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„NEMES” URAK
(10. oldal)

LETETTÉK
A

KOTTÁT
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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A nemek
dolga

Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (1)
Mindenkinek joga van a véleménynyilvá-
nítás szabadságához. (4) A véleménynyil-
vánítás szabadságának a gyakorlása nem
irányulhat mások emberi méltóságának a
megsértésére. – Az 1700-1800-as évek óta
papírra vetett alapvetõ emberi jogok ezek,
mégsem értjük.

Nagy vihart kavart advent közepén Kovács
Ákos Kossuth-díjas dal- és zeneszerzõ,
költõ, énekes véleménye a nõkkel kapcso-
latban, ami az ECHO TV ArcKép címû
mûsorában hangzott el. A 47 perces inter-
júnak (ami egyébiránt egy életutat bemu-
tató portré, melynek körülbelül 5 percnyi
részét képezi a nõkkel kapcsolatos gondo-
latsor) egy mondatát ragadta ki valaki és
dobta az információs csatornák vérebei
közé. A nevezetes mondat így hangzott:
„A nõknek nem az a dolguk, hogy ugyan-
annyi pénzt keressenek, mint a férfiak, én
így érzem.”

SZERETETKARÁCSONYSZERETETKARÁCSONY
ALAPONALAPON

Téli szünet
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a Bogárd és Vidéke Hírház

2015. december 24-étõl 2016. január 10-éig zárva tart.

Ez idõ alatt nem jelenik meg a Bogárd és Vidéke hetilap, az ügyfélfogadás és a
hirdetésfelvétel szünetel.

Nyitás: január 11-én (hétfõn) 8 órakor.

Minden kedves Olvasónknak és Ügyfelünknek ezúton kívánunk meghitt,
szeretetteljes ünnepeket!

A szerkesztõség csapata

Folytatás a 12. oldalon.
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2015. 12. 15.

Sárbogárd Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Energetikai korszerûsítés keretében megújulnak
az önkormányzati épületek Sárbogárdon
Sárbogárd Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia
Operatív Program „Középületek kiemelt jelentõségû épületenergetikai fejlesztése” címû konstrukcióra.
A „Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése” címû projekt megvalósítására 149.959.221 Ft támogatást
nyert el az önkormányzat.

A KEOP-5.7.0/15-2015-180 azonosító számú, „Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése” elnevezésû pro-
jekt keretében nagyszabású beruházás valósul meg. A jelenleg kedvezõtlen körülmények között mûködõ épületekben a projekt segít-
ségével európai uniós színvonalú, magasabb komfortfokozatú, energiatakarékos és környezetbarát intézmények jöttek létre.

Az önkormányzat tulajdonában lévõ felújítandó ingatlanok hagyományos építési technológiával készültek. A régi építési szabványok-
ban bekövetkezett jelentõs változások, illetve a beépített szerkezetek jelentõs fizikai amortizációja alapján kijelenthetõ, hogy az épü-
letek mostani leromlott állapotukban már nem felelnek meg a jelenlegi hõtechnikai elõírásoknak, így fenntartásuk költséges és pazar-
ló.

A fejlesztés a sárbogárdi mûvelõdési ház épületében (Sárbogárd, Hõsök tere 3.), a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Szent István utcai telephe-
lye épületében (Sárbogárd, Szent István út 49.), a Sárbogárdi Zengõ Óvoda pusztaegresi telephelye épületében (Pusztaegres, Hatvani
utca 50.), a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája épületében (Sárbogárd, Gesztenye sor 1.), valamint a sárbogárdi vá-
rosi sportpálya épületében (Sárbogárd, Ady Endre út 10.) valósult meg. A költséghatékony mûködtetés érdekében az épületek határo-
ló szerkezeteinek (falak, lábazat, födémek) utólagos hõszigetelése és a külsõ nyílászárók cseréje valósult meg.

Az épületegyüttes esetében az energiaracionalizálási fejlesztések eredményeként jelentõsen csökkennek a jövõben a fenntartási költ-
ségek. Az épületek jelenlegi állapota alapján régóta indokolt a felújítás, a homlokzatok szigetelése, a födémek vízszigetelésének meg-
oldása, az épületenergetikai mutatók javítása. Mindezek az Európai Unió Kohéziós Alap támogatásának köszönhetõen most megvaló-
sulhattak.

A projekt megvalósítása során az energetikai szempontok mellett a környezeti fenntarthatóság egyéb szempontjainak figyelembevé-
tele is kiemelt jelentõségû. A projektdokumentáció összeállításakor az önkormányzat az újrahasznosított papír használatát részesíti
elõnyben, valamint a projektesemények alkalmával olyan helyszíneket választ, amelyek környezetbarát közlekedési lehetõségekkel
(kerékpár, autóbusz) könnyen elérhetõek.

2015. 12. 15.

Sárbogárd Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Energetikai korszerûsítés keretében megújul
a városháza Sárbogárdon
Sárbogárd Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program
„Középületek kiemelt jelentõségû épületenergetikai fejlesztése” címû konstrukcióra. A „Sárbogárd városháza felújítása, energia-
hatékonysági korszerûsítése” címû projekt megvalósítására 115.172.490 Ft támogatást nyert el az önkormányzat.

A KEOP-5.7.0/15-2015-091 azonosító számú, „Sárbogárd városháza felújítása, energiahatékonysági korszerûsítése” elnevezésû pro-
jekt keretében nagyszabású beruházás valósul meg. A jelenleg kedvezõtlen körülmények között mûködõ épületekben a projekt segít-
ségével európai uniós színvonalú, magasabb komfortfokozatú, energiatakarékos és környezetbarát intézmények jöttek létre.

Az önkormányzat tulajdonában lévõ, felújított ingatlanok hagyományos építési technológiával készültek. A régi építési szabványokban
bekövetkezett jelentõs változások, illetve a beépített szerkezetek jelentõs fizikai amortizációja alapján kijelenthetõ, hogy az épületek
mostani leromlott állapotukban már nem felelnek meg a jelenlegi hõtechnikai elõírásoknak, így fenntartásuk költséges és pazarló.

Az épületegyüttes esetében fontos mérföldkõ a mostani korszerûsítés, amely során az energiaracionalizálási fejlesztések eredménye-
ként jelentõsen csökkennek a jövõben a fenntartási költségek. Az épületek jelenlegi állapota, elsõsorban a nyílászárókat tekintve rég-
óta indokolta a felújítást, de a homlokzatok szigetelése és a födémek vízszigetelésének megoldása is fontos feladat az épületenergeti-
kai mutatók javításában. Mindezek az Európai Unió Kohéziós Alap támogatásának köszönhetõen most megvalósulhatnak.

A projekt megvalósítása során az energetikai szempontok mellett a környezeti fenntarthatóság egyéb szempontjainak figyelembevé-
tele is kiemelt jelentõségû. A projektdokumentáció összeállításakor az önkormányzat az újrahasznosított papír használatát részesíti
elõnyben, lehetõség szerint kétoldalas nyomtatást alkalmaz és a projektesemények alkalmával olyan helyszíneket választ, amelyek
környezetbarát közlekedési lehetõségekkel (kerékpár, autóbusz) elérhetõek.
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Ajándékok kívül-belül
A város hátrányos helyzetû lakói számára tartott szeretetkará-
csonyt a sárbogárdi önkormányzat pénteken délután a József At-
tila Mûvelõdési Központban. A színházterem sorai megteltek ér-
deklõdõkkel, akik izgatottan várták a karácsonyi mûsort, a felnõt-
tek épp oly izgalommal telve, mint a gyermekek.
Dr. Sükösd Tamás polgármester nyitotta meg a rendezvényt, kö-
szöntve a megjelenteket s köszönetet mondva a támogatóknak,
akik fontosnak és méltónak tartották támogatni e nemes ügyet, és
akik nélkül nem jöhetett volna létre a rendezvény.

A polgármester köszöntõje után Bíró Kriszti zenés mûsorával
folytatódott a kellemes délutáni kikapcsolódás. Az énekes kará-
csonyi dalokkal örvendeztette meg a közönséget, s miután meg-
énekeltette õket, még a Mikulás is megjelent, aki a széksorokat
körbejárva zsákjából szaloncukrokat ajándékozott a lurkóknak.

Senki sem távozott üres kézzel, mivel a vendégek egy-egy aján-
dékcsomaggal térhettek haza az eseményrõl.

Hargitai Gergely

Karácsonyt váró koncert
Ünnepi harangszó jelezte a koncert kezde-
tét december 17-e délutánján a sárszent-
miklósi római katolikus templomban. A ze-
neiskolások kamaracsoportja egy 17. száza-
di tánccal nyitotta meg a mûsort. Furulyán
Lénárt Roland, Vámosi Nóra, Vámosi Zsó-
fia, Zádori Dorina, Huszár Emese, fuvolán
Huszár Anna, gitáron Tóth Zsuzsanna,
ütõkön Palotás Panna és Hollósi Géza mû-
ködtek közre. Ezt a már nálunk is jól ismert
osztrák-német „adventi hírnök” kezdetû
ének közös eléneklése követte, meghitt ka-
rácsonyi hangulatot teremtve. Az ötödike-
sek remekbe szabott betlehemest mutattak
be. Jól megformált játékukat szebbnél
szebb népénekek szõtték át, melyek a Kár-
pát-medence különbözõ szegleteibõl, az
Alföldrõl, a Felvidékrõl és Erdélybõl szár-
maznak. Betanítójuk Sörös Renáta tanár-
nõ volt.

A hangverseny további részében Karai-, Tallis-,
Saint-Saens-, Kodály-darabokat és egy francia
tradicionális dalfeldolgozást hallhattunk az ének-
kartól Horváth Ferencné vezényletével. „Csum-
bare-csumbare” – énekelték a kóristák, mely töb-
beknek, köztük Varga Lászlónak is annyira tet-
szett, hogy ráadást követeltek, így e mû kétszer is
elhangzott az est folyamán. A hangszeres szólis-
ták: Lénárt Gréta (furulya), Zelman Fanni (fuvo-
la) és Szummer Ádám (trombita) egy-egy Tele-
mann-, Bach- és Dvorak-mûvel örvendeztette
meg a hallgatóságot.
Az alkalom végén felhangzó vastaps méltán jutal-
mazta az elõadókat.

Tudósítónktól
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Szeretetkarácsony Alapon
Tényleg mindenki karácsonyán vehettem
részt december 18-án az alapi Millenáris
parkban.
Az idei évben – talán az idõjárás vagy a túl-
hajszolt vásárlási õrület miatt – eddig nem
köszöntött rám a karácsonyi hangulat, de
szerencsére Alapon újra rám talált. Ahogy
közeledtem a park felé, már messzirõl in-
tegetett felém az óriási fenyõ, s a gyönyö-
rûen kivilágított téren sok szorgos kéz
munkálkodott. Mindent, amit eddig hiá-
nyoltam a karácsony szellemébõl, itt meg-
kaphattam. Finom forralt bor és sült gesz-
tenye illata terjengett a levegõben. Ebben
a községben mindig nagy az összefogás, ezt
eddig is tudtam, de nem gondoltam volna,
hogy ennyi önzetlen ember ilyen csodára
képes ebben a rohanó világban. Mindenki
beleadott egy picit, és mindenki kapott is,
akár lelki feltöltõdést, akár egy beszélge-
tést a szomszédokkal, akikkel a hétközna-
pok sûrûjében elmennek egymás mellett.

Alapon a civil szervezetek összefogásával
került megrendezésre az esemény. Kézzel
készült a közös betlehem, az óriási adventi
koszorú, valamint a két rénszarvas szán-
nal.
A szán nem sokáig volt üres, hiszen a jó
öreg Mikulás elfoglalta a helyét, és amint
megzabolázta a rénszarvasait, a gyereke-

ket megajándékozta kifestõvel, ajándék-
csomaggal, szaloncukorral.
16 óra után kezdõdött a mûsor, amit a köz-
ség polgármestere, Méhesné Julika nyitott
meg nagy szeretettel. Õt követte a cecei
Harmónia kórus, Nagy Richárd alapi se-
gédlelkész pedig a karácsonyhoz fûzõdõ
gondolatait osztotta meg a közönséggel.
Majd Bíró Kriszta mûsora következett. Az
eseményt az elmúlt évi programok képei-
bõl készített diavetítés zárta.
A tömött téren közös vacsorával vendégel-
tek minden arra járót. A mûsor elõtt és
közben mézeskalácsokkal, szaloncukrok-
kal teli kosarakkal kínáltak mindenkit az
asszonyok nagy szeretettel. A téren kör-

ben vásári standokat is fölállítottak, ahol
helyi termékeket lehetett vásárolni, mint
például levendulapárnát, levendulaolajat.
Karácsonyi dalokat dudorászva tértem ha-
zafelé Alapról, ahol újra átélhettem, mi-
lyen az önzetlen karácsonyi szeretet.

Mágocsi Adrienn
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Barátok újra Alapon
Idén újra ellátogatott Alapra a kecskeméti Barátok Együttes,
akiknek évrõl évre megújuló komoly- és könnyûzenei elõadása,
orgonajátéka mindig várva várt esemény, rendkívül színvonalas
élmény. Szombat esti karácsonyi koncertjük most is sikert aratott.
A tömött padsorokban ülõ érdeklõdõk teljes áhítattal, szeretettel
töltötték meg az alapi római katolikus templomot. Kint hideg volt
(bár sajnos nem esett a hó), ám a lelkeket elöntötte a melegség a
családias légkörtõl.

A felcsendülõ mûsorszámoktól meghatódott közönség könnyes
szemmel, állva tapsolt a fellépõknek. A lélekemelõ, több mint
egyórás koncert vastapssal zárult.
A környék karácsonyi készülõdésének gyöngyszeme minden év-
ben ez a koncert. Õszintén remélem, hogy Alap és a kecskemétiek
barátsága továbbra is megmarad, és jövõre újra „hazatérnek” a
Barátok, megajándékozva, elvarázsolva bennünket kincseikkel:
karácsonyi dallamokkal, csodálatos hangjukkal.

Mágocsi Adrienn

Falukarácsony Cecén
Cece karácsonyfája alá egy-egy kis dalt, zenét,
színdarabot, verset tettek le a település ifjú és
felnõtt lakói szombaton délután. Föllépett a
Harmónia kórus; az általános iskola tanulói egy
cipészrõl adtak elõ egy tanulságos mesét; a Bú-
zavirág Népdalkör Varró Jánossal és a citerá-
sokkal foglalta el a színpadot. Az óvodások bet-
lehemes játékkal készültek, Oláh Imréné pedig
szavalattal. Az iskolások ugyancsak hoztak köl-
teményt magukkal.
Az elõadást követõen meggyújtották a telepü-
lés adventi koszorúján a gyertyákat, a mûvelõ-
dési ház elõtt, majd ki-ki kedvére válogathatott
a felállított vásáros standoknál karácsonyi aján-
dékokat a családnak.

Mágocsi Adrienn
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Ének ajándékba
Néhány éve a helyi kórusok közremû-
ködésével rendezi hagyományos ka-
rácsonyi koncertjét a Bogárd-Dal
Egyesület, ami igazi családias hangu-
latot teremt, meghitt közösséggé ko-
vácsolja a közönség soraiban ülõket
az énekesekkel.
A József Attila Mûvelõdési Központ
színpadán dr. Sükösd Tamás polgár-
mester bevezetõ szavait követõen a
Mészöly Géza Általános Iskola ének-
kara nyitotta meg az estét. Szép mûso-
ruk kiemelkedõ darabja volt a két Já-
kob lány gyönyörûen csengõ szólójá-

val, furulya- és dobkísérettel elõa-
dott mû. Vezényelt: Szénásiné
Szabó Marianna, zongorán kísért:
Cegelnyik Jelena.
A Sárszentmiklósi Általános Isko-
la énekkara Horváth Ferencné ve-
zetésével és Huszics Ibolya zongo-
rakíséretével fõképp klasszikus
darabokkal és népi dallamokkal
ajándékozta meg a hallgatóságot.
A Schola Catholica és Bakonyi
István karnagy mindig meglep
minket újdonságokkal. Az egyik
mûnél letették a kottát, és tapssal

színesített énekkel rukkoltak elõ, végül pedig két gitárral kiegé-
szülve örömzenéltek a zongora mellett. A kórust Varnyu Lilla és
Bakonyi István kísérte zongorán.

A Huszics Vendel Kórus fülbemászó karácsonyi dallamokkal állt
színpadra, fõleg magyar szerzõktõl. Huszics Vendelné és Gábeli
Klára dirigálta a vegyes kart, és Huszics Ibolya ült a billentyûknél.
Az utolsó mû, az angolszász „Boldog karácsonyt kívánunk!” (We
wish you a merry Christmas) kétszer is nagy tapsot kapott, de a
legfelemelõbb percek azok voltak, amikor a kórusok és a közön-
ség együtt énekelték a Mennybõl az angyalt.

Hargitai–Kiss Virág

Nyugdíjasok karácsonya
A sárbogárdi nyugdíjasklub hétfõn délután tartotta
idei utolsó találkozóját, s egyben megünnepelték a
karácsonyt is. Elsõsorban azonban elhunyt klubtár-
sukról, Heidingerné Erzsébetrõl emlékeztek meg
egyperces néma fõhajtással; a klub asztalánál elfog-
lalt helyén aznap mécses és egy csokor virág õrizte
emlékét.
Jó hírrel is szolgált a találkozó, hiszen két klubtársuk
is hazatért kórházi kezelés után. Mindketten helyet
foglaltak a karácsonyi alkalmon. Az ünnepen több
vers is elhangzott, s a kórus kis mûsort adott elõ. Az
esemény végén a már meggyújtott gyertyákról csil-
lagszórókat gyújtottak, miközben karácsonyi dalo-
kat énekeltek. Ezután, egy könnyû vacsora mellett
ajándékozás vette kezdetét.

Hargitai Gergely
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Karácsonyi mûsort adott a Kossuth iskola
A Kossuth iskola idén is megtartotta hagyománnyá vált karácso-
nyi mûsorát a sárbogárdi mûvelõdési ház színháztermében. A ka-
rácsonyi eseményre mûsorral készült több osztály is, így változa-

tos elõadásokban lehetett részünk. Hallhattunk verset, éneket,
táncokat s még színpadi darabot is megtekinthettünk zenés, tán-
cos betétekkel. Látszott a gyerekek boldog arcán, mennyire élve-
zik, hogy mûsort adhatnak elõ, játszhatnak a közönségnek – telje-
sen felszabadultak a színpadon. Az egyik csoport táncos elõadá-
sában érdekesen használták ki a sötétség, az UV-lámpa és a fehér
anyag által visszavert fény játékát. De a rénszarvasnak öltözött
gyermekek is rendkívül szórakoztató, táncos darabbal készültek.
Legvégül a 10. osztály keringõjét láthattuk. Nagy sóhajtások
hangzottak fel a közönség soraiból, ahogy felgördült a függöny s
megpillanthatták a kicsinosított, menyasszonyi ruhába bújt lá-
nyokat és elegáns lovagjaikat. Kecses mozdulatokkal suhantak a
szoknyák és surrantak a cipõk a színházterem színpadán.

Hargitai Gergely

Karácsonyi alkotás
Szombaton délelõtt sok szeretettel vártak minden érdeklõdõt egy
kis kézmûves-foglalkozásra a városi könyvtárba. Gyülekeztek ki-
csik-nagyok, hogy alkossanak a karácsony szellemében.

Készült itt sok minden, ka-
rácsonyfadísztõl a gipsz-
öntvényen át a színezõig.
A kezek gyümölcsei szent-
estére a fa alá illetve a fára
kerülnek.

Mágocsi Adrienn

A Madarász József Városi
Könyvtár ünnepi nyitva tartása:

december 23-án 9–16 óra,

december 24., 25., 26., 27., 28. ZÁRVA,

december 29-én 9–16 óra,

december 30-án 9–16 óra,

december 31-én ZÁRVA.
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Hírek az alsószentiváni iskolából
Falukarácsony

Az évek alatt hagyománnyá váló falukarácsonyra (vagy régebbi
nevén: szépkorúak, még régebben idõsek karácsonya) az idei év-
ben december 18-án 14.00 órától került sor az alsószentiváni ró-
mai katolikus templomban. A település idõs lakóit ezen a rendez-
vényen ismét megható mûsorral örvendeztették meg iskolánk ta-
nulói.

A mûsor kezdetén az 1. és 4. osztályosok tettek ki magukért, akik
Pribék Erika tanító néni irányítása mellett mutatták be betlehemi
pásztorjátékukat, felidézve a karácsony történetét úgy, ahogy azt
az evangéliumokban is olvashatjuk. A 2-3. osztályosok versben és
énekekkel köszöntötték településünk szépkorú lakosait Kocsisné
Madarasi Mónika tanító néni felkészítése alapján. Végezetül kö-
zös énekléssel fejezõdött be az elõadás, zárásként pedig az adven-
ti készülõdés alatt készített ajándékcsomagjukat is kiosztották az
ifjak az idõseknek. A rendezvényen Helter István plébános és
Nagy Lajos polgármester úr is köszöntötte a megjelenteket, akik a
polgármesteri hivatal jóvoltából a mûsor után szerény vendéglá-
tásban részesültek.

Karácsonyi készülõdés

Adventus – latin eredetû szó, jelentése eljövetel, megérkezés. Az
ünnep eredete az V-VI. századra nyúlik vissza, a Jézus születésé-
nek ünnepére (karácsony) való felkészülés idõszaka. Tágabb ér-
telemben a reményteli várakozás, a lelki készülõdés ideje.

Iskolánkban már hagyomány, hogy mindig szervezünk egy közös
délutánt, amit a karácsonyra való készülõdésnek szentelünk. Az
idén sem lehetett ez másképpen. December 19-én a tanári kar és a
mindig aktív szülõk közremûködésével tanulóink készíthettek ka-
rácsonyi képeslapo-
kat, színezhettek
gipszbõl öntött pla-
ketteket saját készí-
tésû ajándéknak, mé-
zeskalácsot dekorál-
hattak, sõt gyárthat-
tak karácsonyi an-
gyalkákat is. A kará-
csonyi zene, az osz-
tálytermek és a folyo-
só dekorációi mellett
az iskola közös kará-
csonyfája is aláfestet-
te a karácsonyi han-
gulatot, amely az ad-
venti idõszakban fo-
lyosónk impozáns látványosságának számít. Az ünnepvárást az
almalé és karácsonyi tea tette teljessé. Nemsokára karácsony!

Kiss Attila
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Mészöly-karácsony

Homokóránk lassan ismét fordulni készül. Benne a még várakozó homokszemek ünnepre, szeretetre, meghittségre színezik a világot.
Megtelnek az otthonok mézeskalácsillattal, apró, titkos csomagocskákkal, melyek örömet, szeretetet rejtenek.
Az idei elsõ ajándékdoboz kinyílt csütörtök délután, melyet gyermekeink, tanáraink készítettek teli szeretettel, odaadással, alázattal,
nem kis munkával. Hiszen iskolánkban minden évben igazán tartalmas, szeretettel és tudással megtöltött, sok-sok munkáról árulkodó,
mindig különleges este a Mészöly karácsonyi ajándéka. Idén sem volt másként.
Sok csodás ajándékot rejtett a csomagocskánk. Szinte minden osztály képviseltette magát. Apró elsõseink verssel, néptánccal készül-
tek, majd furulyaszó töltötte be többször a termet, szinte minden évfolyamtól kaptunk karácsonyi dallamokat. Másodikos néptáncos
lábacskák járták vidám táncukat. Hallgathattunk zongorajátékot, verset, angolul és németül csendültek fel kedves, ünnepi dallamok.
Kaptunk zenés színdarabot, mely igazi havas, hóemberes, téli tájra varázsolt bennünket, végezetül iskolánk énekkara töltötte meg szí-
vünket, lelkünket szeretettel csodaszép, színvonalas, csengõ-bongó énekszóval, zongora, furulya illetve a két szólista lány segítségével.
Szívünknek kedves est volt, ha akartuk, ha nem, elragadott az ünnep, a szeretet, a karácsony.
Köszönjük gyermekeinknek, köszönjük tanárainknak!
Békés, boldog karácsonyt!

Lõkös Rita SZMK–Iskolaszék

Kedves Elõfizetõink, Olvasóink!

2016. január 1-jétõl 200 Ft-ról 250 Ft-ra emeljük a Bogárd és Vidéke hetilap árát.
Utoljára 2008-ban, azaz 8 éve emeltük a lap árát. Elõfizetõinkre tekintettel a válságos
2011-2012-es évben nem emeltünk. Közben azonban a papírárak és az elõállítás költ-
ségei folyamatosan növekedtek. Nem tudjuk tovább halasztani a lapáremelést.

2015. december 31-éig még a jelenlegi árakon fizethetnek elõ a jövõ évi lapszámokra.

2016. január 1-jétõl már a következõ árak érvényesek:

1 éves elõfizetés (48 lapszám, 20 % kedvezménnyel 200 Ft/lap): 9.600 Ft;

1/2 éves elõfizetés (24 lapszám, 15 % kedvezménnyel 212,50 Ft/lap): 5.100 Ft;

1/4 éves elõfizetés (12 lapszám, 10 % kedvezménnyel 225 Ft/lap): 2.700 Ft.

Bízunk benne, hogy továbbra is érdemesnek tartják megvásárolni az immár 25 éve
mûködõ Bogárd és Vidéke hetilapot, melynek híreivel legjobb tudásunk szerint
Önöket szolgáljuk.

Hargitai–Kiss Virág

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl

KÉPESLAPOK
a régi és új

Sárbogárdról!
Kaphatók szerkesztõségünkben

50 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06 (25) 508 900.
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Családi háznál csaptak fel
a lángok Sárbogárdon

Két kigyulladt lakóházhoz riasztották december 16-án, pénteken,
délután a hivatásos tûzoltókat Fejér megyében. Sárbogárdon a te-
tõszerkezet borult lángba, Seregélyesen pedig a pince kazánhelyi-
sége gyulladt ki. Sérülés egyik tûzesetnél sem történt.
Sárbogárdon a körülbelül hatszor tizenöt méteres, vegyes falaza-
tú családi ház cserépfedésû tetõszerkezete teljes terjedelmében
égett. A lángok terjedését a sárbogárdi hivatásos tûzoltók gyorsan
megfékezték, a tûz a lakórészre nem terjedt át. A munkálatok so-
rán az izzó részek eloltása érdekében a kémény melletti födém-
szerkezetet is meg kellett bontani.

Árokba borult egy autó a 63-as fõúton
Lesodródott az útról és a vízelvezetõ árokban a tetejére borult egy
személygépkocsi december 17-én, csütörtökön, reggel a 63-as fõ-

úton, Sárbogárd és Sárszentágota–Felsõkörtvélyes között. A jár-
mûvet a sárbogárdi hivatásos tûzoltók állították a kerekeire, ki-
húzták az árokból és áramtalanították. Az autó sofõrje egyedül
utazott, a balesetben nem sérült meg.

Felborult egy autó a 63-as fõúton

Lesodródott az útról, és az árkon túl a tetejére borult egy személy-
gépkocsi december 19-én, szombaton, délelõtt a 63-as fõúton,
Sárkeresztúr közelében. Az autóból szivárgott az üzemanyag,
amelyet a sárbogárdi hivatásos tûzoltók megszüntettek, a jármû-
vet a kerekeire állították és áramtalanították. A balesetben senki
sem sérült meg.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Szolgaként tartották

A sárbogárdi rendõrök kényszerítés bûntett elkövetése miatt vád-
emelést javasolnak egy házaspárral szemben.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya kényszerítés
bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott
büntetõeljárást L. Attila és L.-né J. Hajnalka ellen.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a helyi körzeti megbízottak
2015. március 9-én végeztek adatgyûjtést Pusztaegresen, amikor
tudomásukra jutott, hogy egy férfit a januárban hozzá költözött
albérlõi rendszeresen bántalmaznak és félelemben tartanak, to-
vábbá különbözõ tevékenységek elvégzésére kényszerítenek. A
házaspár a ház tulajdonosát fenyegetéssel arra is rávette, hogy
lakcímére bejelentkezhessenek, annak ellenére, hogy lakhatásuk
díját sem fizették.
Az egyenruhások a bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható 27
éves nõt és 29 éves férfit elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapi-

tányságra, ahol a nyomozók kényszerítés bûntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt mindkettejüket gyanúsítottként hall-
gatták ki. A rendõrök L. Attilát kihallgatását követõen bûnügyi
õrizetbe vették, majd elõterjesztést tettek elõzetes letartóztatásá-
nak indítványozására, amelyet az illetékes bíróság 2015. március
13-án elrendelt.

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya az ügyben
folytatott nyomozást befejezte, a keletkezett iratokat vádemelési
javaslattal küldte meg az illetékes ügyészségre.

Inzultálták a pultost

A járõrök 2015. december 21-én délelõtt két férfit állítottak elõ a
Cecei Rendõrõrsre, akik elõzõ éjszaka Alsószentivánon egy ven-
déglátóegység pultosát inzultálták, sörösdobozzal dobták meg,
továbbá a szórakozóhely vendégeivel szemben is agresszívan vi-
selkedtek. A nyomozók az eset miatt a 29 éves M. Jánost és a 22
éves K. Gábort garázdaság vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
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ÜNNEPELJ
GONDTALANUL!

Az ünnepi idõszakkal összefüggõ tûzesetek kiváltó oka leggyak-
rabban az, hogy az égõ gyertyákat gyúlékony anyag közelében he-
lyezik el, a keletkezõ lángok a különbözõ textíliákon, függönyön
keresztül átterjednek a helyiség más berendezési tárgyaira. A ka-
rácsonyfákon elhelyezett lámpafüzérek elektromos meghibásodá-
sa is tüzet okozhat, a száraz fenyõ ilyenkor pillanatok alatt lángba
borul. Ezért fontos, hogy csak ellenõrzött mûszaki állapotú fénydí-
szítést alkalmazzunk a karácsonyfákon. Az adventi koszorúk,
amelyek jellemzõen könnyen éghetõ anyagokból készülnek, to-
vábbra is odafigyelést igényelnek.

A lakástüzek, illetve az azokból fakadó tragédiák egy kis odafigye-
léssel, elõvigyázatossággal elkerülhetõek. A gyertyákat olyan sta-
bil helyre rakjuk, ahol nem dõlhetnek fel. Helyezzünk alájuk hõál-
ló tálcát, a közelükbõl pedig minden gyúlékony anyagot, textíliát,
függönyt távolítsunk el. Az égõ gyertyát soha ne hagyjuk felügyelet
nélkül.
A karácsonyfán semmi esetre se gyújtsunk gyertyát, és a csillagszó-
rók használata sem javasolt. A fenyõk díszítése során a lámpafüzér
kiválasztásánál ellenõrizzük a terméken a minõségbiztosítási
„CE” jelölés feltüntetését. A rossz minõségû, jelöletlen termékek
az áramütés és a tûzeset lehetõségét is magukban hordozzák. Éj-
szakára, és ha elmegyünk otthonról, húzzuk ki a konnektorból a
lámpafüzéreket és a többi elektromos díszt.
A karácsonyfát a függönytõl, könyvespolctól távolabb, stabil talp-
ba ékelve állítsuk fel, úgy, hogy ne tudjon eldõlni, és a menekülési
útvonalat ne akadályozza, ezért ajtók közelébe nem javasolt az el-
helyezése. Tudni kell, hogy a karácsonyfák gyúlékonysága napról
napra fokozódik, mert a kiszáradt, gyantás fenyõ már a legkisebb
szikrától is meggyulladhat (akár egy csillagszóró szikrájától is). A
száraz fán nagyon gyorsan, pillanatok alatt terjed a tûz. A vágott
fenyõ szárát a lehetõségekhez mérten tartsuk vízben, ezzel lelas-
sítjuk a fenyõ száradását.
Ha már megtörtént a baj, nagyon fontos, hogy az így keletkezett
tüzek oltása elõtt áramtalanítsuk a környezõ elektromos berende-
zéseket, a lámpafüzért. Abban az estben, ha a kigyulladt kará-
csonyfa közvetlen közelében nincsenek bútorok, borítsuk le a fe-
nyõt és dobjunk rá egy-két szétnyitott pokrócot. A pokróccal el-
fojtjuk a tüzet és megakadályozzuk, hogy a lángok a szoba beren-
dezési tárgyaira átterjedjenek. Ezért is fontos, hogy a fa két-három
méteres környezetében ne legyen bútor, függöny. Nem szabad el-
felejteni, hogy minden esetben – még akkor is, ha sikerült a tüzet
eloltani – bejelentést kell tenni a 105-ös segélyhívószámon!
A kigyulladt adventi koszorút akár egy palack felrázott ásványvíz-
zel is el tudjuk oltani. De tûzoltással csak akkor próbálkozzunk, ha
azzal a testi épségünket nem veszélyeztetjük.
Békés, gondtalan ünnepet kívánunk!

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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HARC AZ
ÜNNEPÉRT

Elég kimenned az utcára vagy bekapcsolnod a
tévét, hogy lássad, micsoda küzdelmet folytat
a társadalom azért, hogy ünnepet csináljon
magának. Az õrületes kirakodóvásár minden-
felé! Normális ésszel nem lehet felfogni, mi-
ért akarnak rád tukmálni mindent a világon a
legújabb divatú fogkefétõl a bõröndcsodákon
át a traktorokig és szuperautókig. És a zenék,
fényfüzérek, reklámok, a legváratlanabb he-
lyeken a csillámló karácsonyfák már hetekkel
a tényleges karácsony elõtt! Mi ennek az
egésznek a végsõ értelme? Ünnepet csinálni!
Mert a lélek úgy áhítozik az ünnepre, mint a
szomjas sivatagi vándor egy pohár vízre.

Miért áhítozik?

Hát azért, mert kell az ünnep. Meg lehetne té-
bolyodni, ha csak a hétköznapok végtelen so-
ra létezne minden piros betûs megszakítás
nélkül. Kell az, hogy néha szép ruhát vegyünk
fel, összejöjjünk, koccintsunk, együtt énekel-
jünk, pusziljuk meg egymást, tapsoljunk, tán-
coljunk, érezzük át az öszszetartozás mámo-
rát. Más is kell. A hoszszútávfutásban lelassí-
tani, megpihenni, számba venni a kincseinket,
általában véve észhez térni, gondolkodni ki-
csit, mert hétköznap erre nincs idõ. Azonban
még ez sem elég. A régi törzsi társadalmak
ünnepeiben, a tûz körüli õrjöngõ táncok órái-
ban az emberek találkoztak az õsökkel, a ha-
lottakkal. A törzs védõ szellemeivel, az iste-
nekkel. Az idegborzoló, monoton dobszó, a
jajongó ének, az extatikus tánc, na meg a sá-
mán varázslása valószínûleg tényleg azt a hi-
tet keltette az emberekben, hogy megjelentek
a szellemek. Tudjuk, némely helyeken ma ná-
lunk is létezik eksztázis, dob, õrjöngés, de nin-
csenek istenek. És hiába a pia, a drog, a szex,
ezek a mai bulik valahol üresek maradnak,
nem hagynak mást maguk után, mint a más-
naposságot.

Nem tudom elnyomni magamban azt az ér-
zést, hogy ma az ünnepkeresés erõlködés. Ez
fejezõdik ki az elektromos fénypontok eufóri-
ájában. Miért a százezer fénypont? Régen
elég volt néhány gyertyácska libegõ fénye. Az
öreg embereknek vannak emlékeik. Csak-
hogy akkor még lehetett hinni a földöntúli-
ban, a szellemvilágban. Ezt a hitet az okosok
jónak látták földig rombolni, õk tudták, miért.
Vagy nem is tudták, csak csinálták. És ne vár-
junk változást, a rombolás ma is folytatódik
teljes erõvel. Hiába, az okosok okosok. Azt
hallom, hogy valamelyik svéd városban be
kellett zárni a keresztény templomot. Nem
járt be senki. Érdekes, hogy ugyanebben a vá-
rosban a mohamedán templom virul. Úgy lát-
szik, Allah hívei között kevesebb az okos. És
több a gyerek.

Boldog karácsonyt!
L. A.

A folytatást alig idézték a különbözõ fórumokon:
Kadarkai Endre mûsorvezetõ: – Mi a dolguk a nõknek?
Kovács Ákos: – Mondjuk a nõi princípiumot beteljesíteni, valakihez tartozni, valaki-
nek gyereket szülni, anyának lenni.
Kadarkai Endre: – A kettõ kizárja egymást?
Kovács Ákos: – Nagyon úgy tûnik, hogy igen. Hogy leszel anya, hogy töltesz el a gyere-
keiddel elég idõt, hogy ha vezetõ állású nem tudom ki vagy, nem tudom, hány forin-
tért? Ma mindennek az értékmérõje, az lehet, hogy hány forintot keres az ember és
ezt hány, milyen szükséges, szükségtelen dologra tudja beváltani. Ez nem azt jelenti,
hogy nõ és férfi nem egyformán fontosak. Ott van a Mózes könyvében, hogy férfinek
és nõnek teremtette az embert az Úristen, a maga képére és hasonlatosságára.
Amennyiben ez így van, egyformán fontosak vagyunk, a nõ és a férfi. De hol követke-
zik ebbõl az, hogy férfinek és nõnek egymással versenyeznie kéne, teszem azt, a mun-
kaerõpiacon? A nõnek a csípeje szélesebb, a férfinek meg a válla. Amíg nem kell köte-
lezõ jelleggel belenyúlni az emberéletbe, addig, míg a világ világ, ez így lesz. A férfinek
azért szélesebb a válla, hogy õ vigye a gerendát. A nõnek azért szélesebb a csípeje,
hogy õ szülje a gyereket.
Bizonyára mindenki a maga tapasztalásainak szemüvegén át olvassa, nézi, hallja, ér-
telmezi híreket. Én, Hargitai–Kiss Virág, nõ, dolgozó és anya nem találok semmi sér-
tõt Ákos véleményében. Nem mondta egy szóval sem, és nem is utalt arra, hogy ne
dolgozzanak a nõk, vagy hogy kevesebbet érnek, mint a férfiak. A kulcsgondolat in-
kább az, hogy egyformák vagyunk, de úgy, mint a Jin és Jang: hasonlóságaink vonza-
nak egymáshoz, különbözõségeinkkel egészítjük ki egymást, s lesz a kettõbõl egy tel-
jes egész. (Mi is kettõbõl lettünk egy: egy anyából és egy apából.) Ezt erõsíti meg Ákos
egy korábbi, Ernyey Bélának adott interjújában: a nõ a férfi által nõ. Én pedig hozzá-
teszem: a férfi a nõ által férfi. (Még az azonos nemûek közti párkapcsolatokban is
megvan a férfi- és nõi szereposztás.) A kölcsönös tisztelet ehhez persze elengedhetet-
len. Az ellentétpárok értelmüket vesztik a párjuk nélkül. A fekete nem értelmezhetõ
a fehér, az igen a nem nélkül. A nõ és férfi sejtjeinek egyesülése nélkül kihal az emberi
faj.
A nõk öntudatosodása sok pozitívumot hozott, de nem könnyû megtalálni az egyen-
súlyt a vállalásaink között, hogy kiteljesedett nõk, pénzkeresõk és anyák legyünk.
Megsínyli a nõ, a párkapcsolat és a gyerekek is, ha az édesanya sztahanovistaként a
munkaerõpiacon nyomul elvbõl, vagy kényszerbõl. A gyerek szájában cici helyett táp-
szeres cumisüveg lóg, és már pár hónaposan a bölcsi az otthona, vagy a nagyit hívja
anyának. Ilyenkor hol vannak a feministák?
Én azt látom, hogy – magamat is beleértve – éretlenül lépünk bele felnõttszerepekbe,
mert meg akarunk felelni az elvárásoknak. Izomból – hordozott csalódásainkból, sér-
tettségeinkbõl merítve – be akarjuk bizonyítani, hogy boldogulunk egyedül, férfiak
nélkül is, sõt, mi több, a fejükre akarunk taposni. Ha kell, autót szerelünk, fölfúrjuk a
képet a falra, téglákat cipelünk. Ne már, hogy gyengébbik nem legyünk! ... Ismerek
férfit, aki meg mos, fõz, takarít, gyereket nevel. … Az egymással szembeni gyanakvás
és lövöldözés helyett valljuk be, hogy valójában jólesne a segítség, mert van, amihez se
kedvünk, se tehetségünk. Mindez egymás elfogadásáról szól. „Ne azt keresd, ami má-
soktól elválaszt, hanem ami összeköt” – írja Müller Péter Jóskönyvében. Erre pedig a
lágy és befogadó nõi oldalunk képes a leginkább.
Van az Ákos-ügynek egy másik nagyon fontos üzenete, tanulsága is. Mégpedig az,
hogy a demokrácia által kínált szabadság nem különb egy totalitárius rendszernél a
tekintetben az információkat mindkét esetben kellõ realitásérzékkel, éberséggel
szükséges kezelnünk. A „szabad” világban rémhírek, álhírek, félhírek özönét borítják
ránk, de ezzel is befolyásolhatnak bennünket: egy-egy feldobott kolonccal elterelik a
figyelmet fontosabb dolgokról, nagy svindlikrõl. Ne legyünk naivak, ma is vannak a
háttérben marionett-bûvészek. Nem csak országos szinten. Az összefüggések, össze-
fonódások mélyebbek, mint amibe bele merünk gondolni. A pénz és a hatalom nagy
úr! Lehet, hogy Ákos is csak egy áldozat valakiknek az érdekharcában.
Mi a nemek dolga? Hát, nem a harc. Hanem az, hogy növekedjünk, nõjünk fel a min-
ket illetõ emberi jogokhoz, növeljük magunkban az elfogadás képességét, hogy
egyensúlyba kerüljünk, és belsõ békénk tiszta forrás lehessen saját magunk, a belõ-
lünk merítkezõ gyermekeink, párunk, a hozzánk kapcsolódó embereknek számára.
Õk a tükör. Tiszteletet, méltóságot akkor kapunk, ha másoknak megadjuk azt.

Hargitai–Kiss Virág

A nemek dolga
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KARÁCSONY A KUKÁBAN
1953 karácsonyára készülõdtünk. Kilenc-
éves voltam és mélységesen csalódott...
Két éve annyira megváltozott minden.
Szinte egyik napról a másikra. Kis kamasz
értelmemmel mindent s mindenkit hibás-
nak tartottam a történtekért.
Ma már, lelki látással visszatekintve tu-
dom, s talán e pár sor is tanúm lesz arra,
hogy a látszat ellenére akkor, 1953-ban
mégis emlékezetes, áldott karácsonyunk
volt.
A pazar, pasaréti családi villában gyer-
mekként átélt pompás karácsonyokból
mára már csak egy fotó, s az emlékek gar-
madája maradt. Akkor már két éve volt an-
nak a soha el nem feledhetõ traumának,
hogy a meleg családi fészek 48 óra alatt ho-
gyan lett földi pokollá. Az államosításnak
köszönhetõen négyes társbérletben Ivá-
nok, Gojkok, Szvetlánák és Verák foglal-
ták el szép szobáinkat, mi öten pedig kivé-
telesen – súlyos beteg édesanyánkra való
tekintettel – meghúzhattuk magunkat az
egykori 12 m2-es gyerekszobában. Velünk
lakó keresztapámékat már nem „kímél-
ték”. Õket Kistarcsára telepítették ki. Ke-
resztapa a határozat átvételét követõ na-
pon – még itthon – felakasztotta magát, ke-
resztanyát pedig egy hideg hajnalon elvitte
egy szürke, sátortetõs, kopott teherautó.
Új lakótársaink elviselhetetlenül zajosak,
piszkosak és szinte minden este ittasak vol-
tak. Az üres italosüvegek szép lassan meg-
töltötték a valamikori étellift aknáját, és
áporodott alkoholszag terjengett az egész
házban. Hát ilyen körülmények között
vártuk 1953-ban a karácsony beköszöntét.
Hívõ édesanyám – mintha semmi sem tör-
tént volna – szokásához híven igéslapokat
írogatott éjszakánként. Karácsony elõest-
éjén egy hívõ testvér a gyülekezetbõl egy
kis zacskó szaloncukorral kopogtatott be
hozzánk. Ez kincsnek számított akkori-
ban. Kínos perceket éltünk át a váratlan lá-
togató miatt, mert a szobánk így estére
mindig éjjeli menedékhellyé változott. A
kis szobában a két ágy mellé, a földre he-
lyezett három matrac csak úgy fért el, ha
este a székeket az asztalra felhalmoztuk.
Ám a testvért látszólag egyáltalán nem za-
varta a cifra nyomorúság képe.
Karácsonyeste egy szál gyertya, egy kicsiny
fenyõág, Édesanya kezében a nyitott Bib-
lia, no meg az a fél kilogramm szaloncukor

jelezte, hogy mindennek ellenére azért ka-
rácsony van. Nagyon bosszantott, hogy
Édesanya abból a kevés szaloncukorból is
elvett néhány szemet. Az igéslapok mellé
1-1 szemet csúsztatott kis celofánzacskók-
ba, és csinos kis masnikkal zárta le az apró
csomagocskákat.
– Kinek készíted ezeket, Édesanya? – kér-
deztük kíváncsian.
– A társbérlõ lakótársaknak – volt a válasz.
– Ezeknek? – csúszott ki a számon.
– Nem ezeknek, hanem Nekik – igazított
helyre. – Nekik is meg kell hallaniuk a jó
hírt! Jézus értük is eljött erre a földre.

A válasz nem nyerte el a tetszésemet.
„Úgyis felesleges” – gondoltam, de legjob-
ban azt a pár szem szaloncukrot sajnáltam
tõlük.
Egy-két nappal karácsony után a házunk
elõtt épp a kukásautó fékezett. A kukások
kedvesen köszöntötték édesanyámat:
– Szeretnénk köszönetet mondani a meg-
emlékezésért – mondta az idõsebbik.
Édesanya arcán látszott, hogy fogalma
sincs, mirõl beszél a kukás bácsi. Ám ekkor
az így folytatta:
– Csupán egy kérésünk lenne: a jövõben ne
a szemét tetejére, hanem a kukára tessék
tenni a kis csomagocskákat! Egyébként
köszönjük a szép Igét! Elárulom, mi is ke-
resztyének vagyunk – majd sietve hozzá-

tette: – Jaj, csak ne tessék senkinek elmon-
dani, mert manapság ez veszélyes lehet!
Édesanyánk, miután bezárta az ajtót, csen-
desen megjegyezte:
– Hát igen, Isten ígérete megáll! Nézzétek
csak, Ézsaiás könyvében így van ez megír-
va: „Az én Igém nem tér vissza hozzám
üresen, hanem eléri célját” (Ézs. 55,11).
Noha, akiknek én szántam, azok a szemét-
be dobták, ám akiknek Isten szánta, azok-
nak még így is örömöt szerzett”.
Szürke novemberi éjszaka van. Íróasztalo-
mon kupacokban sorjáznak a lapok az Igé-
re várva. Azt számolgatom, hányat írtam

már meg, s még hány van hátra, s eközben
hálás szívvel emlékszem Édesanyámra,
akinek hiteles életpéldája nyomán lett kí-
vánatos számomra és még sokak számára a
hívõ élet. Olyan rendíthetetlen hit, lelki
fény ragyogott lényén át, ami a legsötétebb
évek karácsonyaiba is úgy tudott bevilágí-
tani, hogy azon át ne csak a mulandó földit,
hanem Jézust láttassa a körülötte élõkkel.
Így válhatott – a látszat ellenére – 1953
karácsonya a mai napig is igazi, áldott ka-
rácsonnyá az emlékezetemben

Szalóczyné Móray Inke

Forrás: Antenna – a Magyar Evangéliumi
Rádió Alapítvány kiadványa, 2015/5. szám
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Aszalt szilvás pulykakuglóf karácsonyra

Hozzávalók: 80 dkg pulykamellfilé, 30 dkg szeletelt bacon, 25 dkg
füstölt sajt, 3 db tojás, 1 púpos ek grill-fûszerkeverék (magyaros,
flekken, szárnyas stb.), 6 ek tejföl, 4 ek liszt, 1 kk só, 1 kk bors, 1
nagy csokor petrezselyemzöld, 20 dkg aszalt szilva.

A húst apró kockákra daraboljuk, megszórjuk a fûszerkeverék-
kel, jól elkeverjük és félretesszük. A petrezselyemzöldet felaprít-
juk, a sajtot lereszeljük. A tojásokat beleütjük egy tálba, hozzáad-
juk a tejfölt, a lisztet, a petrezselyemzöldet, nagyjából 15 dkg re-
szelt sajtot, a sót és a borsot, jól összekeverjük. Belevegyítjük a fel-
darabolt, fûszerezett pulykahúst is. A sütõt bekapcsoljuk 170 fok-
ra. Egy sütõformát (26 cm-es csatos kuglófforma, vagy lehet õzge-
rincforma is) kibélelünk sütõpapírral, amit egy kicsit nagyobbra
szabunk, mint a forma mérete. Egyenletesen kirakjuk baconsze-
letekkel, úgy, hogy mindkét oldalról majd a masszára lehessen
hajtani. A húsos töltelék felét ráöntjük, egyenletesen eloszlatjuk.
Kirakjuk az aszalt szilvával, majd a massza másik felét is rásimít-
juk. A túllógó baconszeletekkel befedjük, ráhajtjuk a sütõpapírt
és a sütõbe toljuk. Fél óra sütés után kivesszük, a tetejét megken-
jük 1 evõkanál tejföllel, megszórjuk a maradék sajttal és most már
lefedés nélkül sütjük 20-30 percet. Ezután a formából átfordítjuk
egy tepsire és addig sütjük (10-15 perc), amíg a másik fele is szép
piros színt nem kap. Érdemes legalább fél órán át hûlni hagyni,
mert sokkal szebben szeletelhetõ.

Sonkás gombás tekercs

Hozzávalók a tésztához: 25 dkg tehéntúró, 25 dkg finomliszt, 25
dkg vaj, 1 egész tojás, ételízesítõ; a töltelékhez: 25 dkg füstölt hú-
sos szalonna, 20 dkg sonka, 15 dkg gomba, étolaj, vöröshagyma,
fokhagyma, ételízesítõ.

A lisztbõl a tojással, a vajjal, a túróval sima tésztát gyúrunk, kevés
ételízesítõvel fûszerezzük. Ha kész, néhányszor meghajtjuk, majd
egy éjszakára a hûtõszekrénybe tesszük. A megtisztított és felsze-
letelt gombát kevés olajon megpirítjuk, fûszerezzük. A tésztát vé-
konyra nyújtjuk, ráfektetjük a szalonnaszeleteket, ezután a son-
kát, végül egyenletesen elosztjuk rajta a gombát. A tésztát óvato-
san feltekerjük, és elõmelegített sütõben pirosra sütjük. Kicsivel

több liszt kell a tésztához, kb. plusz 5 dkg. Kicsivel több gombát
tettünk bele, kb. plusz 10 dkg-ot. A gombát nem kell túl vékonyra
szelni, a hagyma is lehet darabos. A tészta felpuhul a meleg tölte-
léktõl, 2 emberes a tepsibe tétele. Megvajaztuk sütés elõtt, na-
gyon hamar színt kapott kívülrõl. Sütéskor lassú tûzön kell sütni!

Jégsaláta túrós öntettel

Hozzávalók: 1 fej jégsaláta, 10 dkg túró, 1 ek méz, 1 citrom leve, 2
ek sovány majonéz, só, tej.
A jégsalátát megmossuk, leszárítjuk, és kis darabokra tépkedjük.
Egy aprítóba, vagy turmixba tesszük a hozzávalókat a tej nélkül,
krémesre keverjük. Ízlés szerint teszünk hozzá sót (meg mézet, ha
édeskésebben szeretjük), végül annyi tejjel hígítjuk, hogy mártás
sûrûségû legyen. Jól lehûtjük. Ezzel az öntettel keverjük össze a
salátát a tálalás elõtt.

Almás–diós zellersaláta

Hozzávalók: só, 2 ek olívaolaj, 1 alma, 1 közepes zeller, darált dió,
2 ek citromlé, bors, petrezselyemzöld.
A zellert és almát megpucoljuk, megmossuk és vékony csíkokra
vágjuk. Az almát nem kötelezõ meghámozni. Egy tálba összeka-
varjuk az apróra vágott petrezselymet és a darált diót. Ráöntjük
az olívaolajat, amit összekavartunk citromlével és ízlés szerint só-
val és borssal. Hozzáadjuk az almát és zellert. A salátát jól
összekavarjuk és tálalásig hideg helyen tartjuk.

Ünnepi mascarpone sajttorta

Hozzávalók: 1-1/2 csésze darált keksz, 1/2 csésze, pirított és ap-
róra vágott pekándió, 2 ek világos barna cukor, 6 ek olvasztott
vaj; töltelék: 90 dkg lágy krémsajt, 1 csésze kristálycukor, 3 tk
vaníliakivonat, 4 tojás enyhén felverve, 1 csésze félédes csokolá-
détörmelék; a tetejére: 2 pohár tejföl, 10 dkg kristálycukor, ve-
gyes cukorka.
Egy tortaformát fóliával teljesen (biztonságosan) kibélelünk. Egy
kis tálban összekeverjük a daráltkeksz-morzsákat, a pekándiót, a
barna cukrot és a vajat. A keveréket a kibélelt tortaforma aljára és
kicsit a szélére nyomkodjuk. Helyezzük a tepsibe. Süssük 176 fo-
kon 5 percen keresztül, majd hûtsük le. A krémsajtot, a cukrot és a
vaníliát keverjük simára egy nagy tálban. Adjuk hozzá a tojást, és
alacsony sebességû keverõvel keverjük simára. Keverjük bele a
csokoládédarabokat. A sajtkeveréket öntsük rá a kekszalapra.
Helyezzük bele a tortaformát egy nagyobb tepsibe, aminek az al-
jára öntsünk 2-3 dl forró vizet. Süssük 160 fokon kb. 50-60 percig.
Ekkor még lágynak látszik a tészta, de nem szabad tovább sütni,
mert hûlés közben még szilárdulni fog. Egy kis tálban keverjük si-
mára a tejfölt a cukorral és kanalazzuk a keveréket a forró sajttor-
ta tetejére. Süssük még 5 percig. Vegyük ki a tortaformát a vízfür-
dõbõl, hûtsük 10 percig. Késsel óvatosan válasszuk le a tortafor-
mát és legalább 1 órán át hûtsük tovább. Hûtõszekrényben egy
éjszakán át pihentessük. Díszítsük cukorkával, de cukrozott gyü-
mölccsel is nagyon finom.

NAGYMAMA KARÁCSONYI RECEPTJEI
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A következõ napokban is folytatódik az enyhe, álta-
lában fagymentes idõ. Jelentõsebb légmozgásra a
felszín közelében továbbra sem kell készülni, ráadá-
sul a magasban továbbra is enyhe légtömegek
lesznek felettünk, így a következõ napokban is ide-
álisak lesznek a feltételek köd, illetve alacsony
szintû rétegfelhõzet kialakulásához. Napközben
ugyanakkor – különösen hétvégén – többfelé fel-
szakadozhat a felhõzet és némi napsütés is lehet-
séges, de lesznek egész nap borongós, rétegfelhõs
helyek is az országban. Utóbbi tájakon 5 fok közelé-
ben maradhat a maximum, a naposabb helyeken
viszont akár 9-10 fok is lehet.

www.metnet.hu

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖ-
BÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBO-
GÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON,
a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM háló-
zatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frek-
vencián.
December 25., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 150 éve született Csók Ist-
ván (49p), A Violin zeneiskola karácsonyi koncertje
(53p), 5 éves a Sárréti Csókavirág Népi Együttes 2.
rész (63p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 26., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Te-
remlabdarúgás (40p), VAX KE Sárbogárd kézilab-
da-mérkõzés (70p) 13.00 Lapszemle 14.00 150 éve
született Csók István (49p), A Violin zeneiskola kará-
csonyi koncertje (53p), 5 éves a Sárréti Csókavirág
Népi Együttes 2. rész (63p) 18.00 Lapszemle 19.00
Sashalmi György gitármakett-kiállítása (11p), 5 éves
a Sárréti Csókavirág Népi Együttes 1. rész (63p), Sza-
lagavató (72p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 27., V: 7.00 Heti híradó 8.00 150 éve szü-
letett Csók István (49p), A Violin zeneiskola karácso-
nyi koncertje (53p), 5 éves a Sárréti Csókavirág Népi
Együttes 2. rész (63p) 14.00 Sashalmi György gitár-
makett-kiállítása (11p), 5 éves a Sárréti Csókavirág
Népi Együttes 1. rész (63p), Szalagavató (72p) 18.00
Heti híradó 19.00 Hitélet: Váraljainé Melis Orsolya lel-
készavatása (ism. 79p), Interjú Váraljainé Melis Orso-
lyával (ism. 20p), Reformációs hét: Ellenbruckné Kiss
Aranka bizonyságtétele (ism. 55p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó
December 28., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet:
Váraljainé Melis Orsolya lelkészavatása (ism. 79p), In-
terjú Váraljainé Melis Orsolyával (ism. 20p), Reformá-
ciós hét: Ellenbruckné Kiss Aranka bizonyságtétele
(ism. 55p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Interjú
Huszár Kálmán fafaragóval (ism. 34p), A lovaglás el-
vette az eszemet (interjúk, ism. 45p), Zenevilágnap
hangverseny 1. rész (ism. ~55p), Iskolák kórustalál-
kozója Sárbogárdon (86p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 29., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Terem-
labdarúgás (40p), VAX KE Sárbogárd kézilabda-mér-
kõzés (70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Beszél-
getés Bakonyi Istvánnal (ism. 28p), Jótékonysági
koncert a katolikusoknál (ism. 47p), Zenevilágnap
hangverseny 2. rész (ism. ~55p), Téglák a falban –
Hargitai Lajos könyvbemutatója (ism. 82p) 23.00 és
0.00 Heti híradó
December 30., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Hu-
szár Kálmán fafaragóval (ism. 34p), A lovaglás elvette
az eszemet (interjúk, ism. 45p), Zenevilágnap hang-
verseny 1. rész (ism. ~55p), Iskolák kórustalálkozója
Sárbogárdon (86p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszem-
le élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p), VAX
KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
December 31., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Te-
remlabdarúgás (40p), VAX KE Sárbogárd kézilab-
da-mérkõzés (70p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Hitélet: Váraljainé Melis Orsolya lelkészavatása (ism.
79p), Interjú Váraljainé Melis Orsolyával (ism. 20p),
Reformációs hét: Ellenbruckné Kiss Aranka bizony-
ságtétele (ism. 55p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekint-
hetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.
hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a
képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mû-
soroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mû-
sorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltató-
kat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.

MÛSORA

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete 2016. január 6-án (szerdán) 16.00
órakor ünnepi képviselõ-testületi ülést tart,
melyre meghívom.
Az ülés helye: a Sárbogárdi Polgármesteri Hiva-
tal díszterme (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
Napirend:
1.) A város 30 évének áttekintése.
Elõadók: Varga László, Varnyu Péter, Juhász Já-
nos, dr. Sükösd Tamás polgármester

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2015. december 11-ei ülésén elfogadta:
– az 51/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendele-
tet a talajterhelési díjról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõ-
ben a polgármesteri hivatal szervezési csoport-
jánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

FELHÍVÁS
PARTNERSÉGI

EGYEZTETÉSRE
Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét Sárbo-
gárd Város Önkormányzata képviselõ-testület-
ének a partnerségi egyeztetés szabályairól szó-
ló 48/2015. (IV. 10.) kth. sz. határozata alapján,
hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 167/2015. (X. 09.) kth. sz. ha-
tározatában döntött a Sárbogárd Millenium
2000 utca – Haladás út – 0225/15 hrsz árok –
0225/7 hrsz-ú út – vasút által határolt területre
vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályo-
zási Terv eseti módosításáról.

A nyilvánosság és a közösségi ellenõrzés lehe-
tõségeinek biztosítása érdekében tájékoztatá-
sul közlöm, hogy a város hivatalos honlapján
(www.sarbogard.hu) a partnerségi egyeztetés
során közlendõ dokumentumok elhelyezésre
kerültek.

A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a
partnerek 2015. december 21-e és 2016. január
21-e között tehetnek írásbeli javaslatot, véle-
ményt nyilváníthatnak annak a Sárbogárdi Pol-
gármesteri Hivatal posta címére (7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.), vagy e-mail címére
(pmhivatal@sarbogard.hu) történõ eljuttatásá-
val.

A partnerségi egyeztetésben részt vevõ part-
ner: adott településrendezési eszköz tervezésé-
vel érintett településrészén lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkezõ természetes
személy, adott településrendezési eszköz terve-
zésével érintett településrészén telephellyel
rendelkezõ gazdálkodó szervezet, Sárbogárdon
bejegyzett vagy mûködõ civil szervezet, vala-
mennyi Sárbogárdon mûködõ elismert egyház.

A módosítás célja:

A Sárbogárd 0225/72 hrsz-ú ingatlant a Szabá-
lyozási Terv szerint kettéválasztó tervezett út je-
lölésének megszüntetése, valamint hogy a He-
lyi Építési Szabályzatban és Szabályozási Terv-
ben a Gip/T – Ipari terül építési övezetbõl Gip-e
övezeti átsorolásra kerüljön sor, ahol a beépíté-
si százalék 50 %-ban, a zöldfelület legkisebb
mértéke 25 %-ban kerüljön meghatározásra.

A településrendezési eszközök módosításának
várható hatása:

A módosítással érintett, mezõgazdasági mûve-
lés alól kivett terület jelenleg is Ipari területek
megnevezésû építési övezetbe tartozik, ahol a
beépítettség legnagyobb mértéke 30 %, a zöld-
felület legkisebb mértéke 40 %, Az övezetben a
beépítettség mértékének tervezett 20 %-os nö-
velése, valamint a zöldfelület legkisebb mérté-
kének 15 %-os tervezett csökkenése sem a te-
rületre, sem annak környékére jelentõs hatást
nem gyakorol.

A jelenleg hatályos terület-felhasználási és épí-
tési övezet a tervezett fejlesztéseket megenge-
dõ terület-felhasználási és építési övezeti beso-
rolás szerint Különleges rekreációs terület kate-
góriára módosulna. Kis részben beépítésre nem
szánt területbõl beépítésre szánt terület-fel-
használási változás tervezett, melyhez kapcso-
lódó biológiai egyenérték megtartásáról is gon-
doskodni kell a tervmódosítás során a település
közigazgatási határán belül.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2015. december 11-ei ülésén elfogadta:
– az 52/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendele-
tet a helyben központosított közbeszerzési
rendszerrõl szóló 19/2009. (V. 19.) önkormány-
zati rendelet hatályon kívül helyezésérõl;
– az 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendele-
tet az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi
jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálko-
dásról és értékesítésének egyes szabályairól.
A rendeletek megtekinthetõ ügyfélfogadási
idõben a polgármesteri hivatal szervezési cso-
portjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Heti idõjárás
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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 napo-
kon, 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.

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; Tö-
börzsök, 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. Ist-
ván 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

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 érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hiva-
tal: 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. Ügy-
félszolgálat: 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) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös tele-
fonszámon 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 munkanap-
okon: 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 ese-
tén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1) 3227-052, 06(1)3227-643 hív-
ható 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 bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SÁRBOGÁRDI JÁRÁSI HIVATAL
Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 260, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu

Tájékoztató a Sárbogárdi Járási Hivatal 2015. június 1-jétõl érvényes ügyfélfogadási rendjérõl és elérhetõségeirõl

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 290, fax. 06 (25) 520 290; kormanyablak@sarbogard.fejer.gov.hu;
H 7.00–17.00, K 7.30–12.00, Sze 7.30–16.00, Cs 8.00–18.00, P 7.00–12.00
HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu;
(hatósági és szociális igazgatási hatáskörök tekintetében) H 8.00–11.30, Sze 8.00–11.30 és 12.30–15.00, P 8.00–11.30;
(gyámügyi hatáskörök tekintetében) H 7.30–11.30, Sze 7.30–11.30 és 12.30–16.00
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY Sárbogárd, Túry M. u. 3.; tel./fax: 06 (25) 508 175; fejermsarbogardjh-mk@lab.hu;
H 8.00–14.00, Sze 8.00–14.00, Cs 8.00–14.00, P 8.00–12.00
FÖLDHIVATALI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 17.; tel.: 06 (25) 508 615, 06 (25) 508 020, fax: 06 (25) 518 021; sarbogard@takarnet.hu;
H 8.00–15.30, K 8.00–10.00, Sze 8.00–15.30, P 8.00–12.00
CECEI KIRENDELTSÉG Cece, Deák F. u. 13.; tel.: 06 (25) 505 150/21, fax: 06 (25) 234 389; nagy.gaborne@sarbogard.fejer.gov.hu,
kiss.monika@sarbogard.fejer.gov.hu; H 8.00–12.00, K 8.00–12.00, Cs 8.00–16.00, P 8.00–12.00
ÜGYSEGÉDEK:
ALAP: Sze 8.00–10.00, Dózsa Gy. u. 31. ALSÓSZENTIVÁN: Sze 10.00–11.00, Béke u. 56/a. HANTOS: H 8.00–9.00, Nagylóki u. 3. IGAR: K 7.30–9.00, Fõ u.
1. MEZÕSZILAS: P 7.30–10.00, Fõ u. 111. NAGYLÓK: H 9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1. SÁREGRES: H 15.00–16.00, Kossuth u. 10. SÁRKERESZTÚR: Sze
8.00–12.00, Fõ u. 34. SÁRSZENTÁGOTA: Cs 8.00–10.00, Május 1. u. 1. VAJTA: Cs 13.00–14.00, Szabadság tér 1.

Simon János hivatalvezetõ
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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN, RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA,
KÜLFÖLDRE IS. 06 70 539 7882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS.
06 20 3426 091

AUTÓMENTÉS, AUTÓBÉRLÉS, KÉSZPÉNZES
AUTÓFELVÁSÁRLÁS 06 20 424 7728

SEBAFER KFT.

AUTÓK ÉS UTÁNFUTÓK BÉRBEADÁSA
06 70 526 3606 KOVÁCS DÁVID

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK: a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyös. 06 (30) 966 8446

Alapon szántóföldet vennék vagy bérelnék.
06 (30) 520 6292

Tetoválás Székesfehérváron. 06 (20) 488
9111, 06 (30) 296 9932 ANCHOR TATTOO
(3261907)

Hízók eladók 06 (20) 367 2785 (3261159)

Önállóan dolgozni tudó szobafestõt keresek
januári kezdéssel. 06 (30) 961 7083 (3261023)

Sárbogárdon háromszobás, összkomfortos,
bútorozatlan, családi ház hosszú távra kiadó
vagy eladó. 06 (20) 245 8848 (326122)

Németjuhász kölyökkutyák eladók Sárbogár-
don. Telefon: 06 (30) 532 6170 (3261267)

APRÓHIRDETÉSEK

A Vörösmarty utcában találtak egy tizede-
si rangú katonasapkát, mely a szerkesztõ-
ségben átvehetõ.

SZILVESZTER KUPA 2015 TEREMLABDARÚGÓ-TORNA
2015. december 29-én 8.30 órakor megnyitó

a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola tornatermében.

Az elsõ mérkõzés kezdési idõpontja: 9.00 óra.

8-12 csapat jelentkezését várjuk!
Nevezési díj: 12.000 Ft/csapat.
Díjazás: kupa, érem, tárgyjutalmak (legjobb játékos, legjobb kapus, gólki-
rály).
A helyszínen BÜFÉ üzemel egész nap!
A jelentkezéseket várjuk: Boros Benjamin (06 30 468 7366), Rehák Ta-
más (06 30 484 1289).
A torna eseményét a facebookon Szilveszter Kupa 2015 SÁRBOGÁRD né-
ven lehet megtalálni, ahol friss információkkal szolgálunk.

KARÁCSONYI ÉS ÉV VÉGI VÁLTOZÁSOK
A VONATKÖZLEKEDÉSBEN

A karácsonyi és az év végi ünnepnapokhoz igazodik a vonatok közlekedési rendje. A sorban állások el-
kerülése érdekében érdemes elõvételben megváltani a vasúti jegyeket akár internetes jegyvásárlás-
sal, vagy a jegyautomatáknál. A vasúttársaság a frekventált vasútvonalakon több kocsival indítja az
InterCity vonatokat.
December 23-án a pénteki, december 24-én a szombati, december 25-én és 26-án az ünnepnapi,
december 27-én pedig a vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok.
December 31-én a pénteki, 2016. január elsején a szombati, január 2-án az ünnepnapi, január 3-án a
vasárnapi menetrendben kijelölt vonatokkal utazhatnak.
A várható utasforgalmi igényekhez igazodva a vasúttársaság az összes rendelkezésére álló, üzemké-
pes jármûvét felhasználja. A helyjegyeladás figyelembe vételével – ahol az utasforgalom indokolja – a
lehetõségekhez mérten az InterCity vonatokhoz plusz kocsikat is kapcsolnak.
Az ünnepek elõtt és alatt, a pénztárak elõtti sorban állás elkerülése érdekében a MÁV-START azt java-
solja utasainak, hogy a menetjegyeket és helyjegyeket elõvételben váltsák meg, illetve vegyék igény-
be a jegyautomatákat, vagy az internetes jegyvásárlás, továbbá az otthoni menetjegynyomtatás lehe-
tõségét is a https://jegyvasarlas.mav-start.hu/eTicketV2/ weboldalon keresztül. Mindezekrõl bõvebb
tájékoztatás a http://www.mavcsoport.hu/ honlapján található, illetve a helyi tarifával hívható
MÁVDIREKT vonalon, a 06 (40) 49-49-49-es telefonszámon kérhetõ.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.



Bogárd és Vidéke 2015. december 23. HIRDETÉSEK 19

2015. 12. 15.

Elõszállás Nagyközség Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Energetikai korszerûsítés Elõszállás
önkormányzati épületeiben
Elõszállás Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív
Program „Középületek kiemelt jelentõségû épületenergetikai fejlesztése” címû konstrukcióra. Az „Elõszállás önkormányzati
épületeinek energetikai fejlesztése” címû projekt megvalósítására 141.070.870 Ft támogatást nyert el az önkormányzat.

A KEOP-5.7.0/15-2015-238 azonosító számú, „Elõszállás önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése” elnevezésû projekt kere-
tében nagyszabású beruházás valósult meg. A jelenleg kedvezõtlen körülmények között mûködõ épületekben a projekt segítségével
európai uniós színvonalú, magasabb komfortfokozatú, energiatakarékos és környezetbarát intézmények jöttek létre.

A projekt alapvetõ célja az önkormányzati épületek hõtechnikai adottságainak javítása, hõveszteségének csökkentése. A fejlesztés
eredményeként olyan középületek jöttek létre, ahol az energiatakarékos technológiai megoldások alkalmazásával a település fenntar-
tási költségei szignifikánsan csökkennek. Hosszútávon Elõszálláson a település éves szén-dioxid-kibocsátása jelentõsen csökkenni fog,
ezzel is hozzájárulva a település természeti környezetének megõrzéséhez és energiabiztonságának megteremtéséhez.

A fejlesztés az Elõszállási Mûvelõdési Ház épületében (Elõszállás, Balatoni út 31.), az Elõszállási Iskola épületében (Elõszállás, Szöglet-
kert 1.), valamint az Elõszállási Óvoda épületében (Elõszállás, Fõ tér 3) valósult meg. A költséghatékony mûködtetés érdekében az épü-
letek határoló-szerkezeteinek (falak, lábazat, födémek) utólagos hõszigetelése és a külsõ nyílászárók cseréje valósult meg.

Az épületegyüttes esetében az energiaracionalizálási fejlesztések eredményeként jelentõsen csökkennek a jövõben a fenntartási költ-
ségek. Az épületek jelenlegi állapota alapján régóta indokolt a felújítás, a homlokzatok szigetelése, a födémek vízszigetelésének meg-
oldása, az épületenergetikai mutatók javítása. Mindezek az Európai Unió Kohéziós Alap támogatásának köszönhetõen most megvaló-
sulhattak.

A projekt megvalósítása során az energetikai szempontok mellett a környezeti fenntarthatóság egyéb szempontjainak figyelembevé-
tele is kiemelt jelentõségû. A projektdokumentáció összeállításakor az önkormányzat az újrahasznosított papír használatát részesíti
elõnyben, valamint a projektesemények alkalmával olyan helyszíneket választ, amelyek környezetbarát közlekedési lehetõségekkel
(kerékpár, autóbusz) könnyen elérhetõk.

2015. 12. 15.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Közintézmények energetikai korszerûsítése
Lajoskomáromban

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program „Középületek
kiemelt jelentõségû épületenergetikai fejlesztése” címû konstrukcióra. A „Közintézmények energetikai korszerûsítése Lajos-
komáromban” címû projekt megvalósítására 149.955.005 Ft támogatást nyert el az önkormányzat.

A KEOP-5.7.0/15-2015-0228 azonosító számú, „Közintézmények energetikai korszerûsítése Lajoskomáromban” elnevezésû projekt
keretében nagyszabású beruházás valósult meg. Mivel az önkormányzatnak évrõl évre egyre nagyobb fenntartási költséget kellett fi-
zetnie a fosszilis energiahordozók árának folyamatos növekedése, és az épületei állagának romlása miatt, így gazdasági szempontból is
indokolttá vált az épületenergetikai korszerûsítés. A jelenleg kedvezõtlen körülmények között mûködõ épületekben a projekt segítsé-
gével európai uniós színvonalú, magasabb komfortfokozatú, energiatakarékos és környezetbarát intézmények jöttek létre.

A fejlesztés eredményeként olyan középületek jöttek létre, ahol az energiatakarékos technológiai megoldások alkalmazásával a tele-
pülés fenntartási költségei szignifikánsan csökkennek. Hosszú távon pedig a település éves szén-dioxid-kibocsátása jelentõsen csök-
kenni fog, ezzel is hozzájárulva a település természeti környezetének megõrzéséhez és energiabiztonságának megteremtéséhez.

A fejlesztés a Lajoskomáromi Iskola épületében, valamint az Lajoskomáromi Óvoda épületében valósult meg. Az épületek jelenlegi ál-
lapota alapján régóta indokolt a felújítás, a homlokzatok szigetelése, a födémek vízszigetelésének megoldása, az épületenergetikai
mutatók javítása. Mindezek az Európai Unió Kohéziós Alap támogatásának köszönhetõen most megvalósulhattak.

A projekt megvalósítása során az energetikai szempontok mellett a környezeti fenntarthatóság egyéb szempontjainak figyelembevé-
tele is kiemelt jelentõségû. A projektdokumentáció összeállításakor az önkormányzat az újrahasznosított papír használatát részesíti
elõnyben, valamint a projektesemények alkalmával olyan helyszíneket választ, amelyek környezetbarát közlekedési lehetõségekkel
(kerékpár, autóbusz) könnyen elérhetõek.
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