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A kénköves pokoltól
az egekig
A kénköves pokoltól az egekig kalauzoljuk
Olvasóinkat e lapszámunkban. A betûkön át
vezetõ kalandot a szocializmus fekete koporsói, a szociális támogatások aktuális realitásai, sült malac és galambok szegélyezik.

Írás a 3. oldalon.

GALAMBÁSZOK BÁLJA
Indonéziában kezdjük utunkat, ahol a vulkánok félelmetes szépségük mellett építõanyagot és munkát, ezáltal pedig mindennapi betevõt adnak az ott élõknek. A hivatalok elõtt
sorban álló álláskeresõk közül bizonyára
vannak, akik örülnének akár egy vulkánnak
is, ha az biztos megélhetést nyújtana nekik
segélyek helyett. Nálunk láva meg kén nem
ömlik, annál inkább szemét, ami egyes helyeken, például a fõút melletti lakótelep Túry
Miklós utca felõli részén mocskával beborít
árkot, járdát, parkot. Ennek összegyûjtése
munkát ad ugyan a – sokszor kárhoztatott –
közmunkában foglalkoztatottaknak, de ha a
lakók példát vennének az utca túloldalán lévõ emeletes házban élõkrõl, ahol tisztaság és
rend uralkodik, akkor máshová lehetne koncentrálni a közmunkaerõt. Inkább galambok
szálljanak a szélben, mint szárnyas betétek!
A sárbogárdi galambok márpedig nem fekszenek, hanem repülnek (egyik jeles képviselõnk egykori aranyköpését felidézve),
méghozzá nem is akárhogyan – derül ki a galambászok tavalyi eredményeibõl.
A télûzõk remélhetõleg a mocskot is kiûzik a
városból … csak ne égetéssel!
Hargitai–Kiss Virág

Írás a 8. oldalon.
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Föld derekán, Indonézia ölén 6.
Novák Kovács Zsolt: – Jáván a vulkánokat és a vallási emlékeket
néztük meg. Az emberi történelem egyik legnagyobb vulkánkitörése (Krakatau) Indonéziához tartozik. A 10 évvel ezelõtti
cunami szintén, amit ugyancsak a kõzetlemezek mozgása váltott
ki. Különleges élmény volt a vulkanizmust élõ közelségbõl megtapasztalni, hogy aktív vulkánokkal hogyan tudnak az ottani emberek együtt élni, hogyan szövi át a mindennapjaikat. A Kelud nevû
vulkán alig két évvel ezelõtt tört ki. Érdekessége, hogy nagyon
szép krátere van, emiatt is nemzeti park a környéke. A kráterperemre helyi motorosok segítségével lehetett fölmenni. Látható,
hogy kibukott a kráter peremén a félig folyékony, félig szilárd halmazállapotú törmelék, és lezúdult a hegyoldalról. Mindent elpusztított, mert forró volt, mégis, alig néhány hónap múlva az élõvilág már visszahódította nagy részét. A helyiek mondták, hogy
nem is a lezúduló törmelék volt pusztító, hanem a forró gáz, ami
kijött a vulkánból.
– A helyiek ilyenkor hova menekülnek?
– Mivel mindennaposak a vulkánkitörés lehetõségei, nagyon szervezett a helyi polgári védelem. Megvan, hogy kinek mikor merre
kell menekülni, kinek kell szállítani, hogyan. Ennek a vulkánnak a
környékén néhány óra alatt több tízezer embert telepítettek ki.

A kráterperemnél rögtön lecsaptak ránk a helyiek, hogy fényképezkedjünk velük. Nemcsak az volt a különlegességünk, hogy
fehérek voltunk, hanem hogy szõrösek is.
Visszatérve a vulkánra: a Kelud kitörésekor rengeteg hamu is kiszóródott, ami belepte a házakat, épületeket 10-15 cm vastagon.
Ezt a hamut õk nem szemétként kezelik, hanem összegyûjtik, és
ebbõl építkeznek: cementtel összekeverik és blokkot vetnek belõle.
– Találékonyak. Gondolom, ettõl az anyag is tartósabb.
– A vulkáni kõzet kemény, ellenálló, és ha már finomra õrölt formában jön az égbõl, nem kell összetörni, akkor tökéletesen lehet
használni.

– Égi adomány.
– A legismertebb jávai vulkán a Bromo, aminek nagyon különleges a felépítése.
Nagyméretû vulkán volt, aminek hatalmas méretû kalderája, krátere van. Ennek a beszakadt kalderának a közepén új, kisebb vulkánok emelkednek ki. Ide sok turista jár, emiatt sok a szolgáltatás
is. Jármûvel viszik föl az embereket a vulkán peremére, a napfelkeltéhez idõzítve – akkor a legszebb a látvány. A pára megült a
csúcsok között, mintha tej folyna ki a vulkánokból. Ezt a vulkánt a
Baraka címû filmben láttuk elõször, onnan jött az ötlet, hogy meg
kellene nézni élõben is. Több mint 2000 méter magasan voltunk,
ahol már igen hûvös van. (A helyiek hidegérzete egyébként teljesen más, a motorosok kesztyûben, sapkában motoroztak, amikor
este 25 fok alá ment a hõmérséklet.) A Bromo vulkán oldalán a
barázdák annak köszönhetõk, hogy a laza kõzetet a csapadékos
évszak nagyon erodálja.

A vulkán legaktívabb részéhez egy hosszú lépcsõn keresztül lehet
feljutni. A vulkán egyúttal a hindu vallás egyik szent hegye. Eredendõen ugyanis buddhista és hindu volt a jávai lakosság, csak a
XVI. században jelent meg a mohamedán hatás és a korábbi vallások teljesen visszaszorultak. Négy hegye van a hindu vallásnak
Indonéziában, amik az isteneket személyesítik meg. Ezek közül
az egyik a Bromo. A peremen figyelmeztetõ tábla áll: „Hati-hati!”, azaz „Vigyázat!” Aki nem tud indonézül, az nem sokat tud
vele kezdeni.
– Ti valamennyire megtanultatok indonézül, mielõtt kimentetek,
vagy az ott tartózkodásotok alatt?
– Angollal el lehetett boldogulni mindenhol, szerencsére. Néhány
kifejezést megtanultunk indonézül, mert nagyon egyszerû nyelv.
Az egyes számnál például egyszer mondanak ki egy szót, többes
számban kétszer. Az a magyar lány, aki kint él Balin, fél év alatt
megtanult majdnem perfekt.
Folytatás a következõ oldalon.

Bogárd és Vidéke 2015. március 5.
Visszatérve a kráterre: ennél a füstölgõ,
mocorgó szent kráternél éreztem elõször,
hogy mennyire pici az ember a természethez képest. Ott állni a peremen és lenézni a
torkába, félelmetes volt. Hogy szent hely,
azt az is jelzi, hogy mindenféle áldozati
dolgokat lehet beledobálni a kráterbe.
Ezeket a dolgokat meg lehet vásárolni az
ottani árusoktól. Az egyik kísérõnk mondta, hogy ezekért este lemásznak és másnap
újra árulják.
– Milyen vulkánnál jártatok még?
– A harmadik vulkán az Ijen. Ez már nem
annyira aktív, viszont a vulkáni kráterben
van egy tó, ami nagy mennyiségben kénes
savat tartalmaz és forró a vize. A tó partján
folyékony halmazállapotú kénfeláramlás
is van. A kénforrásokba agyagból készült
csöveket süllyesztettek, amiken keresztül
jön fel a folyékony kén, ami aztán a felszínen megszilárdul. Ezt kézi munkával kitermelik és iparilag hasznosítják.
– A szaga eléggé erõteljes lehetett. Vittetek
maszkot?
– Az Ijent egy természetfilmben láttuk,
ahol a turisták vidáman bóklásztak a krátertó partján. Ennek alapján bátran nekivágtunk, ráadásul éjszaka, mert a kén egy
része ég, és akkor lehet jól látni a kékes
színben lángoló ként. Fejlámpákkal ereszkedtünk le. Amikor leértünk, nem voltunk
benne biztosak, hogy élve kerülünk ki onnan, mert a kénfelhõben nem lehetett levegõt kapni. A hónunk alá dugtuk az arcunkat, vizes zsebkendõt tettünk az orrunk, szánk elé, meg leguggoltunk, hogy
alacsonyan legyünk. Nem volt jó ötlet,
hogy nem vittünk semmiféle maszkot. Rajtunk kívül nagyon sok turista járt hasonlóképpen. A helyiek edzettek voltak, nekik
nem kellett maszk. A kénbányászok, akik
kitermelik a ként, ott alszanak lent a kráterben sátorban.
– Döbbenetes.

– A helyiek azt mondták: 15 évnél tovább
senki sem bírja. Kérdeztük, miért nem gépesítik a kitermelést. Azt mondták, azért
nem, mert ha építenének liftet, vagy szállítószalagot, akkor nekik nem lenne munkájuk. Most vékonydongájú férfiak kosárba
rakják a nagy kéndarabokat (40-45 kilónyit) és fölkapaszkodnak a kráter peremére, onnan legyalogolnak a vulkán tövéhez,
ahol az átvevõhely van. Védõöltözet nincs,
vietnami papucsban meg gumicsizmában
mennek föl-le a csúszós, meredek lejtõkön. Nem sokat pihennek, folyamatosan
mennek. Naponta 4-5 fordulónál többet
nem tudnak megcsinálni. Helyi viszonylatban a körülményekhez képest jól keresnek: 10-15 dollárt naponta.
Folytatjuk.
Hargitai–Kiss Virág
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Galambászok bálja
Szombaton este rendezték meg a
hagyományos galambászbált, új
helyszínen, a miklósi Korona étteremben.
Már hetekkel, hónapokkal korábban lelkesen szervezték az eseményt a galambászok, hiszen a tavalyi évben nem tartottak ünnepséget elnökük, sporttársuk, Palotás József elvesztése miatt. A est
kezdetekor egyperces néma
csenddel emlékeztek a galambászok és családjaik elhunyt társukra.
Sok család, baráti társaság gyûjt
össze, hogy megünnepelhessék az
elmúlt év sportsikereit. Számos
érmet és kupát zsebeltek be, ami
eredményes tevékenységük mutatója.

Az összesített csoportbajnokság díjait dr.
Sükösd Tamás polgármester adta át. Az
idei évben alapították meg a Palotás József-emlékkupát, melyet az est folyamán
adtak elsõ ízben.
A díjkiosztót követõen közös vacsorát fogyasztott el a vendégsereg, és beszélgetéssel, jó hangulatban zajlott az ünnepi alkalom. Éjfélkor tombolasorsolás színesítette
a mulatságot.

Az év eredményei:
A Palotás József-emlékkupa nyertese:
Pleck Szabolcs
A Bóka József-emlékkupa nyertese: Bereczki Jenõ
2014 összetett csapatbajnoksága: 1. Csóri
Antal, 2. Pleck Szabolcs, 3. Schill György
2014 általános csapatbajnoksága: 1. Csóri
Antal, 2. Pleck Szabolcs, 3. Schill György
A leggyorsabb galamb: Bereczki Jenõ
A legjobb éves galamb: Csóri Antal
Rövid távú csapatbajnokság: 1. Schill
György, 2. Csóri Antal, 3. Bereczki Jenõ

Középtávú csapatbajnokság: 1. Csóri Antal, 2. Schill György, 3. Freschli László
Hosszú távú csapatbajnokság: 1. Pleck
Szabolcs, 2. Bereczki Jenõ, 3. Csóri Antal
Fiatalok csapatbajnoksága: Csóri Antal,
Freschli László, Pleck Szabolcs
Fiatalok champion galambja: Csóri Antal
Rövid távú champion: Schill György
Középtávú champion: Csóri Antal
Hosszú távú champion: Pleck Szabolcs
2014 általános champion: Schill György
Kiss József helyezést ért el galambjaival
2014-ben: Rajka, Kuty 1, Kuty 3, Jihlava 1,
Jihlava 2 utakon.
Gyõri József helyezést ért el galambjaival
2014-ben: Öttevény, Kuty 1, Rajka 1, Jihlava 2.
Vastag András helyezést ért el galambjaival 2014-ben: Öttevény, Rajka 1, Rajka 2,
Rajka 3, Kuty 1, Kuty 2, Kuty 3, Kuty 4, Jihlava 1, Jihlava 2, Jihlava 3, Jihlava 4, Chomutov, Cheb 1, Cheb 2.
Mágocsi Adrienn
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Változások a szociális juttatások rendszerében
Járási szinten
Simon János, a Sárbogárdi Járási Hivatal
vezetõje a szociális juttatások rendszerében bekövetkezett, 2015. március 1-jétõl
hatályos változásokról az alábbi tudnivalókra hívja fel a járás lakosságának figyelmét szerkesztõségünknek adott tájékoztatójában.

– Ez plusz terhet ró a munkatársakra. Felkészültetek rá?
– Felkészültünk. Belsõ átcsoportosításokkal kellett ezt megoldanunk, az apparátusi
létszám nem növekedett.
– Milyen szociális ellátások vannak még,
amik a járási hivatalon keresztül jutnak el
az érintettekhez?
– Az aktív korúak támogatása mellett továbbra is megmaradt az alanyi és normatív
módon járó, valamint a kiemelt ápolási díj
iránti igény kezelése. A közgyógyellátási
igazolványokat, az idõskorúak járadékát,
illetõleg az egészségügyi szolgáltatást is nálunk lehet igényelni.

Önkormányzati szinten

– A legfontosabb módosítás az, hogy az aktív korúak támogatása a települési jegyzõktõl a járási hivatal hatáskörébe került. Ez
azt jelenti, hogy március 5-éig még az önkormányzatok folyósítják a támogatást, az
áprilisi kifizetés azonban már a megyei kormányhivataltól történik. Március 1-jétõl a
kérelmeket a járási hivatalban és szerveinél
lehet benyújtani.
– Akiknek már jár a támogatás, azoknak
nincsen teendõje, automatikusan átkerültek az adataik ide?
– Így van. Március 2-ától 6-áig kerülnek át a
települési önkormányzatoktól a folyamatban lévõ ügyek, illetve azoknak az ügyei is,
akik passzív állományban vannak. Ilyenek
például a közfoglalkoztatottak. A kérelmeket továbbra is a polgármesteri hivatalokban lehet benyújtani, illetõleg a járási hivatal törzshivatalában a 19-es és a 21-es irodában. A települési ügysegédeink minden
településre továbbra is mennek, náluk is be
lehet nyújtani a kérelmeket, akárcsak a
munkaügyi kirendeltségen, illetõleg a hamarosan megnyíló kormányablakban.
– Mi az a fontos tudnivaló még, amit a támogatás iránt jelentkezõknek tudniuk
kell?
– A feltételrendszer nem változott. A legfontosabb a foglalkoztatás-helyettesítõ támogatásnál továbbra is az, hogy együtt kell
mûködni a járási munkaügyi kirendeltséggel. A szociális segélyt felváltó egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásnál szintén nem változtak a feltételek. A
kérelemnyomtatványaink a települési önkormányzatok honlapján is megtalálhatók,
illetõleg személyesen is átvehetõk.
– Az interneten hol lehet tájékozódni a témakörben?
– A Fejér Megyei Kormányhivatal, illetõleg a települési önkormányzatok honlapján
található tájékoztató, kérelemnyomtatvány és a szükséges dokumentumok.
– Hány ügyfelet érint a változás?
– A Sárbogárdi járás a munkanélküliségi
mutatókból kifolyólag nagyon érintett ebben a körben. 1397 ügyfél kerül át a hivatalunkhoz.

Dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere és Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ a
szociális törvény életbe lépett változásának
önkormányzati oldaláról nyilatkoztak.

Dr. Sükösd Tamás: – Az átalakuló rendszerben az önkormányzatra némiképpen
nagyobb teher fog hárulni forintálisan,
hogy ugyanannyi ellátottnak nagyjából
ugyanolyan szolgáltatást tudjunk nyújtani.
Ezt azért tartottam szükségesnek elmondani az elején, hogy eloszlassunk olyan tévhiteket, hogy ha megváltozik egy adott támogatási formának a neve, vagy hogy melyik szervezet nyújtja, az nem jelenti azt,
hogy az emberek ellátatlanok maradnak.
Azt sem jelenti, hogy kisebb körben kapnak ellátást. Egyszerûen átalakul a rendszer. Markáns változás volt, amikor korábban megjelent az önkormányzati segély.
Most a foglalkoztatást helyettesítõ típusú
ellátások teljes körûen átkerültek a járási
hivatalhoz. Viszont a segélyezettek köre
markánsan nem változik. Sárbogárd tekintetében ez a változás azt jelenti, hogy egy
emelettel följebb fognak dönteni, ugyanolyan szempontrendszer szerint, változatlan feltételekkel. A települési támogatás és
rendkívüli települési támogatás, amit mi
nyújtunk, a korábbi ellátási formákat foglalja túlnyomórészt magába. Az ellátottak
körét sem változtattuk meg markánsan. A
nyújtható települési támogatások közül
csak olyan támogatás nem jelenik meg a
mostani rendszerben, amire például a tavalyi évben nem volt egyáltalán igény. Ilyen
az adósságkezelés. A kötelezõen nyújtható
támogatások köre viszont meglehetõsen
széles, akárcsak az érintettek köre. A tavalyi évben 600 embert segélyeztünk rendszeresen.

Demeterné dr. Venicz Anita: – Önkormányzatunkat február 28-áig terhelte rendeletalkotási kötelezettség, hogy a szociális törvény változásainak próbáljunk megfelelni. Mi úgy döntöttünk, hogy nem módosítjuk a korábbi rendeletünket, hanem
egy teljesen új szociális rendeletet hozunk
létre, amelyet február 26-án el is fogadott a
képviselõ-testület a rendkívüli ülésén. Február 27-én kihirdetésre került ez a rendelet, a honlapunkon már megtekinthetõ. A
szociális törvény rendelkezett ellátási formák megszûnésérõl. Megszûnt a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági
ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás illetve az adósság-kezelési támogatás.
Ezek az ellátási formák megmaradtak, csak
kissé átalakultak, elnevezésükben változtak. Az úgynevezett települési támogatáson belül adható lakhatáshoz nyújtott települési támogatás, ápolási támogatás illetve
gyógyszertámogatás. Ezekbe próbáltuk a
feltételrendszert átemelni. Ugyanaz az ellátotti kör, ugyanazok a jövedelmi viszonyok kellenek az igényléshez. Szintén sok
embert érint, hogy az önkormányzati segély is átalakult, rendkívüli települési támogatás néven fut tovább, amin belül temetési támogatás, krízistámogatás és eseti
támogatás nyújtható. Itt is a feltételrendszer szinte megegyezik a korábbival. Egyetlen dolog változatlan: a köztemetés. A honlapunkon a rendelet elérhetõ, az ügyfélszolgálati irodában már kint vannak az új
kérelemnyomtatványok. Minden egyes
nyomtatványhoz készítettünk tájékoztatót
annak érdekében, hogy az ügyfelek meg
tudják ismerni ezt a változást. Bármilyen
kérdés esetén az ügyfélszolgálaton, a hatósági osztályon, vagy akár nálunk is lehet érdeklõdni.
Dr. Sükösd Tamás: – A közérthetõség kedvéért van egy-két példám. A temetési támogatást eddig is nyújtottuk kétfajta megoldással: amikor valaki egyedülálló, illetve
családos. Erre volt két összeg, amiket a temetéshez kapcsolódó számlákkal lehetett
elszámolni. A krízistámogatás mindegyik
évben vis maior helyzethez kapcsolódott.
Minden évben volt leégett házunk. E célra
a nyugdíjminimum tízszerese volt nyújtható, utoljára 285.000 Ft. A legnagyobb sajnálatomra szükséges volt ilyen döntést hozni
az idei év elején is. Az eseti támogatás (fára, élelmiszerre, egyéb rendkívüli élethelyzethez) volt a klasszikus önkormányzati segély. Ez mind megvan, csak rendkívüli települési támogatásnak hívják. Éppen ezért
ha valaki ebbõl politikai vonulatot akar csinálni, akkor az erõs hangulatkeltés.
– Ha bárki idejön valamilyen problémával,
akkor segíteni fogtok neki, hogy melyik
támogatási típusra adjon be kérelmet?
Demeterné dr. Venicz Anita: – Természetesen igen.
A támogatási kérelmeket mind járási, mind
önkormányzati szinten a sárbogárdi polgármesteri hivatal épületében lehet benyújtani.
Hargitai–Kiss Virág
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– a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokat érintõ változásokról –

Fejér Megyei
Kormányhivatal
Sárbogárdi Járási
Hivatala

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétõl jelentõsen átalakul, a járási hivatalok hatáskörébe kerül az aktív korúak ellátása.

ELÉRHETÕSÉGEK,
NYITVA TARTÁS

Tájékoztató

Az állam által nyújtandó ellátásokat
2015. március 1-jétõl a járási hivatalok állapítják meg. Az e körbe tartozó ellátások a következõk: aktív korúak ellátása
(foglalkoztatást helyettesítõ, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás); idõskorúak járadéka; ápolási díj
(alapösszegû, emelt összegû és kiemelt);
közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A felsorolt, állami felelõsségi körben
nyújtott és teljes egészében központi
költségvetési forrásból kifizetett szociális
ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról,
jogosultsági feltételeirõl az önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás keretében.
Jelentõs változás, hogy 2015. március 1.
napjától az aktív korúak ellátását is a járási hivatalok állapítják meg a települési
jegyzõk helyett. A támogatást a Kormányhivatal folyósítja minden hónap 5.
napjáig a jogosult lakcímére posta útján,
vagy pénzintézetnél vezetett folyószámlára. A kérelmek továbbra is benyújthatók a polgármesteri hivatalokban, továbbá a kormányablakoknál, a járási hivataloknál, ezen belül a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél is, valamint a
települési ügysegédeknél.
Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátástípus jelenleg a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás és a rendszeres szociális segély. A foglalkoztatást
helyettesítõ támogatásra való jogosultság feltételrendszerében nem történik
változás. A támogatás havi összege a
2014. évhez hasonlóan 22.800 Ft. A foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban
részesülõ személyek továbbra is a járási
hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttmûködni, a felajánlott
munkalehetõséget elfogadni.
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétõl ebben a formában már nem lesz
része a szociális ellátórendszernek. A
rendszeres szociális segély helyett egy új
ellátási forma, az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra 2015. március 1.
napjától az alábbi két jogcím alapján válhat jogosulttá az aktív korú személy:
– aki a szociális törvény alapján egészségkárosodott személynek minõsül, vagyis
az az aktív korú személy, aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette,
aki legalább 50 %-os mértékû egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minõsítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket, vagy aki
vakok személyi járadékában részesül,
vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
– aki 14 éven aluli, kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élõ gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemõgondozási díjban –, és a
gyermek ellátását napközbeni ellátást
biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában, vagy iskolai
napköziben nem tudják biztosítani,
valamint a kérelmezõ családjában az egy
fogyasztási egységre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum 90 %-át
(25.650 Ft) nem haladja meg és a családnak vagyona nincs. A kérelmezõ által lakott lakás nem minõsül vagyonnak.
Azon személyek aktív korúak ellátására
való jogosultságát, akik részére 2015.
március 1-jét megelõzõen rendszeres
szociális segélyre való jogosultság került
megállapításra, a jegyzõnek hivatalból
2015. február 28. napjáig felül kell vizsgálnia.
A február hónapra folyósított aktív korúak ellátását még a települési önkormányzatok fogják folyósítani 2015.március 5.
napjáig.
A Sárbogárdi járás illetékességi területén az elõzetes adatszolgáltatások alapján 1397 fõ részesül aktív korúak támogatásában.
Sárbogárdi Járási Hivatal

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

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

KIRENDELTSÉGEK
E-mail:
hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu
Alap, 7011, Dózsa Gy. u. 31., tel.: 06 (25) 221
102, fax: 06 (25) 220 370, Sze 8.00–10.00
Alsószentiván, 7012, Béke u. 56/a, tel. és fax:
06 (25) 224 501, Sze 10.00–12.00
Cece, 7013, Deák F. út 13.; tel.: 06 (25) 505
150/21, fax: 06 (25) 234 389; H 8.00–12.00, K
8.00–12.00, Cs 7.30–16.00, P 8.00–12.00
Hantos, 2434, Nagylóki út 3., tel. és fax: 06 (25)
506 000, H 8.00–10.00
Igar, 7015, Fõ út 1., tel.: 06 (25) 506 120, fax:
06 (25) 506 100, K 7.30–9.00
Mezõszilas, 7017, Fõ út 111., tel.: 06 (25) 680
011, fax: 06 (25) 247 001/45, P 7.30–12.00
Nagylók, 2435, Hunyadi J. út 1., tel.: 06 (25)
507 350, fax: 06 (25) 507 311, H 10.00–12.00
Sáregres, 7014, Kossuth út 10., tel.: 06 (25)
509 130, fax: 06 (25) 473 005, H 14.00–16.00
Sárkeresztúr, 8125, Fõ u. 34., tel. és fax: 06
(25) 523 623, Sze 8.00–16.00
Sárszentágota, 8126, Május 1. u. 1., tel.: 06
(25) 509 428, fax: 06 (25) 509 429, Cs
8.00–12.00
Vajta, 7041, Szabadság tér 1., tel.: 06 (25) 509
720, fax: 06 (25) 509 757, Cs 13.00–15.00
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Polgárõrgyûlés sült malaccal
Vasárnap délelõtt a sárbogárdi polgárõrszervezet évzáró közgyûlést tartott. A közgyûlésen részt vett Cseh István, a megyei polgárõrszervezet elnöke, Budavári Árpád rendõr alezredes, Sárbogárd
rendõrkapitánya és Novák Kovács Zsolt alpolgármester.
Kapoli Zoltán elnök köszöntötte a megjelenteket, külön megemlítve az egyesülethez korábban csatlakozott pusztaegresi polgárõröket, valamint Örsi Emilt, a polgárõrség 89 éves korelnökét.
Gratulált neki a sok éven át végzett polgárõrmunkájáért adomá-

nyozott Szolgálati Emlékérem Arany Fokozata kitüntetéshez.
Kapoli Zoltán beszámolt a polgárõrség éves munkájáról. Beszélt
a gondokról, kiemelve, hogy a sokrétû feladatellátáshoz több lelkes önkéntes jelentkezésére számít. Mindenki tapasztalhatja,
hogy a polgárõrök ott vannak minden jelentõsebb sárbogárdi rendezvénynél, nagyobb tömegeket megmozgató eseménynél. Járõröznek együtt a rendõrökkel is.
Ezt követõen Németh Zoltán beszámolt az egyesület pénzügyi
helyzetérõl.
Budavári Árpád rendõrkapitány elismeréssel szólt a polgárõrséggel való együttmûködésrõl. Az egyesület tevékenységét méltatta
Cseh István megyei polgárõrelnök és Novák Kovács Zsolt alpolgármester is.
Nagy László alelnök az „Év polgárõre” elismerésben részesült,
amelyet Cseh István adott át neki.
A délben befejezõdõ közgyûlés végén meglepetésként föltálalták
a Bíró Sándor pékmester kemencéjében Majláth Ferenc polgárõr
közremûködésével megsütött malacot, melyet Rigó István nyugalmazott rendõr õrnagy erre az alkalomra fölajánlott.
A polgárõrség minden érdeklõdõt vár soraiba, s kéri a lakosságot,
hogy adója 1 %-ának felajánlásával, aki teheti, támogassa a polgárõrség munkáját!
Hargitai Lajos

Meghívó
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt egy

HAGYOMÁNYÕRZÕ SÉTÁRA
március 15-e alkalmából.
Gyülekezés az ünnep napján
9.00 órakor a Hõsök terén,

Tisztelt Hölgyem!
Tisztelettel és megbecsüléssel
köszöntöm nõnap alkalmából!
Dr. Sükösd Tamás
polgármester

majd autóval a Huszár-temetõbe megyünk,
ott 9.30-kor megemlékezés a kopjafáknál,
utána autóval vissza a Hõsök terére,
s innen indul a séta a következõ útvonalon:
Petõfi-emléktábla – Boross Mihály-emlékoszlop –
Huszár-kúria – Tompa Mihály-emléktábla –
Úri utca – Hõsök tere.
Csatlakozzon hozzánk!
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A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság évértékelõje
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság illetékességi területén
csökkent a regisztrált bûncselekmények száma.
Dr. Varga Péter r. ezredes, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
vezetõje 2015. február 19-én értékelte a 2014. évet rendõrszakmai
szempontból. A fõkapitány kiemelte: büszke arra, hogy az állománya a tõle elvárható maximális fegyelemmel és elhivatottsággal végezte munkáját. A kihívások Fejér megye rendõreit nemhogy hátráltatták volna, hanem ösztökélõ erõként hatottak rájuk.
Dr. Varga Péter elmondta, hogy 2014-ben a kitûzött célokat sikerült teljesíteni, hiszen a regisztrált bûncselekmények száma több
mint 30 %-kal csökkent. Ezzel a mérõszámmal párhuzamosan a
közterületen elkövetett bûncselekmények száma is csökkenést
mutatott.
Rendészeti szempontból a 2014-es év kiemelkedõnek számított a
júliusban bevezetett 24 órás megerõsített közterületi jelenléttel,
ami az egész országban pozitív visszhangot váltott ki. Az érdemi
intézkedések és a rendezvénybiztosítások száma nõtt, amihez
nagyban hozzájárult a megyében lévõ három legmagasabb osztályban szereplõ labdarúgócsapat mérkõzéseinek biztosítása. A
turisztikai idényben tavaly is komoly kihívásokkal kellett szembenéznie Fejér megye rendõreinek, hiszen a Velencei-tó vonzáskörzete és a fesztiválok – amik közül az O.Z.O.R.A. fesztivál kiemelkedett látogatottságú – sok esetben egyedi megoldásokat igényeltek, amikhez a Készenléti Rendõrség nyújtott segítséget.

KÉK HÍREK
Elszökött fiúk
A járõrök Sárkeresztúron a Bem utcában igazoltattak február
23-án délelõtt egy 14 éves fiút. Megállapították, hogy a fiatalkorú
elõzõ nap szökött meg egy gyermekotthonból, ezért elõállították
a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd meghallgatását követõen a Sárbogárdi Gyermekotthon nevelõjének átadták.
Ugyanezen a helyszínen az esti órákban egy 15 éves fiút is igazoltattak a rendõrök. Az ellenõrzés során kiderült, hogy a fiatalkorút
a Gárdonyi Rendõrkapitányság eltûnés miatt körözi, ezért elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol meghallgatták,
majd nevelõjének átadták.

A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma
628-ra csökkent, ezen belül a súlyos sérüléssel járó balesetek száma nõtt, míg a könnyû sérüléssel járó esetek száma csökkent.
A fõkapitány kihangsúlyozta, hogy együttmûködés nélkül nem
tudná a rendõrség hatékonyan végezni munkáját, ebben a társszerveken kívül az önkormányzatok is óriási segítséget nyújtanak
évrõl évre. A rendõrség stratégiai partnerével, a polgárõrséggel
2014-ben Fejér megyében 27.854 órában látott el közös szolgálatot.
A beruházásokat tekintve az elsõ számú megyei vezetõ három
projektet emelt ki, amik 2014-ben megvalósultak. A Cecei Rendõrõrs megnyitásával a helyi lakosok régi vágyát sikerült kielégíteni, míg a fõkapitányság lõterével és az intézkedéstaktikai ház átadásával az állomány napi, innovatív képzése vált lehetõvé.
A szakmai értekezlet elöljárója, Kovács István r. dandártábornok, az országos rendõrfõkapitány helyettese az elért eredményekhez gratulált és a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság 2014.
évi munkáját jónak értékelte. Kihangsúlyozta, hogy a jövõben a
megyében a bûnfelderítés eredményességén kell még javítani, illetve továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a bûn- és balesetmegelõzési tevékenységre, azon belül a legveszélyeztetettebb rétegekre, mint a szépkorúak és a kerékpárosok.
Rendõrség

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Személygépkocsik ütköztek a 63-as fõúton

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Körözött személyeket fogtak
A járõrök február 25-én 12 óra 45 perckor Sárbogárdon az Ady
Endre úton igazoltattak egy 41 éves alapi lakost. A férfirõl megállapították, hogy vele szemben a Fõvárosi Bíróság elfogatóparancsot adott ki, mivel nem fizette be a rá korábban kiszabott pénzbírságot, és azt szabadságvesztésre változtatták át. Sz. Istvánt a
rendõrök elfogták és elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték.
Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként a nyomozók egy 17 éves ercsi lányt, miután
a sárbogárdi rendõrök február 26-án igazoltatása során megállították, hogy a helyi rendõrkapitányság a bûncselekmény elkövetése miatt körözését rendelte el. A fiatalkorút a sárbogárdi rendõrök eltûnése miatt is keresték.

BMW ütközött Mitsubishivel
Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt március 1-jén este a 63-as számú fõúton, Sárbogárd közelében. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy BMW típusú gépjármû
elõzés közben ütközött össze egy Mitsubishi típusú gépkocsival,
és mindkét sofõr megsérült. A baleset körülményeit a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság vizsgálja.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Közlekedési balesethez riasztották a katasztrófavédelem sárbogárdi hivatásos tûzoltó egységeit március 1-jén kora este. A 63-as
fõút sárbogárdi szakaszán két személygépkocsi frontálisan ütközött. Az egyik autó vezetõje a roncsok közé szorult, õt a sárbogárdi hivatásos tûzoltók szabadították ki. A mentõk mindkét személygépkocsi vezetõjét kórházba szállították. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók áramtalanították a jármûveket, majd a forgalom
továbbhaladása érdekében félrehúzták az úton keresztbe fordult
autót.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Autótûz Simontornyán
Kigyulladt egy személygépkocsi motortere a Tolna megyei Simontornyán március 1-jén kora délután. Az autó motortere menet közben kapott lángra. A tulajdonosnak vízzel és porral oltóval
részben sikerült a tüzet eloltania. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók
a kocsi motorterét visszahûtötték. A tûz az autó utasterére nem
terjedt át. Személyi sérülés nem történt.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2015. február 26-ai rendkívüli ülésén elfogadta:
– a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletet az
egyes szociális ellátásokról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2015. február 13-ai ülésén elfogadta:

Mészöly-hírek
Télûzés
„Táncra, táncra kisleányok, daloljatok fiúk, itt a farsang, haja-huj,
ne lássunk most szomorút!” (Pálfalvi Nándor: Farsang)
Iskolánk télûzõ farsangi mulatsága idén igazán hosszúra nyúlt, hiszen tanulóink február
16-a és 18-a között három napon át gondoskodtak a jókedvrõl, táncról.
Február 16-án az 1. és 2. osztályosok, 17-én a 3-4. évfolyamosok mutatták be az aulában
zenés–táncos produkcióikat a vidám, színes jelmezekben. Az egyes osztályok mûsorát
követõen – mindkét napon – kollektív tánc zárta az évfolyamok közös szórakozását. Ezután minden osztály a saját termében folytatta a farsangi mulatságot eszem-iszommal,
tánccal, játékkal egybekötve. Persze nem maradhatott el a zsákbamacska kihúzása sem,
amely sok-sok meglepetést rejtegetett.

– a 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletet
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2015. évi
költségvetésérõl.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Térítési díjbeszedés
2015. március hónapban az alábbi idõpontokban kerül sor a térítési díjak beszedésére:

Sárbogárdi
Mészöly Géza Általános Iskola
2015. március 10. (kedd)
2015. március 18. (szerda)

7.45–16.30
7.45–11.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola
2015. március 12. (csütörtök)
7.45–16.30
(Kippkopp Óvodát is)
2015. március 17. (kedd)
7.45–11.30
(Kippkopp Óvodát is)

Február 18-án a felsõsök vették birtokukba az aulát, hogy õk is minél vidámabban elbúcsúztassák a telet. A jelmezeket és produkciókat illetõen nevetésben itt sem volt hiány.
Volt itt macarena, macskaduett, divatbemutató, de zumbázni is megtanulhatott bárki,
aki kedvet kapott hozzá. Nem maradhatott el a fánkevõ verseny sem, és a közös játékban
is bárki részt vehetett, aki szerette volna jól érezni magát. Ételrõl, italról a diákönkormányzat gondoskodott a farsangi mulatság ideje alatt.
Bízunk benne, hogy a sok színes jelmez és vidámság hatására már a jó idõ sem várat magára sokáig.
MGÁI

Német nyelvi verseny a gimnáziumban

Sárbogárdi
Petõfi Sándor Gimnázium
2015. március 11. (szerda)
2015. március 19. (csütörtök)

7.45–16.00
7.45–11.30

Szent István Általános Iskola
2015. március 16. (hétfõ)
2015. március 20. (péntek)

7.45–9.30
9.00–10.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola
2015. március 16. (hétfõ)
2015. március 20. (péntek)

10.00–11.30
7.45–8.30

Zengõ Óvoda Sárbogárd
2015. március 10. (kedd)
2015. március 12. (csütörtök)
2015. március 16. (hétfõ)

7.00–9.00
7.00–9.00
14.30–16.30
ISKOLÁS IS

Aprajafalva Óvoda (Töbörzsök)
2015. március 11. (szerda)

14.00–16.00

Pótbefizetés:
2015. március 23-án, hétfõn a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal fsz. 13. számú irodájában.

Február 19-én mi, hetedikesek a gimnázium által megrendezett német nyelvi versenyen
vettünk részt. A 7-8. osztályosok számára meghirdetett versenyen 7 csapat indult a környék iskoláiból. A Mészölybõl két 3 fõs csapattal képviseltük iskolánkat. A feladatok
sokszínûek voltak, melyben volt színösszekötõ, ünnepekkel kapcsolatos képek felismerése, fordítás, szövegalkotás, igék behelyettesítése a mondatba. A feladatok elkészítése
közben sok segítséget kaptunk, így elboldogultunk a nehezebb feladatokkal is. Jó volt,
hogy minden feladat megoldása után közösen leellenõriztük azokat. A végeredmény kihirdetése elõtt nagyon izgultunk, de nagyon örültünk, hogy lánycsapatunk a 3. helyen
végzett. Jutalmunk oklevél, jegyzettömb, ceruza és csoki volt. Köszönjük a gimnáziumnak, hogy részt vehettünk ezen a versenyen, nagyon sokat tanultunk belõle!
Madchen csapata, MGÁI
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Gimis siker
a Szép Magyar Beszéd
verseny megyei döntõjén
Sükösd Gergõ 9. c és Varnyu Péter 12. a osztályos tanulók képviselték iskolánkat február 25-én Székesfehérváron a Szép Magyar
Beszéd verseny megyei döntõjében. Mindketten büszkélkedhetnek már egy Kazinczy-éremmel. Gergõ 7. évfolyamosként, Péter
8. évfolyamos diákként kapta meg ezt az elismerést. Idén a középiskolás mezõnyben is szép eredményt értek el: Péter I. helyezett
lett, így továbbjutott az országos döntõbe; Gergõ a III. helyen végzett. Eredményük is bizonyítja, hogy a mai felgyorsult világban is
lehet szépen magyarul beszélni.
PSG

Kedves Felvételizõk!
A gimnáziumba jelentkezõk rangsora a www.psg.hu honlapon megtekinthetõ. Mivel két osztályt indítunk, a rangsorban a 70. helyig biztos bejutással lehet számolni, amennyiben személyes rangsorotokon iskolánk az elsõ helyen szerepel. A korábban beírt
rangsorotok március 16-17-én módosítható. Gondoljátok át! Döntsetek bölcsen! Reméljük, hogy õsszel találkozunk. Addig is eredményes munkát kívánunk a tanév hátralévõ részére!
PSG

Farsang
Alsószentivánon
Hagyományos farsangi mulatságunkra
az idén február 27-én került sor. A hangulatot az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelõen az osztályok kis mûsorai
alapozták meg. Láthattunk bohóctáncot
a legkisebbektõl (remélhetõleg a telet is
elbúcsúztatták vidám produkciójukkal),
börtönrockot a 3-4. osztálytó Elvis Presley zenéjére, ütõs bokszparódiát az 5.
osztályosoktól és (stílszerûen a Rocky
hangulatát felidézve), a 6. osztályosok
pedig az Országút a pokolba (Highway
to Hell) címû felvonulásukkal nevettették meg a közönséget.
Az osztályok mûsorát az egyéni beöltözõk felvonulása követte, több ötletes jelmezt is láthatott a közönség, mint pl. az
ápolónõ és a vén banya párosát, a Nagy
ho-ho-horgászt, vagy Törpillát, aki igazából Törpisti volt.
A felvonulást követõ tombolasorsoláson
számos nyeremény talált gazdára, a sorsjegyek bevételével pedig a diákönkormányzat gazdálkodhat majd.
Aki kimerült volna, szendviccsel pótolhatta a kiesett kalóriákat, melyek elkészítésében ismét a szülõk mûködtek közre, eredményesen: minden elfogyott az
utolsó morzsáig.
Mindenkinek szeretnénk itt is köszönetet mondani a jelmezkészítésben és
maszkírozásban való közremûködésért,
a felajánlott tombolatárgyakért, illetve a
szendvicskészítésben nyújtott segítségéért!
Kiss Attila
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Cecei sulibörze
Iskolába hívogató
Ez év február 25-én és 26-án szervezték meg a cecei iskola vezetõ
pedagógusai és a leendõ elsõ osztályos nevelõk az iskolába hívogató szülõi megbeszéléseiket, melyek keretében tájékoztatást
nyújtottak a beiratkozással, az iskolakezdéssel kapcsolatos lehetõségekrõl, teendõkrõl.
Király László igazgató elmondta a szülõknek a legfontosabb tudnivalókat, amik a leendõ elsõ osztályosokat és szüleiket érintik,
majd igyekezett a hozzátartozók kérdéseire is válaszolni.
Nagy örömünkre sokan eljöttek a tájékoztatásra, érdeklõdnek az
iskola iránt, kérdéseikbõl megállapítható volt, hogy a szülõk is a
minél zökkenõmentesebb intézményváltást támogatják.
Az óvoda–iskola átmenet program következõ alkalma a gyermekek iskolai látogatása lesz, amikor az óvó nénikkel együtt ellátogatnak hozzánk és megismerkednek az épület sajátosságaival, az
óvoda és az iskola közötti különbségekkel. A program folytatásaként a késõbbiekben egy foglalkozásra várjuk a gyerekeket, amit a
leendõ tanító nénik tartanak számukra, szinte eljátszva, hogy iskolások. A foglalkozás közben a szülõk egy interaktív elõadás keretében ismerkedhetnek meg az iskola nevelési céljaival, programjaival, pályázataival és sajátosságaival.
Az iskolába hívogatás utolsó állomása az iskolai beíratás lesz, ami
valószínûleg április közepén történik meg a KLIK által elõre meghatározott idõpontban.
A Cecei Általános Iskola pedagógusai és vezetõi igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a hozzájuk beiratkozó leendõ elsõ osztályosok és szüleik választ kaphassanak a felmerülõ
kérdésekre, hogy szeptemberben problémamentesen kezdhessék
meg az iskolai éveiket.

TE IS tréning pedagógusoknak
Iskolánkban nagy sikere van a TE IS programnak, melynek keretében diákjaink megtanulják, hogy egymást mentorálva, egymást
támogatva hogyan valósíthatnak meg szabadidõs programokat,
sportversenyeket. Eközben rengeteget tanulnak magukról, egymásról, a közösségi életrõl, annak szervezésérõl is. Iskolai koordinátoraink, Borosné Asbóth Ilona és Földi Józsefné sokszor csak
ámulnak azon, hogy milyen lelkes a kis csapat, mennyire összetartóak és ötletgazdagok a bevont diákok.

2015. március 5. Bogárd és Vidéke

már sok értékes percet szerzett eddig is diákjainknak. Március
2-án kivételesen nem a diákokhoz, hanem a pedagógusokhoz érkezett Cecére, hogy egy tréninget tartson számunkra. Izgalmas és
vidám feladatai a hosszú tanítási nap után is érdekesek voltak,
szinte elröpült a délután, miközben sokat beszélgettünk, kooperáltunk, erõsítettük egymást.

Szalagtûzõ ünnepség
Nyolc év a vége felé jár, egy korszak lezárul…
Ismét eltelt egy év, és mi, pedagógusok ismét búcsúzni kezdünk a
végzõs diákjainktól. Megírták a felvételiket, kitöltötték a jelentkezési lapokat, orvosi vizsgálatokra, elbeszélgetésekre jártak.
„Zajlik az életük”, és talán Õk nem is érzik át ennyire, hogy valami
véget is ér az új tervek mellett. A legtöbben nyolc évig jártak hozzánk, kicsi elsõsbõl továbbtanuló végzõssé cseperedve. Sok-sok
élménnyel telve, a nagy kacagásokra emlékezve.

Február 27-e óta nemcsak az emlékek, hanem egy zöld szalag is
emlékezteti õket arra, hogy végzõsökké váltak. Különleges státuszuk szemmel is látható. A fiatalabbak kicsit irigykedve nézegetik
a kabátra tûzött szalagot, amely jelzi, hogy intézményünk legidõsebb korosztályához tartoznak.
És mi, pedagógusok mit gondolunk? Az idõ múlik, már megint
búcsúzunk, a néha nyegle, de mindig jó kedélyû kamaszaink nemsokára végleg búcsút vesznek tõlünk. Kicsit fáj a szívünk értük, de
jól tudjuk, hogy ez az élet rendje, menni kell, tenni kell…
Szabóné Várady Katalin igh.

Egy kis csillagászat!
2015. február 20-án nagy élményben volt részünk! Aranyos Judit
néni elvitt bennünket Székesfehérvárra csillagokat nézni.

A programok között volt már
flashmob, kötélhúzás, szkanderbajnokság, de járt már nálunk egy televíziós forgatócsoport is, bemutatva a program
sikereit.
A gyerekeket nemcsak a helyi koordinátorok, hanem egy külsõ
mentor is segíti, aki meghatározott idõközönként ellátogat hozzájuk a TE IS Kuckóba, és jobbnál jobb csapatépítõ játékokat játszanak, érzékenyítik egymást a másság elfogadására, egymás tiszteletére. A ceceiek koordinátora, trénere Prohászka Szandra, aki

A Csillagdában elõször távcsõvel megnéztük azokat a bolygókat és csillagképeket, amelyek a téli égbolton éppen akkor
láthatók voltak. Nekem legjobban az
Orion-köd tetszett.
Utána elõadás és vetítés volt a Naprendszer bolygóiról és
azok holdjairól. Sok
kérdésre kaptunk választ a csillagászoktól. Nagyon érdekes
volt a hosszúra nyúlt
esti program! Reméljük, máskor is
megismételjük!
Jobban Márton 5. a
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Már azt sem tudom, hol a menny
Koreai egyetemen tartottam elõadást, s
amikor befejeztem, hozzám lépett egy teológus olyan sivár ábrázattal, amilyet még
soha nem tapasztaltam valakinél, aki a Feltámadott szolgája akart lenni.
– Mitõl ilyen bánatos? – kérdeztem tõle.
– Elvesztettem az utat – mondta szomorúan. – Amikor keresztyén lettem, édesapám
arra tanított, hogy a Biblia minden szavát
igaznak fogadjam el. Mióta viszont teológiát tanulok, egyre azt hallom, hogy a
Szentírás tele van mítoszokkal és legendákkal. Elveszítettem a tiszta látást. Már
azt sem tudom, hol a menny.
Harag fogott el. Felháborított, hogy ezt az
egyszerû koreai fiút ilyen szörnyû teológiával összezavarták. Kérdésére, hogy hol a
menny, elmondtam neki néhány nappal
azelõtti élményemet.
Ahogy autónkkal az országúton hajtottunk, elhaladtunk a legnyomorúságosabb
kunyhó elõtt, amit életemben valaha lát-

tam. Apró építmény volt, már messzirõl ki
lehetett venni, mibõl készült: felszabdalt,
kemény papírból, összelapított bádogdobozokból, lécekbõl. Ahogy lassan végiggördültünk a falu utcáján, énekszó ütötte
meg a fülünket. Nõi hang volt, és éppen abból az összetákolt viskóból jött. Európai
hangversenytermekben is ritkán hall az
ember ilyen hangot. Mintha pacsirta énekelt volna.
– Ismered ezt az éneket? – kérdeztem a velem utazó misszionáriusnõt.
– Igen – felelte. – A szövege így kezdõdik:
„Ahol Jézusom van, ott a menny.”
Ezt hallva a szívem ujjongott az örömtõl.
Ilyen ének ilyen nyomorult vityillóban!
Milyen más, amikor egy méltóságteljes,
ódon templomban hallja az ember, esetleg
kényelmes otthonában a sztereókészülékbõl. De a legszegényebb falu legnyavalyásabb kunyhójából!

Télûzés a Cecei Óvodában

Ránéztem az elõttem álló teológiai hallgatóra.
– Jézus azt mondja, hogy az Isten országa
tibennetek van. Elolvashatod Lukács
evangéliumában (17,21). Sok teológus hamis dolgot beszél. Amit Jézus mond, az az
igaz. A menny nem mítosz, nem mese. Elkészített hely elkészített emberek számára. A teológia a Szentlélek kezében szép
tudomány, de a hitetlenekében maga a halál. Ha tudni akarod, hol a menny, eredj ki
a falvakba, hallgasd meg azoknak az egyszerû hitét, akiknek egyetlen kincsük a
Biblia, akik Istenben reménykednek.
– Köszönöm – mondta a fiatalember.
– Gondolj arra – szóltam még utána –,
hogy ahol Jézus van, ott a menny!
– Nem fogom többé elfelejteni – intett
vissza a diák vidáman.
C. B.
Forrás: Élet és Világosság, a Magyarországi
Evangéliumi Testvérközösség Lapja, 2008/3

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit

HITMÉLYÍTÕ
BÖJTI ESTÉK
címû sorozatunkra
a református gyülekezeti házba
március 9–14-ig
minden este 18 órától.

Február utolsó elõtti napján az óvodás gyermekek csörgõ-zörgõ eszközökkel felszerelkezve gyülekeztek az óvoda udvarán, hogy elbúcsúztassuk a telet. Hangos énekszóval,
csörgéssel kísértük a kiszebábot körbe az udvaron. A bábura átruháztunk minden bajt,
betegséget és a hiedelem szerint elégetésével megszabadulunk minden bajtól. Az udvar
közepén meggyújtottuk a kiszét, közben télûzõ rigmusokat mondogattunk, és amikor
lángra lobbant a báb, az ovisok még hangosabban rázták a dobokat, csörgõket, kereplõket, hogy a tél messze menjen a betegségekkel együtt, amikbõl bõven kijutott az idén.
Amíg elégett a kiszebáb, tavaszváró dalokat énekeltünk, bízva abba, hogy hamarosan
megérkezik a tavasz és megújul a természet.
Ez a téltemetõ népszokás igen kedvelt a gyermekek körében, és minden évben izgalommal várjuk, vajon sikerült-e elûznünk a telet.
Cecei Óvoda

BORBARÁTKÖRI FELHÍVÁS
Tájékoztatunk minden érdeklõdõt, hogy a Singenta Növényvédelmi Kft. elõadást tart a következõ két
témában:
1. A szõlõ növényvédelme
2. Borászati alapfogások házi, kerti pincészetekben

„Ha szerettek engem, megtartjátok
az én parancsolataimat.” (János 14, 15)
Akik az Igét magyarázzák közöttünk:
Március 9–10 (hétfõ-kedd):
dr. Sándor Balázs
Budapest–Pestszentlõrinc
Kossuth téri lelkipásztor;
Március 11–14-ig (szerda–szombat):
Futó Zoltán sarkad-újteleki lelkipásztor.
Sándor Levente

MEGHÍVÓ
„Az Õ parancsolata örök élet”
(János ev. 12:50)
A Sárszentmiklósi Református Gyülekezet
szeretettel vár minden érdeklõdõt

A BÖJTI
EVANGELIZÁCIÓJÁRA.
Szolgál: Nagy Richárd alapi lelkész.
Idõpont: március 4–6.
(szerda–péntek).

Minden érdeklõdõt tisztelettel várunk.

Az alkalmak 17 órakor kezdõdnek.
Az evangelizáció ideje alatt a gyermekek
számára felügyeletet biztosítunk.

Szilveszter János, a Borbarátkör elnöke

Sárszentmiklósi Református Gyülekezet

Idõpont: 2015. március 9. 17 óra. Helyszín: Sárszentmiklósi Klub.
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Vendégváró tarhonyaleves
Hozzávalók: 20 dkg tarhonya, 6 dkg füstölt szalonna, 10 dkg
lángolt kolbász, 35 g virsli, 10 dkg debreceni kolbász, 1 db sárgarépa, 1 nagy db paradicsom, 1 db paprika, 1 közepes db vöröshagyma (vagy 3-4 újhagyma), 2 db burgonya, 2 db babérlevél, 0,5
ek finomliszt, 1 tk fûszerpaprika, 0,5 csokor petrezselyem, 1 kk
ételízesítõ , só és bors ízlés szerint.
A kolbászokat, virslit, sárgarépát karikázzuk fel. A hagymát és a
burgonyát meghámozzuk, kockázzuk. A petrezselymet aprítjuk, a
paradicsom héját eltávolítjuk és felkockázzuk a paprikával együtt.
A szalonnát kis kockákra vágjuk. A levesünk akkor a legfinomabb, ha az alapanyagokat megpirítjuk a következõ sorrendben:
egy fazékban a szalonnát kiolvasztjuk, és hozzárakjuk a kolbászokat, a virslit 1 percet pirítjuk. Mehet hozzá a hagyma és a tarhonya. Ha a tarhonya zsemleszínû kezd lenni, hozzárakjuk a paradicsomot, paprikát, sárgarépát, burgonyát. 1-2 perc pirítás után
megszórjuk az egész piruló csodát a liszttel, megkeverjük, és mehet bele a paprika. A levesünket gyorsan felengedjük kb. 3,5 l
vízzel. Forrás után befûszerezzük, megszórjuk a petrezselyemmel. Puhulásig fõzzük (kb. 25 perc), és kész.

Brokkolifõzelék csirkemellel
Hozzávalók: 1 közepes fej brokkoli, 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd
fokhagyma, 1 kisebb csokor petrezselyemzöld, 1/2 citrom leve,
késhegynyi szódabikarbóna, 1 tk ételízesítõ, só, õrölt bors, 2 ek
kukoricaliszt, 1,5 dl tejföl, 1 dl tejszín, 3 dkg vaj, 1 ek olívaolaj, 1
db csirkemellfilé.
A brokkolit szedjük rózsáira, majd a zsenge szárrészt pucoljuk
meg és vágjuk fel apróra. A vöröshagymát és a fokhagymát pucoljuk meg, majd a petrezselyemzölddel együtt szintén vágjuk fel apróra. A csirkemellet vágjuk fel ízlés szerint, sózzuk, borsozzuk,
majd a felhevített vaj és olívaolaj keverékén süssük pár perc alatt
szép pirosra. Ezután szedjük ki, majd tálalásig tartsuk melegen. A
visszamaradt zsiradékhoz adjuk hozzá a vöröshagymát, pároljuk
üvegesre, adjuk hozzá a fokhagymát, majd pár pillanat múlva az
apróra vágott brokkoliszárat és a petrezselyemzöldet is. Sózzuk,
borsozzuk, szórjuk meg az ételízesítõvel, és keverjük alaposan
össze, majd pároljuk pár percig. Ezután öntsük fel a vízzel, facsarjuk bele a citromlevet, majd tegyük bele a brokkolirózsát is. Szórjuk meg egy késhegynyi szódabikarbónával, hogy szép zöld maradjon a színe, majd fõzzük puhára úgy, hogy a brokkolirózsa ne
fõjön szét. Amikor puhára fõtt, szedjük ki a brokkolirózsa felét és
tegyük félre. A többit botmixerrel pépesítsük. A tejfölt keverjük
simára a tejszínnel, a kukoricaliszttel és egy kevés fõzõlével, majd
állandó keverés mellett csorgassuk a pépesített brokkolihoz. Kevergetve sûrítsük be, majd tegyük vissza az elõzõleg kiszedett
brokkolirózsát, és pár perc alatt szép lassan fõzzük össze. Tálaláskor szedjük a fõzeléket tányérba, és a pirosra sült csirkemellel kínáljuk.
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„SZÓLALJ MEG,
MEGMONDOM, KI VAGY”
Jelenet egy betegszobában. Beteg hintaszékben ül, kockás pléddel betakarózva.
Ápolónõ kinyitja az ablakot, szellõztet.
– Fúj a szél – mondja.
Vendég érkezik.
– Fúj a szél – újságolja neki a beteg.
– Recsegnek az ágak, csak úgy röpülnek az úttesten a falevelek –
szörnyülködik a vendég. A szavai nyomán mintha még erõsebben
fújna a szél, a jelenlevõk meghallják, ahogy zörögnek a tetõn a
cserepek.
Tényleg megnõtt a szélsebesség a vendég szavai következtében?
Dehogy! A méter per szekundum ugyanannyi maradt. A szavak
varázserejérõl van szó. A szavakkal varázsolni lehet. Ezen alapul
a költészet hatása. Ez a mondat, hogy „Fúj a szél”, szinte semmit
nem jelent, a valóság lefokozása, elszürkítése. De mikor a vendég
behozta a szobába az ágak recsegését, röpülõ faleveleket, behozott valamennyit a tényleges valóságból.
Az emberek általában nem törõdnek a szavakkal, csak a szókincs
felsõ, agyonhasznált rétegébõl markolnak, amikor beszélnek. Talán fogalmuk sincs arról, hogy mélyebb rétegekben micsoda
kincstár rejtõzik. Viszont ismerek embereket, akik valami miatt
kedvelik a szavakat, a nyelv használata közben nem elégszenek
meg a legkézenfekvõbb választással, nyomasztja õket a nyelvi
unalom, szeretnének közelebb kerülni az élet sokszínûségéhez,
ha szóra nyitják a szájukat. Mi értelme van ennek? Régi mániám,
hogy mindent lehet jól és rosszul csinálni. Ha a bolti eladónõ a tíz
deka parizer mellé egy mosolyt is ad, ha a takarítónõ képtelen
piszkot hagyni a felmosás után, ha az orvos érzõ ujjakkal nyúl a beteg testrészhez, ha a politikus szívvel képviseli a közjót, akkor jó
érzéseket kelt maga körül, és neki is jó érzése támad az élet iránt.
Azért csinálok jól valamit, mert értékelem magamat, és jót akarok másoknak. Ha viszont a parizer mellé csak mogorva pofa jut,
valami romlik az életben. A nyelv használatával is így állunk. Lehet ám színesen, érzékletesen, zamatosan szólni, csak ahhoz meg
kell szabadulni a szellemi tunyaságtól. Persze, hogy erõfeszítés
kell hozzá, de talán megéri. A jól végzett munka érzése az egyik
legértékesebb emberi érzés. Ettõl jó a világ.
Azonban a színtelen, ahogy esik, úgy puffan beszédmód nem a
legfõbb hiba. Manapság a nyelvi mocsok öntötte el úgy az életet,
mint a szennyes ár. Itt nem tunyaság van jelen, hanem valami
rombolási szándék, a lélek mélyén rejtõzõ büdös váladékok kipárolgása. A nyelvvel ugyanúgy lehet mérgezni, mint a ciánnal. Azokat hibáztatom, akik elkezdték. Most már nem lehet segíteni. Álmélkodva tekintünk szép diáklányok hamvas arcába, mivel úgy
beszélnek, mint régen a legaljasabb bûnözõk, akik élvezetüket lelték abban, hogy rosszak, mert utálták az emberiséget, nyelvet
öltöttek rá. A divat ellen nincs orvosság. Sok tekintetben ma divat
a rombolás.
Van egy másik divat is. A rossz divatoktól való elzárkózás.
L. A.

Petrezselymes–májas töltött csirkecomb
Hozzávalók: 6 db csirkecomb, 50 dkg csirkemáj (szívvel), 6 db fõtt
tojás, 1 csokor petrezselyem, 2 db tojás, 1 db zsemle, 4 gerezd fokhagyma, 1 kk fûszerpaprika, só, bors és ételízesítõ ízlés szerint, 1
tk napraforgóolaj.
Sós vízben megfõzzük a májat a szívvel együtt, a tojást szintén,
majd mindkettõt apróra vágjuk, vagy ledaráljuk. Tálba tesszük a
tojást, a májat és az apróra vágott petrezselymet is, hozzáadunk 2
tojást, a zsemlét beáztatjuk, és kinyomkodva azt is belemorzsoljuk, belepasszírozzuk a fokhagymát, ízesítjük és összegyúrjuk. A
megtisztított csirkecombok bõrét zsebbé tágítjuk kézzel, amenynyire csak tudjuk (csak ne szakítsuk ki!), majd alátesszük a tölteléket. Alaposan sózzuk, borsozzuk a combokat is, egy csepp olajat
öntünk alájuk, és betesszük õket a sütõbe sülni.

Heti idõjárás
Pénteken még mediterrán ciklon alakítja idõjárásunkat. A déli és keleti tájakon elszórtan esõ, havas esõ, helyenként havazás várható, hótakaró kialakulása nem valószínû, esetleg a péntek hajnali, reggeli órákban átmenetileg. Szombattól kezdve viszont már anticiklon helyezkedik el hazánk fölött,
így jobbára száraz, változóan felhõs idõre van kilátás. Az éjszakák hidegek
lesznek, a mélyebben fekvõ helyeken erõsebb fagyokkal, nappal viszont
sokfelé 10 fok közelében alakul a hõmérséklet, így összességében átlagos,
kora tavaszi jelleget ölt az idõjárás. Kezdetben gyakran élénk, sõt, pénteken
erõs, viharos lökések kísérik az északi, északkeleti szelet, késõbb fokozatosan legyengül a légmozgás.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 56.
Fekete koporsók
Megdöbbenéssel olvasom az 1956 utáni megtorlással kapcsolatos,
mindeddig ismeretlen dokumentumokról készült beszámolókat
az újságban. Az egész országot megdöbbenti az áldozatok nagy
száma és a kínzások, kivégzések brutalitása. A megnyílt titkos irattárakban talált dokumentumok alapján találják meg Nagy Imre
56-os miniszterelnökünk és társai földi maradványait, akiket kivégzésük után kátránypapírba tekerve, szögesdróttal átkötözve,
arccal lefelé temettek el, jeltelen sírba. A módszer az orosz KGBre vall. Újratemetésük szertartására június 16-án kerül sor. Habozás nélkül döntök: elmegyek, s viszem magammal fiamat, a 14 éves
Balázst is. Édesanyám aggódik:
– Lalikám, ne menjetek. Tudjátok, hogy 56-ban is mi volt! Az ávósok a tetõrõl lõtték géppuskával az embereket. Csak a gondviselés
mentette meg apátokat is. Ha nem kapaszkodok sírva a kabátjába,
hogy ne menjen ki a tüntetésre, apa nélkül, árván nevelkedtetek
volna föl.
– Ne tessék aggódni, nem lesz lövöldözés – nyugtatgatom édesanyámat. – Nincs már hatalma a Kádár-rendszernek.
– De legalább a fiadat ne vidd magaddal! Gyerek még!
– Ezt a történelmi eseményt egyszer élheti át, úgyhogy megyünk
holnap reggel – rekesztem be a vitát határozottan.
Azért van bennem is némi aggodalom. Ahogy visz a vonat bennünket Pest felé, csak kikívánkozik belõlem a féltés:
– Balázs! Ha lõnek, azonnal feküdj le a földre! – oktatom ki.
A Hõsök terére az Engels tértõl gyalog megyünk. Mindenki oda
igyekezik. Ahogy közeledünk, egyre nehezebb haladni a tömegben. Tele az óriási tér. Rengeteg zászló, táblák. Aggódva nézem a
háztetõket, vannak-e fegyveresek. Nincsenek. A múzeum lépcsõjén emelvényeken láthatók a fekete koporsók. Százezer torokból
harsan föl a Himnusz, aztán a beszédek következnek. Az egyik
szónok, egy szakállas fiatalember az oroszok kimenetelét követeli.
Taps, éljenzés. „Ruszkik haza!” – skandálja a tömeg, s mi velük.
A vonaton hazafelé alig szólunk egymáshoz. Eltölt bennünket a
mámoros élmény és a remény, hogy megszabadulunk az orosz uralomtól.
Este gyertyát gyújtunk az 1848-as MDF-emlékkõnél, az OTP
elõtt, és Csecsetka Lajos asztalosmester jóvoltából egy 1956-os
kopjafát állítunk. Minden különösebb szervezés nélkül nagyon sokan eljönnek az esti csendes megemlékezésre.

Koszorút Bereczknek!
Bereczk Imre akkumulátorbontó üzemet szeretne létrehozni Sárbogárdon. Az elképzelésének megnyeri a tanácsi vezetést, és a
pártbizottság is támogatja. Hogy demokratikusabb legyen a döntés, a tanácselnök javaslatára a Hazafias Népfront fórumot szervez, hogy a lakosság véleményét is meghallgassák. A hír óriási felháborodást kelt városszerte. A nyiladozó demokrácia bátrabbá teszi az embereket. Sejtik, hogy valami nagy átverés, vagy még inkább nagy üzlet van az ügy hátterében, és nem bíznak abban, hogy
a befektetõk tartják magukat az ígéreteikhez. Ígérnek pedig fûtfát, 200 új munkahelyet, egymilliárd forintból kiépülõ, a környezetvédelmi elõírásoknak magas fokon megfelelõ gyárat.
Az elsõ fórumra tömve a kultúrház. Bereczk Imre bízik abban,
hogy sárbogárdiként meg tudja gyõzni az embereket. Ismerik, így
hiába, nem lehet próféta a saját hazájában. Pedig szakértõket is
felvonultat, akik minden szépet és jót elmondanak az akkumulátorbontóról. De a nép már értesült arról, hogy Gyöngyösorosziban
is próbálkoztak, és a lakosság ott is elutasította az ajánlatot. A hozzászólók nagy indulattal mondanak nemet az ajánlatra. A városvezetés és a Népfront viszont köti az ebet a karóhoz, hogy fontolják
meg komolyan az emberek az ajánlatot, és mégis megvalósuljon a
beruházás Sárbogárdon.
A következõ napokban elképesztõ jelenségnek vagyok tanúja.
Megkeres egy csoport a kultúrházban, hogy szervezzünk aláírásgyûjtést, segítsek nekik ebben, mert nem tudják, hogyan kell ezt
csinálni. Közösen megszerkesztjük a szöveget, és alá, a hasábok te-

tejére kerül, hogy az aláíróknak milyen adatot kell megadniuk,
hogy a gyûjtés hiteles legyen.
– Hány ív legyen? – kérdezem.
A kis csapat számolgatni kezdi, hogy kinek mennyi kell. Kiderül,
hogy kellene vagy 150 ív. Meglepõdöm, mert ez óriási szám, de hát
ha lúd, akkor legyen kövér. Átmegyek a tanácshoz és lehúzom
stencilgépen az íveket. A titkárnõ nem kérdezõsködik, amikor a
stencilszoba kulcsát kérem. Gondolja, biztosan szórólapot akarok
csinálni egy kulturális programhoz. Ha tudná, hogy az elsõ aláírásgyûjtõ akció íveit húzom le, rögtön futna az elnökhöz.
Néhány nap alatt négyezer aláírás gyûlik össze. A szervezõk maguk is megdöbbennek a sikeren, s tanácstalanul kérdezik, hogy
most mi legyen.
– Én sok embernek megígértem, hogy nem adjuk ki a kezünkbõl az
íveket, csak bemutatjuk, és megszámolhatják. Ugye, jó lesz így? –
kérdezi aggodalmaskodva az egyik aktivista.
Eldöntjük, hogy az aláírók védelmében nem adjuk ki a kezünkbõl
az íveket.
Eljön a nagy nap. Tömve a színházterem. A színpadon piros drapériával leterített asztal mögött ülnek a szakértõk, Bereczk Imre, a
tanácselnök és a Hazafias Népfront elnöke, aki elsõként szólásra
emelkedik. De már az elsõ mondatánál bekiabálásokkal beléfojtják a szót.
– Nem lesz itt akkumulátorbontó!
– Bereczk Imre, pusztulást hozol a városra!
– Takarodjatok innen!
Aztán a szervezõk hangadója föláll:
– Nincs itt szükség semmiféle gyõzködésre. Itt van a kezemben egy
köteg papír. Ezek mind aláírásgyûjtõ ívek. Négyezer aláírás van
rajtuk. Ennyi ember tiltakozása csak elég arra, hogy elálljanak az
urak a szándékuktól!
Fölugrik Szõnyegi József virágkertész. Egy koszorút ráz a kezében.
– Imre, ezt a koszorút a nép neked kötötte. Temetõt akarsz csinálni a városból?
Látva az elszabaduló indulatokat, a tanácselnök emelkedik szólásra:
– Kedves barátaim! Nagyon sajnálom, hogy idáig fajult a helyzet,
és most ezért itt egy érzelmi alapon meghozott döntés fog születni.
Látva a helyzetet, tekintettel az általános fölháborodásra azt javaslom, vessük el az akkumulátorbontó építésének ötletét, és erre
kérem a beruházókat is.
A bejelentést üdvrivalgással fogadják az emberek. Szõnyegi odarohan hozzám.
– Hargitai! Itt ez a koszorú, add oda a Bereczk Imrének!
– Miért én? Te nem mered odaadni?
– Na, itt van, na! Mégiscsak te vagy itt az ellenzék vezére! – ezzel a
koszorút a kezembe nyomja. Tanácstalanul állok a koszorúval a
kezemben, de már ott áll elõttem Bereczk Imre.
– Hát idefigyelj, te Hargitai! Tudod te, hogy hány milliót húztál ki
ezzel az akcióval a zsebembõl? Mert ne is tagadd, ezt a szemétséget te szervezted meg!
– Nem én szerveztem, hanem az emberek.
– Az emberek hülye birkák! A birka népnek nincs esze, hogy fölfogja, mit veszítettek ezzel! De mondom, ezért az egész gyalázatért te vagy a felelõs, ne is tagadd!
– Tudod mit, Imre? Nem vitatkozom veled. Itt ez a gyászkoszorú.
Ezt küldik neked az emberek.
– Viszed innen a piszkos koszorútokat! Az én síromra te ne hozz
koszorút! Becsaptátok az embereket, ez az igazság!
– Micsoda nép ez! – méltatlankodik az egyik VB-tag. – Mi jót akarunk nekik. Nem érdemlik meg, hogy törjük magunkat értük!
– Nagyon egyszerû a megoldás – fordulok a háborgó VB-tag felé –,
váltsátok le a népet, mert ha nem, az vált le benneteket!
Egy határozott mozdulattal Imre kezébe nyomom a koszorút, és
faképnél hagyom a társaságot.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Nem sikerült a bravúr
VAX KE Sárbogárd–Veszprémi Egyetemi SC 22-24 (12-11)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 12. forduló
Vezette: Krupják–Polgár, nézõszám: 90 fõ.
Sárbogárd: Németh. I. – Goldberger 1, Bodoki 6, Pordán 1, Rehák 5, Kaló 1, Horváth.
Cserék: Sohár – Németh II. 4, Oláh, Vorsléger 4, Suplicz.
Kiállítások: 10, illetve 10 perc. Hétméteresek: 4/3, illetve 3/3.
Jó mérkõzésnek ígérkezett a tavaszi szezon nyitófordulója. Csapatunk vendége a listavezetõ Veszprémi Egyetemi SC volt. A
mérkõzés esélyese természetesen nem mi voltunk. Erre azonban
a mérkõzés elején szépen rácáfoltunk. Nagyon jól kezdtünk mind
támadásban, mind védekezésben, az elsõ 10 percben el is húztunk
gyorsan 3 góllal. Szép fokozatosan növelhettük volna elõnyünket,
ám jöttek a hibák, fõleg a helyzetkihasználás terén. Ezeket a rontásokat ellenfelünk kihasználta és a félidõ elõtt pár perccel át is
vette a vezetést. Azonban a játékrész utolsó percében szerzett két
gyors góllal sikerült minimális elõnnyel mennünk pihenõre.
A 2. félidõben a veszprémiek védekezést váltottak, kijöttek 5-1-es
védekezésre, majd késõbb követõ emberfogást alkalmaztak. Ez
szemmel láthatólag megzavart minket és akadozóvá vált a támadójátékunk. Eladott labdákba kergettek bennünket, és gyakran
passzívvá vált a játékunk. A 2. játékrészben szinte végig a vendégek vezettek 1-2 góllal, azonban a vége elõtt 10 perccel feljöttünk
döntetlenre. Itt volt esélyünk egyszer átvenni a vezetést is, de nem
sikerült élnünk a kínálkozó lehetõséggel. A vendégek az utolsó
pillanatban is higgadtak tudtak maradni és kihasználták a kínálkozó lehetõséget, ezzel a maguk javára fordítva a mérkõzést.
Nagy lehetõséget szalasztottunk el! Összességében nagyon jó
mérkõzést játszottunk a listavezetõ, eddig veretlen Veszprémmel
szemben. Az elsõ félidõ toronymagasan a mi kezünkben volt és
4-5 góllal kellett volna megnyerni azt. Azonban a sok elpuskázott
helyzetnek köszönhetõen szoros maradt a mérkõzés és megbosszulta magát a 2. félidõben. A nyitott védekezés pedig megbé-

nított minket a folytatásban és nem tudtunk gólra törõen kézilabdázni. Következõ lépésként meg kell tanulnunk eredményesen
játszani az ilyen szituációkban.
Védekezésünk összességében jó volt, 24 kapott góllal meccset
kellett volna nyerni, tehát nem ezen múlott. Az egyéni teljesítmények voltak jók az elsõ félidõben, viszont volt, aki elmaradt a tõle
várttól.
A hétvégén itt a lehetõség javítani Nemesvámos ellen. Nem lesz
egyszerû, és egyre több a hiányzó is a csapatunkból, de így is
gyõzni megyünk!
Március 7., 17.15 óra, Nemesvámos–VAX KE Sárbogárd

Tabella
1. Veszprémi Egyetemi SC II.

11

9 2 0

367

296

71 20

2. Balatonfüredi KSE II.

11

9 1 1

350

279

71 19

3. Nemesvámos

10

5 3 2

308

265

43 13

4. Rácalmás SE

10

6 1 3

310

285

25 13

5. Õsi Boys

11

6 0 5

376

344

32 12

6. VAX KE Sárbogárd

11

6 0 5

288

257

31 12

7. Tapolca VSE

10

4 2 4

269

319 -50 10

8. Martonvásári KSE

11

4 0 7

283

321 -38

8

9. Alsóörsi SE

11

2 1 8

272

323 -51

5

10. Várpalotai BSK II

11

2 0 9

336

389 -53

4

11. Bicskei TC

11

1 0 10

247

328 -81
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HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!
Rehák Tamás

Tavaszi rajt gyõzelemmel
Sárszentmiklós gyõzelemmel kezdte meg tavaszi rajtját a Szár otthonában, ahonnan köztudottan nehéz elhozni a három pontot, de
ez most sikerült a miklósi gárdának Mór után. Az elsõ találatot az
elsõ játékrész derekán Tóth Zsolt szerezte, 18 méterrõl ellõtt labdája egy védõn megpattanva vágódott a hálóba. Ezt követõen a
második félidõ 80. percéig nem született találat, és a rossz pályaviszonyok miatt nehéz játékkal tudta a miklósi gárda tartani az
elõnyt, ám ekkor a tizenhatoson belül Kõkuti szabálytalankodott
egy test a test elleni szituációnál, és a játékvezetõ büntetõt ítélt,
amelyet a hazaiak értékesítettek. Három perc elteltével Majláth
szerzett labdát saját térfelén, mellyel 60 métert lesprintelve egy
lapos beadást produkált, amit Krajcsovics vágott a hálóba a rövid
oldalon érkezve, és ezzel eldöntve a három pont sorsát.

A forduló gyõztese a miklósi alakulat, mely az ötödik helyrõl rajtolt, és a forduló végeztével egyet elõre is lépett a Dunaújvárost
megelõzve, akik Gárdonytól szenvedtek 2-1 arányú vereséget.
Emellett a dobogóra is elkezdett felkapaszkodni Sárai gárdája,
amelyhez asszisztált a második helyen álló Velence és a harmadik
Mór 2-2-es döntetlenje.
A mérkõzés további érdekessége, hogy az elutazott 16 fõs keretbõl 12 játékos helyi kötõdésû, és ebbõl 3 játékos az ifibõl lépett fel,
nevezetesen Nagy K., Gráczer Bálint és Németh K.
Az ifi 1-1-es döntetlennel zárult. A miklósiak találata Pásztor Dávid nevéhez fûzõdik.
Sárszentmiklósi SE
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Március 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 A Hold válaszolt – Portréfilm Bay Zoltánról 10.00 Pecatúra 10.30 Liszt Ferenc és a Pesti Vigadó 11.10 Aranymetszés
12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89 12.50 Mikulásanyó New Yorkban 14.25 A normann fogadó 16.05 Szeretettel Hollywoodból 16.35 Ég, föld, férfi, nõ 17.35
Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.25 Rómeó és Júlia 22.05 Egy asszony illata 0.40 Dupla vagy minden 2.20 Golyóálló
szerzetes
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.00
Teleshop 11.00 Kalandor 11.20 A’la CAR 11.50 TRENDmánia 12.20 Brandmánia
12.50 Havazin 13.00 Street Kitchen 14.00 A nagy svindli 15.00 Glades – Tengerparti
gyilkosságok 16.00 Doktor Szöszi 2. 18.00 Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.20 Csodakutya New Yorkban 21.00 Támadás a Fehér Ház ellen 23.15 Spíler 1.30 Lúzert vegyenek! 3.15 Gálvölgyi-show 4.00 Glee – Sztárok leszünk 4.40 Ezel – Bosszú
mindhalálig
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.25 Egészség Klinika 9.50 Asztro-világ
10.55 Babavilág 11.20 A 3 nindzsa nem hagyja magát 13.10 Villám Spencer, a karibi
õrangyal 14.10 Walker, a texasi kopó 16.10 Balekok 18.00 Tények 19.00 Bébi
mama 21.05 Tõzsdecápák – A pénz nem alszik 23.50 Kémjátszma 2.15 Sportos 2.25
90210 3.10 Pan Am 3.55 A férjem védelmében 4.40 22-es körzet – A bûn utcái 5.25
Villám Spencer, a karibi õrangyal
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 8.55 Hõsök naptára 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt
12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A
tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Körkapcsolás a bajnoki labdarúgó-mérkõzésekrõl 18.00 Krónika 18:20
Sportvilág 18:25 Hõsök naptára 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 21.58 Zene 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10
Éjszaka

Március 8., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.30 Engedjétek hozzám 9.40 Tanúságtevõk 10.05 A sokszínû vallás 10.15 Evangélikus magazin 10.45 Evangélikus
ifjúsági mûsor 10.50 Böszörményi Gergely-portré 11.15 Mai hitvallások 11.45 Molnár Mária emlékezete 12.00 Hírek 12.05 Árpádok emlékezete – III. Béla király 12.20
TS – Sport7 13.15 Rómeó és Júlia 16.40 Büszkeség és balítélet 17.35 Filofax, avagy
a sors könyve 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.25 Elvált nõk klubja 22.10 A Lényeg
22.45 Hazafelé 23.40 Szabadúszók 1.20 Dr. T és a nõk
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.45 Egészségkalauz 10.10 Teleshop
11.05 A Muzsika TV bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek! 11.35 4ütem
12.05 XXI. század – A legendák velünk élnek 12.40 Házon kívül 13.10 Családom és
egyéb emberfajták 13.40 Gyermekkorunk legszebb nyara 15.25 Egy zseni, két haver, egy balek 18.00 Híradó 18.50 Cobra 11 19.50 Végjáték 22.05 Karatés védõangyal 0.15 Portré 0.50 Túl a barátságon 3.10 Cobra 11 4.00 Reflektor 4.10 Barátok
közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 8.35 Nagy vagy, Gyõr! 9.25 ÁllatoZoo 9.50
Több mint testÕr 10.15 Asztro-világ 11.20 Stílusvadász 11.45 Stahl konyhája 12.15
Monk – Flúgos nyomozó 13.15 Villám Spencer, a karibi õrangyal 14.15 Walker, a texasi kopó 16.15 Jégkorszak 2. – Az olvadás 18.00 Tények 19.00 Mr. Popper pingvinjei 20.55 Ha igaz volna… 22.50 Psycho 1.00 Sportos 1.10 Sue Thomas – FBI 2.40
Zsaruvér 3.25 Villám Spencer, a karibi õrangyal 4.10 Monk – Flúgos nyomozó 5.05
Csapdába csalva 5.30 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság
8.25 Hõsök naptára 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro
magazin 10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika
12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Alma és fája 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum
15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók – 1989. 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház
21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Március 9., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 A Pannon kõtenger 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 14.00 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.55 Európai piacok és vásárcsarnokok 15.55 Charlie, majom a
családban 16.45 Híradó+ 16.55 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 Kékfény 21.25 Római helyszínelõk 22.25
Az Este 23.00 Híradó 23.15 Sporthírek 23.20 Aranymetszés 0.10 Lola 0.55
Család-barát
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 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 Híradó
18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15 Dr. Csont 22.15
Híradó 22.45 Döglött akták 23.45 Magyarul Balóval 0.15 Chuck 1.20 Reflektor 1.35
Furcsa páros 2.20 Teresa 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.50 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok –
Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.25 Fiorella
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18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban 20.20 Éden Hotel 21.35 Mars – Az utolsó napok 23.30 Az elnök árnyékában 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.55
Astro-világ 2.55 Elit egység 3.45 Felejthetetlen 4.30 Aktív 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
11.35 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00
Krónika 15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 10., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 A Pannon kõtenger 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 Barangolások öt kontinensen
14.00 Gasztroangyal 15.00 Európai piacok és vásárcsarnokok 15.55 Charlie, majom
a családban 16.45 Híradó+ 16.55 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 Grand Hotel 22.10 Az Este 22.45 Híradó
22.55 Sporthírek 23.05 Ezüst-patak 23.10 Közösen a jövõért 0.10 Lola 0.50
Család-barát
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 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 21.15 Castle 22.15 Híradó
22.45 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.15 Magyarul Balóval 23.50
Brandmánia 0.20 A fõnök 1.25 Reflektor 1.35 A Grace klinika 2.20 EgészségKalauz
2.45 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 3.10 Teresa 4.00 Reflektor 4.10
Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.50 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok –
Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.25 Fiorella
18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban 20.20 Éden Hotel 21.35 Kasza! 22.40 Ha igaz
volna… 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos 2.00 Astro-világ 3.00 Fehér tenyér
4.45 Aktív 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 8.20 100 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 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház
21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 11., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Az idõgyûrû ura 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.45 Európai szemmel
14.15 Grand Hotel 15.55 Charlie, majom a családban 16.45 Híradó+ 16.55 Lola
17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10 Sporthírek
20.30 Cédrusliget 21.20 Szabadság tér ’89 22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek 23.00 Summa 23.30 Élet az amisokkal 0.20 Lola 1.05 Család-barát
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Street Kitchen 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 21.15 Szulejmán
22.30 Híradó 23.05 Házon kívül 23.35 Magyarul Balóval 0.10 Reflektor 0.25 Fuss az
életedért! 2.10 Teresa 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.50 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok –
Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.25 Fiorella
18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.20 Éden
Hotel 21.40 Férj és férj 23.55 Lángoló Chicago 0.55 Tények 1.40 Sportos 1.55
Astro-világ 2.55 Aktív 3.15 Élõ bizonyíték 4.45 Aktív 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 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00
Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Március 12., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Az idõgyûrû ura 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Slovenski utrinki 13.00 Kvartett 13.30 Virágzó Magyarország 13.55 Cédrusliget 14.45 Európai piacok és vásárcsarnokok 15.40 Charlie, majom a családban
16.30 Híradó+ 16.45 Lola 17.30 Szerencse Híradó 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40
Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 10 dolog, amit utálok benned
22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 A rejtélyes XX. század 23.35
Történetek a nagyvilágból 0.05 Lola 0.45 Család-barát
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 Híradó
18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15 CSI: Miami
helyszínelõk 22.10 Híradó 22.40 Gyilkos elmék 23.45 Magyarul Balóval 0.15 Odaát
1.15 Reflektor 1.30 Titkok otthona 2.15 A’la CAR 2.40 Teresa 3.25 Gálvölgyi-show
4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.50 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok –
Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.25 Fiorella
18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban 20.20 Éden Hotel 21.35 NCIS 22.40 Hawaii
Five-0 23.40 Az indíték 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos 2.00 Astro-világ 3.00
Életfogytig zsaru 4.30 Felejthetetlen 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 Rádiószínház 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 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 13., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Az idõgyûrû ura 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Roma kultúra 13.00 Esély 13.30 A kõbaltás ember – Érdi medvevadászok
14.00 Európai piacok és vásárcsarnokok 15.55 Charlie, majom a családban 16.45
Híradó+ 16.55 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó
20.10 Sporthírek 20.30 Kedves John! 22.15 Az Este 22.50 Híradó 23.05 Sporthírek
23.10 Az operaház fantomja 1.30 Lola 2.10 Család-barát
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 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 Híradó
18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15 Vörös hajnal
23.00 Híradó 23.35 Magyarul Balóval 0.05 Kemény motorosok 1.10 Reflektor 1.25
Havazin 2.05 Kalandor 2.25 4ütem 2.50 Teresa 3.35 Gálvölgyi-show 4.00 Tuti gimi
4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.50 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok –
Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.25 Fiorella
18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban 20.20 Éden Hotel 21.35 A konyha ördöge
22.45 Frizbi Hajdú Péterrel 23.50 Grimm 0.50 Tények 1.35 Aktív 1.55 Sportos 2.05
Astro-világ 3.05 Combat Hospital – A frontkórház 3.50 Felejthetetlen 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 13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház
21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Március 6., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Interjú dr. Huszár Andrással (ism. 120p), N. Kovács Zsolt Indonéziáról 4. rész 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 7., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. oszt. kézilabda
(70p) 13.00 Lapszemle 14.00 Interjú dr. Huszár Andrással (ism. 120p), N.
Kovács Zsolt Indonéziáról 4. rész 18.00 Lapszemle 19.00 Himnuszok ünnepe (ism. 42p), Hagyományõrzõ bál Sárbogárdon (ism. 30p), A régi reálgimnáziumról (63p), Iskolabál Miklóson (50p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 8., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú dr. Huszár Andrással (ism.
120p), N. Kovács Zsolt Indonéziáról 4. rész 14.00 Himnuszok ünnepe (ism.
42p), Hagyományõrzõ bál Sárbogárdon (ism. 30p), A régi reálgimnáziumról (63p), Iskolabál Miklóson (50p) 19.00 Hitélet: Moys Gábor – Újmise
Miklóson (ism. 79p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 9., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Moys Gábor – Újmise Miklóson (ism. 79p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Galambászbál
Sárszentmiklóson (30p), Virágkiállítás (ism. 17p), Táncházas télûzõ Pálfán
(ism. 61p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 10., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. oszt. kézilabda
(70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 A szociális törvényváltozásokról
(14p), Busójáráson a szerkesztõség (ism. 24p), „Amerikából jöttünk” –
Beszélgetés Huszár Rózsával és Várady-Szabó Bencével (ism. 61p) 23.00
és 0.00 Heti híradó
Március 11., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Galambászbál Sárszentmiklóson
(30p), Virágkiállítás (ism. 17p), Táncházas télûzõ Pálfán (ism. 61p) 13.00
Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 12., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Hitélet: Moys Gábor – Újmise Miklóson (ism. 79p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

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

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790
JOGOSÍTVÁNY! Tanfolyam indul
2015. március 6-án, pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni: Fûrész József – 06 30 290 3744
AUTÓ, 9 SZEMÉLYES KISBUSZ BÉRLÉSE
OLCSÓN, RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.
06 70 5397882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS.
06 20 3426 091
KÖNYVELÉS (egyszeres, kettõs) ADÓBEVALLÁSOK
(SZJA, társasági adó) KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM.
Telefon: 06 30 396 3585
Sárbogárdi telephelyre
SZÁRÍTÓKEZELÕT ÉS RAKODÓGÉP-KEZELÕT
KERESÜNK. Érdeklõdni: 06 30 9270 303
Sárbogárd központjában, négylakásos
TÁRSASHÁZBAN, FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ.
06 20 405 7366
Tapasztalt ÁLLATGONDOZÓT KERESÜNK
napi 4 órás munkakörbe. Telefon: 06 30 567 4845
KÖNYVELÉST VÁLLALOK
egyéni vállalkozóknak és õstermelõknek.
06 70 3163 752

2015. március 5. Bogárd és Vidéke

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Agilis munkatársat keresek mozgóbolti árusításra 06 (70) 255 0088
(6005828)

Munkaerõ
szolgáltatás
és tanácsadás

Alkalmi munkára buszvezetõt keresek. Érdeklõdni 17-19 óráig. 06 (20)
993 3319 (6005730)

A Prohumán 2004 Kft.

Honda 5,5 LE kapálógép újszerû állapotban eladó. 06 (70) 601 8080 (6005725)

megbízásából felvételt hirdet

Hízósertések eladók kb. 130-150 kilósak. 06 (30) 338 1922
Hízó eladó. 06 (20) 367 2785

SZÉKESFEHÉRVÁRI
partnercége

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

Tollpaplan-készítés, kész paplanok
kaphatók. Pákolicz Árpádné Sárszentágota Széchenyi u. 5/b. 06 (25)
476 051 (6005970)
Németjuhász kölyökkutyák eladók.
Sárbogárd, Szent István út 18. 06 (30)
532 6170
Árpád-lakótelepen földszinti, háromszobás lakás, áron alul eladó. 06 (30)
329 2101 (60055850)
Eladó, háromrózsás palackos gáztûzhely, 170 cm-es fürdõkád, 2 db 200 literes mûanyaghordó, 1000 literes mûanyagtartály, 140x140-es bukó-nyíló
faablak. 06 (30) 329 2101 (6005850)

Tesztírás és tájékoztató:

MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS
VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
7013 Cece, Szabadság tér 20.,
2015. március 11., szerda, 9:00 óra.
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Kiszebábégetés a Sárbogárdi Zengõ Óvodában

A téltemetés régi népszokását elevenítettük fel pénteken délelõtt óvodánk Mikes közi épületében. E téltemetõ népszokás igen kedvelt
volt régen a falusi népek körében. Ma már vidéken is csak elvétve ismerik és tartják meg ezt a hagyományos, régi ünnepet, mely a farsanghoz hasonlóan a tél elûzésérõl szól.
A Süni csoport apraja-nagyja lelkesen készült erre a napra télûzõ, tavaszköszöntõ versekkel, népi rigmusokkal, dalokkal, saját készítésû csörgõ-zörgõ „hangszerekkel” és természetesen az elégetésre váró kiszebábbal, mely a telet és a téli idõjárással kapcsolatos rosszat,
a betegségeket jelképezte. A gondosan elõkészített tûz körül – melyet Hollósi István apukának köszönhetünk – a többi csoporttal
együtt a különféle hangkeltõ eszközökkel minél nagyobb zajt csapva igyekeztünk elûzni a telet. Bízunk benne, hogy a füsttel, korommal együtt elszállt minden baljós, rossz dolog, és végre várhatjuk a szép tavaszt, a megújulást!
„Ég a kisze, lánggal ég, bodor füstje felszáll. Tavaszodik, kék az ég, ragyog a napsugár.
Mire füstje eloszlik, a hideg tél szétfoszlik, Mindjárt kitavaszodik!”
Toldy Miklósné óvodapedagógus, Sárbogárdi Zengõ Óvoda
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