihenjünk, de az úton végig szundikáltunk, így nem tudtunk aludni. A visszafelé
tartó úton az volt rettenetes, hogy Brüszszelbe menet keresztülrepültünk Magyarország felett. Csak ki kellett volna ugrani.

A programot magunk találtuk ki, földrajzos szemszögbõl nézve. Bújtuk az útikönyveket, újságokat, néztük a természetfilmes
csatornákat, és csináltunk egy listát, hogy
mit szeretnénk megnézni. Mivel messze
van ez az ország, nagyon rövid idõre nem
érdemes menni, ahhoz drága az utazás. Az
ottlét viszont sokkal olcsóbb, mint idehaza. Ebbõl adódóan érdemes volt tovább
maradni és több mindent megnézni. Amit
tanultunk, hallottunk, tanítottunk Indonéziáról, a trópusokról, az Egyenlítõ vidékérõl, az a valóságban más. Azt a következtetést vontam le, hogy nem jó a mi oktatásunk teljesen, mert nem azt a valóságot tanítjuk, amit ma meg lehet tapasztalni, hanem mintha néhány évtizeddel korábbi valóságot tanítanánk. Ebbõl a szempontból
is nagyon jó volt az utazás, hogy az ismere-

teim kitágultak. Vannak olyan dolgok,
amiket csak egyszerû szabályként, ismeretként tanulunk meg egy mondatban, viszont az életben megtapasztalni izgalmas
és érdekes. Ilyen például a hindu vallás,
vagy hogy a lefolyóban a víz az Egyenlítõtõl délre már másik irányba örvénylik.
– Vezettél naplót?
– Négyen közösen csináltunk egy naplót.
Minden este rögzítettük, mi történt aznap.
– Térjünk vissza oda, hogy elindultatok
itthonról. Milyen útvonalon mentetek?
– Az útvonalat az határozta meg, hogy
merre a legolcsóbb. Már 2013 decemberében le kellett foglalni a repülõjegyet. Budapestrõl Berlinbe mentünk, onnan az
Arab Emírségekbe, Abu Dhabiba, onnan
pedig Indonézia fõvárosába, Jakartába.
Visszafelé Berlin helyett Brüsszelen át jöttünk. Az út majdnem egy napig tartott, de
nem feltétlenül a távolság miatt, hanem
mert volt, ahol fél napot kellett várnunk az
átszállásra. Fárasztó volt.

– Már itthon voltatok, de mégsem.
– Aranyszabályként le lehet írni, hogy a világ minden részén vannak magyarok.
Ahogy elkezdtük szervezni az utat, az
interneten összeakadtunk egy magyar
lánnyal, aki Balin él több éve. Fölajánlotta,
hogy szívesen kalauzol bennünket, ráadásul egy idegenforgalmi cégnél dolgozik. A
Bali-programot õ rakta össze. Mondtuk
neki, hogy mi nem a strandokra vagyunk
kíváncsiak, bármennyire is szép lányok
vannak ott, hanem inkább a természeti
szépségekre meg a különlegességekre.
Elõtte nagyjából egy hetet voltunk Jáván,
utána pedig Celebeszre (ottani nevén
Sulawesi) mentünk, és ott fejeztük be a
programot. Annak ellenére, hogy földrajzosok vagyunk mind a négyen, mindenkinek van valami egyéb érdeklõdési köre is,
amiket beiktattunk a programba, így sokkal változatosabb lett a négy hét.
Folytatjuk.
Hargitai–Kiss Virág
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Bál a töbörzsöki
iskola javára
A töbörzsöki Szent István Általános Iskola
szülõi munkaközössége az intézmény illetve a diákok javára jótékonysági bált szervezett az elmúlt hét szombatjára, mely a
könyvtárban rendezett mûsorral vette kezdetét este fél hétkor.
A kis termet megtöltötték az érdeklõdõ
szülõk, hozzátartozók és az izguló gyermekek. A frappáns elõadás keretében több
korosztály vonult fel változatos mûsorszámokkal. Elsõként Pálinkás Adrienn
mondott mesét a tücsökrõl és a hangyáról,
majd Kasza Máté játszott trombitán. Elrich Zsuzsanna Juhász Magda egyik versét
szavalta el.

Geiger Nikolett nagy színészi tehetségérõl
tett tanúbizonyságot.
Nagy tapssal köszönték meg az elõadást a
nézõk, majd a Patkó csárdában vacsorával,
mulatsággal folytatódott az est.
Hargitai–Kiss Virág

Õt az idén indult táncszakkör bemutatkozása követte – Domjánné Dodonka Zita
vezetésével –, akik könnyûzenére tanultak
be koreográfiát. A német nyelvvel szintén
e tanévtõl ismerkedõ 4. osztályosok –
ugyancsak Zita néni tanítványai – egy dalt

adtak elõ a színekrõl. Utánuk Mondovics
Lara mondott verset, Csõgör László trombitán fújta el a Gyertyafénykeringõt, Forgács Szilvia pedig Kányádi Sándor költeményével aratott sikert. Elrich Róbert
szintetizátoron dallamos slágerekkel szórakoztatta a közönséget, végül egy pódiumjáték következett. A Lúdas Matyi címû
mesét vitték színre Feketéné Geiger Bernadett drámásai. A fõszereplõt alakító
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Ha már minden út ide vezet…
2015. január 18.
Kedves Naplóm! Róma egy igen érdekes
város: hatalmas, mégis könnyen kiismerhetõ; szép, ám néha sötét; lenyûgözõ, épp
ezért néha ijesztõ is; tartalmas, ám néha
felszínes; olaszos, de egyben nemzetközi –
maradandó emlékeket ad.

Már négy napja vagyunk itt, a Vatikán közvetlen szomszédságában. Azóta alig volt
nap, hogy ne látogattuk volna meg a Szent
Péter-bazilikát. Nem tudom leírni, hogy
milyen hatalmas! 60 ezer ember befogadására képes, az ember egyszerûen elveszik
benne. Az érzés, mikor belépünk a római
katolikus egyház legfontosabb épületébe,
a világ legnagyobb templomába, amirõl ez
idáig csak legendákat hallottunk, felbecsülhetetlen. Bármennyi ember is van odabent, szinte eltûnnek a térben – feltéve,
hogy nem hangoskodnak folyton, mert hát
ez is megesik. Mindenhol láthatóak Michelangelo – igen, annak a Michelangelónak a – munkái, holott eddig csak legfeljebb könyvekben olvashattunk vagy az
interneten böngészhettünk róla. És nehogy azt hidd, hogy csak a fõoltárnál imádkozhatsz! A fõoltárnál a pápa tart misét,
de emellett még számos oltár található a
mellékhajókban elhelyezve, ahol szerencsére nem lehet fotókat készíteni, csak
imádkozni. Talán elég, ha csak arra gondolunk, hogy Itália legjobb építõmesterei 120
éven keresztül dolgoztak a megépítésén.
Belépéskor az elsõ jobb oldali mellékkápolnában Michelangelo Piétája fogad bennünket, amihez több ízben visszatértünk.
Felmentünk az általam valaha látott legtekintélyesebb kupolába is, amibe 551 szûk
lépcsõ megmászásával lehet feljutni. A néha ijesztõen szûk lépcsõsor után az egész
Rómát láttató kilátás kárpótolt minket.
Persze, a Vatikán nem csak a bazilikából
áll. A Vatikán Múzeum talán a világ legnagyobb múzeumegyüttese, az útikönyvünk
szerint több mint 1400 terembõl áll. Ahhoz, hogy a Sixtus-kápolnához jussunk, 13
teljes múzeumon kell átmennünk, ahol
egyiptomi, görög, római, etruszk emlékek
is vannak, de persze a világ minden tájáról
származó pápai gyûjtemény korokon átívelõ emléket ad, hiszen egészen napjainkig bemutatja a történelem szegmenseit;
titkokat, kéziratokat, érméket, szobrokat,
festményeket. Számomra az egyik legérdekesebb tárlat a pápamobil-kiállítás volt,
amelynek végignézésével nemcsak a gép-

jármûgyártás fejlõdését, hanem a pápák
igényeinek különbözõségét is meg lehetett
vizsgálni. Míg az 1800-as évek elején még a
legszebb aranyberakásokkal díszített lovas
hintókkal utaztak, a 2000-es években már
a legkisebb Fiattal is utaztak a „szegény
emberek, szegény pápa” értelmében. Az a
fehér dzsip is megtekinthetõ itt, amelyben
1981. május 13-án Mehmet Ali Agca meglõtte II. János Pál pápát.
A Sixtus-kápolna számomra egy nagyon
érdekes tapasztalat. Annyian mondták
már elõttem, hogy a vártnál sokkal kisebb,
hogy egy egészen szûk térre számítottam.
De amikor betoppantam, realizálnom kellett, hogy egy ekkora épületegyüttesben
nem lehet kicsi a világ leghíresebb kápolnája. A mennyezetfreskó, az Ószövetség

bemutatása Michelangelo méltán leghíresebb alkotása. Lenyûgözõ látvány, és az
ember beleborzong, hogy ott állhat alatta.
Szent hely lévén bent nem lehet hangoskodni és fotózni sem. Sajnos ezt a rengeteg
turista rendre megszegte, úgyhogy a folyamatos hangoskodás és rendreutasítás egy
kicsit kibillentett az átéléssel folytatott
szemlélõdésbõl.
A „klasszikus” Róma a Piazza Venezián
kezdõdik, ahol II. Viktor Emánuelnek, az
olasz egység elsõ királyának monumentális, Napot eltakaró emlékmûve áll, amelyre a helyiek sok gúnynevet is aggattak (esküvõi torta, írógép, Róma odvas foga stb.).
A rómaiak azért sem szeretik ezt az építményt, mert eltakarja a régi város képét, s
nem illik oda. Onnan nézve még a Colosseum is eltörpül mellette.
Az emlékmûhöz közel található Traianus
paroszi márványból készített, óriási dicsõségoszlopa, amely hihetetlen, spirálisan
felfelé futó faragványaiban meséli el a császár gyõztes csatáit. Sokat megtudtam róla, ezért mesélhetnék is, ha nem lenne még
olyan sok beszámolnivalóm!

A Colosseumhoz menet elsétálunk, megmegállunk Augustus fóruma elõtt, ahol
Mars temploma áll(t). Ezen a helyen mért
vereséget Antonius és az akkori Octavianus Caesar gyilkosaira. A Capitoliumtól
továbbmenve kiderül, hogy a Forum Romanum, az ókori Róma köztere csaknem
egy egész napos látogatást igényel, így azt
sajnálatosan csak a kapun kívülrõl járjuk
körbe (ne tudd meg, mennyit sétálunk nap
mint nap!). Viszont mikor elérkezünk utazásunk egyik fõ látványosságához, akkor
valamiért nagy boldogság tör rám. Talán
azért, mert hétágra süt a nap, hatalmas a
tér, zöld a fû, na meg persze azért, mert ott
állunk a Colosseum elõtt!
Rómában minden hatalmas. Ezt valahogy
nem lehet megszokni, hanem újra és újra
rá kell csodálkozni. Legionáriusok fogadnak minden bátrat egy fotóra korhû ruhában, majd persze a turistacsalogató kulcstartóárusok is megjelennek. De ez minket
mit sem zavar, hiszen itt vagyunk, szívjuk a
római levegõt és megérintjük a Colosseum
falát! Körbejárni is egy jó kör, ezért még
felmegyünk egy közeli dombra, hogy jobb
rálátásunk legyen. Odavagyok érte, mi tagadás, ezért még kétszer visszatérünk ide,
még késõ este is, hogy a kivilágított épületnél is csinálhassak fotókat.

Az amfiteátrum mellett Constantinus diadalíve áll. A napok alatt már meg lehetett
szokni a teljesen váratlan helyeken felbukkanó diadalíveket, de ez igazán csodás.
Noha szinte az egész város felújítás alatt
van, mégis varázslatos. Szerencsére mindig hagynak pár rést, ahol az ember átkukucskálhat 2000 évvel ezelõttre, és belenézhet az akkor élt emberek titkaiba, majd
a nézelõdéstõl megéhezve beleszagolhat
és belekóstolhat egy igazi olasz pizzába.
Apropó, pizza! Kedves Naplóm, errõl
majd máskor mesélek.
D.
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Cecei sulibörze
A magyar kultúra napja
Január 22-én, a hagyományokhoz híven az idei évben is közös
Himnusz-mondással ünnepelték meg Cecén a magyar kultúra
napját, hogy ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt.
Kicsik és nagyok nagy élvezettel skandálták együtt nemzeti imádságunkat az aula lépcsõjén, melyrõl videofelvételt is készítettek.
A videofelvételt az iskola honlapján is megnézhetik az érdeklõdõk.
A feladatok szoros idõrendben követték egymást, és nem kellett
az eredményhirdetésre sem várni, hiszen a sárszentmiklósi kollégák azonnal javítottak, így a versengés kb. egyórás volt.
A sárszentmiklósi csapatok külön kategóriában versenyeztek, a
vidéki vendégcsapatok pedig egy másik kategóriában. Az eredményhirdetésen örömmel értesültünk róla, hogy mind a hozott,
mind a szerzett pontjaink száma alapján 1. helyezést értünk el a
vendégcsapatok között.
Szeretettel gratulálunk Pajor Lilinek, Szalai Annának, Pordán
Nikolettnek, valamint Boros Mátyásnak, a gyõztes csapat tagjainak, valamint felkészítõ tanáruknak, Szücsné Takács Ilonának a
kiváló eredmény megszerzéséhez!

Lotz János szövegértési és helyesírási
verseny – megyei forduló
A Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium minden évben megszervezi az Országos Lotz János szövegértési és helyesírási versenyt. A verseny során tollbamondást, szövegértés és
nyelvtani feladatsort kell megoldaniuk a tanulóknak. A verseny
háromfordulós: iskolai, megyei és országos megmérettetéseken
kell megfelelniük a tanulóknak.

A magyar kultúráról nemcsak verssel, hanem zenével is megemlékeztek a cecei iskolában. 8 órától az alsó tagozatosoknak mutatták be a cecei zongoraiskolások vizsgadarabjaikat, melyeket Pajor
Fanni 7. b osztályos tanuló „A kolozsvári bíró” címû magyar népmeséjének felolvasása tett még változatosabbá.
Doffkai Frigyes tanár úr tanítványai (Fazekas Lilla és Szalai Gyula 1. osztályos, Várady-Szabó László 2. osztályos, Szalai Anna 4.
osztályos és Kacz István 7. osztályos tanulók) nagy igyekezettel és
szorgalommal készültek az ünnep még szebbé tételére. Sok diáktársuknak és pedagógusaiknak szereztek elõadásukkal szép zenei
élményt. Köszönet érte!
Szabóné Várady Katalin igazgatóhelyettes

SZÓ-JÁTSZÓTÉR verseny
Sárszentmiklóson
2015. január 22-én került megrendezésre Sárszentmiklóson a
Szó-játszótér elnevezésû anyanyelvi verseny döntõje az általános
iskolában.
A versenynek két elõzetes levelezõ fordulója volt, ezek után került sor a csapatok személyes részvételével a harmadik, utolsó fordulóra. A megnyitót a 4. évfolyamosoknak szervezett verseny követte. Az alsós csapatok anyanyelvi játékos versenyen vehettek
részt, melyre a Himnuszból és Kölcsey Ferenc életrajzából kellett
felkészülni. A felsõs csapatok versenye zenei résszel is bõvült.

A Cecei Általános Iskola tanulói minden évben részt vesznek
ezen a versenyen. Iskolánk 3 diákja, Dicsérdi Elizabet, Pajor Fanni (7. osztály), Kacz Kornélia Réka (8. osztály) képviselte iskolánkat a verseny megyei fordulóján, melyet 2015. január 21-én a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban rendeztek meg. Diákjaink becsületesen készültek a versenyre, amelynek eredményét a következõ hetekben tudjuk meg.
Ferencziné Fülöp Cecília felkészítõ pedagógus

Mûveltségi vetélkedõ
2015. január 22-én négyfõs csapatunkkal képviselhettük iskolánkat a paksi Energetikai Szakközépiskolában megrendezett magyar kultúra napi mûveltségi vetélkedõn. A verseny témája a tûz
volt. A feladványokat akadályverseny formájában oldottuk meg.
Mivel ez az iskola számunkra ismeretlen környezet volt, így minden csapatot egy-egy ott tanuló diák kísért végig az állomásokon.

Bogárd és Vidéke 2015. január 29.
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Mészöly-hírek
A kultúra napján

Bevezetõ feladatként, elõször egy képet kellett készítenünk két
szivacs, tempera, színes papír, olló és egy kis víz segítségével. A
feladatot német és angol nyelvrõl kellett lefordítanunk. A festmé-

A hagyományokhoz híven a Paksi Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium idén is megrendezte a játékos kultúra napi vetélkedõt január 22-én. A versenyt a paksi és a környékbeli általános iskolák 7-8. osztályosai részére hirdették meg. Iskolánkat egy 4 fõs
csapat képviselte. Az idei megmérettetés mottójául egy Nagy
László-versbõl vett idézetet választottak a szervezõk: „Tûz te gyönyörû, dobogó, csillag-erejû…” A jó hangulatú, kreatív délutánon megismerkedtünk az iskola szakjaival, tanáraival, diákjaival.
Irányítottunk lézerfényt, teszteltük az elektromosságot, tüzet
raktunk, számítógépes ismereteinket próbálgattuk. Ajándékok
kal és élményekkel gazdagodtunk ezen a jeles napon.
Pszota Fanni–Nagy Noémi

nyünk elkészítéséhez Petõfi Sándor „János vitéz” címû versébõl
kaptunk egy idézetet. Ezután minden csapatot egy névvel láttak
el. A mi csapatunk a „Gyufaláng” nevet kapta. A legtöbb játékos
feladat az ott található szakokhoz, tantárgyakhoz kötõdött. Különbözõ tûzzel kapcsolatos totókat, matematikai rejtvényeket oldottunk meg, majd egy tanteremben eldugott borítékokat kerestünk. A borítékokban történelemmel kapcsolatos kérdések voltak elrejtve.
A verseny elméleti része mellett a gyakorlati rész sem maradhatott el: tüzet kellett rakni a tornaterem folyosóján (de nem gyújtottuk meg igazából!). Az elektrotechnika szakon egy totót oldottunk meg, idõre böngésztünk az interneten informatikával kapcsolatos dolgok után, melyhez segítségül néhány címszót adtak
meg. Az érdekes és játékos feladványok után következett a mindenki által izgatottan várt eredményhirdetés. Csapatunk a 4. helyen végzett. Szoros volt a küzdelem, egy-egy ponton múlt a jobb
helyezés.
A majdnem háromórás versenyrõl élményekkel gazdagodva, jókedvûen távoztunk. Köszönjük Csajtainé Ági néni támogató
munkáját!
Dicsérdi Elizabet 7. b

TIE
Iskolánk a 2014/15-ös tanévben részt vesz a TÁMOP-6.1.2.A-14/1
azonosítószámú Teljes körû Iskolai Egészségfejlesztés (TIE) projektben.
Az OEFI és a KLIK konzorciumának célja a megfelelõ egészségtudatos szemléletmód kialakítása, a tanulók egészségfejlesztéssel
kapcsolatos ismereteinek bõvítése. Nagy hangsúlyt kapnak a közösségépítõ, testmozgásos programok is.
A projektet két ütemben valósítjuk meg. Az I. ütem feladata az
egészségtudatos életvitelt támogató életmódtényezõket befolyásoló pozitív közösségi minták elterjesztése. A II. ütem alapvetõ
célja a tanulók attitûdváltozása. Ennek keretében megyei szintû
szabadidõs közösségi programokon, úgynevezett Hétpróbákon
veszünk részt.
Reméljük, hogy a projekt megvalósítása során iskolánk minden
tanulója talál számára új, érdekes és tartalmas programot!
MGÁI
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Kérdezték

KÉK HÍREK
Bíróság elé állhat
a fatolvaj

Kérdések a kapitánynak
Egy olvasó afelõl érdeklõdött, hogy mikor
lesz lakossági fórum, ahol a rendõrkapitánynak lehet kérdéseket föltenni.
Dr. Sükösd Tamás polgármester egyik lehetõségként a májusi nyílt ülésre tervezett
rendõrségi beszámoló alkalmával lát erre
esélyt, ahol van mód kérdéseket feltenni a
kapitány úrnak.
Dr. Budavári Árpád, Sárbogárd rendõrkapitánya elmondta: nincs tervezve lakossági
fórum, az olvasó nyugodtan keresse fel õt
személyesen, vagy telefonon a kérdéseivel.

Ügyeleti gondok
Számos panasz érkezik szerkesztõségünkhöz az orvosi ügyelettel kapcsolatban. Mivel konkrét ügyek, beazonosítható személyekkel a személyiségi jogok miatt nem
hozhatók nyilvánosságra, viszont nem
konkrét ügyekkel sem az ügyeleti szolgáltató, sem más hivatalos szerv nem foglalkozik, ezért a panaszosokat az önkormányzathoz illetve szolgáltatóhoz irányítjuk.
Dr. Sükösd Tamástól érdeklõdtünk, hogy
a sok panasz okán várható-e változás. A
polgármester arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy egy személyes találkozó
megszervezése van folyamatban a szolgáltatóval a panaszok kapcsán, mert vannak
bajok. Ha az önkormányzathoz érkezik bejelentés, akkor a bejelentõ kilétét nem tárják fel a szolgáltatónak, csak a panaszolt
idõpontban történteket. Minden bejelentést továbbítanak a szolgáltatónak. Ha
esetlegesen nem megfelelõ intézkedés történik, akkor az ÁNTSZ a következõ lépcsõfok. Egy orvostól már megvált a szolgáltató.

2015. január 29. Bogárd és Vidéke

Mezõszilason érték tetten a járõrök azt a
férfit, aki egy erdõbõl lopta a fát. A rendõrök lezárták az ügyében folytatott nyomozást.

Hol van a végkielégítés?
A kistérségtõl elmentek végkielégítése hol
van? – kérdezi egy olvasó.
Dr. Sükösd Tamás kifejtette: a kistérségek
a jogszabály erejénél fogva szûntek meg. A
kistérségi iroda alkalmazottjai közül voltak, aki a szervezeti rendszerben maradtak, így számukra nem járt végkielégítés.
Két fõnek szûnt meg a munkahelye. Részükre a munkaügyi szabályok szerint eljárva mindent kifizettek. Sárbogárd város
elõlegezte meg a teljes költséget, amit lakosságszám-arányosan fizettek meg a kistérség önkormányzatai. (Az önkormányzatok terheit enyhítette, hogy e célra pályázati támogatást nyertek, így tulajdonképpen csak az önrész terhelte az önkormányzatok kasszáját.)

Uszodai pletyka
Olyan hír kelt szárnyra, miszerint mégsem
lesz uszoda Sárbogárdon.
A polgármester ezt meglepve fogadta.
Nem tud róla, hogy visszavonta volna a
kormány az uszoda-beruházási programot. Az igaz, hogy az eredetileg 35 önkormányzatból 24 önkormányzatnál valósul
meg uszoda, mert néhány településnél
akadtak a beruházást akadályozó tényezõk, illetve a Nemzeti Sportközpontok
élén vezetõváltás történt, de ezek nem
befolyásolják a sárbogárdi uszoda megépülését.
Hargitai–Kiss Virág

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság lopás
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetõeljárást O.
Dávid 26 éves mezõszilasi lakossal szemben. A férfi 2015. január 3-án este Mezõszilas külterületén egy bekötõúton személygépkocsijával szállított fát, amikor a
járõrök igazoltatták. A rendõrök az igazoltatás során megállapították, hogy O. Dávid a tüzelõt egy közeli erdõbõl vágta ki és
tulajdonította el, ezért õt elfogták és a
rendõrkapitányságra elõállították, ahol a
nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság a napokban befejezte az ügyben folytatott nyomozást, és az illetékes ügyészségen a férfi
bíróság elé állítását javasolta.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

HARGITAI
NAGYMAMA
SZAKÁCSKÖNYVEI
kaphatók a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban!
Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

Fákat csavart ki a szél, autók csúsztak árokba
Többségében árokba csúszott személygépkocsikhoz és kidõlt fák miatt kérték a katasztrófavédelem segítségét január 25-én,
vasárnap, késõ délutánig. Reggel Sárbogárd és Mezõfalva között, a 6219-es úton
egy utasok nélküli kisbusz árokba csúszott.
A jármûvet a sárbogárdi hivatásos tûzoltók húzták ki az árokból.
Délután a székesfehérvár–börgöndpusztai
bekötõúton csúszott árokba egy személygépkocsi. Az autót a székesfehérvári hivatásos tûzoltók emelték ki az árokból.

Kérjük, hogy a téli idõjárással kapcsolatban kísérje figyelemmel a katasztrófavédelem közleményeit! Az okostelefonnal,
táblagéppel rendelkezõknek javasoljuk,
hogy telepítsék a katasztrófavédelem
„VÉSZ” alkalmazását (http://vesz.katasztrofavedelem.hu), és figyeljék a katasztrófavédelem facebook-oldalán, illetve honlapján közzétett információkat is.
Az idõjárási elõrejelzéseket nyomon követheti az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján, a http://met.hu/ címen, az
aktuális útviszonyokat pedig a Magyar

Közút információs portálján, a http://utinform.hu/-n.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

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

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától
Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (22) 311 104.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.
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Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal
feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy
telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet
menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a
legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet.
Hova forduljunk...?

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

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

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

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

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

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

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

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

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

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

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

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

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

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:
Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

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

A Csipike Egyesület EGYMÁSÉRT, SOK
„MÁSÉRT” címmel sikeres pályázatot
nyújtott be a KÖSZ! program keretében.
A pályázati programon belül a középiskolások közösségi szolgálatának teljesítése
olyan keretek között valósulhat meg,
amely több társadalmi cél megvalósulását
is szolgálja. A diákok sérült, fogyatékkal
élõ gyermekek foglalkoztatásában, a foglalkozások elõkészítésében, lebonyolításában vesznek majd részt. A program célja a
fogyatékos emberek társadalmi elfogadásának elõsegítése, a diákok pályaorientációja és nem utolsó sorban a sérült kisgyermekek célzott foglalkoztatása.
A Csipike Egyesület szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik 2014ben támogatták a szervezetet, ezáltal a
környezetünkben élõ fogyatékos gyermekeket nevelõ családokat, fogyatékkal élõ személyeket.
Fõ támogatónk volt 2014-ben Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete. Támogatásukból mûködésünket finanszíroztuk, valamint fejlesztõ eszközöket vásároltunk, melyeket a családok számára térítésmentesen
kölcsönzünk, illetve javítjuk a gyermekek terápiás ellátásának színvonalát.
Ezen kívül köszönjük minden polgár támogatását, akik egyéb módon járultak
hozzá a környezetünkben élõ fogyatékos gyermekek életének javításához.
Kérjük, támogassa 2015-ben is szervezetünket adója 1 %-ával! Köszönjük!
Adószámunk: 18491328-1-07.
Számlaszámunk:
58100013–10002900 (Sárbogárd és
Vidéke Takarékszövetkezet)

C. H. Spurgeon ismert prédikátor egyik
gyermekkori visszaemlékezése mutatja,
hogy a másokért való közbenjáró imádság
milyen értékes.
Amit a nagyanyám a Bibliából nekünk elmondott, azt elõttünk élte is minden nap.
Csendes, derûs, mindig barátságos volt és
hûséges imádkozó. Egész élete csupa szeretet és kimondhatatlan nyomorúságok elhordozása volt. Olyan ember oldalán élt,

mindazt, amit cselekszünk. És képzeld el,
hogy az egyik serpenyõben ül a te súlyosan
megkötözött, keményszívû nagyapád. Õ a
maga kõszívével tekintélyes súlyt képvisel.
A másik serpenyõben azonban ott vannak
nagyanyádnak a gyönge imádságai és a ti
gyermeki imáitok is. Ha egy-egy ilyen
imádságot egy naptárlapnyi súlyúnak tekintesz, akkor nagyapádhoz képest jóformán semmit sem nyom!

aki ennek pontosan az ellenkezõje volt.
Kemény, hálátlan, önzõ, káromkodó, aki
soha nem volt megelégedve. Ha „rossz
napja” volt, mindnyájunknak sietve el kellett hagynunk a házat. Nagymama már az
ajtónál felvilágosított minket errõl, és azt
mondta: „Gyermekek, gyorsan menjetek,
fúj az északi szél. Imádkozzatok nagyapátokért, különben elkárhozik.” Gyakran
nem értettük meg nagyanyót és azt mondtuk: „Ha így van, ha ilyen a nagyapa, biztosan meg is érdemli.” Mikor egyszer azt
mondtam nagyanyónak: „Nagymama,
hagyd abba a nagyapáért való imádkozást,
semmi értelme nincs, hiszen egyre gonoszabb hozzád” – ekkor megfogta a kezemet, és kivitt a konyhába. Ott az asztalra
felállított egy konyhamérleget és a következõket mondta: „Ennek a konyhamérlegnek két serpenyõje van. Képzeld el, hogy
Isten mindnyájunk számára elkészített
egy-egy ilyen mérleget. Ezen méri meg

Ha azonban kezedbe veszel egy egész évre
szóló leszakítós naptárt, a maga 365 lapjával, akkor az már valamivel súlyosabb. És
most képzelj el magadnak 50 teljes naptárt. Azoknak aztán tekintélyes súlyuk
van! Mert azóta imádkozom nagyapáért.
Meg vagyok gyõzõdve, hogy már nem sok
hiányozhat ahhoz, hogy imáink súlyosabbak legyenek, mint nagyapa, és felviszik
majd õt a mennybe. Hát nem lenne kár, ha
most belefáradnánk és abbahagynánk az
imádkozást? Ha hûségesen könyörögsz
velem mindennap, akkor Isten meghallgat
minket.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

PLANK RUDOLFNÉ
született Molnár Éva
hosszú betegség után életének
77. évében elhunyt.

Kérjük, hogy adója 1 %-ával
támogassa
a Bogárd-Dal Egyesületet.

Temetése 2015. január 31-én,
13 órakor lesz
az alsószentiváni temetõben.

Adószám: 18497575-1-07

Gyászoló család

És így történt, hogy még további hét évig
könyörögtünk együtt nagyapa megtéréséért. Miután 57 éven át kitartóan imádkozott szegény férjéért, nagyanyót az Úr Jézus magához vette. Meghalt, anélkül hogy
örülhetett volna nagyapa megtérésének.
Csak koporsójánál tört össze a keményszívû nagyapa, és adta át életét Megváltójának, leírhatatlanul keserves sírással.
Éppen én, aki 7 évvel ezelõtt nagyanyámnak azt a tanácsot adtam, hogy ne imádkozzék többé érte, térdelhettem le a 83
éves aggastyánnal együtt és lehettem tanúja megtérésének. Az egykor annyira rettegett zsarnok szelíd, szeretetteljes, hûségesen könyörgõ nagyapó lett, aki minden látogatóját intette, hogy adja át életét az Úrnak. Az imádsággal teljes mérlegserpenyõ
tehát mégiscsak a menny felé lendítette a
nagyapát. – Nagyanyó pedig hálát adhat
ezért a mennyben.
Forrás: www.nezzjezusra.hu
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Zenével ünnepelték a kultúra napját
Ismét zenével teltek meg a sárszentmiklósi
iskola termei csütörtökön délután. A magyar kultúra napja alkalmából egész délután rendezvényekkel várták a gyermekeket. Az eseményen más iskolák diákjai is
részt vettek.

lások mûsorán töltekezhettek. Jákob Zoltán vezényletével egy kis utazást tehettünk
angolszász országok területein népdalok,
himnuszok által. Meghallgathattuk például az ír, a walesi vagy éppen az angol himnuszt.

A délután Horváth Ferencné igazgató
megnyitó beszédével, majd a Himnusz közös éneklésével vette kezdetét. A gyermekek egy része játékos vetélkedõn tehette
próbára magát, a többiek pedig a zeneisko-

A darabok zongora, trombita, klarinét,
valamint furulya és gitár közremûködésével hangzottak el.
Egyes megyéknek, tartományoknak a zenéit is megismerhettük. Így szólalhatott

meg a Fejér megyére jellemzõ „Béreslegény, jól megrakd a szekeret” kezdetû magyar népdal, melyet a résztvevõk közösen,
tapssal kísérve énekeltek el.
Hargitai Gergely

Köszönet
A Demokratikus Koalíció sárbogárdi szervezete ismét élelmiszercsomagokat jutta-

tott el rászoruló helyi családoknak. A december végi adományok kedvezõ fogadtatását látva csatlakoztunk a DK országos
karitatív akciójához. Tartós élelmiszereket gyûjtöttünk, melyekbõl 20-20 kg-os
csomagot készítettünk és juttattunk el 16
rászoruló családnak.
Ezúton is megköszönjük azok hozzájárulását, akik kérésünkre élelmiszereket adtak, támogatva a DK kezdeményezését, és
megkönnyítették a nehéz helyzetben lévõ
családok mindennapjait.
A DK sárbogárdi szervezete, Szilveszterné
Nyuli Ilona önkormányzati képviselõ
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NAGYMAMA RECEPTJEI

MI AZ, HOGY „GYÛLÖLET”?

BABOS GOMBALEVES

Szóval eltöltöttem egy negyed órát az internet egyik hírportálján,
és az ott bõségesen olvasottak nyomán meredeken fölvetõdött
bennem a kérdés: mi a gyûlölet? Miféle képzõdménye az emberi
létnek, mibõl van, mitõl van, miért van, és mit kell tennie annak,
aki nem gyûlöl, de õt esetleg gyûlölik? Szeretném a kezembe venni, mint egy mérges növényt, csipesszel szétszedni, metszeteket
készíteni belõle, mikroszkóp alá tenni, megérteni a szerkezetét,
mûködését. Az emberek sok mindent képesek gyûlölni. Lehet
gyûlölni a patkányokat, pókokat, békákat, kutyákat, lisztkukacokat; lehet gyûlölni bizonyos ételeket, némely zenéket, filmeket.
És eljutottunk a legszomorúbb lehetõségig: lehet gyûlölni egyes
embereket, sõt egész embercsoportokat.
Na, most veselkedjünk neki a problémának! Mi történik annak a
lelkében, aki gyûlöl? Nem nyugodt lelkiállapot, az biztos. Háborgó tengerhez hasonlítanám, mikor a vihar tépi a víz felszínét, egymásra torlódó hullámokat tornyosít. Valami önkívület, nincs köze az értelemhez. Az illetõ szeretné elpusztítani a gyûlölt dolgot,
szeretné széttépni, letaposni, fröcsköl, nem képes magában tartani a gyûlöletét, ökölbe szorul a keze, üti az asztalt, remeg az egész
teste. Nem ura magának. És azt hiszem, élvezi. Átadja magát ennek a szenvedélynek, a lényének titkos dühei, sértettségei szabadulnak fel. Sokszor kiderül, hogy nem is ismeri, amit, vagy akit
gyûlöl, nem tud róla semmit. Szomorúan állapítom meg, hogy az
emberek szeretnek gyûlölni. Így vesznek elégtételt az életben
õket ért sérelmek miatt, persze. De van itt más is. Óvodás koromban hazafelé menet nem szerettem elmenni némelyik kapu elõtt,
mert ott egy kutya tajtékozva ugatott rám. Rágta a kerítés deszkáját. Ha nincs ott az a kerítés, széttép engem, pedig semmit nem követtem el ellene. Miért? Mert õ egy ragadozó, vérében van a marcangolás, a hús leszaggatása a csontokról. Ezt nem lehet nyugodtan végezni, düh kell hozzá, indulat. Ha ez nem volna, õzike lenne
õ, vagy nyuszi. Nos, bizonyos mértékben az ember is ragadozó,
húsevõ, igaz? Ezért verte agyon Káin Ábelt, ezért vannak háborúk, ezért van tele az internet gyûlölködéssel. Úgy vélem, az ott olvasható kirohanások rokonságban vannak a kutyák õrjöngõ ugatásával.
Továbbá a gyûlölet sajnos elõállítható, akárcsak a kábítószer vagy
a villanykörte. Egy gátlástalan politikus könnyedén nyúl ehhez az
eszközhöz. Úgy emlékszem, talán Hitler írt le olyasmit, hogy a tömegek sokkal könnyebben irányíthatók, ha odadobunk nekik valami gyûlölnivalót. Nála leginkább a zsidók töltötték be azt a tragikus szerepet, Rákosinál a „kulákok” meg a „klerikális reakció”.
Sok ember kapva kap azon, ha gyûlölhet valakit. Finom ingerekkel csiklandozni kell a léleknek bizonyos érzékeny területeit.
Alighanem tápot kap ilyenkor a ragadozó agresszivitás. Nem tudom, józan pillanataiban felébred-e abban, akivel játszanak, valami lelkifurdalás, rájön-e, hogy dróton rángatott bábuvá vált.

Hozzávalók: 50 dkg fejtett bab (fagyasztott is lehet), 50 dkg gomba, 50
dkg krumpli, 1 sárgarépa, 1 vöröshagyma, 1 zöldpaprika, 1 paradicsom, 2-3 gerezd fokhagyma, 1 csokor petrezselyemzöld, 1-2 zellerlevél, 1 csapott evõkanál õrölt pirospaprika, õrölt bors, õrölt kömény,
1 evõkanál olaj, só.
Ez a sûrû, tartalmas leves valamilyen desszerttel (például palacsintával,
vargabélessel) komplett ebédnek is megfelel.
Az olajon állandóan kevergetve üvegesre sütjük az apróra vágott hagymát.
Hozzáadjuk a megtisztított, felszeletelt gombát. Amikor a gomba nagyjából elfõtte a levét, beleszórjuk a pirospaprikát. Rögtön felöntjük egy bögre
hideg vízzel, és beletesszük a babot, a répakarikákat, a kicsumázott, de
egyben hagyott zöldpaprikát, a lehúzott héjú, kimagozott paradicsomot, a
zellerlevelet és a csokorba kötött petrezselymet. Felöntjük másfél-két liter
vízzel, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk köménnyel, és lassú tûzön, fedõ alatt
legalább fél órát kis lángon gyöngyöztetjük. Hozzáadjuk a kockára vágott
krumplit, és puhára fõzzük. Végül kivesszük a zöldpaprikát, a zellerlevelet
és a petrezselyemcsokrot. Beletesszük a zúzott fokhagymát, és még tíz
percig fõzzük. Forrón tálaljuk. Tálaláskor adhatunk hozzá tejfölt.

ASZALT GYÜMÖLCSÖS, MÁJAS CSIRKEMELL
Hozzávalók (10 személyre, 14 x 35 x 6 cm-es sütõformához): 2 nagy,
egész csirkemellfilé (kb. 1,2 kg), 50 dkg csirkemáj, 30 dkg füstölt,
húsos szalonna, vékonyra szeletelve, 20 dkg aszalt szilva, 10 dkg
aszalt sárgabarack, 5 dkg mazsola, 5-6 gerezd fokhagyma, kb. 1 l tej,
2 tojás, 2 ek liszt, só, õrölt bors, friss rozmaring.
A csirkemelleket elõbb félbe, majd lapjában 5-6 vékony szeletre vágjuk. A
májat megtisztítjuk, a fokhagymát lereszeljük. A húst a fokhagyma felével
jól záródó dobozba rétegezzük, majd felöntjük annyi tejjel, amennyi ellepi,
és egy éjszakára hûtõbe tesszük. A májat megszórjuk a maradék fokhagymával, felöntjük tejjel, és ugyancsak hûtõben pácoljuk. A gyümölcsöket is
tejbe áztatjuk. Másnap a húsról, a májról, a gyümölcsökrõl leöntjük a tejet,
mindet jól lecsepegtetjük. A húst sózzuk, borsozzuk. A sütõformát kibéleljük sütõpapírral, majd kirakjuk a szalonnaszeletekkel úgy, hogy a két végük
kissé túllógjon a formán. A forma alját és oldalát kirakjuk a csirkemellszeletekkel (néhányat félreteszünk belõle), majd a sárgabarackkal. Ezután következik a máj, amit szintén picit megsózunk, és megszórunk apróra vágott
rozmaringgal. A májra kerül az aszalt szilva, közé szórjuk a mazsolát. A tojásokat kevés tejjel és a liszttel elkeverjük, ízesítjük pici sóval, majd a gyümölcsös, májas töltelékre öntjük. A félretett hússzeletekkel befedjük az
egészet, majd a szalonna és a sütõpapír túllógó részét a hús fölé hajtjuk.
175 fokra elõmelegített sütõbe téve kb. 1 órát sütjük. Néhányszor leöntjük
alóla a levét. Ha letelt az idõ, a papírt széthajtva, takarás nélkül sütjük még
20-30 percet, majd az egészet egy sütõpapírral fedett tepsire fordítjuk, és
újabb kb. 20 percig pirítjuk, amíg a szalonna szép piros nem lesz. Amikor
kész, 15 percet pihentetjük, úgy szebben lehet szeletelni. Burgonyapürével és/vagy majonézes salátával tálaljuk. A sütõformát érdemes egy nagyobb tepsibe tenni a sütés közben esetleg kicsorduló lé miatt.

L. A.

ARANYGALUSKA
Hozzávalók a tésztához: 40 dkg liszt, 3 dkg friss élesztõ, 2 dl tej, 3 dkg
cukor, 2 dkg vaj, 1 tojás, 1/2 kk só; a töltelékhez: 10 dkg darált dió, 10
dkg cukor, 5 dkg olvasztott vaj; a vaníliasodóhoz: 6 dl tej, 3 tojássárgája, 2 dkg liszt, 5 dkg cukor, 1 tk vanília-kivonat.
Az élesztõt 1 dl langyos tejben, pici cukorral felfuttatjuk. A többi hozzávalót
tálba mérjük, hozzáöntjük a megkelt élesztõt, és a maradék tejjel kidagasztjuk. Lefedve, langyos helyen a duplájára kelesztjük. Ezután lisztezett
munkafelületre borítjuk, kb. 1,5 cm vastagságúra nyújtjuk, és 3-4 cm átmérõjû szaggatóval korongokat vágunk belõle. Ezeket egyesével elõször
az olvasztott vajba, majd a cukorral elkevert dióba mártjuk, és sorban a vékonyan kivajazott sütõtál (kb. 24 x 15 cm-es) aljába rakjuk õket. Ugyanezt
a mûveletet megismételjük a második, majd a harmadik sor esetében is,
egészen addig, amíg a tészta el nem fogy. A formában még 20-25 percet
kelesztjük, majd 200 fokra melegített sütõben 40-50 perc alatt megsütjük.
A vaníliasodóhoz a tojássárgáját, a lisztet, a cukrot és a vaníliát kikeverjük
1 dl tejjel. A maradék tejet felforraljuk és vékony sugárban, folyamatos keverés mellett hozzáöntjük a tojásos masszát, majd a krémet besûrítjük. Az
aranygaluskát a vaníliasodóval kínáljuk.

Heti idõjárás
Mozgalmas lesz az elõttünk álló idõszak idõjárása. Pénteken az egész
országban számíthatunk csapadékra. Az ország nagy részén esõ a legvalószínûbb, a Dunántúlon várható havazás, havas esõ. Többfelé kiadós csapadékra van kilátás. A Dunától keletre megerõsödik, többfelé
viharossá fokozódik a délies szél, míg a Dunántúlon az északira forduló
szelet kísérhetik erõs lökések. Nagy lesz a hõmérséklet-különbség nyugat és kelet között. Míg az Alpokalján alig emelkedik fagypont fölé a hõmérséklet, addig a Dél-Alföldön akár a 10 fokot is megközelítheti a
csúcshõmérséklet. Szombaton átmeneti csapadékszünet várható,
majd vasárnap, a nap második felében dél felõl egy mediterrán ciklon
érkezését várjuk. A hét eleje kissé megnyugvó idõjárást hozhat. Végig
délkeleten lesz az enyhébb idõ, itt akár 5, 6 fokok is lehetnek napközben, míg északnyugaton inkább fagypont közelében maradnak a
csúcsértékek.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 51.
Búcsú a szülõi háztól
Jó hátszéllel repülnek velünk a bringák. Balázzsal tekerünk
Fülöpszállásra. Kerékpárral izgalmasabb, mint busszal. Csak
megnézzük, hogy mi van a szülõi házzal. Évek óta lakatlan már,
amióta anya Sárbogárdra költözött. Árulja, de nincs rá vevõ. Pedig nem kér sokat a nagy házért. Hatszázezerért is odaadná, ha
volna, aki megvegye. Bútor már alig van benne. A hordókat mind
sárbogárdiak vették meg. Csak a tizenkét és a huszonnégy hektósnak nem akad gazdája. Nem csoda. Ahhoz már legalább egy hold
szõlõ kéne, Bogárdon meg csak 3-400 öles szõlõk vannak.
A kertet megmûvelni még hazajárunk. A konyhában még ott a
gáztûzhely, hûtõ. Megéheztünk a hosszú úton, mire oda érünk.
Bolond fejjel nem hoztunk magunkkal semmit. Körülnézünk a
spájzban. Egy darab száraz kenyér, szalonna, ez minden. A kertben találunk hagymát, némi gyümölcsöt. Kisütöm az avas szalonna zsírját, abban megpirítom hagymával a vízben megáztatott száraz kenyeret. Ez az ebédünk. Fenséges lakoma lett belõle.
Üres az istálló is. Macika, nagypapa lova rég az égi mezõkön nyargalászik. Õt még nagypapa maga szakította ki a ménesbõl. Igazi
huszárló. Nagypapa, a hajdani Ferenc József-huszár hetvenéves
volt akkor már, de még értette a csíziót, hogy törje be igába a nyereg alá való nóniusz félvért.
– Gyere, menjünk ki a Csûcsösbe! – mondom Balázsnak. – Nézzük meg, hogy mi lett nagypapa szõlõbirtokából.
A temetõ mellett vezet el az utunk. Betérünk tiszteletadásra apa
és nagypapáék sírjához. Amikor nagymama meghalt, nagypapa
diófát és szõlõt ültetett a sírjára. Ma már mindketten ott fekszenek: Enyingi Nagy Katalin és Szilágysomlyói Jatanti Takács Péter. Erõsfájú volt nagypapa. Hetvenévesen még kiállt futóversenyre az unokákkal. Kilencvenkét évesen balesetben halt meg.
Rakta a szénásszekeret. Amikor jött le a kazal tetejérõl, lábára
csavarodott a rudazókötél, s így fejjel lefelé ért földet. Az agyrázkódás után négy napra meghalt a kecskeméti kórházban. Csodálkozva mondta az orvos, hogy ha nincs ez az agyrázkódás, akár 120
éves koráig is élhetett volna. Mindig azt mondogatta nekem, hogy
õ föltalálta az örökéletet. Nekem máig örökéletû. Leülök a sírjához, beszélgetünk. Mirõl is? Az örökéletrõl és más világmegváltó
dolgokról.
Az Átok-csatornán a Kis Károly nevû fahidat betonhídra cserélték. A fahíd már nagypapa utolsó éveiben is rozoga volt. Egyszer
beleszakadt a csatornába a hídról kocsistól, lovastól. Valahogy el
tudta szabadítani a lovat az istrángról, s az kihúzta õt is a vízbõl.
Hányszor zötyögtünk végig a csatorna menti dûlõúton! Nagypapa
mellett ült a bakon nagymama, én meg az õ ölében. S volt, hogy
gyalog mentünk nagymamával délben, vittük az ebédet nagypapának a szõlõbe. Nagymama végig mesélt, míg odaértünk, hogy el
ne unjam magam. Ha elfáradtunk, leültünk az árokpartra, aztán
pihenõ után ballagtunk tovább. Az utolsó kanyarban látszott már
a szõlõ elõtti nagy rét, s amint meglátott bennünket a legelészõ ló,
hangos nyerítéssel üdvözölt.

A Csûcsös szõlõ volt számomra a paradicsomkert. A nádtetõs
kunyhó elõtt görcsös törzsû, öreg körtefa állt. Nagymama gyakran
mesélte, hogy a születésem utáni nagy betegségbõl ettõl kaptam
igazán erõre. A felfordított hokedliban állva két kézre fogtam a
nagy körtét, úgy ettem, hogy a leve csurgott le a könyökömön.
Másik kedves fám a simonpiros almafa, amit nagypapa a katonacimborájától, a híres nemesítõ Kocsis Páltól kapott. Júliustól már
érett a szõlõ: a madlen, a mézes fehér, a szlanka és a bajor.
A szõlõt nagypapa halála után kiszántották, ledöntötték a kunyhót is. A vadszeder tüskés indáival befutott földhalom maradt a
helyén. A szõlõ elõtti kaszálóból sovány birkalegelõ lett. Csak mesélni tudom Balázsnak, hogy milyen volt a világ itt valaha, s milyenek voltak gyermekkorom nyarai.
Emlékek után kutatva téblábolunk még egy kis ideig lehangolt
szomorúsággal a szõlõ helyén nõtt vaddohányban, aztán visszamegyünk a faluba. Útba ejtjük még a „Sóhajok hídját”, hogy megfürödjünk a csatiban. Ez egy kis bürühíd volt, amelyen át az állomásra vezetett az út. A helyén most drótkötélre feszített, új lengõhíd áll. Balázs emlegeti, hogy amikor még volt élet Fülöpszálláson, hányszor jöttünk ki fürödni, pecázni, ugrálni a hídon. Esténként otthon ijesztgetõs farkas–bárány játékot játszottunk. Pokrócokkal elsötétítettük a nagyszobát. A bárányok elrejtõztek a vaksötétben. Akinek a farkas szerepe jutott, annak meg kellett találni
a többieket. Akire rátalált, azt artikulálatlan „hááá” üvöltéssel
ejtette fogságba, s vonszolta magával a barlangjába. Akit utoljára
talált meg, az lett az új farkas.
Fürdés után a régi szülõházamat, a hajdani kántorlakást keressük
fel. Innen 1955-ben kellett elköltöznünk. Milyen rozoga már ez az
épület! Korhadtan, félig bedõlve áll a régi fakapuja. Belátni az elhagyatott, gazzal felvert udvarra. Virágvasárnapon ez a kapu nyitva állt. Két szárnya közt édesanyámék zöld ágakból, fehér jázminvirágból lombsátrat építettek. A feldíszített oltárra szentkép
került. Nagymamától hoztuk el a lángoló szívû Krisztus képét.
A virágvasárnapi körmenet élén ünnepi ornátusban, baldachin
alatt, kezében a szentségtartóval érkezik Dojcsán pap bácsi. Megáll, letérdel, s letérdelnek vele együtt a baldachint hordozó férfiak
és az énekszóval érkezõ hívek. Dojcsán pap bácsi mellett ministránsként ott térdelek én is megilletõdve. Csengetek. Méltóságteljes ünnepélyességgel száll fel a tömjénfüst. Összevegyül a hervadó
lomb és a jázmin illatával.
Hová tûnt annak a misztériumnak a csodás varázsa? S Dojcsán
pap bácsi se él már.
Odaát, az utca túloldalán megkondul a református templom
nagyharangja. Felel rá a katolikus kisharang. Három vers után
mélázva hal el a harangszó, s a nemlétbe oldódik vele a gyermekkorom is.
Isten veled, Fülöpszállás!
Folytatom.
Hargitai Lajos

KAPHATÓ

MEGHÍVÓ

Hargitai Lajos

Szeretettel hívunk mindenkit

VÁNDORLÁSOK
KÖNYVE

DR. KENESSEY GYULA SZOBRÁNAK
AVATÁSÁRA

címû kötete

február 5-én (csütörtökön) 15 órakor

kapható a szerkesztõségben
2.500 Ft-os áron.

Sárbogárdon, a Hõsök terén.
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XI. forduló

Twister Galaxy–Spuri
3:4 (2:2)
Vezette: Farkas J.
Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Szabó,
Simon, Barabás.
Csere: Fekete, Kaló, Killer, Palásti.
Spuri: Kiszl – Imre, Banda, Huszár, Fésû.
Csere: Bozsoki, Bereczki, Czeiner, Zámbó,
Böröndi.
2. perc: Imre gurítását Balogh a gólvonalon tisztázta, a kipattanó labdával Szabó
iramodott meg és kilõtte a bal felsõ sarkot,
1:0. 4. perc: Fésû a kapu mellé lõtt. A kidobott labdát Barabás a jobb felsõ sarokba
rúgta, 2:0. Érthetetlen módon a Twister
visszavette az iramot, úgy gondolták, hogy
megvan a mérkõzés. Nagyot tévedtek! 7.
perc: Banda lövését Bognár a mezõnybe
öklözte. 8. perc: Böröndi lövését Bognár
biztosan fogta. 9. perc: A sorozatos Spuri-támadások végén Imre megszerezte a
szépítõ gólt, 2:1. 11. perc: Barabás kapásból kapu fölé lõtt. 13. perc: Imre átadásánál Böröndi elcsúszott. Nagy helyzet maradt ki! 14. perc: Barabás lövését Kiszl bravúrral tolta szögletre. 17. perc: Fésû fejese
Palásti hátán megpattant és a meglepett
Bognár mellett a kapuban kötött ki, 2:2.
18. perc: felpörgette a játék iramát a Twister. Palásti nagy helyzetet hagyott ki. 19.
perc: elõbb Fekete, majd Kaló lövése kerülte el a kaput. 21. perc: Fekete lövése
Kiszl kezében halt el. 22. perc: Böröndi lövése Kalóról vágódott szögletre. 24. perc:
Böröndi nagy gólt lõtt, 2:3. 26. perc: Fésû
gólhelyzetet hagyott ki. 27. perc: Palásti lövése kerülte el a kaput. Kaló nagy helyzetet
hagyott ki. 31. perc: Böröndi nagy helyzetben kapu mellé lõtt. 32. perc: Balogh közeli perdítése Kiszlrõl pattant ki a mezõnybe.
34. perc: Imre szemfüles gólja a kapufáról
a gólvonalon átjutott, 2:4. 35. perc: Palásti
egyéni akció után szépített, 3:4. 36. perc:
Palásti lövése alig kerülte el a kaput. 38.
perc: Balogh sorozatos reklamálásért piros, végleges kiállításra került. Jó iramú
mérkõzés, kihagyott helyzetekkel. Az
elején jól kezdett a Twister, de a mai napon
a góllövéssel nem jeleskedtek, míg az adódó helyzeteket a Spuri értékesítette.
Sárga lap: Balogh.
Piros lap: Balogh végleges, így a soron következõ mérkõzésen nem léphet pályára.

Góllövõk: Szabó, Barabás, Palásti, illetve
Imre 2, Fésû, Böröndi.

Sárkeresztúr Kike–
Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza 0:3 (0:1)

Vezette: Farkas J.
Sárkeresztúr Kike: Visi, Szauervein,
Hajdinger, Jancski, Horváth.
Csere: –
Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza: Farkas
– Vinklmann, Magyar, Bor II., Bor I.
Csere: László, Mihalkó, Rehák.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Bor II., Magyar, László.

Sárszentmiklós Öfi–
Extrém 4:2 (1:1)
Vezette: Farkas J.
Sárszentmiklós Öfi: Sipõcz – Tóth, Palotás, Kelemen, Baki.
Csere: Deák, Dombi Z., Dombi V.
Extrém: Németh – Huszár, Horváth D.,
Szabó, Flõgl.
Csere: Németh Zs.
2. perc: egymás után kétszer is szöglethez
jutott az Extrém, de az adódó lehetõséggel
nem tudtak élni. 4. perc: Huszár a felsõ lé-

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

cet találta telibe. 5. perc: Sipõcznek egymás után kétszer is bizonyítani kellett. 9.
perc: Deák szabadrúgása a sorfalról vágódott le. 10. perc: Tóth perdítését Németh
kapus a mezõnybe rúgta. 11. perc: Szabó
lövése a kapu elõtt keresztbe suhant el. 13.
perc: Deák fejelt kapu fölé. 15. perc: Horváth D. lövése kerülte el a kaput. 16. perc:
Huszár lövése Palotásról a kapuba vágódott, 0:1. 17. perc: Kelemen okosan perdített a kapuba, 1:1. 18. perc: Palotás lövését
Németh T. kirúgta a mezõnybe. 20. perc:
Palotás szabadrúgásába Kelemen beletette a lábát, Németh a helyén volt. 21. perc:
Huszár lövése célt tévesztett. 22. perc: Szabó lövése Sipõczrõl szögletre pattant. 23.
perc: Tóth lövése Németh T. mellérõl jött
ki. 26. perc: szöglet után Deákról saját kapujába került a labda, 1:2. 25. perc: Szabó
átemelte Sipõcz felett a labdát, de kapu
mellé ment. 26. perc: Dombi V. szögletét
Kelemen pattintotta be, 2:2. 28. perc:
Dombi V. lõtt kapu mellé. 29. perc: Dombi
Z. lövésével átvette a vezetést az Öfi, 3:2.
31. perc. Sipõcz nagy védése gólhelyzetben. 33. perc: Kelemen átadását Baki értékesítette, 4:2. 34. perc: Németh Zs. közeli
lövését Sipõcz bravúrral védte. 35. perc:
Deák emelt kapu mellé. 37. perc: Palotás
lövésébe Németh T. belekapott, szöglet.
38. perc: Deák lövése a kapu elõtt suhant
el.
A körülményesen támadgató Extrém ellen
megérdemelt gyõzelmet aratott az Öregfiúk csapata.
Góllövõk: Kelemen 2, Dombi Z., Baki, illetve Palotás öngól, Deák öngól.

Tabella
1. Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza
11

9 1

1 68:20 28

2. Extrém

11

8 1

2 50:24 25

3. Sárszentmiklós Öfi

11

6 -

5 33:36 18

4. Sárkeresztúr Kike

11

6 -

5 31:25 18

5. Spuri

11

2 -

9 20:61 6

6. Twister Galaxy

11

1 - 10 27:63 3

Góllövõlista
1 Bor I. József, Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza, 19 gól.
Gróf Ferenc
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Csak az eredmény számít...
Sárbogárd KC–Dunaújvárosi Fõiskolai DSE
78-68 (19:13; 13:15; 28:17; 18:23)
Fejér megyei bajnokság, alapszakasz
Dobóink: Németh P. 16p, Tóth K. 24/3p, Németh K. 15/12p, Molnár T. 11/3p, Botka I. 2p, Gráczer B. 5/3p, Drab A. 2p, Kassai N.
3p.
Vezette: Béndek G., Rácz I.
A szokásos keddi idõpontban fogadtuk a DFDSE csapatát. A
múlt heti remek játékunkat követõen nagy elvárásnak számított
volna, ha ugyanolyan szinten hozzuk ezt a találkozót is. Amikor
7-8 játékos összjátékát kell azonos idõpontra formába hozni, az
edzések nélkül nagyon nehéz. Fõként az egyéni játékok domináltak, de azért szép letámadásokat és néhány „eldugott” labdát is
láthattunk a csapattól.
Álmosan kezdõdött a mérkõzés, a játékosok mindkét oldalon felváltva érték el kosaraikat. A 6. percben két triplával stabilizáltuk
elõnyünket.

Filmajánló

A mindenség elmélete
1963-ban a hírneves Cambridge-i Egyetemen Stephen Hawking,
az ifjú kozmológus öles léptekkel halad a tudomány útján, és feltett szándéka, hogy talál egy „egyszerû, meggyõzõ magyarázatot”
az univerzumra. Saját világa is kitárul, amikor fülig beleszeret egy
bölcsész lányba, Jane Wilde-ba. Ám egy szerencsétlen baleset
után ez az egészséges, aktív fiatalember 21 évesen megrázó diagnózissal kénytelen szembesülni: motoros neuronbetegség támadta meg végtagjait és képességeit, amely fokozatosan korlátozni
fogja beszédében és mozgásában, és két éven belül bele fog halni.
Jane szeretete, támogatása
és elszántsága megingathatatlan, és a pár összeházasodik. Újdonsült feleségével az oldalán Stephen nem
hajlandó tudomásul venni
a diagnózist. Jane arra bátorítja Stephent, hogy fejezze be doktorátusát,
melynek tárgya elsõ elmélete az univerzum keletkezésérõl. Családot alapítanak, és frissen szerzett és széles körben ünnepelt doktori címével
felfegyverkezve Stephen belevág legambiciózusabb tudományos
munkájába, melynek tárgya az, amibõl neki oly kevés adatott: az
idõ. Miközben a teste egyre szûkebb korlátok közé kerül, szelleme túlszárnyal az elméleti fizika határain.

A második negyedben hoztuk a „szokásosat”… Mintha nem is a
gyõzelemre mennénk! Egyedül Tóth Krisz harcossága volt dicsérhetõ és Gráczer Balu utolsó másodpercben dobott hármasa. 13
dobott pont tíz perc alatt kb. kezdõ serdülõs szint.!
Ezen a meccsen lehetõség volt arra, hogy kipróbáljuk, miként állnak helyt együtt azok a játékosok, akik a korábbi négy találkozón
kevesebb lehetõséget kaptak. Nehezen indult be az elképzelés,
már egy pontra is feljött az ellenfél, ám a negyedik percben több
labdaszerzést követõen gyors indításokkal és ismét jókor esett
hármassal 15 pontra növeltük elõnyünket.
Az utolsó játékrészben elõnyünket megtartva, bár a tempóból
visszavéve hoztuk a találkozót. Kicsit sikerült tartalékolnunk a jövõ heti Fehérvár KC elleni derbire.
Megpróbáljuk a pályaválasztói jogot visszacserélni, és hazai pályán megszorítani a tavalyi bajnok idei listavezetõt.
Hajrá, Sárbogárd KC!
B. I.

Könyvajánló

Steve Berry:
A Kolumbusz-affér
Egy családi titok, egy szívtelen fanatikus, és az amerikai kormány
egy titkos részlege – mindezeket egy döbbenetes eshetõség köti
össze. Mi van akkor, ha minden, amit Amerika fölfedezésérõl eddig tudtunk, egyszerûen hazugság? És ha ez a hazugság csupán
arra szolgált, hogy elfedje Kolumbusz 1492-es útjának valódi
okát? Ez a több mint 500 éves titok egy csapásra át tudná alakítani az egész modern politikai világot…
Tom Sagan Pulitzer-díjas oknyomozó újságíró döbbenetes
dolgokról írt riportokat a világ
legforróbb pontjairól. Azonban amikor az egyik közel-keleti sztoriját hamisítványként
leplezik le, vége a szakmai karrierjének. Tehetetlenül vergõdik a hazugságok hálójában,
igazát, hogy a bukását egy ismeretlen ellenség szándékos
félrevezetõ akciója okozta,
nem tudja bizonyítani. De mielõtt még Sagan kétségbeesésében véget vetne életének, a
sors közbeszól egy rejtélyes ismeretlen képében, aki cselekvésre kényszeríti õt. Tom ezzel
magára vonja a Magellán Ügyosztály, az Egyesült Államok
Igazságügyi
Minisztériuma
egyik legtitkosabb osztályának figyelmét. Ez a szervezet Amerika
legkényesebb ügyeit intézi. Sagan egyszeriben egy nemzetközi
bonyodalom kellõs közepén találja magát, amelynek következményei nemcsak Washingtont ráznák meg, hanem Jeruzsálemet
is. Belekényszerül egy macska–egér játékba, amelyben nem lehet
tudni, ki barát és ki ellenség. Bécsbe, majd Prágába kerül, végül
pedig Jamaika Kék-hegységébe, ahol az életben maradása a Kolumbusz-rejtélytõl függ.
Steve Berry a New York Times sikeres írója, a Nagy Károly nyomában, A velencei árulás, az Alexandria link, A Templomosok
öröksége, A borostyánszoba és a Vérbosszú Párizsban világhírû
szerzõje. Könyveit 38 nyelvre fordították már le és 50 országban
árusítják.
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Január 31., 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 Fejjel a fajnak 10.00 A világméretû használtruha-biznisz 10.35 Két duci hölgy 11.10 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89 12.50 Holdtánc és Pepita 14.25 Kék
tengermély 16.05 Szeretettel Hollywoodból 16.35 Ég, föld, férfi, nõ 17.35
Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.25 A
Dal 22.30 Üvegtigris 2. 0.25 Alulképzõ 1.55 Az öldöklés istene
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.45 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.05
Teleshop 11.00 Kalandor 11.25 A’la CAR 11.55 TRENDmánia 12.25 Havazin 13.00
Családom és egyéb emberfajták 14.05 Dr. Csont 16.05 Bagolyvédõk 18.00 Híradó
18.50 Fókusz Plusz 19.30 Ocean’s Thirteen – A játszma folytatódik 22.00 Az utolsó
cserkész 0.05 Világok harca 2.: Második hullám 1.40 A tökéletes férj 3.00 Dr. Csont
4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 9.30 Egészség Klinika 9.55 Asztro-világ
11.00 Így készült: Mancs 11.35 A macska – Le a kalappal! 13.10 Villám Spencer, a
karibi õrangyal 14.10 Walker, a texasi kopó 16.10 Pénznyelõ 18.00 Tények 19.00
Vissza a jövõbe 3. 21.25 Sasszem 23.40 Die Hard 4. – Legdrágább az életed 2.00
Sportos 2.10 Doktor D 2.55 Pan Am 3.40 A férjem védelmében 4.25 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 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Február 1., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Úton-útfélen 9.10 Kérdések a Bibliában 9.25
Református magazin 9.50 Baptista ifjúsági mûsor 10.00 Reformáció és oktatás
10.20 Engedjétek hozzám 10.25 Katolikus krónika 11.00 Római katolikus szentmise
közv. 12.00 Hírek 12.05 A világörökség kincsei 12.25 TS – Sport7 13.20 Öltések
közt az idõ 14.55 Nem kívánt kívánság 16.25 Büszkeség és balítélet 17.20 A hírek
szerelmesei 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.25 Az utolsó vakáció 22.20 A
Lényeg 22.55 Tigris a hóban 0.45 Rövidlátók
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.30 Egészségkalauz 9.55 Teleshop
10.50 A Muzsika TV bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek! 11.25
4ütem 11.55 XXI. század – A legendák velünk élnek 12.25 Házon kívül 13.00 Tuti
gimi 14.00 Dr. Csont 16.05 Rendõrakadémia 5. 18.00 Híradó 18.50 Sherlock
Holmes 2. – Árnyjáték 21.10 Életre-halálra 23.45 Portré 0.20 A jóslat 2.20 A gyilkos
hegy 4.00 Reflektor 4.20 Barátok közt 4.50 Dr. Tóth
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 8.50 Babavilág 9.15 Több mint testÕr
9.40 Asztro-világ 10.45 Stílusvadász 11.15 Stahl konyhája 11.45 Monk – Flúgos
nyomozó 12.40 Villám Spencer, a karibi õrangyal 13.40 Walker, a texasi kopó
15.40 Vissza a jövõbe 3. 18.00 Tények 18.55 Rising Star 21.40 A mexikói 0.10 Propaganda 1.15 Két szeretõ 3.00 Sportos 3.10 Sue Thomas – FBI 3.55 Békétlen békítõ 4.40 Bazi nagy görög élet 5.05 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 Református 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 21.59 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek
23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Február 2., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Kövek és emberek 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Magyar világkarrierek 13.00 Roma magazin 13.30 Domovina 14.00 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.55 Csataterek 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 22.25 Az
Este 23.00 Híradó 23.10 Sporthírek 23.15 Aranymetszés 0.05 Lola 0.50
Család-barát 2.20 Kövek és emberek
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 Fókusz Plusz 13.15 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.35 Reflektor
13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 Dr. Csont
22.15 Híradó 22.45 Döglött akták 23.40 Magyarul Baló Györggyel 0.15 Piszkos
csapat 1.20 Reflektor 1.35 Furcsa páros 2.20 Teresa 4.00 Reflektor 4.20 Barátok
közt 4.50 Dr. Tóth
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 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 18.00 Tények 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Az elnök árnyékában 22.30
Doom 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.35 Sportos 1.45 Astro-világ 2.45 Elit egység 3.30
Sue Thomas – FBI 5.05 Csapdába csalva 5.25 Családi titkok
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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 13.28 Zene 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház
21.57 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

Február 3., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Kövek és emberek 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 A rejtélyes XX. század 14.10
Gasztroangyal 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 Grand Hotel 21.20 Zûrös szívügyek 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55
Sporthírek 23.05 A legyõzhetetlenek 0.05 Lola 0.50 Család-barát 2.20 Kövek és
emberek
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 Havazin 13.15 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.35 Reflektor 13.55
Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó
18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 A mentalista
22.15 Híradó 22.45 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.10 Magyarul Baló
Györggyel 23.40 A fõnök 0.45 Reflektor 1.00 A Grace klinika 2.05 EgészségKalauz
2.30 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 3.00 Teresa 4.00 Reflektor 4.20
Barátok közt 4.50 Dr. Tóth
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 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 18.00 Tények 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Piszkos lappal 23.30 King &
Maxwell 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.35 Sportos 1.45 Astro-világ 2.45 Zsaruvér 3.30
Történetek az elveszett birodalomból 5.05 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 13.27 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 21.57 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

Február 4., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Kövek és emberek 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.45 Európai szemmel 14.15 Grand Hotel 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 Cédrusliget 21.20 Szabadság tér ’89 22.05 Az Este 22.40
Híradó 22.50 Sporthírek 23.00 Summa 23.30 Élet az amisokkal 0.20 Lola 1.05
Család-barát 2.35 Kövek és emberek
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 Portré 13.15 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.35 Reflektor 13.55
Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó
18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 Szulejmán
22.20 Híradó 22.50 Házon kívül 23.15 Magyarul Baló Györggyel 23.45 Reflektor
0.05 Hantahíradó 1.55 Teresa 3.25 Gálvölgyi-show 4.00 Reflektor 4.20 Barátok
közt 4.50 Dr. Tóth
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 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 18.00 Tények 19.25 Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Hal a tortán
21.30 Dick és Jane trükkjei 23.20 Lángoló Chicago 0.20 Tények 1.05 Aktív 1.25
Sportos 1.35 Astro-világ 2.35 Tea Mussolinivel 4.30 Aktív 5.05 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 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 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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Február 5., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Kövek és emberek 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Rondó 13.00 Kvartett 13.30 Átjáró 14.05 Cédrusliget 14.55 Zorro 15.45
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 Csak tudnám, hogy csinálja 22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.45 Sporthírek
22.55 Barangolások öt kontinensen 23.25 Történetek a nagyvilágból 23.55 Lola
0.40 Család-barát 2.05 Kövek és emberek
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 Trendmánia 13.15 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.35 Reflektor
13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: Miami helyszínelõk 22.15 Híradó 22.45 CSI: A helyszínelõk 23.40 Magyarul Baló
Györggyel 0.15 Odaát 1.15 Reflektor 1.35 Titkok otthona 2.15 A’la CAR 2.45 Teresa
3.25 Gálvölgyi-show 4.00 Reflektor 4.20 Barátok közt 4.50 Dr. Tóth
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 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 16.55 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 Airport
’75 4.35 Aktív 5.05 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 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

Február 6., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Kövek és emberek 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Életkerék 13.00 Esély 13.30 Két duci hölgy 14.05 Az ember bolygója 15.00
Zorro 15.50 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 22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 Pippa Lee négy élete
0.35 Lola 1.20 Család-barát 2.40 Kövek és emberek
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 Kalandor 13.15 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.35 Reflektor
13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 Háborgó
mélység 23.15 Híradó 23.40 Magyarul Baló Györggyel 0.10 Kemény motorosok
1.15 Reflektor 1.30 Havazin 2.10 Kalandor 2.30 4ütem 2.55 Teresa 3.25 Gálvölgyi-show 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 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 18.00 Tények 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Halálos iramban 23.35
Grimm 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.50 Astro-világ 2.50 Combat Hospital
– A frontkórház 3.40 Sue Thomas – FBI 5.30 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50 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 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 30., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Hit Gyülekezete – Istentisztelet (~160p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Interjú Nagy Lajossal (53p), N. Kovács Zsolt Indonéziáról 1. rész (~45p), Interjú és fõzés
Kissné Krisztinával 23.00 és 0.00 Lapszemle
Január 31., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 Interjú Nagy Lajossal (53p), N. Kovács Zsolt Indonéziáról 1. rész (~45p), Interjú és fõzés Kissné Krisztinával 18.00
Lapszemle 19.00 Harmónia-bál Cecén (ism. 95p), Szilveszteri Kosárlabda Kupa (17p), Szalagavató bál 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 1., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Nagy Lajossal (53p), N. Kovács Zsolt Indonéziáról 1. rész (~45p), Interjú és fõzés Kissné Krisztinával 14.00 Harmónia-bál Cecén (ism. 95p), Szilveszteri Kosárlabda
Kupa (17p), Szalagavató bál 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és
0.00 Heti híradó
Február 2., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Orgonakoncert Alapon (ism. 85p), Töbörzsöki iskolabál (34p),
Himnuszok ünnepe Sárszentmiklóson (42p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 3., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Karácsonyi Mészöly-gála (ism. 60p),
Vándorok: West Side Story (44p), N. Kovács Zsolt Indonéziáról 2. rész
(~50p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 4., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Orgonakoncert Alapon (ism.
85p), Töbörzsöki iskolabál (34p), Himnuszok ünnepe Sárszentmiklóson
(42p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 5., 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.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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HIRDETÉSEK / KÖZLEMÉNYEK

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK
Faipari munkára munkatársat keresek 06 (70) 940 9031
Albérletet keresek Sárbogárdon 06 (20) 298 0147
Hízók eladók 06 (30) 448 0022

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790

Cser, tölgy hasított tûzifa 2050 Ft, akác kugli 2400 Ft, hasított 2500 Ft, vegyes tûzifa 2300 Ft házhoz
szállítással. 06 (20) 406 9267 (6005550)
Csirkevásár! Január 26-tól tisztítva elõjegyeztethetõ Tinódy út 52. 06 (30) 384 2294 (6005549)
Hízók eladók Cecén 06 (25) 234 310 (6005598)
Redõnyös 06 (30) 966 8446

AUTÓ, 9 SZEMÉLYES KISBUSZ
BÉRLÉSE OLCSÓN, RÖVID/HOSSZÚ
TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.
06 70 5397882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091
Sárbogárd, Vasút út 2. szám alatt
kétszintes, 340 m2 alapterületû,
SZOCIÁLIS ÉS IRODAÉPÜLET
KIADÓ.
Telefon: 06 20 9361 577
OMV TÖLTÕÁLLOMÁS
Dunaújvárosnál FÉRFI
MUNKATÁRSAKAT KERES.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a sárbogárdi OMV-nél.
AUTÓBUSZVEZETÕKET KERESÜNK
hosszú távú
FEJÉR MEGYEI MUNKÁRA!
Kiemelten Sárbogárd környékérõl.
(Sárbogárd, Szabadhídvég,
Sáregres, Ozora, Káloz,
Lajoskomárom, Alsószentiván)
Jelentkezés önéletrajzzal:
jevrem@hr-group.hu
Áruszállítás, költöztetés
06 20 367 2785
ADMINISZTRÁTOR hölgyet keresek,
4 ÓRÁS MUNKAIDÕBE.
06 70 427 0723

FELHÍVÁS
2015. január 16-án, Sárbogárdon, a vasútállomás elõl, gépjármûbõl elvittek egy laptop
táskát laptoppal és adathordozókkal. A gépet
az adathordozókkal vagy az adatokat külön
visszavásárolnám.
Gép típusa: ACER ZYBA modell,
17.3”-os kijelzõ,
gépszám: S/N
LXPUN023810340BE142500
A visszaszolgáltatónak felajánlok 100.000
Ft-ot jutalom vagy visszavásárlás címen.
Elérhetõségem: 06 (30) 9725 446
Köszönöm!
Gál András

Sárszentágotán eladó összkomfortos, 3 szobás, gázkonvektoros, hosszú családi ház, 300 négyszögöl
telken. 06 (25) 476 051
Tollpaplan-készítés. Sárszentágota, Széchenyi út 5/b. Pákolicz Árpádné 06 (25) 476 051
Farsangi jelmezek kölcsönzése Sárbogárdon, az OTP-vel szemben, az Ízvarázs fagyizóban.
Baby Mamiban egyes termékek végkiárusítása, 50-70% kedvezmény.

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

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

ELHAGYOTT KULCSCSOMÓK
Múlt héten az Orova bolt elõtt találtak egy kulcscsomót. Átvehetõ a boltban.
Kedden, január 27-én elhagytak egy másik kulcscsomót, amin 6 kulcs, egy
kerékpárzárkulcs és egy lakatkulcs van, valamint egy Tesco mini clubcard, ami már elrongyolódott. Kérjük, aki megtalálta, hozza be a szerkesztõségbe!
Köszönjük!
Szerkesztõség

Bogárd és Vidéke 2015. január 29.

KÖZLEMÉNYEK

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet
2015. február
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres,
Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.
2015. január 31-február 1.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06 (30) 8161 376;
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Tájékoztató szirénapróbáról
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a
lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. 30 kilométeres körzetébe esõ településeken a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében Alap,
Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres,
Vajta településeken csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba végrehajtására kerül sor 2015. február 2-án, hétfõn, 13.00
órakor.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

2015. február 7-8.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a,
06 (20) 3557 213;
2015. február 14-15.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u.
62., 06 (30) 9398 629;
2015. február 21-22.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06
(30) 9939 404,
2015. február 28-március 1.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., Asztalos u. 1/a, 06 (30) 6393 977.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a 06 (30) 9563 168-as számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor járási fõállatorvos nevében és megbízásából:
Dr. Kellner Péter hatósági állatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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