
Leányálom
Ó, mennyi lány ábrándozik ar-
ról, hogy királykisasszony le-
gyen! Romantikus könyvek ol-
vasása közben szövögetünk fõ-
szerepet magunknak egy gond-
talan szerelmes regényben.
Az élet nem rózsaszín lávsztori.
A hosszú szoknyás idõkben bi-
zony sárban cuppogtak a kecses
cipellõk, és az út mocskától be-
piszkolódtak a brokátok. A szalonokból barakkokba, tömegsírokba kerültek szépre-
ményû hölgyek és urak. Földbe tiporták õket korok és rendszerek, amikben a romanti-
ka lila ködbe burkolt erõszakrendben öltött testet.
Azzal sem számolunk az álmok szövögetése közben, hogy hõsnõink nemigen érték meg
a mai átlagéletkort – ahogy lovagjaik sem – az akkori életkörülmények miatt. Meg hát
az áhítozás végére könnyen realista pontot tett egy szülõk által nyélbe ütött érdekhá-
zasság.
Most itt az idõ, regénybe illõ királykisasszonyok lehetünk, a fenti kockázatok nélkül!
Pompás toalettet öltve ideig–óráig valóra válhat leányálmunk a bálszezon idején!

Hargitai–Kiss Virág
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Föld derekán, Indonézia ölén
2. rész

Novák Kovács Zsolt: – A félelmek között
volt az is, hogy négy férfi összezárva négy
héten keresztül összeveszik, akármennyire
is jó barátok.
– Azt gondoltam, hogy csak a nõk ilyen bo-
londok.
– Összezárva lenni veszedelmes. Óhatatla-
nul fárad az ember, súrlódások vannak. De
egy hangos szó nem volt közöttünk. Állan-
dóan vidámak voltunk, nevettünk, segítet-
tünk egymásnak. A helyi emberek barátsá-
gossága, kedvessége rengeteget lendített a
dolgokon. Nem találkoztunk elutasítással,
értetlenséggel, vagy hogy be akartak volna
csapni bennünket. Pedig magyarként ne-
kik európai turisták vagyunk, tehát „gaz-
dagok”.

– Mennyire ütött szíven titeket a trópusi
levegõ, amikor leszálltatok a géprõl?
– Jakartában késõ délután volt, amikor ki-
szálltunk. Azonnal mellbevágott bennün-
ket a magas páratartalom. Végigizzadtuk a
négy hetet, de nem volt elviselhetetlen.
Nálunk a kánikula idõszakában rosszabb.
Ott egyenletes meleg van éjjel is, nappal is,
kicsi a hõingás, a páratartalom sem válto-
zik. A szállások zöme légkondicionált,
vagy valamilyen szellõztetõ rendszerrel
mûködik.

– Nyáron mentetek – ez náluk az õszi–téli
idõszak, amikor kellemes a levegõ.
– Két évszak van: egy csapadékos meg egy
száraz. Mi a szárazban voltunk, esõvel két-
szer találkoztunk. Igazi trópusi záport lát-
tunk. Egyik pillanatról a másikra ömlött az
esõ két órán keresztül, utána elállt, és tíz
perc múlva ragyogóan sütött a nap. Vit-
tünk mindenféle esõkabátot, bár azt
mondták, hogy teljesen felesleges, mert a
hõmérséklet miatt bepárolódik alatta az
ember.
– A hõmérséklet milyen volt?
– 26-30 fok között volt végig.
– Három szigeten voltatok. Összesen hány
szigetbõl áll Indonézia?
– Körülbelül 17.000 szigetbõl. Ebbõl nagy-
jából 6-7.000-et laknak. A többi picike,
vagy kedvezõtlenek a körülmények. A szi-
geteken körülbelül 250 millió ember él.
Nem véletlen, hogy Indonézia a Föld ne-
gyedik legnépesebb országa.

A nagy szigetek közé soroljuk Jávát, ame-
lyiken a fõváros is van, Borneót (vagy
ahogy õk mondják: Kalimantánt), Szu-
mátrát, Celebeszt. Van néhány olyan szi-
get, amiken másik országgal osztozik In-
donézia. Ilyen például Új-Guinea, amely-
nek a keleti fele önálló ország. Indonézia
természeti szempontból három dolog mi-
att lehet érdekes: az egyenlítõi klíma és en-
nek velejárói, a vulkánok, és a különleges
élõlények, mint az orangután, komodói
varánusz stb. Három szigetet látogattunk
meg: Jávát, Celebeszt és Bali azon részét,
ami kevésbé látogatott a turisták által.
– Hogyan közlekedtetek a szigetek között?
– Repülõvel és komppal, a szigeteken belül
pedig mindenféle utazási eszközt igénybe
vettünk.

Folytatás a következõ oldalon.
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– Ekkora területet közigazgatni eléggé ne-
héz. Õk hogy oldják meg ezt?
– Indonézia viszonylag fiatal ország, hiszen
alig fél évszázados múltja van. Ez abból is
fakad, hogy soha nem volt még egy kézben
ez a hatalmas szigetcsoport. Több mint 300
féle népcsoport él ezeken a területeken,
mégis ügyesen meg tudták oldani, hogy
nincs különösebb konfliktus közöttük. Az
etnikai összetétel mellett vallásilag is na-
gyok a különbségek. 90 %-a a lakosságnak
muzulmán; Indonézia a legnépesebb mu-
zulmán ország a Földön. Ez a muzulmán
hit, vagy iszlám vallás teljesen más, mint
amit mi ismerünk. Sokkal hétköznapibb,
egyszerûbb, nem annyira „bigott”, mint a
közel-keleti országokban. Úgy élik meg a
vallást, hogy az egyfajta velejárója az élet-
nek. A másik fõbb vallás a hindu, és renge-
teg keresztény is van. Az európai gyarma-
tosítás kapcsán hittérítõk is jöttek a térség-
be, és rengeteg embert térítettek keresz-
tény hitre, fõleg a protestáns felekezetek.
Fõleg ott voltak sikeresek, ahol korábban

(a XIX-XX. század elõtt) nem járt még fe-
hér ember, nem fosztották ki õket a korai
gyarmatosítás idején. Törzsi, õsi vallások-
ból tértek át a keresztény hitre, aminek az
a következménye, hogy különbözõ babo-
nákat, szokásokat még tartanak, például
temetés alkalmával szinte mészárlást haj-
tanak végre állatok között. Voltunk olyan
területen is, ahol korábban emberevõk él-
tek, és most keresztények. Ez olyan radiká-
lis váltás (a nagyszülõ még õsi vallású volt,
az unoka meg keresztény), hogy nem megy
egyik napról a másikra, hogy mindent elfe-
lejtsenek, eltüntessenek. Ahhoz, hogy az
országot kormányozni lehessen, nagyon

ügyesnek kell lenni. Az elsõ nagy problé-
májuk az volt, hogy a nyelvvel mit csinálja-
nak, ennyiféle népet hogy lehet összehoz-
ni. Nem úgy oldották meg, mint Indiában,
hogy a hódítók, nyelvét vették át (Indoné-
ziát hollandok gyarmatosították), hanem
egy nyelvújító mozgalom indult el, és saját
nyelvet alkottak. Az egyik nyelvjárást ki-
emelték, országos nyelvvé tették –ez lett az
úgynevezett bahasza nyelv –, szabályait te-
kintve nagyon leegyszerûsítették, és köte-
lezõen tanítják az állami iskolákban. Oda-
haza mindenki a saját nyelvét használja, de
kapocsként ott a közös nyelv. A II. világhá-
ború után függetlenedett az ország, s mivel
nem tudták eldönteni, hogy melyik társa-
dalmi fejlõdés felé forduljanak, egy har-
madik utas politikába kezdtek: igyekeztek
mindenkitõl a jót ellesni. Ennek köszönhe-
tõen Indonézia nagyon összetett ország,
de mûködõképes. Az erõszakszervezetek-
nek nagy szerepük van. Minden városban
van laktanya, és a fiatalok számára fel-
emelkedési lehetõség, hogy beállnak kato-
nának, vagy rendõrnek.
– A közbiztonság jó?
– Jó. Nekünk persze mondták, hogy van-
nak zsebtolvajok, de nem találkoztunk
semmilyen problémával. Inkább azzal,
hogy mindig mindennek megvan az ára.
Tehát ha valamilyen szabályt megszeg az
ember, akkor nem kell a rendõrtõl félni,
hanem meg lehet vele beszélni – azaz a
harmadik világbeli korrupció mûködik és
mûködteti is az államot.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág
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A kapitány fél éve
Budavári Árpádot, Sárbogárd rendõrkapitányát az eddig itt töltött idejének
tapasztalatairól kérdeztem, hiszen az elmúlt hónapok során, az állománnyal és
a körzet településeivel való ismerkedést követõen, rögtön feladatok is várták
illetve várják.

Budavári Árpád: – Most már markánsabb
gondolataim vannak arról, hogy milyen
helyre csöppentem és mik a feladatok. Bár
kijelenteni még fél év után sem lehet, hogy
az ember tökéletesen ismeri a területét, de
már egészen konkrét elképzeléseim van-
nak a jövõre nézve. Nagyon befogadó tele-
pülést, jó rendõri kollektívát ismertem
meg Sárbogárdon. Nem kellett a fejérõl a
talpára állítani a kapitányságot, mert mû-
ködik, nagyon beágyazódott a helyi köz-
életbe a munkájával. Nekem ezt kellett
részben folytatnom, részben az elképzelé-
seimnek megfelelõen átalakítani. Ez nem
jelentett óriási reformokat – néhány apró
változtatásra volt csupán szükség.
– Mik voltak ezek az apróbb változtatá-
sok?
– Szeretném elérni, hogy egy nyitott, a la-
kosság problémáira érzékenyen, gyorsan
reagáló rendõrséget ismerjen meg ben-
nünk Sárbogárd és környékének lakossá-
ga. Ennek megfelelõen szerveztem meg a
kapitányság életét. Azt szeretném, ha nem
a rendõrséghez tartozna a város, hanem a
városhoz tartozna a rendõrség.
– Amióta itt van kapitányként, közvetle-
nebb lett a kapcsolat a lakossággal? Jön-
nek többen a problémáikkal?
– Van fogadónapom, de nem ragaszko-
dom ahhoz, hogy ezeken az idõpontokon
keressenek engem. Ha valakinek gondja
van, jöjjön, és vesse fel. Én nem riadok
vissza, ha valami gondot kritikusan adnak
elõ. Mindenre megpróbálunk választ adni.
A megkeresések révén is jobban meg lehet
ismerni a területet, az emberek problémá-
ját. Megtapasztaltam, hogy mik az alapve-
tõ problémák, amelyek az embereket érin-
tik. Azt gondolom, hogy ezek közül jó
néhányat hatékonyan tudtunk kezelni.
– Voltak ügyek folyamatban, amikor ide
jött kapitányként. Vannak, amik sikere-
sen zárultak le?
– Van több olyan bûncselekmény, amely-
ben sikeres fejlõdéseket hajtottunk végre.
Sárbogárd belvárosában, az utcákban volt
egy betöréssorozat, amelynek az elkövetõ-
je meglett; jelen pillanatban elõzetes letar-
tóztatásban van. Vélhetõen sok betöréses
lopást tudunk majd bizonyítani, amelyet ez
a jóember követett el.

– A közlekedésben változás következett-e
be?
– Szigorú ellenõrzést várok el a kollegáim-
tól. Azt határoztam meg nekik, hogy nap-
pal intézkedni kell az utcákon, azonban
ezek az intézkedések ne legyenek megle-
petésszerûek, lesbõl támadók. Több olyan
akciót szerveztünk, ahol megállítjuk az au-
tósokat és az ittas vezetést próbáljuk ki-
szûrni. Kértem a kollégáimat, és ez érvé-
nyesül is, hogy elõtte hirdessük meg ezeket
az akciókat. Az a célunk, hogy aki veszé-
lyes a közlekedés biztonságára, azt szûrjük
ki. Ne érezze azt senki, hogy ezek az akciók
lakosságellenes intézkedések! Ezek azért
vannak, hogy a lakosság jobban érezze ma-
gát, biztonságosabban közlekedhessenek.
Hiszen volt itt olyan baleset, ami igencsak
felrázta a közvéleményt. Ezeket 100 %-o-
san nem lehet kiszûrni, de mindent meg
kell tenni a megakadályozásuk érdekében.
– Az intézményekkel hogyan sikerült meg-
találni a közös hangnemet? Bizalommal
fordulnak kapitány úrhoz, a rendõrséghez
a problémáikkal?
– A járási hivatal volt az egyik elsõ olyan in-
tézmény, amellyel fölvettem a kapcsolatot
az önkormányzatok mellett. Magam men-
tem ki minden településre, hogy lássam az
ott élõk gondjait és a polgármesterekkel
személyesen tudjak beszélni. Ahol tudtam,
ott a polgárõrvezetõkkel is beszéltem.
Részt vettem több polgárõrgyûlésen. Egy
településnek vagyok adósa: Vajtán nem
voltam még. Azt gondolom, hogy minden-
ki elkötelezett a jó irányába. Egyéb intéz-
ményekkel rendszeres a kapcsolattartás.
Mezõszilason részt vettem az általános is-
kolában egy tankerületi rendezvényen,
ahol minden, a tankerülethez tartozó isko-
la igazgatója ott volt. Sárkeresztúron is
voltam már. Ahol problémás jelenségek
vannak, azokra figyelünk. Ha mi, rend-
õrök, nyitottan állunk a lakosság problé-
máihoz, akkor õk is nyitottan fognak állni
hozzánk, és akkor ezeket a helyzeteket
könnyebben tudjuk majd kezelni.
– Amikor Alapon volt a közbiztonsági
fórum, elhangzott, hogy az iskola rendõre
program, illetve a korábbi drogprevenciós
program most talán egy kicsit pihenõn
van. Várható-e, hogy ilyen programok újra
elindulnak az iskolákban?

– Drogprevenciós programunk jelenleg is
van, a rendõrkapitányság bûnmegelõzési
elõadója, Csendes Réka folytatja ezt a fia-
taloknak, az iskolában megnyilvánuló
drogproblémák kezelésére. Az iskolák
problémáira nagy hangsúlyt kell fektetni.
A deviáns magatartás egy része az iskolák-
ban kezdõdik, és ezek kezelése egyrészt a
pedagógusok, illetve a rendõrség feladata.
– Említette, hogy körvonalazódtak a fe-
jében a gondolatok, hogy milyen irányba
kellene fejleszteni, változtatni a kapitány-
ságot. Ezekrõl mondana pár szót?
– Nagy változásokra nem gondolom, hogy
szükség lenne. A belsõ változásokat nem
tartom a nyilvánosságra tartozónak; eze-
ket magunk megoldjuk. Nekem az a fon-
tos, hogy a lakosság ne a változtatás mene-
tét, hanem annak kedvezõ eredményét ta-
pasztalja. Abban kell mindenkinek a fejét
tisztába tenni, hogy mi vagyunk a lakossá-
gért. Egy rendõrnek ne csak azért legyen
fontos a közbiztonság, mert azért fizetést
kap és ez a hivatása, hanem azért, mert a
gyereke itt jár iskolába, az édesanyja itt
hajtja álomra a fejét, õ maga itt dolgozik,
ezeken az utcákon közlekedik, a háza
épségét is vigyázni kell. Azt gondolom, jó
úton járunk errefelé.
– Vannak rendõrök, akik ellen folyamat-
ban van vizsgálat kábítószer-fogyasztás
gyanúja miatt. Ezekkel a rendõrökkel
kapcsolatban történt-e valamiféle intéz-
kedés, dolgoznak-e az állományban?
– Akkor várhatjuk el a lakosságtól, hogy
nyitottan közeledjen a rendõrség felé, ha
megfelelõ bizalmat érez a rendõrök iránt.
Minden rendõrkapitány olyan rendõrök-
kel szeret együtt dolgozni, akik nemcsak
betartatják, hanem be is tartják a törvényt.
Voltak olyan kollégák a Sárbogárdi Rend-
õrkapitányságon, akik ezt az alapvetést
nem tartották magukra nézve kötelezõ-
nek. Õk ma már nem dolgoznak a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságon.

Hargitai–Kiss Virág

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
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Kezelés a kábítószert fogyasztó rendõrnek
Tisztelt Hargitai-Kiss Virág!
A múlt héten elektronikus levélben történõ érdeklõdésére a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányság egyik rendõrével szemben folyamat-
ban volt büntetõeljárás befejezésérõl az alábbiak szerint tájékoz-
tatom.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság állományába tartozó rendõrrel
szemben a 2014. július 7-én végrehajtott ellenõrzés során alkal-
mazott gyorsteszt amfetaminszármazékra utaló pozitív ered-
ményt mutatott. A kirendelt igazságügyi toxikológus szakértõ a
gyanúsított vér- és vizeletmintájából egyaránt amfetamint muta-
tott ki.
A Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség a kábítószer fogyasztásá-
val elkövetett kábítószer-birtoklás vétsége miatt a gyanúsítottal

szemben a vádemelést 1 évi idõtartamra elhalasztotta, egyúttal
kötelezte arra, hogy 1 éven belül vegyen részt legalább 6 hónapig
tartó folyamatos, kábítószer-függõséget gyógyító kezelésen, kábí-
tószer-használatot kezelõ más ellátáson, vagy megelõzõ felvilágo-
sító szolgáltatáson.
Az ügyész az ügyben vádat emel, ha a gyanúsított az elhalasztástól
számított 1 éven belül okirattal nem igazolja, hogy részesült a fen-
ti kezelésben, vagy az elhalasztás tartama alatt ellene kábítószer-
kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt újabb büntetõeljá-
rás indul, és a nyomozás felfüggesztésének, vagy megszüntetésé-
nek nincs helye.

Jászberényiné dr. Király Teodóra sajtószóvivõ,
Fejér Megyei Fõügyészség

POZITÍV SZONDA

A járõrök Alapon a Fõ utcán igazoltattak egy 26 éves helyi férfit
2015. január 25-én, aki személyautójával közlekedett. Az igazol-
tatás során az alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket muta-
tott, ezért a rendõrök elõállították az ittasan vezetõ férfit a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságra. A vér- és vizeletminta-vételt követõ-
en az alapi férfit szabadon bocsátották.

HÁLÁTLAN GYERMEK

2015. január 26-án a hajnali órákban egy 71 éves szabadegyházai
hölgy tett feljelentést a rendõrségen a fia ellen, aki évek óta bán-
talmazta. Az idõs hölgy félt az újabb bántalmazástól, nem mert
hazamenni, ezért ideiglenesen egy éjszakára egy otthonban he-
lyezték el a rendõrök. Aznap a reggel a járõrök elfogták a 31 éves
bántalmazót, akit elõállítottak a Sárbogárdi Rendõrkapitányság-
ra. A férfi a kapitányságon rosszul lett, ezért kórházba vitték az
egyenruhások, majd ellátását követõen a kapitányságra vissza-
szállították, és gyanúsítotti kihallgatását követõen bûnügyi õrizet-
be vették súlyos testi sértés bûntettének elkövetése miatt.

TOLDI UTÓDJA

2015. január 29-én Sárkeresztúrról érkezett bejelentés az esti
órákban, miszerint egy 30 éves helyi férfi az Alkotmány utca és a
Rózsa utca keresztezõdésében egy acélrúddal bántalmazott egy
22 éves helyi férfit. A sértett a bántalmazást következtében 8 na-
pon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az elkövetõt és egy
másik, 27 éves helyi férfit a rendõrök elõállítottak a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, ahol a 27 éves férfit tanúként hallgatták ki
az üggyel kapcsolatban, majd szabadon bocsátották. A bántalma-
zót gyanúsítottként hallgatták ki testi sértés bûntett kísérlet elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt a nyomozók, majd bûn-
ügyi õrizetbe vették.

LETÖRTE A SOROMPÓT

2015. január 30-án a délelõtti órákban egy 35 éves boszniai állam-
polgár közlekedett Rétszilas belterületén tehergépkocsival Cece
irányából Székesfehérvár irányába. A Rétszilas, 63-as számú út és
a Dunaújváros–Simontornya vasútvonal keresztezõdésében a
vasúti jelzõlámpa tilos jelzése ellenére a sínekre hajtott és a vasúti
átjáró menetirány szerinti csapórúdját a jármûszerelvénnyel le-
törte, majd elhajtott a helyszínrõl. A járõr Sárbogárdon igazoltat-
ta a személyt, és a közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény el-
követésének gyanújával elõállította a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságra, majd gyanúsítottként történõ kihallgatását követõen
szabadon bocsátották.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK HÍREK

OLDALÁRA BORULT BUSZ

A 6223-as számú úton, Alap közelében történt közúti közlekedési
baleset 2015. január 29-én 15 óra 40 perckor. A jelenleg rendelke-
zésre álló adatok alapján egy Setra típusú autóbusz 34 éves veze-
tõje egy balra ívelõ útkanyarulatból kifelé haladt, amikor elveszí-
tette uralmát a jármûve felett és a menetirány szerinti jobb oldali
árokba csapódott. A balesetben az autóbusz egyik utasa, egy alapi
nõ megsérült. A baleset körülményeit a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság szabálysértési eljárás keretében vizsgálja.

A buszt a sárbogárdi és a székesfehérvári hivatásos tûzoltók darus
csörlõjével állították a kerekeire és húzták ki az árokból.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság, Szabó-Bisztricz Anett
tûzoltó hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI



Dr. Kenessey Gyula
Dr. Kenessey Gyula szobrának avatására kerül sor a Hõsök terén a héten. Az errõl
szóló meghívót lapunkban olvashatják. Az egykori sárbogárdi fõszolgabíró alakját,
munkásságát a Bogárd és Vidéke 1994-ben megjelent írásaiból vett részletekkel
idézzük fel.

Ki volt Õ?

Dr. Kenessey Gyula Székesfehérváron
1888-ban született. Az elemi és szakközép-
iskolát ugyanitt, szülõvárosában végezte.
Jó tanuló volt, ezért szülei támogatásával
Budapestre a jogi egyetemre került. Itt
sem vallott szégyent. Eredményesen tette
le vizsgáit és szerezte meg 1911-ben a
doktori címet.
Mint székesfehérvári születésû, vonzódott
Fejér megyéhez. Az egyetem sikeres befe-
jezése után a közigazgatási pályát válasz-
totta. Válon helyezkedett el. Ez a község
ebben az idõben járási székhely volt. Õt is,
mint korosztálya számtalan tagját a trón-
örökös házaspár szarajevói meggyilkolása
ürügyén kitört elsõ világháború a frontra
szólította.

Kötelességtudó ember volt. A fronton is
becsületesen végezte a reá bízott feladato-
kat. Ennek elismeréséül több kitüntetés-
ben részesült, és elnyerte a vitézi címet. A
háború befejezése után visszatért Válra.
Az 1920-as esztendõ változást hozott éle-
tében. Feleségül vette a budapesti születé-
sû Gyulai Nagy Gizellát. Házasságukból
négy leánygyermek született: Gizella, Sa-
rolta, Margit és Erzsébet.
Sárbogárdra 1926 júliusában került. Ekkor
nevezték ki ide fõszolgabírónak.
Dr. Kenessey Gyula politikai nézeteit te-
kintve a politikai centrumban állt. Göm-
bös Gyula miniszterelnökké történt kine-
vezésekor a németországi jobbra tolódás-
ban látta a veszélyt. Ekkor javaslattal for-
dult a fõispánhoz és az Egységes Párt köz-
pontjához, hogy az elõtörõ jobboldali, nyi-

laskeresztes veszély ellensúlyozására a
már idõs Huszár Dezsõ képviselõ helyére
fiatalabb, energikus képviselõre lenne
szükség. Javaslata nem talált meghallga-
tásra. A képviselõcsere késõbb határozott
jobbra tolódást eredményezett Jurcsek
Béla személyében.
A Nyilaskeresztes Párt 1943-ban nagygyû-
lésre készült Sárbogárdon. Nem egy ház
színe változott zöldre, jelezve a hovatarto-
zást. Dr. Kenessey Gyula fõszolgabíró a
nagygyûlést nem engedélyezte. Ezzel szál-
ka lett Szálasi és társai szemében.
Miközben végzi hivatali munkáját, szám-
talan társadalmi tevékenységet is folytat.
Ezek közül kell említeni a református egy-
háznál betöltötteket – presbiter, a vértes-
aljai református egyházmegye tanácsbírá-
ja.

Fontosnak tartotta a takarékosságot. Így
vállalta a Fejér megyei Takarékpénztár
sárbogárdi fiókjának igazgatósági tagsá-
gát.

Az emberekkel való kapcsolattartás érde-
kében kereste az akkori szervezetekkel az
érintkezést. Ezek közül ki lehet emelni a
kaszinó választmányát.

Munkájában segítõje felesége, aki karita-
tív tevékenységével igyekezett segíteni a
szegény családokat. Õ a Magyar Asszo-
nyok Nemzeti Szervezetének helyi vezetõ-
je volt. Támogatta a Sárbogárdi Iparos Ol-
vasókör kulturális munkáját. Zászlójuk
avatásakor a zászlóanya tisztét látta el. Se-
gítette egy kenderáztató létesítését, hogy a
helyben megtermelt kendert itt fel is dol-
gozhassák. Szövõ, fõzõ tanfolyamokat
szervezett asszonyok és fiatal lányok részé-

re. Kosárfonásra tanított. Felvette a kap-
csolatot a székesfehérvári Karl likõrgyár-
ral, és gyékénybõl borításokat fontak a
likõrösüvegekre.
A jobbra tolódás veszélyét látta dr. Ke-
nessey Gyula, így lett egyik résztvevõje a
nemzeti ellenállási mozgalomnak, a Ma-
gyar Front antifasiszta szervezetnek. Nem
értett egyet a zsidótörvényekkel, de hiva-
tali beosztásánál fogva kényszerült azok
végrehajtásáról gondoskodni. Háziorvo-
suktól, dr. Goldner Mórtól – Bobó bácsitól
– arany ékszereket vett át, hogy azokat el-
juttatja Budapesten lévõ Lili lányának,
melyben a hatóság megakadályozná.
A család tragédia-sorozata 1944. július
12-én kezdõdött meg. Ekkori felfüggeszté-
se okát nem lehetett tudni, mert nincs in-
doklás.
Folytatódik a tragédia 1944. október 15-
ével, mikor a Szálasi vezette nyilas rémura-
lom most már nyíltan, a hatalom birtoká-
ban léphetett fel. Október 19-én este az új
nyilas fõispán, Pintér úr jelent meg a fõ-
szolgabíró lakásán. Udvariasan közölte,
hogy fontos tárgyalás lesz Székesfehérvá-
ron, és ezért jött érte.
Természetesen mindez elhihetõ a rendkí-
vüli helyzetre való tekintettel. Kenessey
Gyula azért gyanakodott is. Bement a há-
lószobába, és magához vette személyi fegy-
verét. Másnap hiába várta a család az apát,
férjet. Felesége felkereste tehát a fõispán
urat, aki „megnyugtatta”, hogy legyen nyu-
godt, olyan helyen van a férje, ahol inasok
szolgálnak fel, és csak kártyázni kell. A fe-
leség válasza: ilyen rendkívüli idõben az a
hely, ahol „csak” kártyázni kell, egyáltalán
nem megnyugtató.
Dr. Kenessey Gyula ekkor már Komárom-
ban, a várbörtönben volt. Vádat találtak.
Szerepelt abban hazaárulás, zsidóvagyon-
rejtegetés és ki tudja még, mi.
Komáromból az út Dachauba vezetett. Itt
a koncentrációs tábor 21-es számú barakk-
jában a járványos tífusz végzett vele is,
mint számos fogolytársával 1945. február
15-én.
Ezzel a családi tragédia még nem fejezõ-
dött be. A legidõsebb leány – Gizella, azaz
Baba – menekülés közben kórházban, mû-
tét közben meghalt.
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A Miniszterelnökség és Sárbogárd városa tisztelettel meghívja
a Petõ Hunor Munkácsy-díjas képzõmûvész által készített

KENESSEY GYULA-EMLÉKMÛ
avatására és az azt követõ ünnepi istentiszteletre.

Idõpontja: 2015. február 5. 15.00 óra.
Helyszíne: Sárbogárd, Hõsök tere (emlékpark).

Köszöntõt mond dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere.
A szobrot felavatja L. Simon László miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parla-
menti államtitkára.

Az ünnepi istentisztelet 16.00 órakor kezdõdik.
Helyszíne: sárbogárdi református templom, Tompa Mihály utca 46.

Igét hirdet dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke.
Dr. Kenessey Gyula (Székesfehérvár, 1888. november
14.–Dachau, 1945. február 5.), Sárbogárd egykori fõ-
szolgabírója, a sárbogárdi református egyház fõgond-
noka, az I. világháborúban kitüntetett katonatiszt, a
két világháború közötti Fejér vármegyei közélet meg-
határozó alakja a vészkorszak idején a leghatározot-
tabban fellépett a Volksbund és a nyilas mozgalmak
ellen. A nyilas hatalomátvétel után Szálasi utasítására
letartóztatták, majd a dachaui koncentrációs táborba
deportálták, ahol hetven évvel ezelõtt életét vesztette.

A holokauszt-emlékév megemlékezéseit szolgáló, a
Miniszterelnökség által kezelt Civil Alap forrásaiból
Sárbogárdon emlékmûvet állítanak Kenessey Gyulá-
nak.

Margit leányuk férjét 1952-ben tartóztat-
ták le, zárták be, és börtönben végezték ki.
A feleség, az édesanya mindezt hatalmas
akaraterõvel viselte el. Nyelvet tanított kis
nyugdíjának kiegészítésére. Segített az ár-
ván maradt unokák felnevelésében.

Ujházy Dénes

***

1994. április 30-án helyezték el Kenessey
Gyula emléktábláját a Sárbogárdi Rend-
õrkapitányság falán. Hargitai Lajos errõl
született írása így szól:
„Dr. Erdõss Ferenc, a Fejér Megyei Levél-
tár igazgatója mondott avató beszédet. Az
avatásra eljöttek a hozzátartozók. Utána a
városi könyvtárban beszélgettem két lá-
nyával. Elmondták, hogy harmadik test-
vérük, Gizella, a legidõsebb 22 évesen
meghalt. Õ a háború, a katonák erõszakos-
kodásának áldozata lett. A családot több
tragédia is érte. Margit férje Wudits Lajos
volt, akit orvostanhallgatóként letartóztat-
tak és Rajk-per során kivégezték 1953-
ban. Kenessey Erzsébet férje, Szabó Lász-
ló 11 évig volt orosz hadifogságban. Érett-
ségi elõtt hurcolták el, 17 évesen. 26 éves
volt, amikor hazajött. Csak 1964-ben tu-
dott elhelyezkedni, addig politikai okok-
ból sehol sem kapott munkát.
Így emlékeztek vissza lányai azokra az
idõkre:
– Édesapánk nagyszerû ember volt. Már
megjelenésével tekintélyt parancsolt. Ben-
nünket, lányokat gyakran vitt magával vi-
déki útjaira. Fiákerrel mentünk Nagylók-
ba, Sárszentágotára, ahová mennie kellett.
Akkor még nem volt autó. Azt mondta,
hogy: „Na, ezt a két rossz leányt magam-
mal viszem!” Olyan tekintélye volt, hogy õt
szerették volna alispánnak. Református
hite miatt ezt megvétózta a megyéspüs-
pök. Nem lehetett, hogy egy katolikus me-
gyének református alispánja legyen!
Sárbogárdon mi nagyon szerettünk. Édes-
anyám részt vett a közéletben, segített a
háború miatt nyomorba került embere-
ken. Kenderáztatót hozott létre, segített
az ONCSA-házak megépítésében. Nem
ült le bridzselni a többi úriasszonnyal, ha-
nem a közéletben tevékenykedett. Amikor
már egyre rosszabb lett a helyzet, mond-
ták, hogy menjünk ki Nyugatra. Azt mond-
ta édesapám, hogy nem megyünk ki. „Még
akkor sem, ha egyedül kell is a határon az
oroszok elé állnom, akkor se megyek ki eb-
bõl az országból!” Amikor elhangzott a rá-
dióban a Horthy-proklamáció, édesapám
rosszat sejtett. Hamarosan be is követke-
zett, amitõl tartott. Átvették a nyilasok az
uralmat. Október 19-én este csöngettek,
Pintér és még két illetõ jött. Azt mondta
Pintér: „Fõszolgabíró úr, legyen szíves be-
jönni, halaszthatatlan megbeszélés lesz.”
Magához vette édesapám a pisztolyát, úgy
ment be. A pisztolyt késõbb elvették tõle.
Édesapánkat elvitték Székesfehérvárra a
megyeháza börtönébe. Ott még édes-
anyám tudott vele beszélni. Onnan a
Schmidt-kastélyba vitték Velencefürdõre,
majd Komáromban, onnan pedig Dachau-
ba.”

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

Tóth Kornélia
„A Sárbogárdi Községi (Reál) Gimnázium

története 1920–1928” címû könyvét
bemutató beszélgetésre.

Mindenkit szeretettel várunk

2015. február 20-án (pénteken) 17 órakor
a könyvtárban (Hõsök tere 16.)!

Adó 1 %
A „TEMPLOMUNK” Alapítvány min-
denkinek köszönetet mond, aki az el-
múlt, 2014. évben a személyi jövede-
lemadójának 1 %-át felajánlotta az ala-
pítvány számára.
Az alapítvány célja a megalakulás óta a
sárbogárdi római katolikus templom és
plébánia épületének tatarozása és a
szükséges részek felújítása, állagmeg-
óvása.
Kérjük, hogy továbbra is támogassák a
fenti célok megvalósítását adójuk 1 %-
ának felajánlásával.

Név: TEMPLOMUNK Alapítvány.
Adószám: 18490499-1-07

Isten fizesse meg!

Tisztelettel: a kuratórium

Iskolabál

Az alsószentiváni általános iskola sze-
retettel meghívja

2015. február 14-én 19.00 órai
kezdettel az iskola épületében

megrendezésre kerülõ iskolabálra.

Büfé, tombola, nyitó- és meglepetés-
tánc!
A báli hangulatot a nagyvenyimi Szabó
Duó zenekar biztosítja.
Belépõjegy: 500 Ft.
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Miklósi hírcsokor
Nemzetek és himnuszok,

avagy a magyar kultúra napja
iskolánkban

1989 óta ünnepeljük meg január 22-én a
magyar kultúra napját hazánkban annak
tiszteletére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz
kéziratát Csekén. E jeles alkalomból két
esemény is zajlott intézményünkben pár-
huzamosan. Az alsó tagozatosok „Szóját-
szótér” címmel a nyelvészeti csapatver-
seny körzeti fordulóját tartották, a felsõ ta-
gozatosok pedig himnuszok megszólalta-
tásával tették emlékezetessé a délutánt.
Mindkét eseményt iskolánk igazgatónõje,
Horváth Ferencné Erzsi néni nyitotta meg
az aulában a Himnusz közös eléneklésé-
vel. A megnyitó után a himnuszok meg-
hallgatására a könyvtárterembe vonultunk
el. A megemlékezést a hetedik évfolyamo-
sok kezdték, melynek során Rick Alma el-
szavalta Kölcsey remekmûvét. A vers után
intézményünk zeneiskolásai adtak elõ is-
mert és kevésbé ismert himnuszokat Jákob
Zoltán tanár úr vezetésével, aki a tavalyi-
hoz hasonlóan újra utazásra invitált ben-
nünket. Ezúttal az Egyesült Királyság or-
szágait jártuk végig velük képzeletben. El-
sõként az angol királyi himnuszt hallgat-
hattuk meg, melyet Varga Petra adott elõ
klarinéton és Zelman Fanni fuvolán. Mint
megtudtuk, a magyar mûhöz hasonlóan ez
is sok bibliai képet tartalmaz. A nemzeti
himnusz után következett egy hazafias dal,
melyet Szummer Ádám adott elõ trombi-
tán. Ezt követte egy ismert dallam, mely
egy középkori hídjátékról szól. Az Ang-
lia-szerte ismert gyermekéneket Horváth
Anikó néni adta elõ angolos csoportjával.
Kristóf Anna Mária kísérte õket trombi-
tán. Ezután Észak-Írország egy szép dalla-
ma következett, melyet ismét Zelman
Fanni fuvolajátéka tett felejthetetlenné
Zoli bácsi zongorakíséretével. Írországot

Wales követte, melynek himnuszát Strasz-
szer Virág szólaltatta meg altfurulyán
Bõjtös Attila hitoktató kíséretében. A hi-
vatalos mû elhangzása után egy szintén
kedvelt népdal elõadására Lajtos Laura,
Huszár Anna és Lénárt Gréta vállalkozott.
A délutánt két skót dal zárta, melyet Varga
Petra klarinéton és Szummer Ádám
trombitán szólaltatott meg Jákob Zoltán
tanár úr zongora kíséretével. Zoli bácsi és
a gyerekek rengeteg új ismeretet adtak át
nekünk ezen a délutánon. Az ismeretek
mellett pedig igazi élményben is részünk
volt.

Reiter Csenge 6. b, „MiSulink”
újságíró szakkör

Szójátszótér
A magyar kultúra napja alkalmából isko-
lánk adott otthont a Szójátszótér nevû csa-
patverseny negyedik fordulójának. A ver-
seny résztvevõi a környék iskoláinak ne-
gyedik osztályosai, négyen alkotnak egy kis
csapatot. Három forduló feladatait havon-
ta, levelezéssel kapták és küldték vissza
Irányi Rózsa tanító néninek. Találós kér-
désekkel, szólásokkal kapcsolatos rejtvé-
nyek, különbözõ szójátékok, képrejtvé-
nyek, totók szerepeltek ezekben. A negye-
dik alkalommal kilenc csapat mérte össze
felkészültségét a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskolában. Izgalmas volt ez a forduló,
nagyon élvezték a gyerekek, és a rendezõ,
segítõ tanító nénik. Azonnal javították és
pontozták egy-egy feladat után a megoldá-
sokat. Ezen a szóbeli megmérettetésen a
Himnusszal és a Nemzeti dallal, valamint
költõik életével kapcsolatos tudásukat bi-
zonyíthatták a versenyzõk. Összesítették a
négy feladatcsoport pontjait, és kialakult a
végeredmény.
A környezõ iskolák között:
1. „Cecei Szófejtõk”, 2. „Nyelvõrzõk” (Al-
sószentiván), 3. „Szófürkészek” (Alap), 4.
„Iringó” (Nagylók).

A mi iskolánkban öt csapat versengett:
1. „Mese, mese mátka”, 2. „Szó-szólók”, 3.
„Szómágusok–Szókirályok”, 4. „Kányádi
négyes” és „Szójátékok”.
Köszönjük Irányi Rózsa néninek az érde-
kesnél érdekesebb feladatokat és a ver-
seny megrendezését.

Palatinus Rozália

Madáretetõ-készítõ verseny
Iskolánkban már hagyománya van, hogy
minden évben meghirdetjük az alsó tago-
zatos tanulóknak MADÁRETETÕ-KÉ-
SZÍTÕ versenyt. A tanulóink is tudják,
hogy milyen fontos az itt telelõ kismadarak
etetése. Mindig azt kérjük, hogy újrahasz-
nosított anyagokból készüljenek az etetõk.
Több osztályban, csoportmunkában
együtt terveztek és alkottak a gyerekek.
Akadt, aki szülõi, nagyszülõi segítséget
kért otthon. Nagyon szép darabok szület-
tek az együttes munkából. Voltak olyan
gyerekek és szülõk, ahol szárnyalt a fantá-
zia, és mesébe illõ madárvendéglõk és ma-
dárlakok készültek. A jeligével ellátott al-
kotásokat kiállítottuk a gyerekek nagy örö-
mére. Tanulókból álló zsûri rangsorolja
minden esztendõben a munkadarabokat.
A kiállítás végeztével a madáretetõk kike-
rülnek a kertbe. A tanulók feladata a kihe-
lyezett etetõk folyamatos feltöltése mag-
vakkal. A beleszórt eleségre a kis madarak
hamar rátalálnak, majd tavasszal és nyá-
ron meghálálják a gondoskodást.

Irányi Rózsa

Januári LÜKtetõk
Követve az elmúlt év hagyományát, ismét
megrendeztük a Dinasztia Tankönyvkiadó
által hirdetett LÜK bajnokság iskolai for-
dulóját. A harmadikos és negyedikes, osz-
tályszintû versenyek elsõ három helyezett-
jei mérték itt össze tudásukat, Logikai ké-
pességüket, Ügyességüket, Kitartásukat
Bertalan András bácsi vezetésével. Két
anyanyelvi, két matematikai és két logikai
feladat sikeres kirakása után szoros ver-
senyben alakult ki az eredmény. A negye-
dik évfolyamon elsõ helyezett Mocsár
Brendon, második Ványa Szilvia, harma-
dik Kokas Réka lett. Õk a legjobb szintidõ-
vel és a legkevesebb hibával oldották meg a
LÜK-füzetek feladatlapjait Reméljük, si-
keresen képviselik majd iskolánkat a
területi fordulón is! Sok sikert, LÜKtetõk!
Horváth Mira, Király Karolina, Kokas Ré-
ka, Mocsár Brendon, Gyõri Richárd 4. a

***

A karácsonyi készülõdés táján mértük
össze erõnket az osztálybajnokságon: „Ki
a legjobb a LÜK-bajnokságban?”. Hár-
man jutottunk be az évfolyam megméret-
tetésre.
Elérkezett január 29-e, a verseny napja.
Hat táblánk és hozzá tartozó hat feladatla-
punk volt. András bácsi, akit néhányan
már tavaly óta ismertek, elmondta a szabá-
lyokat, és hozzáláthattunk. A terem csen-
des lett az izgatottságtól. Az idõvel harcol-
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va raktuk a helyükre a négyzeteket. Szeret-
tem volna jól teljesíteni, ezért a kabalaku-
tyusomat is magammal vittem. Számomra
megnyugtató érzés volt, hogy Vera néni is
a teremben lehetett. A feladatok közül a
matekot éreztem nehezebbnek, a logikai
jellegû feladatlapot pedig a legkönnyebb-
nek. Negyedikként végeztem a megoldá-
sokkal, és reménykedve mentem ki a töb-
biekhez. Végül sorban befejeztük, és min-
denki elhagyta a termet. Miközben András
bácsi javította a feladatlapokat, mi táblajá-
tékoztunk.
Eredményhirdetés közben lázban égtünk.
Mindenki szeretett volna helyezett lenni.
András bácsi elkezdte sorolni a helyezése-
ket. A szívem a torkomban dobogott. Má-
sodik helyen olvasta fel a nevemet! To-
vábbjutottam! Fellélegeztem, és igaz, ülve
maradtam, de belül már ujjongtam! Nem
volt hiába a sok gyakorlás.
Mindenkinek ajánlom a LÜK-játékot,
mert nemcsak a logika és ügyesség fejlõdik
vele, hanem hatalmas örömöt tud nyújta-
ni, ha jól szerepelsz a versenyen!
Közös fotózás zárta az eseményt. Bízom
benne, hogy a következõ fordulóban is si-
keresen fogok szerepelni!

Ványa Szilvia 4. b

Pár órára Beatrix lehettem…

Már második alkalommal vettünk részt a
simontornyai vár múzeumi foglalkozásán.
Ezen a napon a reneszánsz kor és Mátyás
király élete volt a fõ téma, ami nem volt is-
meretlen számunkra, hiszen tavaly már so-
kat olvastunk igazságos királyunk cseleke-
deteirõl, híres könyvtáráról, a visegrádi
palotáról. A napokban ezeket is feleleve-
nítettük. Jó érzés volt, amikor megdicsér-
tek bennünket, hogy mennyi mindent tu-
dunk.
Egy rövid várlátogatás után hatalmas asz-
talú lovagterembe mentünk. Mindenki ka-
pott a kornak megfelelõ ruhát; izgatottan
vártuk, mit fogunk csinálni. A szereposztás
után kiderült, hogy eljátsszuk Mátyás es-
küvõjét Beatrix királynõvel. Az örömöm
csak fokozódott, amikor megkaptam Beat-
rix szerepét és gyönyörû ruháját. Mikor va-

lamennyi szereplõ beöltözött, elpróbáltuk
a szertartás részleteit. Gyorsan megtanul-
tuk, mit kell csinálni, ebbõl is látszott, hogy
nagyon élveztünk visszarepülni az idõvel.
Majd „élesben” ment minden. Apródok
kíséretében eljutottunk a templomba, és
az esketés után táncot is tanultunk. Ünne-
pi lakomaként elfogyasztottuk az uzson-
nánkat, közben tovább szólt a zene. Való-
ban úgy érezhettük, mintha mi is részesei
lettünk volna az ünnepnek.
Ajándékként öltöztetõbabákat, a rene-
szánsz kornak megfelelõ ruhákat kaptunk,
amiket már ott el is kezdtünk színezni. Úgy
köszöntünk el, hogy márciusban újra jö-
vünk.
Így lettem én Beatrix, akár csak néhány
órára. Felejthetetlen élménnyel gazda-
godtam!

Huszár Kata 4. b

„Olvassunk egymásnak!”

A felolvasást a magyar kultúra napja alkal-
mából már tizenhatodik alkalommal ren-
dezte a Madarász József Városi Könyvtár.
Tavaly is részt vettem ezen, de most negye-
dikesként már a szép, új könyvtár várt ben-
nünket, hogy Kertész Erzsébet mûveibõl
rövidebb–hosszabb részt kiválasztva meg-
mutassuk olvasási tudásunkat. Kicsit izgul-
tam, mert az én párom, Luca megbetege-
dett, s nem volt iskolában, de szerencsére
ide megérkezett.
Sorszámot választva kerültünk sorra.
Szendrey Júlia címû regényébõl olvastunk
részletet, megtudtuk belõle, hogy milyen
volt, amikor vonattal utaztak a költõ,
Petõfi szüleihez.
Az érdekes részleteken idõnként jókat ne-
vettünk, tényleg felkeltette az érdeklõdé-
sünket. Legjobban a Fiút vártak, lány szü-
letett címû regény részletei tetszettek,
amelyek magáról az írónõrõl szóltak. El is
határoztam, hogy kikölcsönzöm és elolva-
som ezt.
Amikor valamennyien olvastunk, Edit né-
ni megköszönte a részvételünket, s emlék-
lapot, könyvjelzõt vihettünk haza magunk-
kal.

Sükösd Csenge 4. b

IV. KOSSUTH
ZSUZSANNA-
SZÛRÕNAP

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató
Kórház Sárbogárdi Rendelõintézete a szakren-
deléseken történõ betegellátás mellett igen
fontos feladatának tartja a preventív, egészség-
nevelõ tevékenységet is, melynek egyre fonto-
sabb szerepet kell betöltenie napjainkban.

Sárbogárdon,
az Ady Endre út 79–83. szám alatti

rendelõintézetbe várunk
minden érdeklõdõt

2015. február 23-án, hétfõn,
8.00–14.00 óráig

INGYENES
SZÛRÕVIZSGÁLATRA.

Számítógépes látásellenõrzésre, számítógépes
talpvizsgálatra, bõrgyógyászati, szájüregi elvál-
tozások szûrésére, hallásvizsgálatra, légzés-
funkciós vizsgálatra, mozgásszervi szûrésre
nyílik lehetõség, valamint intimtorna, gerinctor-
na lesz az óránként meghirdetett idõpontokban.
Ezen kívül urológiai szûrésre várjuk a 45 év felet-
ti férfiakat.
Érsebészeti szûrésre, csontritkulás-ellenõrzés-
re elõzetesen a kartonozóban személyesen,
vagy telefonon a 06 (25) 460 163-as telefonszá-
mon lehet jelentkezni.
Vércukor-, koleszterinszint-ellenõrzéssel, vér-
nyomásméréssel, testtömegindex-méréssel,
kockázatfelmérõ tesztekkel, egészségnevelési
tanácsokkal várjuk a kedves pácienseket.
Az intézmény nevében kérünk minden érdeklõ-
dõt, hogy a lehetõséget kihasználva minél töb-
ben tiszteljék meg rendezvényünket, és tegye-
nek egy lépést egészségük megõrzésére, illetve
a korai megelõzésre!
Szeretettel várjuk Önöket!

Dr. Rácz Lajos intézetvezetõ fõorvos,
Nyikos Tiborné vezetõ asszisztens

Földszint:
– vérnyomás-ellenõrzés (folyosó)
– érsebészeti szûrés – dr. Mikola József
– urológiai szûrés – dr. Rácz Lajos
– számítógépes talpvizsgálat –

Fodor és Társa Ker. Bt.
– testtömegindex (folyosó)
– hallásellenõrzés – szûrõbusz
I. emelet:
– vércukormérés, koleszterinszint-ellenõrzés

(folyosó)
– csontritkulás-ellenõrzés – dr. Miklovicz Imola
– bõrgyógyászati elváltozások szûrése –

dr. Jaskó Sándor
– torna – Mosberger-Tóth Georgina
– szájüregi elvált. szûrés – dr. Csulak Fruzsina
– kockázatfelmérõ tesztek, táplálkozási

tanácsadás – dr. Pásztor László, Megyei
Népegészségügy

– emlõönvizsgálat oktatása – Megyei
Népegészségügy

II. emelet:
– légzésfunkciós vizsgálat – dr. Lévai Katalin
– mozgásszervi szûrés – dr. Baros Péter
– számítógépes látásellenõrzés – Nagy Tibor
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Szemlélõdõ imával a teljesség felé
Múlt hétvégén a jezsuita Jálics atya vezetése alatt álló Dobogókõi Manréza Lelkigyakor-
latos Központ munkatársa, Tariska Eszter lelkigyakorlat-vezetõ volt a sárbogárdi zen-
csoport vendége. A nyilvános eseményre több külsõ érdeklõdõ is eljött.
Pénteken este a testfrissítõ chi kung gyakorlatokat követõ elõadáson Tariska Eszter is-
mertette Jálics atya keresztény meditációs módszerét, a szavak nélkül elmélyülõ, szemlé-
lõdõ imát.

Másnap reggeltõl késõ délutánig a szemlé-
lõdõ ima gyakorlatával ismerkedhettek
meg az érdeklõdõk.
Mély lelki tapasztalást hozott a résztvevõk
számára ez a nap. Átélhettük, hogy hitbéli
meggyõzõdéstõl függetlenül minden em-
ber ugyanarra az Egyre tekint.

Hargitai Lajos

Olvassunk – lányregényt!
Sok éve rendezi meg a Madarász József
Városi Könyvtár az Olvassunk egymás-
nak! kulturális programját a Himnusz szü-
letésnapjához: a magyar kultúra napjához
kötõdõen iskolások és felnõttek részére,
de most elsõ ízben foglalt helyet az ese-
mény az új könyvtárban. Megbetegedések
miatt valamivel kevesebb gyermek vett
részt a fölolvasáson, de ez mit sem csök-
kentett annak értékén.

Idén Kertész Erzsébet mûveibõl válogat-
hattak a résztvevõk (egyéni és csoportos
közremûködõk). A csíkos könyvek írójáról
megtudhattuk, hogy fiúnak várták a szülei,
ezért egész élete, munkássága bizonyítása
volt annak, hogy ér annyit, ha nem többet,
mint egy férfi.

A koradélutánba nyúló programon a
könyvtárosok inni- és ennivalót, valamint
szellemi felfrissülésként két paravánon
egy Kölcsey Ferencrõl és Kertész Erzsé-
betrõl szóló tartalmas kiállítást is kínáltak
a résztvevõknek, kísérõknek, könyvtárba
látogatóknak.

Hargitai–Kiss Virág
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Játékos bál
Táncrendünk elsõ darabja, a tavalyi fran-
cia négyes idén egy gólyás dallal és polgári
tánccal egészült ki a sárbogárdi Sárréti
Csókavirág Néptáncegyesület által má-
sodízben megrendezett bálon.
A Petõfi Sándor Gimnázium ajtaján belé-
põket különbözõ népviseletben fogadták
az est házigazdái pezsgõvel és a Pöttöm
Cuki jóvoltából mennyei bonbonokkal, s
közben szemügyre vehettük a tombola
nyereménytárgyait is. Ahogy tavaly, úgy
idén is gyertyafény kísérte a legfelsõ eme-
letre az érkezõket. Az egyik lépcsõforduló-
ban hangulatos kis sarkot rendeztek be két
antik fotellal, sárga tulipáncsokorral, kiál-
lított népi öltözékkel. A csokoládé és a
csipke az est motívumaként több helyen is
visszaköszönt.
A tágas tetõtér töltötte be a bálterem sze-
repét. Miután minden vendég helyet fog-
lalt a szépen terített kerek asztaloknál, a
néptáncosok szatmári táncokkal nyitották
meg az estet. Dr. Sükösd Tamás polgár-
mester, majd az egyesület részérõl dr. Bõle
Pál és Iker Józsefné mondtak tartalmas,
szép beszédeket arról, hogy a táncban mit

él át a táncos, hogyan lényegül át az ember.
Végül jó szórakozást kívántak mindenki-
nek, és kezdetét vette a vacsora. A finom
étkek a Patkó csárda keze munkáját di-
csérték.
Mint már a bevezetõben említettem, idén
sem maradt el a tánctanulás, ami most is

összekovácsolta a vendégsereget.
Iker Józsefné kérésének nagy öröm-
mel eleget téve, amikor az est folya-
mán meghallottuk a táncra hívó dal-
lamot, szinte kivétel nélkül minden-
ki felállt a székérõl és jártuk együtt a
régi bálok táncait. Felszabadító volt
és feledhetetlen ez a közös tánc!
Az éjféli falatok után meglepetés-
tánccal nyûgöztek le minket a tánco-
sok. Ezúttal twistet roptak hozzá illõ
pöttyös és jampiruhákban, aztán fel-
kérték a stílusos szemüvegekkel,
kendõkkel, nyakkendõkkel ellátott
vendégeket is. A limbónál megint
mindenki együtt bújt a bambuszrúd
alatt.
Ha a tombolán nem is, de a bálon va-
ló részvétellel mindenki nyert egy
újabb maradandó élményt, köszön-
hetõen a néptáncosok ötletességé-
nek, szeretetteljes, vidám, játékos
vendéglátásának.

Hargitai–Kiss Virág
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Szalonnás burgonyagombóc-leves

Hozzávalók: 3 szelet füstölt szalonna, 1 fej vöröshagyma, 1 csokor
zellerlevél, 3-4 szem burgonya, 1 tojás, pirospaprika, szerecsen-
dió, só, liszt.

A burgonyát megfõzzük és összetörjük. Hozzáadjuk a tojást, a te-
jet, a vajat, valamint a szerecsendiót, belekeverünk fél csokor zel-
lerlevelet apróra vágva, és annyi lisztet, hogy lágy tésztát kapjunk.
A szalonnát apró kockákra vágjuk, zsírjára sütjük, megdinszteljük
benne a felaprított hagymát és egy pillanatra a fél csokor zellerle-
velet is megkapatjuk. Ráhintünk 1 kanál lisztet, majd felengedjük
1,5-2 liter vízzel és megszórjuk pirospaprikával, sóval, tetszés sze-
rint ételízesítõvel. Mikor a leves forr, a tésztából vizes kézzel apró
gombócokat formálunk, és a levesbe tesszük õket. Amint a gom-
bócok megfõttek, lehet tálalni.

Töltött korongok

Hozzávalók: 40 dkg liszt, 3 dkg élesztõ, 1 kk cukor, 1,5 dl tej, 0,5-1
ek só, 20 dkg margarin. A töltelék: 1 doboz kukorica, 15 dkg son-
ka, 1 tömlõs sajt, 4 ek tejföl. A teteje: 1 tojássárgája, 1 ek tejföl, re-
szelt sajt.

Langyos tejbõl, cukorból, élesztõbõl kovászt készítünk, hozzáad-
juk a lisztet, sót, olvasztott vajat. Lágyabb tésztát gyúrunk. Ami-
kor megkelt, kinyújtjuk és pohár segítségével korongokat szagga-
tunk. A tejfölt elkeverjük a tömlõs sajttal, hozzáadjuk a sonkát,
kukoricát. Az alsó korong közepére halmozunk egy adagot, majd
a másik korongot rátesszük, széleit összenyomkodjuk, hogy
összeragadjanak. A tetejét megkenjük a tojássárgája és a tejföl
keverékével. Reszelt sajttal megszórjuk, 170 fokon sütjük.

Tepsis hal cukkinival

Hozzávalók: 50 dkg tengeri halfilé, 1 kg burgonya, 1 cs halas fû-
szerkeverék (petrezselyem, zeller, paradicsom, zöld, vagy piros-
paprika, hagyma, szerecsendió, babérlevél, citrom, kapribogyó,
mustár, gomba, fekete és fehér bors, borsikafû), 2 ek olívaolaj, 2
db cukkini, 2 pohár tejföl, 2 ek sûrített paradicsom, 10 dkg sajt, 1
db citrom leve, ízlés szerint só, õrölt bors.

A krumplit meghámozzuk, karikára vágjuk, és egy kiolajozott
tepsi aljára rendezzük. A halas fûszerkeverék felét rászórjuk. Ez-
után rárakjuk a felkockázott halat, megszórjuk õrölt borssal, ráfa-
csarjuk a citrom levét, majd befedjük az ugyancsak karikára vá-
gott cukkinival. Egy tálban elkeverjük a tejfölt a sûrített paradi-
csommal és a maradék fûszerkeverékkel, rákanalazzuk a cuk-
kinira. A tetejére reszelt sajtot szórunk és 180 fokos sütõben,
25-30 perc alatt megsütjük. Ha a sajt megpirul a tetején, akkor ké-
szen van. Nem kell folyadékot aláönteni, mert az összetevõk
mindegyike tartalmaz vizet, amit a sütéskor elenged. A sózásnál
vegyük figyelembe, hogy a fûszerkeverék tartalmaz sót.

NAGYMAMA RECEPTJEI A KOMMANDÓ
RAJTAÜTÉSE

Na, mire jó a tömegtájékoztatás? Figyelték szombaton az egyik
holland televízióban lejátszódott tragikomikus esetet, amelyet
aztán alighanem a világ összes hírszolgálata átvett? Az elegáns,
nyakkendõs, cingár fiú pisztolyt rántott a tévé stúdiójának elõte-
rében, és azt követelte, hogy a kamerák elõtt elmondhassa, ami a
szívét nyomja. A munkatársak felemelt kézzel okét mondtak, de
õk sem most jöttek le a falvédõrõl. Elkezdõdött egy megbeszélés
arról, hogy is képzeli el a fiú ezt a nyilatkozatot, már technikailag.
A szegény srác talán nem vette észre, hogy átverik õt, húzzák az
idõt, hadd sorakozhasson fel a bejárat elõtt egy fegyveres osztag,
amely majd leszereli õt. Nos, a kommandó rohamát látni kellett.
Ezek a kopasz, kigyúrt emberek a rémületkeltõ ruházatukban
elõre tartott fegyverekkel beszakították az ajtót, és õrületes üvöl-
téssel átvették a hatalmat a helyiségben. A fiúnak alighanem elállt
a szívverése, és úgy eldobta a pisztolyt, mintha megégette volna a
tenyerét.
– Dobja el a pisztolyt! – ordították a fegyveresek.
– Már eldobtam – szólt remegve a fiú.
Megbilincselték õt, elvitték. Ennyi.
Ebben a világhírre szert tett jelenetben, mint cseppben a tenger,
benne van az egész jelenünk lényege.
Például miért kell egy fegyveres osztaggal megrohanni egy cingár,
öltönyös gyereket? Hja, hát ilyen a világhelyzet. Ha valahova vala-
ki bemegy egy pisztollyal, ott lépni kell. Könnyen vérfürdõ lehet,
lásd a párizsi vicclap szerkesztõségét. A világ átvette némely õrül-
tek õrületét, túlzott vészreakciók közegében él. Régi dolog, hogy
az õrület ragályos betegség, ebben szenved most a világ, õrültek
házát csináltunk a Földünkbõl. Mindenki gyanús lehet, mindenki
hatósági megfigyelés alá kerülhet, mindenkit megmotozhatnak,
lehallgathatnak, egy jó helyen mindenkinek ott az ujjlenyomata.
Nem volt túlzás ez a rémületes támadás, ezek a marcona öltöze-
tek, sorozatlövõ fegyverek egy magános fiatalember ellen? Miért
kellett a csapatnak fülrepesztõen kiabálnia? Nyilván azért, hogy
megrémüljön az áldozat. Ijesztés a cél. Nem dühösek õk, csak el-
sajátították, amit a kommandós suliban tanítottak nekik. Õk ott jó
tanulók voltak, és tudják, hogy akcióban ki kell ereszteni a hang-
erõt, mintha nagyon dühösek volnának, és el akarnák harapni az
áldozat torkát. Az illetõ csinálja össze magát, eszébe ne jusson
szembeszállni. A hatalomnak meg kell mutatnia, hogy nem kuko-
ricázik, ha zûr van; ura a helyzetnek.
De mit akart ez a srác? Nem volt jobb dolga? Hülyéskedett? Mint
tudjuk, nem is volt használható az a fegyver a kezében. Az egész
világ azon töri a fejét, hogy mit akart õ ott mondani. A lehetõsé-
gek száma határtalan. Világrendítõ leleplezés? Valami közeledõ
katasztrófa bejelentése? Fenyegetõzés? Vannak ezek az új vallás-
alapítók, új tanok hirdetõi. Talán soha nem fogjuk megtudni, mit
akart a fiú.
Szinte nosztalgiával gondolunk azokra az idõkre, amikor sok dol-
got nem lehetett ugyan kapni a boltokban, de legalább nyugalom
volt.

L. A.

HETI IDÕJÁRÁS
Pénteken kettõsség jellemzi majd hazánk idõjárását. Nyugaton komoly havazásra lehet számítani, helyenként a 15-20 centimé-
tert is meghaladhatja a lehulló friss hó mennyisége. Ez kevéssel fagypont alatti hõmérsékletek mellett történhet majd, így a meg-
erõsödõ szél miatt hófúvás is valószínû. Az ország középsõ sávjában vegyesen várható esõ, havas esõ, havazás, de a 0 fok körüli
hõmérsékletek miatt inkább csak a magasabban fekvõ helyeken alakulhat ki vastagabb hótakaró. Keleten még enyhe idõ várható
és minden bizonnyal az esõ lesz a jellemzõ csapadékforma. Szombaton már kisebb lesz a megosztottság. Továbbra is elõfordul-
hat havazás, havas esõ, keleten esõ is, de már kisebb mennyiségben, hiszen észak felõl szárazabb légtömegek érkeznek, így fo-
kozatosan csökken a felhõzet. Vasárnap erõs északnyugati széllel sarkvidéki eredetû levegõ zúdul a Kárpát-medencébe hózápor-
okkal, az ország középsõ és keleti részein pedig egy összeáramlási zóna alakulhat ki, akár tartósabb havazást eredményezve. A
jövõ hét elsõ napjaiban már csak elszórtan lehet számítani hózáporra, kisebb havazásokra, viszont igen hideg idõre készülhetünk,
mivel a legtöbb helyen a nappali órákban is fagypont alatt marad a hõmérséklet, a vastagon havas vidékeken pedig éjszakánként
-10 fok alatti minimumok valószínûek. www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 52.
A rendszerváltás hajnalán

Szabó Pista, a gimnázium igazgatója elõzõ
nap a kezembe nyomott egy stencilezett
írást: Bihari Mihály: A reform és demokrá-
cia vázlata a címe. Lázas izgalommal olva-
som, s benne azok a gondolatok köszön-
nek vissza, amelyek engem és nagyon sok
embert foglalkoztatnak Magyarországon
arról, hogyan lehetne megváltoztatni ezt a
bekövesedett rendszert. Civil mozgalmak
szervezõdnek. A Duna Kör mellett a Ma-
gyar Demokrata Fórum az elsõ, amely tár-
sadalmi, politikai fordulatot tûz ki célul.
Az új, friss gondolatok hatására remény tá-
mad bennünk, hogy mégis lesz itt változás.
Ifj. Sztari Béla az MSZMP ifjúságával a re-
formkört szervezi. A remény szerint ebbõl
nõhetne ki az új magyar nemzeti baloldali
párt. Egyik összejövetelükön Szabados
Tamás hívására én is részt veszek. Tamás
tagja az énekkarnak, és a próbák után so-
kat beszélgetünk a világ dolgairól, a polgá-
ri átalakulás lehetõségeirõl, a többpárt-
rendszerrõl. Ez utóbbi persze még mindig
tabutéma. Az MDF is csak civil polgári
szervezõdés, semmi több. Pozsgay Imre
államminiszter védõszárnya alatt nõhet-
nek ezek a mozgalmak.
Ugray Ákossal a Városszépítõ Egyesület-
ben, kollégáimmal a Magyar Népmûvelõk
Egyesületében tanuljuk a demokrácia új
lehetõségeit. Igazából mindenütt otthon
vagyok, és mindenütt ott vagyok. Nincs
szembenállás. Együtt gondolkodunk so-
kan azon, milyen legyen ebben az ország-
ban a jövõ.
A Fejér Megyei Hírlapban olvasom az
MSZMP megyei pártértekezletének vita-
anyagát. Az állampárt is érzi a változások
szelét, és próbálnak tenni a változásokért a
maguk módján. A sárbogárdi pedagógus
alapszervezetben, ahol tag vagyok, szintén
lefolytatják a pártértekezletet megelõzõ
vitát. Persze, reformokat szeretnének fönt
is, de úgy, hogy alapvetõen ne változzon
semmi. Változatlan, mozdulatlan, tehetet-
len a pártbürokrácia, ami rátelepszik a
mozgalomra. Fönt mondják meg továbbra
is, hogy mit gondoljon a tagság idelenn, mi
meg bambán bólogatunk.

A megyétõl Barcs Oszkárné jön el, õ tartja
a vitaindító elõadást. Miközben mondja a
nagy okosságokat, néhányan halkan azon
morgolódunk, hogy egyáltalán számít-e a
mi véleményünk. Barcsné már egy órája
beszél. Amikor elhallgat, mély csönd te-
lepszik a tanári szobára.

– Elvtársak, tessék, szóljanak hozzá! – biz-
tat bennünket a titkár.

Hosszú csönd, újabb biztatás, aztán megint
csönd. Nem bírom tovább, szólásra nyúj-
tom a kezem. A torkomban dobog a szí-
vem, aztán belelendülök.

– Nem sok reményt fûzök ahhoz, hogy itt
bármilyen változás lesz. Évek óta ígérik a
megújulást, de látszatintézkedéseken kí-
vül semmi nem történik. Azt érzem, hogy
igazából nem is kíváncsiak odafönn az em-
berek véleményére. Már elõre leírták azt
is, hogy mi legyen a kongresszus határoza-
ta. Olvastuk, lehozta a Fejér Megyei Hír-
lap. Látszólag ugyan tervezet, de valójában
a leendõ határozat. És azt egy jó órás elõ-
adásban itt most a szánkba is rágják. Még
arról se mi határozunk, hogy ki legyen in-
nen a küldött, nekünk csak szavazni kellett
arról az egy személyrõl még a gyûlés ele-
jén, akit erre megbízhatónak tartanak a
pártbizottságon. És így természetesen azt
se mi döntjük el, hogy mit képviseljen a
küldött a nevünkben. Ha õszintén szeret-
nék hallani a véleményemet, elmondom,
akkor is, ha ez nem fog tetszeni. Nincs
szükség ekkora fizetett, felülrõl kiépített
pártbürokráciára. Minek a munkahelye-
ken is pártszervezet? A munkaviszonyt mi-
ért keverik össze a politikával? Az is hogy
néz ki, hogy a párt állami támogatást kap?
Az adófizetõk pénzébõl építettek pártpa-
lotákat, pártüdülõket, s azokban a magas
fizetésû pártfunkcionáriusok székelnek,
akik egyenlõbbek, mint a többi halandó, és
olykor úgy tûnik, hogy rájuk nem ugyan-
azok a törvények vonatkoznak, mint az át-
lagpolgárra. Az országban a honvédség és
a rendõrség mellett fegyverben áll egy har-
madik hadsereg is, a munkásõrség. Semmi
nem teszi indokolttá, hogy a jelenlegi ál-
lampártnak legyen fegyveres hadserege,
amely nincs alárendelve a néphatalomnak.
Ez csak veszélyezteti a demokratikus át-
alakulást.

A hozzászólásomat néma csönd fogadja,
majd az egyik intézményvezetõ emelkedik
szólásra:

– Lajos! Amiket elmondott, azzal egy kom-
munista párttag nem érthet egyet. A rend-
szerellenes, felforgató gondolatai nem ide
valók. Azt látom, hogy nagy zûrzavar van a
fejében. Jöjjön be hozzám egyszer! Elbe-
szélgetünk, és akkor majd rendet teszünk a
fejében!

Erre a nagy „bölcsességre” nem tudok mit
szólni. Barcsné az érezhetõ feszültség ol-
dására még békítõen megjegyzi:

– Meg kell értenünk a fiatalokat. Túl heve-
sek, és olyanokat is mondanak, amelyek
következményével nincsenek tisztában.
De mi ezt is toleráljuk, mert a demokrati-
kus megújulás pártján vagyunk.

Vége a gyûlésnek. Nem hagy nyugodni a
dolog, elhatározom, hogy vitacikket írok
errõl, és beviszem a Fejér Megyei Hírlap-
hoz. Nem bízom a sikerben, s én csodálko-
zom a legjobban, amikor a december 6-ai
számban a harmadik oldalon nyomtatás-
ban látom az írásomat.

Másnap a postaládámban egy névtelen fe-
nyegetõ levelet találok „Munkásõrök” alá-
írással. Ezt beviszem a rendõrségre. A de-
cember 13-ai Hírlapban a sárbogárdi mun-
kásõrök nyilvánosan elhatárolódnak a
fenyegetõ levéltõl.

A Hírlapban megjelent írásom nagy port
ver fel, s lendületet ad a helyi megújító
mozgalmaknak. Ugray Ákossal, a Város-
szépítõ Egyesület elnökével már a március
15-ei közös ünnepet szervezzük. Ez lesz az
elsõ szabad március 15-e, ami polgári kez-
deményezésre épül. De hol legyen az ün-
nep? Huszár Péter fölveti, hogy készülhet-
ne erre az alkalomra egy emlékkõ. Ehhez a
követ õ adná, és meg is faragja. De milyen
legyen ez az emlékkõ? Péterrel bóklá-
szunk a telepén, amikor egy különös for-
májú, vörös márványtömbre leszek figyel-
mes.

– Nézd csak, Péter! Ennek a kõnek olyan
formája van, mint a Nagy Magyarország-
nak. Mi lenne, ha ebbõl lenne az emlékkõ?

Péternek tetszik az ötlet, aztán papírra vet-
jük a vázlatot. Hívom Ugray Ákost és még
néhány embert. Mindenkinek tetszik az
ötlet. Megyünk a tanácshoz, Szalai Pistá-
hoz. Együtt keresünk helyet, s az OTP
elõtti kis parkra esik a választás.

Az elkészült több mázsás emlékkövet a
TÉVÁLL nagy darujával emeljük be a he-
lyére, egy földdombra. Március 15-én óriá-
si tömeg jön az avatásra. A rendõrség le-
zárja a 63-as utat, hogy zavartalan legyen
az ünnepség. Ezen a március 15-én mind
együtt ünnepelünk, elkülönülés nélkül, va-
lamennyien, sárbogárdiak. Nincsenek el-
különült koszorúzó csoportok. Nincsenek
még pártok, és a lebomló állampárt sincs
már igazán. Csak a közös öröm van ben-
nünk, hogy nemzeti ünnepünkön mind
együtt lehetünk.

Ekkor még utoljára…

Folytatom.

Hargitai Lajos

KAPHATÓ
Hargitai Lajos

VÁNDORLÁSOK
KÖNYVE

címû kötete

kapható a szerkesztõségben
2.500 Ft-os áron.
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Bogárd és Vidéke teremlabdarúgó-bajnokság
XII. forduló:

Sárszentmiklós Öfi–
Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza 0:4 (0:3)

Vezette: Farkas J.
Sárszentmiklós Öfi: Plézer – Tóth, Palotás, Ke-
lemen, Dombi V.
Csere: Deák, Dombi Z., Németh, Örkényi.
Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza: Farkas –
Vinklmann, Magyar, Bor II., Bor I.
Csere: László, Mihalkó, Rehák.
2. perc: Bor I. lövését Plézer magabiztosan fog-
ta. 3. perc: a másik oldalon Kelemen lábáról
szedte le a labdát Farkas. 6. perc: Palotás lõtt
alig a kapu mellé. 7. perc: Bor I. bal lábas lövésé-
vel szemben Plézer tehetetlen, 0:1. 8. perc: Ör-
kényi lövését védte Farkas. Deák kihagyta az
egyenlítési lehetõséget. 9. perc: Magyar–Re-
hák–László volt a labda útja, utóbbi közelrõl nem
hibázott, 0:2. 10. perc: Deák lövése Farkasról a
mezõnybe pattant. 11. perc: Plézer rossz kidobá-
sát Magyar csípte el, senkitõl sem zavartatva
nagy gólt lõtt, 0:3. 13. perc: Kelemen lövése
Mihalkóról szögletre vágódott. 14. perc: Kele-
men lövését Farkas szögletre ütötte. 16. perc:
hétméterest kapott az Öfi. Kelemen a kapufára
rúgta, a labda a mezõnybe vágódott. 23. perc:
Kelemen próbálkozását nem kísérte szerencse,
alig ment a kapu mellé. 24. perc: Magyar emelé-
se a kapu fölött landolt. 25. perc: Bor I. lövését
Plézer biztosan védte. 26. perc: Bor I. a kapu
mellé gurított. 27. perc: Deák kapu fölé lõtt. 28.
perc: Magyar legurítását Rehák a felsõ lécre
rúgta. Szép jelenet volt! 29. perc: Deák lövése
alig kerülte el a kaput. 30. perc: Deák szabadrú-
gását Farkas kirúgta a mezõnybe. 32. perc: Ör-
kényi lövése kerülte el a kaput. 36. perc: szöglet-
dobás után Bor I. fejelt a kapuba, 0:4. 38. perc:
Palotás lövése nem okozott gondot Farkasnak.
39. perc: Bor I. lövése kerülte el a kaput.
Sima gyõzelem volt!
Góllövõk: Bor I. 2, László, Magyar.

Sárkeresztúr Kike–Spuri
5:4 (3:2)

Vezette: Farkas J.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Szauervein, Hajdin-
ger, Jancski.
Csere: –
Spuri: Kiszl – Imre, Böröndi, Huszár.

Csere: Banda, Bereczki, Bozsoki, Czeiner, Zám-
bó.
Mivel a mérkõzésre a Kike csapata 1+3 fõvel
állt ki, ezért a Spuri úgy döntött sportszerûség-
bõl, hogy a csapatuk is 1+3 fõvel játssza le a
mérkõzést!
1. perc: Böröndi harcossága gólt ért, 0:1. 2.
perc: Jancski lõtt mellé. 3. perc: Szauervein lö-
vése Kiszl kezérõl szögletre került. 5. perc:
Hajdinger átadásából Szauervein egyenlített,
1:1. 8. perc: Banda lövését Visi biztosan védte.
10. perc: Fésû perdítése kerülte el a kaput. 12.
perc Banda a kapufát találta telibe. 16. perc:
Hajdinger lövését Kiszl bravúrosan védte. 18.
perc: Kiszl rosszul dobta ki a labdát, Jancski el-
csípte, és senkitõl sem zavartatva, nagy erõvel a
kapuba rúgta, 2:1. Jancski indításából Hajdinger
növelte az elõnyt, 3:1 19. perc: Jancski, majd
Hajdinger hagyott ki nagy helyzetet. 20. perc: az
elmélázó Kike játékosai mellett Imre szépített,
3:2. 21. perc: Banda lövését védte Visi. 23. perc:
Szauervein nagy gólt lõtt, 4:2. 24. perc: Jancski
lövése kerülte el a kaput. 25. perc: Jancski a
mérkõzés eddigi legnagyobb helyzetét hagyta
ki! 26. perc: Bozsoki lövése halt el Visi kezei kö-
zött. 29. perc: Böröndi lövése akadt meg a jobb
alsó sarokban, 4:3. 31. perc: Hajdinger, majd
Jancski hagyott ki helyzetet. 33. perc: Hajdinger
szerelésénél kezet ért a labda. Közvetett szabad-
rúgás! Nem lett semmi! 35. perc: Huszár átadá-
sát Fésû a kapuba helyezte, 4:4. 37. perc:
Jancski elvette a labdát Börönditõl, nem habo-
zott, hanem góllal büntetett, 5:4.
Sportszerûségbõl jelesre vizsgázott a Spuri!
Góllövõk: Szauervein 2, Jancski 2, Hajdinger, il-
letve Böröndi 2, Imre, Fésû.

Twister Galaxy–Extrém
4:4 (1:0)

Vezette: Farkas J.
Twister Galaxy: Bognár – Szabó, Kaló, Bara-
bás, Simon.
Csere: Killer.
Extrém: Németh – Huszár, Dévényi, Horváth D.,
Flõgl.
Csere: Emperger.
2. perc: Huszár perdített kapu mellé. 3. perc:
Bognár kidobását Flõgl vette le, gólhelyzetben
kapu fölé lõtt! 7. perc: Barabás bal lábbal a kapu
fölé lõtt. Nem ez a jó lába! 8. perc: Killer lövése a
kapu fölött. 10. perc: Dévényi lövését védte
Bognár. 11. perc: Szabó lõtt távolról kapu mellé.

12. perc: Flõgl gyenge lövésébõl Bognár Simont
indította, de szerelték. Szabó lövésénél az Ext-
rém játékosai lyukat rúgtak, az Németh sarkáról
került szögletre. A bedobás után Simon megsze-
rezte az elalvó Extrém-játékosok között a veze-
tést, 1:0. 14. perc: Megváltozott a mérkõzés ira-
ma, Horváth D. lövése kerülte el a kaput. 15.
perc: Szabó lõtt kapu mellé. Dévényi lövése Bog-
nárról szögletre pattant. Küzdött az egyenlítésért
az Extrém, de lövéseik nem voltak veszélyesek a
kapura. 21. perc: Dévényi buktatta Simont, a
megítélt szabadrúgásból szöglet, melybõl Kaló a
jobb alsó sarokba perdített, 2:0. 22. perc: Bog-
nár a hatoson kívül fogta meg a labdát. Kiállítás!
23. perc: Emperger került gólhelyzetbe, de Killer,
a cserekapus, belevetõdött a lövésbe, és a tes-
térõl a mezõnybe vágódott a labda. 24. perc: Egy
lecsurgó labdából Emperger lõtt gólt, 2:1. 26.
perc: Kaló lövése kerülte el Németh kapuját,
majd Simon lövését védte. 28. perc: Szerencsés
gólt szerzett az Extrém! Emperger lövése Szabó
hátán megpattant, a labda a hálóban, 2:2. 30.
perc: Barabás lõtt mellé. 33. perc: Simon lövése
Huszárról ment szögletre. Empergert Szabó sze-
relte, de Emperger az utolsó pillanatban vissza-
ért, és lelopta lábáról a labdát. 34. perc:
Emperger fõszereplõvé vált, találatával megfor-
dította az eredményt, 2:3. 35. perc: Horváth T.
sarokkal lõtt gólt, 2:4. 37. perc: Simon–Barabás
volt a labda útja, utóbbi az üresen tátongó kapu-
ba helyezte a labdát, 3:4. 40. perc: Azt hitte az
Extrém, hogy megnyerte a mérkõzést, azonban
Szabó nem így gondolta, mert hatalmas góllal
egyenlített, 4:4.
Piros lap: Bognár, 2 perc.
Góllövõk: Simon, Kaló, Barabás, Szabó illetve
Emperger 3, Horváth T.
Elnézést kérünk a Bogárdi TV sportadását né-
zõktõl, hogy a forduló mérkõzései közül nem
készült felvétel!

Tabella
1. Cosa Nostra Pizzéria,

Ászok Ásza 12 10 1 1 72:20 31
2. Extrém 12 8 2 2 54:28 26
3. Sárkeresztúr Kike 12 7 - 5 36:22 21
4. Sárszentmiklós Öfi 12 6 - 6 33:40 18
5. Spuri 12 2 - 10 24:66 6
6. Twister Galaxy 12 1 1 101 31:67 4

Góllövõlista
1. Bor I. József, Cosa Nostra Pizzéria, Ászok
Ásza, 21 gól.

Gróf Ferenc

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2015. január 16-ai ülésén elfogadta:
– az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Város Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
– a 2/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletet a közterületek elnevezé-
sérõl és a házszámozás rendjérõl.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hi-
vatal szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2015. február 13-án (pénteken) 8.30 órakor
közmeghallgatást tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme (Sárbogárd, Hõsök te-
re 2.).
Napirend:
1. Beszámoló a 2014-es évrõl. Tájékoztató a 2015. évi költségvetésrõl
és feladatokról.
Elõadó: polgármester.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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SÍC – hírek, eredmények
2015. február 1-jén Budaörsön voltunk az idén már hetedik alka-
lommal megrendezésre került „ÖRS TEREM CSAPATKUPA”
íjászversenyen. Mondhatni, ez volt az év elsõ legjobban várt ver-
senye. Sárbogárdról 2 csapatot indítottunk.
Az elsõ csapat tagjai: Katona Dorottya, Katona Alex, Széplaki
Zoltán.

A második csapat tagjai: Gilicze Ferenc, Gilicze László, Horváth
Tamás.
Az egyesületek által elõre összeállított csapatok rangsoroló for-
dulója 18 méteres távon 2x30 vesszõ, azaz összesen 60 vesszõ kilö-
vésével zajlott, így alakult ki a rangsoroló végeredménye. Elsõ
csapatunk a 2. helyen, a második csapatunk a 9. helyen végzett.
Ezután jöttek a csoportküzdelmek, ahol a résztvevõ összes csapa-
tot 1–4 csoportba osztották, melyek nagyon izgalmas körmérkõ-
zéseket vívtak.
A csoporthelyezettek:
– az elsõk (1) az 1–4. helyért,
– a másodikak (2) az 5–8. helyért,
– a harmadikak (3) a 9–12. helyért
– a negyedikek (4) a 13–16. helyért folytatták a versenyt, de már
kieséses rendszerben.
A képen látható elsõ csapatunk csoportelsõként került a legjobb
négybe, ahol a 3. helyet szerezték meg. Második csapatunk cso-
portmásodikként az 5. helyen végeztek.
Egyesületünk mindenki számára nyitott, várjuk az íjászat iránt
érdeklõdõket!
Ezúton kérjük Önöket, hogy a 2015-ös évben is személyi jövede-
lemadójuk 1 %-ával támogassák egyesületünket!

Adószámunk: 18491074-1-07.
Nagyon köszönjük!

A Sárréti Íjász Club versenyzõi részérõl: Katona Alex

A Csipike Egyesület szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik
2014-ben támogatták a szervezetet, ezáltal a környezetünkben élõ fogyaté-
kos gyermekeket nevelõ családokat, fogyatékkal élõ személyeket.

Fõ támogatónk volt 2014-ben Sárbogárd Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete. Támogatásukból mûködésünket finanszíroztuk, valamint
fejlesztõ eszközöket vásároltunk, melyeket a családok számára térítés-
mentesen kölcsönzünk, illetve javítjuk a gyermekek terápiás ellátásának
színvonalát. Ezen kívül köszönjük minden polgár támogatását, akik egyéb
módon járultak hozzá a környezetünkben élõ fogyatékos gyermekek életé-
nek javításához.

Kérjük, támogassa 2015-ben is szervezetünket adója 1 %-ával! Köszönjük!

Adószámunk: 18491328-1-07.

Számlaszámunk: 58100013–10002900
(Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet)

Bezár a SPAR
Meglepve értesültünk arról, hogy bezár a sárbogárdi SPAR üzlet.
Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetõje megkeresé-
sünkre az alábbi nyilatkozatot tette a hír kapcsán:

„Az áruházak bezárásának témaköre nem tekinthetõ extrém je-
lenségnek sem a SPAR esetében, sem a hazai élelmiszer-kiske-
reskedelmi szektor egészét tekintve. A SPAR Magyarországnál
üzleti gyakorlat a portfólió éves szintû eredményességi felülvizs-
gálata, melybõl fakadóan 2011 és 2014 között 11 áruházat zártunk
be költség-racionalizációs okokból, de 19-et nyitottunk. A 2015-
ös évre vonatkozóan a felülvizsgálat azt mutatta, hogy a sárbo-
gárdi SPAR áruház nem mûködtethetõ a továbbiakban eredmé-
nyesen, aminek következtében ez az üzletegységünk utoljára
2015. február 14-én lesz nyitva. Az érintett munkatársainkat érte-
sítettük a döntésrõl és minden kollégánknak ajánlottunk állást
más üzletegységeinkben.”

Mivel a SPAR csak bérli az ingatlant, ezért érdeklõdtünk az ingat-
lan tulajdonosától, az Erste Ingatlan Alaptól is az építmény to-
vábbi sorsát illetõen. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem áll
módjukban nyilatkozni e témában.

Hargitai–Kiss Virág
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Február 7., 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 10.05 Pecatúra
10.35 Két duci hölgy 11.10 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89
12.55 Asztal öt személyre 14.55 Romantikus lelkek 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 3. 0.20 A vér kötelez 1.50 A Csendes-óceán
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.50 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.10
Teleshop 11.05 Kalandor 11.30 A’la CAR 12.00 TRENDmánia 12.30 Havazin 13.05
Street Kitchen 13.40 Családom és egyéb emberfajták 14.05 Dr. Csont 16.05 Bot-
csinálta túsz 18.00 Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.20 Bérgyilkosék 21.10 Még drá-
gább az életed 23.40 Gengszterrománc 2.05 Dr. Csont 3.30 Gálvölgyi-show 4.00
Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.30 Egészség Klinika 9.55 Asztro-világ
11.00 Szabadnak született 2. – Az új kaland 12.55 Villám Spencer, a karibi õrangyal
13.55 Walker, a texasi kopó 15.55 Belevaló papapótló 18.00 Tények 19.00 Norbit
21.05 Trópusi vihar 23.15 Vámpírok: A gyilkos csapat 1.00 Sportos 1.10 Doktor D
2.00 Pan Am 2.45 A férjem védelmében 3.30 22-es körzet – A bûn utcái 4.15 Ha-
zugságok gyûrûjében 5.15 Sue Thomas – FBI
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 Je-
lenlét 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 21.50 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Február 8., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szem-
mel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.30 Engedjétek hozzám
9.40 Megkeresni az embert 9.50 Tanúságtevõk 10.15 A sokszínû vallás 10.30
Evangélikus magazin 10.55 Baptista ifjúsági mûsor 11.05 Látogatóban Gryllus Vil-
mosnál 11.30 Délvidéki református mártírok 12.00 Hírek 12.05 Virágzó Magyaror-
szág 12.30 TS – Sport7 13.25 Öltések közt az idõ 15.00 Mavericks – Ahol a hullá-
mok születnek 16.55 Büszkeség és balítélet 17.55 Drágán add a rétedet 19.30 Hír-
adó 20.05 Sporthírek 20.25 Elvált nõk klubja 22.10 A Lényeg 22.45 A végzet õrei
0.20 A szlovén lány 1.50 A Csendes-óceán
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.40 Egészségkalauz 10.05 Teleshop
11.00 A Muzsika TV bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek! 11.30
4ütem 12.00 XXI. század – A legendák velünk élnek 12.35 Házon kívül 13.05 Tuti
gimi 14.05 Dr. Csont 16.10 Rendõrakadémia 6. 18.00 Híradó 18.50 Angyalok és dé-
monok 21.20 Holtpont 23.50 Portré 0.25 Mona Lisa mosolya 2.45 Dr. Csont 3.25
Gálvölgyi-show 4.00 Reflektor 4.20 Barátok közt 4.50 Dr. Tóth
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.15 Babavilág 9.40 Több mint testÕr
10.05 Asztro-világ 11.10 Stílusvadász 11.40 Stahl konyhája 12.10 Monk – Flúgos
nyomozó 13.05 Villám Spencer, a karibi õrangyal 14.05 Walker, a texasi kopó
16.05 Sodró lendület 2. – Hív a természet 18.00 Tények 18.55 Rising Star 21.40
D.E.B.S. – kémcsajok 23.35 Egek ura 1.35 Sportos 1.45 Sue Thomas – FBI 2.30 Bé-
kétlen békítõ 3.15 Bazi nagy görög élet 3.40 Doktor House 4.30 Stahl konyhája 5.05
Csapdába csalva 5.30 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi új-
ság 8.25 Hõsök naptára 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztro magazin 10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00
Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasá-
gi magazin 13.30 Alma és fája 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hang-
album 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 Regé-
nyes 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 Rádió-
színház 21.55 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 9., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.05 A szenvedélyek
lángjai 9.55 Kövek és emberek 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 A lakótelepi csoda 13.00 Roma magazin 13.30 Domovina 14.05 Magyarlakta
– vidékek krónikája 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 Kékfény 21.30 Római helyszínelõk 22.30 Az Este 23.05 Híradó
23.15 Sporthírek 23.25 Aranymetszés 0.15 Lola 1.00 Család-barát 2.15 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 12.50 Fókusz Plusz 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor
14.00 Fókusz 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Hír-
adó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 Dr. Csont
22.15 Híradó 22.45 Döglött akták 23.45 Magyarul Baló Györggyel 0.20 Piszkos
csapat 1.20 Reflektor 1.35 Furcsa páros 2.15 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 Magán-
nyomozók 14.55 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 18.00 Té-
nyek 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Az elnök árnyékában 22.30
Gábriel – A pokol angyala 0.45 Tények 1.30 Aktív 1.50 Sportos 2.00 Astro-világ

3.00 Elit egység 3.50 Sue Thomas – FBI 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
11.35 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.26 Zene 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütkö-
zõ 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 21.56
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 10., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.05 A szenvedélyek
lángjai 9.55 Kövek és emberek 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.35 Barangolások öt kontinensen
14.05 Gasztroangyal 15.05 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 Grand Hotel 21.20 Zûrös szívügyek 22.10 Az Este 22.45 Híradó
23.00 Sporthírek 23.05 A Nobel-díjas hadifogoly 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 12.50 Havazin 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor 14.00
Fókusz 14.30 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 Castle 22.15
Híradó 22.40 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.15 Magyarul Baló
Györggyel 23.45 A fõnök 0.50 Reflektor 1.05 A Grace klinika 1.55 EgészségKalauz
2.25 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.50 Teresa 3.30 Gálvöl-
gyi-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 Magán-
nyomozók 14.55 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 18.00 Té-
nyek 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 A törvény erejével 23.30 King
& Maxwell 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.35 Sportos 1.45 Astro-világ 2.45 Zsaruvér
3.30 Telitalálat 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 13.23 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõ-
sök 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 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Február 11., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.05 A szenvedélyek
lángjai 9.55 Kövek és emberek 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.45 Európai szem-
mel 14.15 Grand Hotel 15.05 Zorro 15.55 Charlie, majom a családban 16.45 Hír-
adó+ 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 22.10 Az Este 22.45
Híradó 22.55 Sporthírek 23.05 Summa 23.35 Élet az amisokkal 0.25 Lola 1.10
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 12.50 Portré 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor 14.00
Fókusz 14.30 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
22.30 Híradó 23.05 Házon kívül 23.35 Magyarul Baló Györggyel 0.05 Reflektor 0.25
Maradj! 2.15 Teresa 3.30 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 Magán-
nyomozók 14.55 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 18.00 Té-
nyek 19.25 Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Hal a tortán
21.30 Életfogytig 23.40 Lángoló Chicago 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos 1.55
Astro-világ 2.55 Törvényszéki héják 4.45 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 Rádió-
színház 13.27 Zene 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütkö-
zõ 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 Kró-
nika 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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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Február 6., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Karácsonyi Mészöly-gála (ism. 60p), Vándorok: West Side Story
(44p), N. Kovács Zsolt Indonéziáról 2. rész (~50p) 23.00 és 0.00 Lapszem-
le

Február 7., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 Karácsonyi Mészöly-gála (ism. 60p), Vándorok:
West Side Story (44p), N. Kovács Zsolt Indonéziáról 2. rész (~50p) 18.00
Lapszemle 19.00 Orgonakoncert Alapon (ism. 85p), Töbörzsöki iskolabál
(34p), Himnuszok ünnepe Sárszentmiklóson (42p) 23.00 és 0.00 Lapszem-
le

Február 8., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Karácsonyi Mészöly-gála (ism. 60p),
Vándorok: West Side Story (44p), N. Kovács Zsolt Indonéziáról 2. rész
(~50p) 14.00 Orgonakoncert Alapon (ism. 85p), Töbörzsöki iskolabál
(34p), Himnuszok ünnepe Sárszentmiklóson (42p) 23.00 és 0.00 Heti hír-
adó

Február 9., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Hit Gyülekezete – Keresztes
Zoltán igehirdetése (~153p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Cecei
ovisbál (ism. 96p), II. Hagyományõrzõ bál Sárbogárdon (30p), Meditációs
elõadás (56p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Február 10., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Atyafias üdvözlettel (ism. 75p), Megkérdeztük
a kapitányt (15p), Olvassunk egymásnak (63p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Február 11., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Cecei ovisbál (ism. 96p), II. Ha-
gyományõrzõ bál Sárbogárdon (30p), Meditációs elõadás (56p) 13.00 He-
ti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Február 12., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Hit Gyülekezete – Keresztes Zol-
tán igehirdetése (~153p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szerep-
lõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

Február 12., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.05 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Kövek és emberek 10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Slovenski utrinki 13.00 Alpok–Duna–Adria 13.30 Virágzó Magyarország
14.00 Cédrusliget 14.50 Zorro 15.40 Charlie, majom a családban 16.30 Híradó+
16.45 Lola 17.25 Szerencse Híradó 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek dokto-
ra 19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 Harry és Sally 22.10 Az Este 22.45 Híradó
22.55 Sporthírek 23.05 A rejtélyes XX. század 23.35 Történetek a nagyvilágból
0.05 Lola 0.50 Család-barát 2.25 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 12.50 Trendmánia 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor
14.00 Fókusz 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Hír-
adó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: Mia-
mi helyszínelõk 22.15 Híradó 22.45 CSI: A helyszínelõk 23.50 Magyarul Baló
Györggyel 0.20 Odaát 1.20 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 Magán-
nyomozók 14.55 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 18.00 Té-
nyek 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
Kasszafúrók 4.15 Sue Thomas - FBI 5.05 Csapdába csalva 5.30 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 Rádió-
színház 13.26 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50
Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.57
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 13., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Kövek és emberek 10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Roma kultúra 13.00 Esély 13.35 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 Hír-
adó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 Ölté-
sek közt az idõ 22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek 23.00 Hamlet 1.15 Lola
2.00 Család-barát 3.35 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 12.50 Kalandor 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor
14.00 Fókusz 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Hír-
adó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 Showtime
– Végtelen és képtelen 23.05 Híradó 23.35 Magyarul Baló Györggyel 0.10 Kemény
motorosok 1.30 Reflektor 1.45 Havazin 2.20 Kalandor 2.40 4ütem 3.05 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 Magán-
nyomozók 14.55 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 18.00 Té-
nyek 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Halálosabb 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 5.10 Babavilág 5.35 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30 Az Hetednapi Adventista Egyház fél-
órája 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 ma-
gazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka
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Könyvelést vállalok egyéni vállalkozóknak, õstermelõknek 06 (70) 316 3752 (6005528)

@APROHIRDETES = Cser, tölgy hasított tûzifa 2050 Ft, akác kugli 2400 Ft, hasított 2500 Ft, vegyes tû-
zifa 2300 Ft házhoz szállítással. 06 (20) 406 9267 (6005550)

Hízók eladók Cecén 06 (25) 234 310 (6005598)

Redõnyös 06 (30) 966 8446
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.
Sárbogárd központjában négylakásos társasházban felújított lakás eladó. 06 (20 405 7366
Autószerelõket keresünk székesfehérvári munkára. 06 (20) 220 6505

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása

06 30 440 5790
AUTÓ, 9 SZEMÉLYES KISBUSZ

BÉRLÉSE OLCSÓN, RÖVID/HOSSZÚ
TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.

06 70 5397882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS

06 20 3426 091
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

COSA NOSTRA PIZZÉRIA
munkatársakat keres

SZAKÁCS ÉS PULTOS munkakörben.
KÖNYVELÉS (egyszeres, kettõs)

ADÓBEVALLÁSOK
(SZJA, társasági adó)

KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM.
Telefon: 06 30 396 3585

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:

a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

A Mezõszilas Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZÕ
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 7014 Sáregres, Kossuth utca 10.
Ellátandó feladatok: általános igazgatási feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: általános igazgatási feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köz-
szolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõéletû, középfokú képe-
sítés, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget igazoló okiratok másolata, szak-
mai tevékenységet tartalmazó önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy errõl
szóló feladóvevény csatolása), vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vo-
natkozó nyilatkozat, összeférhetetlenségi nyilatkozat.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõ-
en azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kardos Tamás nyújt a 06 (25) 247
001/130-as és a 06 (30) 560 3975-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Mezõszilas Közös Önkormányzati
Hivatal címére történõ megküldésével (7017 Mezõszilas, Fõ utca 111.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: M165/2015, valamint a munkakör megnevezését:
igazgatási ügyintézõ.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 16.

Munkaerõ
szolgáltatás

és tanácsadás

A Prohumán 2004 Kft.

SZÉKESFEHÉRVÁRI
partnercége

megbízásából felvételt hirdet

BETANÍTOTT MUNKÁS

Elvárások:

– 3 vagy folyamatos mûszak vállalása,

– 8 általános iskolai végzettség.

Tesztírás és tájékoztató:

JÓZSEF ATTILA
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

7000 Sárbogárd, Hõsök tere 3.,
2015. február 9., hétfõ, 9:00 óra.

munkakörben.

A Sárbogárdi Kosárlabda Club Egyesület pályázatot hirdet

UTÁNPÓTLÁS-KOSÁRLABDAEDZÕI
FELADATKÖR BETÖLTÉSÉRE.

Jelentkezését várjuk mindazoknak, akik
– elhivatottak a kosárlabda sportág iránt,
– rendelkeznek korábbi edzõi, vagy játékosmúlttal,
– ha van szakirányú végzettség, az elõny, de abban az esetben is várunk jelentkezést,
ha valaki most végezné el a képzést (szülõk is jelentkezhetnek, az edzõi képesítés
megszerzéséhez támogatást biztosítunk).
Edzõi díjazás ezek alapján megállapodás szerint.
Jelentkezni önéletrajzzal:
Botka István, 06 (30) 203 6010, botka.istvan@gmail.com
Tóth Krisztián, 06 (70) 328 4359, tothkrisztian22@gmail.com

Sárbogárd KC
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Mackóbarlang a Sárbogárdi
Zengõ Óvodában

Mackókiállítás nyílt február 2-án intézményünk székhelyén, az
aulában rögtönzött „barlangban”. A népi hiedelem szerint – mely
Erdélybõl ered – ha ezen a napon a medve elõjön a barlangjából
és meglátja az árnyékát (azaz napsütéses idõ van), akkor visszabú-
jik még téli álmot aludni, mert jöhet még hideg. De ha borús fel-
hõk, hófelhõk takarják az eget, az a maci számára azt jelenti, hogy
lassan vége a télnek. Nos, az idõjárást megfigyelve óvodásaink
megállapították, hogy nálunk bizony hosszú lesz a tél, mert a ma-
cik napsütéses reggelre ébredtek.

A Süni csoportosok nagy izgalommal készültek a kiállítás-meg-
nyitóra: Varga Katalin Játékmackó címû meséjét adták elõ dra-
matizálva. A vidám történet elõadása után a közönséget is meg-
mozgatták – hiszen a „barlangban” mindenki mackónak képzel-
hette magát. Lelkesen mozogtak a gyerekek a Mackó, mackó,
ugorjál… kezdetû dalos mondókára.
Toldi Miklósné és Pálinkásné Horváth Erzsébet, a Süni csoportos
gyerekek óvodapedagógusai lelkesen gyûjtötték a mackókat és
rendezték be a „barlangot” mindannyiunk örömére. A kiállításon
sok-sok mackó látható: barnamedve, jegesmedve, medvebocs és
anyamedve. A színes plüssmackók között található szalmával ki-
tömött régi mackó is, amivel nagyanyáink játszottak. Köszönjük,

hogy a szülõk, nagyszü-
lõk is partnerek voltak
abban, hogy ez a kiállí-
tás létrejöhetett a köl-
csönkapott mackókból.
Aki bemerészkedik
hozzánk a „barlangba”,
biztosan nem bánja
meg! A kiállítás egy hé-
tig látható óvodánk-
ban, szeretettel várjuk
az érdeklõdõket.

Huszárné Kovács Márta
intézményvezetõ
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