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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

MI A
BOLDOGSÁG?
Könnyedén szórtuk jókívánságként de-
cember óta, hogy „Boldog új évet!” De
mi is a boldogság? Úgy képzeli az em-
ber, hogy egy tartós örömteli állapot,
melyre nem vet árnyékot semmiféle bo-
rú. Meseszerûen hangzik. Vajon álom-
szerû kék madár a boldogság, amit ker-
getünk?
Nem.
Váltsunk szemüveget, hozzuk izzásba
agyféltekénk elhanyagolt területeit,
szabadítsuk ki rágógumiban dagonyá-
zó, földhözragadt tudatunkat a katego-
rikus sémák fogságából, hogy megnyíl-
jon elõttünk a téren és idõn túli foga-
lom.
A boldogság egy jéghideg hegyi patak,
amibe viszolyogva lépsz bele, lezsibbad
az egész tested, ahogy a vízbe ér a bõr,
kicsit belehalsz, de amikor kimászol a
vízbõl, melengetõ bizsergés járja át
minden porcikád.
Boldogság az, amikor állsz elébe mind-
annak, ami jön, legyen az derû, vagy bo-
rú, és nem azt nézed egy új helyzetben,
ami lehúz, hanem ami elõre visz. Azt is
mondhatnánk: ami van, azt kell szeret-
ni. Amit szeretsz, abban meglátod a jót.
Tehát minden új, legyen az akár egy év,
magában hordozza a boldogság lehetõ-
ségét mindenki számára. Pontosabban
mi hordozzuk magunkban a lehetõsé-
get, hogy boldogan éljük meg azt.

Hargitai–Kiss Virág

Város lett „csak azért is!”Város lett „csak azért is!”

Vakító fehér pusztaságVakító fehér pusztaság
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Mindenki egyért – egy mindenkiért!
A Cecei Általános Iskola Központi Intézménye
2013. augusztus 15. és 2015. október 14. kö-
zött sikeresen valósította meg a TÁMOP
3.3.8.B-12-2012-0066 azonosító számú, „Min-
denki egyért – egy mindenkiért” címû pályáza-
tot. A projektünk fõ célkitûzése volt, hogy tá-
mogassa a halmozottan hátrányos, illetve hát-
rányos helyzetû családok gyermekeinek együtt
nevelését, törõdjön azoknak a hátrányoknak a
csökkentésével, amelyek a gyermekek szociá-
lis–kulturális környezetébõl, vagy eltérõ ütemû
fejlõdésébõl fakadnak. A projektbe 52 diákun-
kat, 24 pedagógust, illetve 1 fõ pedagógiai
munkát segítõt, valamint szülõket, 5 helyi civil
szervezetet, illetve a Sárbogárdi és a Cecei Ro-
ma Nemzetiségi Önkormányzatot vontuk be.
Mindenki nagy érdeklõdéssel fogadta ezt az új
lehetõséget.
A projekt ütemezésének megfelelõen a megva-
lósító pedagógusok elõször meglátogatták a
pályázatba bevont diákok szüleit.

A fejlesztési tervek elkészítését megelõzte a
mérõanyagok kidolgozása, amelyek segítségé-
vel felderítették a programba bevont diákok
tehetségterületeit, illetve a fejlesztésre szoru-
ló készségeiket. Az iskolai munka, a szülõvel va-
ló kommunikáció és a családlátogatások ta-
pasztalatai alapján elkészítették az egyéni fej-
lesztési terveket, amelyben kialakították azo-
kat a tehetségterületeket, amelyeket a projekt
ideje alatt fejleszteni kell adott diák esetében.
Elkezdték a fejlesztés dokumentálását is. Ezek
eredményei alapján a projektbe bevont diákok
számára, tehetségterületek szerint, négyféle
fejlesztõfoglalkozás-csoportot szerveztünk
meg, a kézimunka, háztartási ismeretek, sport-
és kézmûves-foglalkozásokat. A fenti munka
minél sikeresebb megvalósítása érdekében
négyféle pedagógus-továbbképzés valósult
meg, összesen 22 fõ képzésével. A projekt ke-

retében megvalósult 2 db tantestületi és 2 db
szülõi tréning is, amelyek hozzájárultak a befo-
gadó attitûd fejlesztéséhez.
A projekt támogatásának segítségével 8 darab,
az átmenetek kezelését támogató, szülõk és a
gyermekek iskolai sikerességét elõsegítõ prog-
ramot valósítottunk meg. Az intézményen kí-
vüli partneri kapcsolatok erõsítése, helyi kultu-
rális rendezvények szervezése keretében 6 da-
rab program, míg a továbbtanulást támogató
tevékenységek megvalósítása során 4 darab
program valósult meg. Kulturális rendezvé-
nyek látogatása témakörben 5 programot való-
sítottunk meg. A támogatásnak köszönhetõen
a bevont diákok többek között olyan helyekre
juthattak el, mint a mohai tikverõzés, a székes-
fehérvári karácsonyi vásár, a nagykarácsonyi
Mikulás-ház, a fõváros kõrengetege, cecei ro-
ma hagyományõrzõ délután, a székesfehérvári
pályaválasztási kiállítás, a sikondai fürdõ, a

dinnyési várpark, az annafürdõi erdei iskola
vagy a rétimajori halászati múzeum.

A célcsoport számára biztosított támogatások
terhére beszerzésre kerültek azok a berende-
zések, felszerelések, amelyek a projektben te-
hetségterületenként megvalósuló kiscsopor-
tos fejlesztõ foglalkozások megvalósításához
voltak szükségesek. De sikerült egy osztályte-
rem bútorzatát is kicserélni, illetve informatikai
eszközöket is beszerezni.

A projektmenedzsment tagjai folyamatosan
koordinálták a pályázat megvalósulásának lé-
péseit. Szervezték, ütemezték a feladatok
megvalósulását. A projekt szakmai megvalósí-
tásáért a szakmai vezetõ felelt, aki a célkitûzé-
seknek megfelelõen szervezte, koordinálta a
projekt keretében megvalósult rendezvénye-
ket, eseményeket. A projekt szervezésével és
végrehajtásával kapcsolatosan szaktanácsadót
vettünk igénybe.

Mind a gyerekek, mind a szülõk körében sike-
res tevékenységeink és programjaink a szemé-
lyiségfejlõdést, a hagyományok és az éltetõ
mozgás örömének a megismertetését, vala-
mint a szûkebb világunkból való kitekintést, a
társas kapcsolatok alakítását, fejlesztését szol-
gálták. Nagyban hozzájárultak az esélyegyen-
lõség biztosításához.

A projekt megvalósítása az Európai Unió és a
Magyar Állam társfinanszírozásával valósult
meg, amelyhez az Európai Szociális Alap
24.173.400 forint vissza nem térítendõ támo-
gatást nyújtott.

A projektrõl további információk iskolánk hon-
lapján, a www.iskola.cece.hu oldalon találha-
tók.

Cecei Általános Iskola
Cece, Árpád u. 3.,

tel.: 06 (25) 505-140
E-mail: iskolacece@gmail.com

Innováció, kreativitás, tettre készség!

TÁMOP 3.3.8.B-12-2012-0066 azonosító számú pályázat
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73 éve történt

Megemlékezés
a doni katasztrófáról

A II. hadsereg 1943 januárjában a Sztá-
lingrád körzetében vívott harcok során
rendkívül súlyos, megsemmisítõ vesztesé-
geket szenvedett. A Don-kanyarban vívott
harcok a magyar hadtörténelem legszo-
morúbb fejezetei közé tartoznak: a megfe-
lelõ fegyverzet és felszerelés nélkül kikül-
dött, lehetetlen feladattal megbízott hon-
védek tízezrei szenvedtek és vesztek oda a
-40 fokos orosz télben.

A Honvéd Bajtársi Egyesület immár hete-
dik éve hívta emlékezni a város lakosságát.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
városunk polgármestere és alpolgármeste-
re is. A szép számban megjelent érdeklõ-
dõk között láthattam a Városi Nyugdíjas-
klub, a Polgárõrség és a Múzeumbarát
Egyesület képviselõit.
Sükösd Gergõ, a helyi gimnázium tanuló-
jának szavalatát hallhattuk, majd Gál Sán-
dor, a HBE elnöke mondott ünnepi beszé-
det, részletesen felidézve az egykori ese-
ményeket. E beszédbõl álljon itt egy rész-
let:
„Ebben a csatában pusztán a magyar kato-
na vitézsége nem lehetett elegendõ a gyõ-
zelemhez. Jány Gusztáv 1943. január
24-én mégis így írt szégyenletes hadparan-
csában: ’…a 2. magyar hadsereg elvesztet-
te becsületét, mert kevés ember kivételé-
vel nem váltotta be azt, amit tõle mindenki
joggal elvárhatott… vegye tudomásul min-
denki, hogy innen sem betegség, sem sebe-
sülés, sem fagyással el nem engedek senkit.
Azon a területen, hol gyülekezésünket el-
rendelték… ott marad mindenki, míg meg
nem gyógyul, vagy el nem pusztul…’
Kegyetlen, igazságtalan szavak!
Egyetérthetünk dr. Szabó Péter hadtörté-
nésznek a 2. magyar hadsereg harcaival
kapcsolatos értékelésével, miszerint ’A hi-
ányos fegyverzettel, felszereléssel és téli

ruházattal rendelkezõ magyar csapatok
erõn felüli helytállást tanúsítottak a téli
doni hadmûveletek alatt. Megakadályoz-
ták, hogy a szovjet hadsereg egy lényege-
sen nagyobb méretû katlancsatába kény-
szerítse és megsemmisítse a Don menti
arcvonalat védõ magyar, német és olasz
seregtesteket.’
A doni poklot túlélt katonák 1943. április
24-e és május 30-a között tértek haza. A 2.

magyar hadsereg egyéves tevékenysége
alatt a hadmûveleti területen hozzávetõ-
leg 130.000 fõt vesztett hõsi halottakban,
súlyos sebesültekben, eltûntekben és hadi-
foglyokban. Gondoljunk csak bele: 130
000 katona, több mint 100.000 család,
amely sok esetben nem csupán egy, hanem
több tagját is elveszítette. Ez olyan veszte-
ség, amelyet soha nem lehet elfeledni. Ta-
nítani kell okulásul a felnövekvõ nemze-
déknek, hogy soha ne következzen be még
egy Don-kanyar!
A háborús propaganda nem engedte, hogy
az ország közvéleménye szembesüljön a
tényleges veszteséggel. A hazatérõ Jányt
szinte gyõztes hadvezérként fogadták az
ország vezetõi. A gyászt a háború után sem
lehetett kibeszélni, a hadsereg megsemmi-
sülése tabutémának számított. Pedig az
ember természetével ellentétes, alapvetõ
jogainak megtagadása, ha egy nép nem
gyászolhatja halottait.
A Don-kanyarban süppedõ sok ezer jelte-
len sír az értelmetlen áldozat örök me-
mentója.”
Az ünnepség zárásaként többen koszorú-
kat és mécseseket helyeztek el a II. világ-
háborús emlékmûnél.
Egy enyhe magyar télben emlékeztünk egy
szörnyû orosz télre.

Rehák Sándor

Vitéz Somogyvári Gyula:
A BOLDOG

SZUNNYADÓKHOZ
Aludjatok, Ti áldott hõseink,
Pihenj Te néma hadsereg!
Ringasson békén a távoli rög,
S ne bántson könny, mely értetek pereg.

Apák, fiúk, szerelmes võlegények,
Kik porladoztok mily sok éve már,
Kik elé dörgõ ágyúszóval,
Véres mezõkön toppant a halál.

Aludjatok csak Don menti holtak,
Folyó mentén szunnyadó bakák,
Aludjatok ott messze idegenben,
Magyar testvéreink, fiúk és apák.

Aludjatok néma szent hadak,
Pihenni édes, pihenni jó,
Nyugtasson a Donnak halk zúgása,
Mint a Tisza folyó.

De jó tinéktek, elkísért az
Utolsó gondolat, hogy bárki gyõz,
E véres dáridóban a magyar nép
Él és földje megmarad.

Hozzátok el ne érjen
Itthonról sóhaj, jajgatás,
Mert ajándéktok szent:
A csendes szunnyadás…

Ezt Isten adja halott katonának,
Ki hûséges volt, bátor és derék,
Ki könnyû szívvel vitte áldozatul,
Piros vérét és drága életét.

De csitulj panasz! Nyugalmuk
Legyen mindörökre mély.
S utolsó kincsüket ne
Rabolja el földi szenvedély.

Ne zúgjon harangszó, sem ágyuk orgonája,
Csak egy könnycsepp, síró anyaszó.
Nyílaljon be a porladó szívekbe,
Mit megérez fia, a boldog szunnyadó.

Ezért hát, csitt… csak fojtva, lopva fájjon,
Hogy azóta nincs nálunk árvább a világon,
Mióta õk messze földeken, némán feksze-
nek,
Keresztjük korhadt, vagy sírjuk már jelte-
len.

Aludjatok, hát Isten katonái,
Aludjatok Ti boldog pihenõk!
Ringasson szelíden, mint az álom,
Idegen földek, távoli temetõk!
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Város lett „csak azért is!”
Harminc évvel ezelõtt, 1986. január 6-án
adta át Szalai István tanácselnöknek Ván-
csa Jenõ városfejlesztési miniszter azt a
dokumentumot, amelyben Sárbogárdot
várossá nyilvánítják. Errõl emlékezett meg
Sárbogárd Város Önkormányzata 2016.
január 6-án tartott ünnepi testületi ülésén.
Kevesen voltunk ezen az eseményen, s
nem igazán volt ünnepi a hangulat sem. A
realitások talaján állva ezen nem is lehet
csodálkozni. Mert hát ezalatt a harminc év
alatt se vált igazán várossá Sárbogárd, kö-
szönhetõen annak, hogy valahogy végsõ

soron a legjobb szándék mellett is mindig a
nagy centrumok: Budapest, Székesfehér-
vár, Dunaújváros jutottak az igazán ko-
moly fejlesztési lehetõségekhez, Bogárd és
a környezõ kis falvak vegetációs szintre
szorultak vissza.
Lám, az M8-as sztráda se épült meg, ami-
tõl oly sokat vártunk, s így a Dunát átívelõ
„kosaras híd” Dunaújvárosnál máig a sem-
mibe, az alföldi vak pusztába fut bele.
Eközben Székesfehérvár körül ki tudja,
hányadik négysávos út épül, oldani a túl-
futtatott ipari–kereskedelmi fejlesztések
okozta zsúfoltságot. Sárbogárdon pedig
lassan tizenöt éve üresen áll a Videoton
gyár, lebontották a Ládagyár épületeit,
nincs KTSZ, TÉVÁLL, kitört ablakokkal
néznek a semmibe a magyar laktanya épü-

letei és a hajdani szovjet laktanya területe
is kopár kõsivatag lett, ha nem tekintjük
„valaminek” a csõdeljárás alatt lévõ, Be-
reczk-féle ásványvíz-palackozót.
Így állunk most. Sárbogárd egyfajta alvó-
város lett és alvótelepülések lettek a körü-
löttünk lévõ falvak is.
Azért fejlõdtünk, mondhatnánk, hiszen jó
lett a közlekedésünk. Buszok és vonatok
százai viszik-hozzák az itteni népességet a
nagyvárosokba, ahol két-három mûszak-
ban dolgoznak az emberek a minimálbér-
nél alig többért.

– Most reménykedhetünk – számolt be dr.
Sükösd Tamás polgármester a harminc év-
re emlékezõ ünnepi testületi ülésen,
ugyanis Sárbogárdot a szabad vállalkozási
övezetbe sorolta be a kormány, s ezáltal
felcsillant a remény, hogy húsz év kihagyás
után talán újra lesz termelés a Videoton
gyárban. Lesz talán, aki a szovjet laktanyá-
ban is feléleszti majd a tetszhalott gyárat, s
lélegzethez juthatnak a helyi vállalkozások
is. És talán a magyar laktanya sem lesz
Nyugat-Európa menekültszállása.
Azért volt fejlõdés – számoltak be vissza-
emlékezéseikben a volt polgármesterek –,
hiszen lett a huszonöt év alatt telefonháló-
zat a régi csilingelõs kurblis helyett. Ki-
épült az internetes, televíziós kábelhálózat

és bevezették a gázt, van minden utcában
szennyvízelvezetés, van három nagyáruhá-
zunk, ahol elkölthetjük a multinacionális
cégek örömére a pénzünket. Felújították
az intézményeket, utakat, járdákat. Na, ez
igazán jó, de nehezen boldogulnak a helyi
vállalkozások megfelelõ helyi kereslet hí-
ján, s a legnagyobb munkáltató ezért is ta-
lán az önkormányzat lett helyben és a kör-
nyezõ településeken, ahol a közmunka
szinte az egyetlen munkalehetõség annak,
aki nem akar naponta órákat utazva egy
messzi gyárban dolgozni.

Elsõ szabadon választott polgármeste-
rünk, Németh Rudolf már nincs köztünk.
Rá és több, azóta meghalt helyi képviselõ-
re egyperces néma felállással emlékeztek a
megjelentek, jelenlegi és volt képviselõk,
volt bizottsági tagok, hivatalnokok és ke-
vés egyéb érdeklõdõ.
Az ünnepi asztalnál ültek a jelenlegi pol-
gármester, dr. Sükösd Tamás mellett a volt
polgármesterek közül Varga László, aki
1994–1998-ig töltötte be ezt a tisztséget,
dr. Varnyu Péter, aki õt követte a polgár-
mesteri székben. Meglepetésünkre nem
ült ki és nem is szólt a munkásságáról Ju-
hász János, aki Varnyu Péter után nyolc
évig volt polgármester.
Varga László emlékezett a Videoton gyár
eladására, a járhatatlan sáros utcákra, a
pályázati lehetõségek hiányára, a gázberu-
házás befejezésére, a hulladéklerakó épí-
tésének elõkészítésére. Hangsúlyozta,
hogy polgármestersége alatt megtették,
amit lehetett. Fontos eredménynek tartja,
hogy mûködõképes maradt az intézmény-
rendszer. Ebben az idõszakban rengeteg
per kezdõdött, s ezek folytatódtak a követ-
kezõ ciklusban is. Ekkor verték szét a dr.
Horváth Endre akkori városi fõorvos,
majd késõbb alpolgármester nevéhez köt-
hetõ egészségügyi és szociális közalapít-
ványt, bocsátották el a jegyzõt, majd „befü-
rödtek” a következõ jegyzõvel is, akivel
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Tisztelt
Nézõink!

A Bogárdi TV a TARR Kft. rendszerén
megszünteti adását 2016. február 1-jé-
tõl. Ennek oka, hogy évek óta havonta
nem kevés pénzt számláz ki részünkre a
TARR Kft. több mint 3000 bekötött
háztartás után, hogy jelen legyen a helyi
tévénk a TARR Kft. kábelrendszerén
Cecén, Alsószentivánon, Alapon, Sár-
egresen, Vajtán, Pálfán és Sárbogár-
don. Minket nem támogat se önkor-
mányzat, se más szervezet, csak a ma-
gunk erejébõl dolgozunk. A Bogárdi
TV közszolgálati jellegû, a hirdetések-
bõl befolyó szerény költségvetésbõl
gazdálkodik. Ahogy a cégnek küldött
egyik levelemben is írtam: úgy gondo-
lom, hogy a TARR Kft. több mint 3000
elõfizetõje által befizetett díjak bõven
kitermelik a Bogárdi TV kábelhálózati
jelenlétével kapcsolatban esetlegesen
felmerülõ költségeket. Másrészt az ál-
talunk és a nézõk által befizetett pénz
ellenében voltak elvárásaink a minõség
tekintetében, amik nem teljesültek ma-
radéktalanul. A kábelrendszer problé-
mái miatt sok esetben szerkesztõségün-
ket okolták, pedig az a TARR Kft. fenn-
hatósága alá tartozik. Mi adást készí-
tünk, csak azért vállalunk felelõsséget.

A TARR Kft.-nek általunk fizetendõ
díjjal kapcsolatos tárgyalásunk nem ve-
zetett eredményre, ezért hoztuk a fenti
döntést.

A Bogárdi TV adása változatlan formá-
ban továbbra is elérhetõ azonban a má-
sik kábelszolgáltató, az LRT-COM Kft.
kábelrendszerén Sárbogárdon, akik ér-
deküknek tartják, hogy a Bogárdi TV
szerepeljen a csatornakínálatukban. E
céggel is kapcsolatban állunk a kezde-
tektõl fogva, és õk nem kérnek tõlünk
semmilyen díjat azért, hogy a rendsze-
rükön legyünk. Az LRT-COM Kft. ügy-
félszolgálata a következõ elérhetõsége-
ken található meg: Sárbogárd, Ady
Endre út 161., hétfõ-szerda-péntek
8–12, kedd-csütörtök 12.30–16.30,
telefon: 06 (40) 811 911, e-mail:
info@lrt-com.hu, www.lrt-com.hu.

Ugyanakkor felköltözünk az internetre
is mûsorainkkal, melynek részleteirõl
hamarosan tájékoztatjuk Önöket.

Hargitai–Kiss Virág

már Varnyu Péternek kellett együtt dol-
goznia. Az õ polgármestersége alatt vonul-
tak ki végleg Sárbogárdról a legnagyobb
munkáltatók, s került Sárbogárd a munka-
nélküliség tekintetében meredek lejtõre,
vagy inkább zuhant bele a munkanélküli-
ség szakadékába, amibõl mostanában
kezd kimászni. Ekkor volt két évben egy-
más után – hatalmas esõzések következté-
ben – Sárbogárdon árvíz és belvíz. Ekkor
készült el ennek kivédésére az árokrend-
szer, amely a belvíz biztonságos elvezeté-
sére lenne hivatott. Mint tudjuk, a belvíz
elvezetésének legfontosabb eleme, a Ná-
dor-csatorna továbbra is probléma ma-
radt. Ennek mederkotrására, partvédel-
mére csak jóval késõbb, 2010 után tettek
komolyabb lépéseket, ennek munkái máig
folyamatban vannak.

Dr. Varnyu Péter fontos eredményként te-
kint arra, hogy az intézmények mûködõké-
pesek maradtak, többek között sikerült
fenntartani az egészségügyi és szociális
rendszer mûködõképességét.
Juhász János nem beszélt az õ fennhatósá-
ga alatti évekrõl. Emlékeinkben az él errõl
az idõszakról, hogy a 2010. évi önkormány-
zati választásokig a képviselõ-testületi ülé-
seket véget nem érõ belharcok, botrányok
jellemezték. A kultúrház eldózerolásának,
helyén plázaépítési lázálmok terve nyo-
mán aláírások gyûjtésével széles körû civil
összefogás bontakozott ki. A belharcok
2010 után értek véget. A régi képviselõk
közül Juhász János, Nedoba Károly és
Etelvári Zoltán maradtak meg.
Az új testület egyértelmûen szakított a ko-
rábbi gyakorlattal, és a veszekedések he-
lyett a város mûködését, fejlõdését szolgá-
ló munkára fektette a hangsúlyt. A máso-

dik ciklusát töltõ polgármester, dr. Sükösd
Tamás kivételes képességekkel rendelke-
zik a tekintetben, hogy az értelmetlen, sze-
mélyeskedõ vitáknak elejét vegye és az
eredményközpontú testületi munkára he-
lyezze a hangsúlyt. Ugyanez érvényes a
mindennapi apró ügyes-bajos dolgok inté-
zésére, a munkájukat érõ kritikákkal kap-
csolatban is. Nem az lett a fontos, hogy ki
mondja, miért mondja, hanem hogy az va-
lós probléma-e. Amennyiben igen, akkor
azt meg kell oldani. A lehetõségek lettek a
kiindulási alap a testületi munkában, s a
feladat ezek után az lett, hogy miképp
lehet megoldani az adott lehetõségek közt
a gondokat, hogyan lehet a legoptimáli-
sabban üzemeltetni a várost.
Tényként állapította meg dr. Sükösd Ta-
más hozzászólásában, hogy Sárbogárd,

mint minden magyar település, jelentõs
fejlõdésen ment keresztül az elmúlt 30 év-
ben. Tényként kezelendõ, hogy Sárbogárd
újra járási székhellyé vált közigazgatásilag,
egészségügyi és közoktatási szempontból.
Ebben az idõszakban jelentõs pályázati
fejlesztések valósultak meg, megújult az
intézményrendszer, és remény van további
fejlesztésekre is.

Érdekes volt a polgármesternek az a kifej-
tése, miszerint: az elmúlt harminc évben a
sárbogárdi képviselõk pártállástól függet-
lenül két halmazba sorolhatók. Az egyik
halmazban szerepelnek mindazok, akik a
városért tenni akartak, a másik halmaz pe-
dig reményei szerint üres…

Az ünnepi ülés után minden képviselõ em-
léklapot vehetett át az esemény alkalmá-
ból.

Hargitai Lajos
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Gépkocsiból loptak telefont
Egy lehúzott ablakú autóból lopott telefont az a két személy, akik-
kel szemben a sárbogárdi rendõrök vádemelést javasoltak.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság lopás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást egy 15 éves és
egy 28 éves sárkeresztúri lakossal szemben. Mint arról korábban
beszámoltunk, a rendõrségre 2015. május 20-án délelõtt érkezett
bejelentés arról, hogy ismeretlen tettes Sárkeresztúron, a Hõsök
terén egy lehúzott ablakú gépkocsiból eltulajdonított egy mobil-
telefont. A kiérkezõ járõrök azonosítását követõen elfogták és a
helyi rendõrõrsre elõállították a bûncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható 15 éves fiút. A rendõrök a fiatalko-
rú ruházatában megtalálták az ellopott Sony típusú telefont. A
nyomozók megállapították, hogy a fiúnak egy 28 éves férfi is segít-
séget nyújtott a bûncselekmény elkövetésekor. Az eljárás során
mindkét elkövetõt gyanúsítottként hallgatták ki a rendõrök. A
Sárbogárdi Rendõrkapitányság a napokban befejezte az ügyben
folytatott nyomozást és az illetékes ügyészségen vádemelést java-
solt.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK Pincefeltörések,
betörések kapcsán

A lakosságtól származó értesüléseink szerint decemberben a
város keleti részén, a két ünnep között Töbörzsökön voltak be-
törések, január 6-án pedig a sárbogárdi szõlõkben, pincéknél.

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtószolgálata az alábbi
tájékoztatást adta érdeklõdésünkre ez ügyben.

„A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra a 2016. évben több pincefel-
töréssel kapcsolatos bejelentés érkezett. A rendõrkapitányság a
bejelentésekkel kapcsolatban három büntetõeljárást rendelt el,
amelyek lopás bûntett, lopás bûntett kísérlete, illetve lopás vétség
kísérlete elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettessel szem-
ben folynak. A bûncselekményeket Sárbogárdon, a Nagyipari
Szõlõhegyen a Kákás-dûlõben, a Killer-dûlõben illetve a Kisipa-
ri-dûlõben követték el. Tekintettel arra, hogy a nyomozások fo-
lyamatban vannak, a rendõrség azokról jelenleg nem kíván továb-
bi tájékoztatást adni.

A hasonló bûncselekmények megelõzése érdekében a Fejér Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság az ingatlanok tulajdonosainak az
alábbiakat javasolja.

– Az ingatlan körüli kerítést tartsák jó állapotban, a kaput, bejára-
ti ajtót mindig zárják kulcsra! Ne hagyják, hogy bárki észrevétle-
nül elbújhasson a kertjükben, vágják vissza a sövényeket, bokro-
kat, fákat!

– Az ingatlan nyílászárói legyenek jól zárhatóak, hosszabb távol-
lét esetén szereltessenek rájuk rácsokat! Lehetõség szerint az in-
gatlant lássák el biztonsági berendezésekkel, használjanak riasz-
tót, mozgásérzékelõt, biztonsági kamerát, udvari világítást. Az in-
gatlan bejáratánál helyezzenek el erre figyelmeztetõ jelzést!

– Hosszú távollét esetén ne hagyjanak értékes mûszaki cikkeket
az ingatlanban, és értékeiket tárolják biztonságos helyen! Vezes-
senek listát értékeirõl, azok egyedi azonosításra alkalmas sajátos-
ságairól!

– Figyeljenek környezetükre, ismerjék a szomszédokat, ápoljanak
velük jó viszonyt! Egymás értékeit tartsák szemmel!

– Kérjük, hogy segítsék a rendõrség munkáját! Ha gyanús szemé-
lyeket látnak, figyeljék meg õket, írják fel a jármûvük forgalmi
rendszámát, típusát, színét! Ha bármi gyanúsat észlelnek, hívják
azonnal a rendõrséget!”

Meglett az eltûnt
A sárbogárdi járõrök 2016. január 4-én a kora esti órákban
Sárkeresztúron, az Arany János utcában igazoltattak egy 15 éves
törökszentmiklósi lányt. Az intézkedés során megállapították,
hogy a fiatalkorút eltûnés miatt körözi a Törökszentmiklósi
Rendõrkapitányság. A járõrök a lányt elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, majd meghallgatását követõen az egyik
sárbogárdi gyermekotthonban vitték.

Elakadásjelzõ buktatta le
A járõrök 2016. január 6-án délután a 63-as számú fõúton
Sárszentágota és Felsõkörtvélyes között figyeltek fel egy elaka-
dásjelzõvel várakozó személygépkocsira. A gépkocsi vezetõje a
rendõrök kérdésére elmondta, hogy jármûvébõl kifogyott az
üzemanyag, ezért nem tud továbbhaladni. A dunaújvárosi lakos
igazoltatásakor a járõrök megállapították, hogy a férfi ellen a
Paksi Járásbíróság bûncselekmény elkövetésének gyanúja miatt
körözést adott ki. A 41 éves M. Márkot elfogták és a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra elõállították, ahol bûnügyi õrizetbe vették.

Megcsúszott a havon
A baleseti helyszínelõ 2016. január 7-én délután a 64-es számú fõ-
úton intézkedett egy személyi sérüléses közúti közlekedési bal-
esetnél. A helyszínen megállapította, hogy egy 55 éves nagykõrösi
férfi teherautóval közlekedett Mezõszilas irányából Igar felé,
amikor a havas, jeges úton megcsúszott, megpördült és a menet-
irány szerinti jobb oldali árokba csapódott. A baleset során a gép-
jármûvezetõ könnyû sérüléseket szenvedett. A baleset bekövet-
kezésének körülményeit a sárbogárdi rendõrök vizsgálják.

Alap–Keresztúr–Siófok
A helyi körzeti megbízott 2016. január 10-én délelõtt Sárkeresz-
túron, a Dózsa György úton igazoltatott egy 19 éves alapi férfit,
akirõl megállapította, hogy lopás bûntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt a Siófoki Rendõrkapitányság a körözését
rendelte el. A rendõr S. Mihályt elfogta és elõállította a Sárbo-
gárd Rendõrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként
hallgatták ki.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

A kép illusztrációA kép illusztráció
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„Ne égess!
A jövõ tûzoltása”

pályázat iskolásoknak

A Katasztrófavédelem Központi Múzeu-
ma decemberben immár kilencedik alka-
lommal hirdetett rajz- és irodalmi pályáza-
tot általános iskolás tanulók számára Ne
égess! címmel. A múzeum munkatársai ez-
úttal arra kíváncsiak, hogyan képzelik el az
iskolások a jövõ tûzoltását.

A rajzpályázatot szokás szerint két korcso-
portban, alsósoknak és felsõsöknek hir-
dették meg. A felsõ tagozatos diákok ese-
tében arra kíváncsiak, milyennek képzelik
a gyerekek a jövõ tûzoltását, tûzoltóját.
Nevezni bármilyen, a jövõt ábrázoló – tûz-
zel, a tûzoltók munkájával kapcsolatos –
ötlettel lehet, de a pályázók beadhatnak el-
képzelt, jövõbeni katasztrófához és annak
elhárításához kapcsolódó mûveket, példá-
ul ceruzarajzot, filccel, temperával, vízfes-
tékkel készített alkotást, ragasztott képet,
illetve egyéb technikával készült munkát
is. Az alsó tagozatosoktól bármilyen tûz-
eset, katasztrófa feldolgozását várják, de
õk is bátran készíthetnek a jövõbe tekintõ
alkotásokat.

Az irodalmi pályázat felsõ tagozatos diá-
koknak szól, ezúttal „Tûzoltás 2050-ben”
címmel várnak írásokat arról, hogy a gye-
rekek szerint hogyan és milyen eszközök-
kel oltják majd a tüzet több mint három év-
tized múlva és vajon milyenek lesznek a jö-
võ tûzoltói. Lehetõség van arra is, hogy egy
majdani természeti katasztrófáról írjanak
a diákok. A fogalmazásoknál is bármilyen
mûfaj számításba jöhet, készülhet vers,
elbeszélés, de akár mese, fantasy, vagy bár-
mi más is.

A gyõzteseket és helyezetteket februárban
ünnepélyes eredményhirdetésen jutal-
mazzák, a kiemelkedõ alkotásokból a mú-
zeum kiállítást rendez.

A pályázatokat – iskola, osztály, felkészítõ
tanár megjelölésével – postai úton, az iro-
dalmi alkotásokat postán, vagy e-mailben
kell eljuttatni a múzeum címére legkésõbb
2016. január 29-éig. Az elérhetõségek kö-
zött lehetõség szerint szerepeljen e-mail
cím és telefonszám is.

A múzeum címe:
1105 Budapest, Martinovics tér 12.

Az intézmény e-mail címe:
kok.muzeum@katved.gov.hu.

A pályázattal kapcsolatban felmerülõ kér-
désekre elektronikus úton, vagy a 06 (1)
261 3586-os telefonszámon adnak választ.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Kamion borult fel a 63-as fõúton

Élelmiszerszállító nyerges vonta-
tó borult árokba december 24-én,
csütörtökön, hajnalban a 63-as fõ-
úton, Cece határában. A baleset-
ben a kamion az oldalára dõlt. A
katasztrófavédelmi mûveleti szol-
gálat irányításával a jármûvet a
sárbogárdi és a székesfehérvári hi-
vatásos tûzoltók két gépjármû-
fecskendõvel és egy daruval állí-
tották vissza kerekeire és húzták
ki az útra.
A mûszaki mentés részeként a
tûzoltóknak át kellett rakodniuk a
nyerges vontató tizenöt tonna rakományát egy másik kamionra, amely több mint három
órán át tartott. A jármûvet csak ezután lehetett visszaállítani a kerekeire. A nyerges von-
tató sofõrje a balesetben nem sérült meg.
Fotó: katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat és Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnok-
ság

Mûszaki mentések a havazásban

Fejér megyében három balesethez kérték a tûzoltók segítségét január 4-én, hétfõn, a dél-
utáni havazásban. A 63-as fõút abai szakaszán egy mikrobusz borult az oldalára. A jár-
mûben senki sem sérült meg. A mikrobuszt a sárbogárdi hivatásos tûzoltók a kerekeire
állították és egy közeli parkolóba tolták.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Hírek a Cecei Óvodából
Karácsonyi készülõdés a Cecei Óvodában

Az adventi idõszak, a karácsonyra készülõdés minden évben fon-
tos, érzelmileg gazdag idõszakot ölel fel intézményünk és gyerme-
keink életében. Néphagyományõrzõ pedagógiai programunk ki-
emelt feladatának tekinti a hagyományok megismerését, felele-
venítését, mely során a gyermekek személyisége sokoldalúan fej-
lõdik. E szellemiség jegyében igen fontosnak tartjuk a karácsonyi
ünnepkört. Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a gyermekek
számára érthetõen közvetítsük ennek az idõszaknak az üzenetét,
alakítsuk a múlt és a hagyományok iránti tiszteletét, mely során
érzelmi életük is kiteljesül, gazdagodik.

Az elsõ gyertya meggyújtása
Az adventi idõszak elsõ eseménye volt a közös gyertyagyújtás,
melyre az óvoda udvarán került sor, december 2-án. Erre az ese-
ményre az elõzõ évek hagyományait követve meghívtuk a szülõ-
ket is. Gajdos János református lelkész gondolatébresztõ szavai
után a katolikus és református hittanos óvodások kis mûsora kö-
vetkezett: az adventi négy gyertya történetét ismerhettük meg.
Ezután az óvó nénik és a hitoktatók közösen énekeltek egy dalt az
adventi gyertyákról. Az udvaron felállított adventi koszorú elsõ
gyertyájának meggyújtásával zárult ünnepségünk.

Karácsonyi hangverseny Sárszentmiklóson
December elején karácsonyi koncerten vettünk részt Sárszent-
miklóson, melyre a Kippkopp Óvoda hívta meg a cecei óvodáso-
kat. A zeneiskolások Jákob Zoltán vezetésével igazi karácsonyi
hangulatot varázsoltak. Ismét színvonalas, gyermekekhez szóló
zenemûveket adtak elõ. A hangszerek sokasága pedig egyszerûen
elbûvölte a kisgyermekeket. Ez a délelõtt nagyban hozzájárult az
óvodás gyermekek zenei ízlésének formálásához.

„Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás…”
Óvodánkba december 4-én érkezett meg a Télapó. A gyerekek
már hetek óta izgatottan készültek erre a találkozásra, de aznap
az izgalom a tetõfokára hágott. A reggeli gyülekezõ idején sorra
készültek az ajándékok a Mikulásnak. Minden csoportba elláto-
gatott a délelõtt folyamán a Mikulás; a gyerekek szép versekkel,
mondókákkal és hangos énekszóval köszöntötték a jóságos öre-
get. A gyerekek csodálkozva hallgatták, hogy mennyi mindet tud
róluk, és nagy örömmel fogadták a dicsérõ szavakat. A búcsúzás
után még sokáig leskelõdtek a Télapó után.
December 7-én a Katica csoportos gyermekek télapós mûsorral
kedveskedtek a nyugdíjasklub tagjainak, akik mindig nagy öröm-
mel várják a kicsi óvodásokat.

„Luca, luca, kitty-kotty…”

Az idei évben elsõ alkalommal idéztük fel a lucázás (kotyolás) ha-
gyományát az óvodás gyermekekkel. Kitartóan készültek erre a
napra, örömmel, lelkesen gyakoroltak, és már alig várták, hogy el-
mondhassák jókívánságaikat. A Süni csoportosok december 9-én
délelõtt népi ruhákba, bekecsekbe, kucsmákba öltözve a rendõr-
ségen, a polgármesteri hivatalban és az óvodai csoportokat végig-
járva kívántak mindenkinek egészséget, gazdagságot, bõséget.

December 14-én a nyugdíjasklubba is elmentünk a gyerekekkel
lucázni, ahol az idõsek is nagy szeretettel fogadták a jókívánságo-
kat.

Karácsonyi ünnepség az óvodában

December 18-án reggel minden csoportban gyönyörûen feldíszí-
tett karácsonyfa és rengeteg ajándék várta az óvodásokat. A gyer-
mekek arcán öröm tükrözõdött, ahogy meglátták az ünnepi dísz-
be öltöztetett csoportszobát, karácsonyfát és persze a fa alatt
megbújó ajándékokat. Mi, felnõttek együtt éltük át velük ezt a
csodát, ezt az örömet. Ilyenkor mindig azt érezzük, milyen jó do-
log adni, örömet szerezni másoknak. Alig várták már, hogy ki-
bonthassák a játékokat és birtokba vegyék õket. A délelõtt folya-
mán közös ünnepség keretében a Süni csoportosok betlehemes
játékot adtak elõ, megidézve Jézus születését. Ezután az óvoda
udvarán álló közös adventi koszorún meggyújtottuk mind a négy
gyertyát, karácsonyi dalokat énekelve. A délelõtt fennmaradó
részét pedig az új játékok kipróbálásával töltöttük.

Falukarácsony

Karácsony elõtti utolsó hétvégén került sor a Karácsonyi Kaval-
kád elnevezésû programra. Az ünnepi mûsort a Süni csoportosok
nyitották meg „Szabad-e lucázni?” elnevezésû, hagyományápoló
mûsorukkal. Majd a mûsor zárásaként betlehemes játékkal ör-
vendeztették meg a vendégeket. A betlehemezésben közremûkö-
dött Varró János népzenész, aki citerával kísérte a gyermekeket.

Úgy érzem, az adventi készülõdés 4 hete alatt a gyermekek, fel-
nõttek egyaránt gazdagodtak érzelmileg. A karácsonyra való ké-
szülõdés alatt rengeteg új ismeretet szereztek errõl az ünnepkör-
rõl, mélyebben megismerték az adventi idõszakhoz kötõdõ nép-
hagyományokat, ráhangolódtak az ünnepre, és a közös tevékeny-
kedés még jobban összekovácsolta a kis közösségeket. Bízom
benne, hogy a karácsony melege, mely átjárta szívünket, kitart
majd a következõ esztendõben is!

Cecei óvoda

LucázásLucázás
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Zöld óvodák
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda három óvodá-
ja is elnyerte a „Zöld Óvoda” címet. Az ok-
leveleket december 16-án vehettük át ün-
nepélyes szakmai nap keretében a Magyar
Mezõgazdasági Múzeum és Könyvtárnak
otthont adó Vajdahunyadvárban.
A Földmûvelésügyi Minisztérium és az
Emberi Erõforrások Minisztériuma által
meghirdetett pályázat átadóünnepségén
az okleveleket Román István, a Földmûve-
lésügyi Minisztérium agrárszakképzésért
felelõs helyettes államtitkára és Thaisz
Miklós fõosztályvezetõ, az Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma Köznevelési Progra-
mok és Kapcsolatok Fõosztályának veze-
tõje nyújtották át. A díjazottakat köszön-
tötte és a címátadó ünnepséget megnyitot-
ta dr. Estók János, a Magyar Mezõgazda-
sági Múzeum és Könyvtár fõigazgatója.
A pályázat célja: az óvodai környezeti ne-
velés feladatai közt az európai normák-
nak, ezen belül a hazai jellegzetességek-
nek megfelelõ környezettudatos magatar-
tásminták, értékek és életviteli szokások
átadása, átvétele.
A fenntarthatóságra nevelésnek az óvodá-
ba járó gyermekeink szülei is aktív része-

sei, legyen szó zöld jeles napok megvalósí-
tásáról, vagy hulladékgyûjtésrõl. Ezért kö-
szönjük a szülõk együttmûködését, hiszen
ezzel õk is hozzájárultak ahhoz, hogy óvo-
dáink a minõsítési eljáráson elnyerték a
Zöld Óvoda címet. A Sárbogárdi Zengõ
Óvoda székhelyén (Mikes köz 3.) és vidéki
óvodái közül Töbörzsökön (Szent István
út 49.) és Pusztaegresen (Hatvani út 50.)
2018. 12. 31-ig jogosult a Zöld Óvoda cím
viselésére. Kitûzött céljaink megvalósítása
érdekében továbbra is számítunk a fenn-
tartó, a szülõk és civil szervezetek együtt-
mûködõ támogatására.
Napjainkban egyre jobban elõtérbe került
a környezetvédelem, az egészségvédelem
és a fenntartható életmód. Óvodai nevelé-
sünkben is nagy szerepet kap a környezeti
nevelés, a környezettudatos szemléletmód
és magatartás, amit az óvodánkba járó
gyermekeknek és rajtuk keresztül a csalá-
doknak is át szeretnénk adni. Nevelõmun-
kánk során kiemelt figyelmet fordítunk a
gyermekek környezethez fûzõdõ pozitív
viszonyának kialakítására. Támogatást
nyújtunk a tapasztalatok megszerzéséhez,
ha tehetjük, tapasztalati úton, a természet-

ben, élmények útján. A gyermekek kör-
nyezeti nevelése az egész nap folyamán je-
len van, beépül az óvodai életünk minden
mozzanatába, valamennyi tevékenysé-
günkbe. Környezettudatos szemlélet és
magatartás közvetítésével kívánjuk a gyer-
mekeket a természet tiszteletére, óvására,
okos, jó cselekedetekre nevelni, valamint
az értékeket átörökíteni.
Többször emlegetett, közismert, örök ér-
vényû mondás, mely David Browertõl
származik:
„A földet nem apáinktól örököltük, ha-
nem unokáinktól kaptuk kölcsön.” Így kö-
zös célunk kell legyen, hogy mindenki szá-
mára váljon természetes igénnyé a környe-
zet védelme.

Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ és
Toldy Miklósné munkaközösség-vezetõ

TÉRÍTÉSI DÍJAK
BESZEDÉSE
2016. január hónapban

az alábbi idõpontokban kerül sor
a térítési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola:

január 15. (péntek) 7.45–11.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:

január 18. (hétfõ) 7.45–11.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium:

január 20. (szerda) 7.45–11.30

Szent István Általános Iskola:

január 14. (csütörtök) 7.45–9.30

január 21. (csütörtök) 9.00–10.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola

január 14. (csütörtök) 10.00–11.30

január 21. (csütörtök) 7.45–8.30

Pótbefizetés:

2016. január 25-én, hétfõn, a Sárbogárdi Pol-
gármesteri Hivatal fsz. 13. számú irodájában.

OLVASSUNK EGYMÁSNAK!

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére az idén 17. alkalommal tartunk felolvasást a Madarász Jó-
zsef Városi Könyvtárban.

2015. január 23-án (szombaton) az alsó tagozatosokat délelõtt 9 órától,
a felsõ tagozatosokat és felnõtteket délután 13 órától várjuk.

Idén a 20 éve elhalálozott Fehér Klárára emlékezünk.
Várjuk mindazoknak a tanulóknak és szüleiknek, ismerõseiknek, nagyszülõknek, felnõtt olvasóinknak a
jelentkezését, akik szívesen vállalják, hogy Fehér Klára ifjúsági és felnõtteknek szóló regényeibõl egy
rövid (max. 3 perces) részletet felolvassanak.
További információ és irodalom a könyvtárban kérhetõ.
Jelentkezési határidõ: 2016. január 18. (hétfõ).
Jelentkezni lehet személyesen, vagy levélben a Madarász József Városi Könyvtár címén: Sárbogárd,
Hõsök tere 16.; telefonon a 06 (25) 508 570-es illetve a 06 (70) 338 5153-as számon, vagy a következõ
e-mail címek egyikén: konyvtar@mjvkonyvtar.hu, illetve ditti57@freemail.hu.
A résztvevõk emléklapot kapnak. Mindenkit szeretettel várunk!

IMAHÉT SÁRSZENTMIKLÓSON
Isten tetteinek hirdetésére elhívottan – 1 Péter 2,9

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklõdõt 2016. január 18-a és 22-e között, naponta 17 órától
közös imaheti alkalmainkra, ahol Isten Igéje hangzik. Közös éneklésben és imádságban élhetjük meg az
Urunk Jézus Krisztusban formálódó testvéri közösség áldásait.
Hétfõn és kedden az evangélikus gyülekezeti teremben, szerdán a római katolikus templomban, csü-
törtökön és pénteken a református gyülekezeti teremben leszünk együtt. A pénteki alkalmat szeretet-
vendégséggel zárjuk.

Református, római katolikus, evangélikus testvérek
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Csinglingling, száncsengõ
Forster Józsi, az ifjabbik szólt a minap, hogy a hirtelen jött nagy
hóra tekintettel elõveszi a lovas szánkót, ha érdekel, nézzek ki
hozzájuk, és tegyünk egy kört vele a havas pusztában. De siessek,
mert jön az olvadás!

Pénteken délelõtt kamerával, fényképezõgéppel fölszerelkezve
érkezem meg birtokukra, Hadnagypusztára. Míg várok Józsi ér-
kezésére, gyönyörködöm a gyermekkori emlékeket idézõ tájban.
Az erdõ szélén egy kõkereszt, a vállán hópárna ül, a fák ágain is hó
hintázik. Odébb, a vakító fehér pusztaságban a csordakút gémje
mered feketén az égnek. Sûrûn kattogtatom a fotómasinát, míg a
puha csendet megtöri a puszta mélyébõl fölzengõ, egyre közeledõ
száncsengõ hangja. S már látom is a ködös tájból lassan kibonta-
kozó fogatot. Két fekete ló húzza a szánt. A bakon subában, kucs-

mával a fején Józsi ül. Gyönyörû két lován hozzájuk méltó a szé-
pen font sallangokkal díszített szerszám is. Kiváló mester készí-
tette. A lovak nyakában rézbõl készült csengõsor ékeskedik.
Ez se mai darab, mint ahogy a szánkó sem az. A talpát diófából
még Józsi öregapja faragta. Családi örökségként megõrizték azt.
Józsi a szánhoz illõ öreg kocsit vett, amit szépen felújított. Józsi
vállán a suba is régi. Szép, fekete rackabáránygallér díszíti. Akko-
ra ez a suba, hogy alatta a menyecske is elfér. Jó meleg, nem fázik
benne a kocsis, akármilyen hideg van.

Józsi invitálására felülök én is a szánra, és már suhanunk is a havas
pusztán. Arcunkba vág a végtelen síkságon nyargaló szél. Porzik a
lovak lába nyomán a hó. A puszta csendjét csak a száncsengõ üte-
mes csilingelése töri meg. Visszaérve a tanyához vidám csaholás-
sal fogadnak bennünket a kutyák: a három fehér kuvasz és a bo-
zontos fekete puli. Odaballag egy kézfogásra Józsi apja is. Õ min-
dennapi valóságként élte meg, amikor ez a szán még nem nosztal-
gia volt, hanem igazi nagy telek egyetlen közlekedési eszköze. S
akkor még volt hó is karácsonytól márciusig. Ma már ebben a had-
nagypusztai gazdaságban is minden munkát a gépek végeznek, s
nem szánkóval, hanem traktorral, terepjáróval közlekednek.
De jó azért nosztalgiázni legalább néhány napig azon, hogy milye-
nek is voltak azok a régi, igazi nagy telek.
Hazafelé az autóm kereke már vágja szét az úton olvadó latyakot,
s mire hazaérek Sárbogárdra, a Tinódy útról takarítják a havat, és
amilyen hirtelen jött, olyan hirtelen vége is a télnek. Reméljük
azért, hogy nem végleg, és éghajlatváltozás ide, éghajlatváltozás
oda, jön még kutyára dér ezen a télen is!

Hargitai Lajos

Szánkóval haza
Hatalmas hó esett. Évek óta nem volt már ilyen. A hó megmaradt
a bogárdi utcákban is. Így aztán bátran mehettem szánkót húzva
magam után, gyalog a gyerekekért az óvodába.
Indiánüvöltéssel fogadott a három süvölvény, amint megtudták,
hogy szánkóval jöttem értük.
– Hurrá, szánkózunk! – lelkesedett Lili. – Az óvó néni is mondta,
hogy holnap szeretné azt hallani, hogy szánkóztunk.
Föltelepedett a szánkóra mind a három kölyök, aztán: „Gyí, Papi!
Fussál, lovacskám!” –biztattak.
Egy darabig bírtam a vágtát, aztán csak lassabbra fogtam. Nem
vagyok én igazi ló! De biztattak, így hát mit tehettem, futottam,
amíg bírtam. Közben nagyokat rántottam a szánkón, hogy majd
ledõltek róla a lendülettõl meg a nevetéstõl. Amikor már végképp
nem bírtam, odaszóltam Lilinek:
– Gyere, most te is legyél egy kicsit ló, segíts húzni a szánkót!

Lili lelkesen ugrott, és együtt húztuk a két fiút. Aztán Marci és
Matyi is szerettek volna lovak lenni. Akkor aztán én ültem föl a
szánkóra és biztattam õket: „Gyí, lovacskáim!” Rettentõen tet-
szett nekik, hogy õk, a kicsik húzhatják a nagypapit néhány méte-
ren. Aztán persze újra fordítottunk a helyzeten, és õk ültek föl. Így
jutottunk haza hozzánk, a Tinódy utcába.

A hidegben a hosszú úton a sok futás ellenére is elgémberedett a
kezünk, lábunk. Jó volt melegedni a forró radiátornál.

Amikor megérkezett értük a munkából az anyjuk, Virág, lelkesen
mesélték neki a nagy kalandot.

Életük során nem sok igazi télben volt eddig részük. Most megta-
pasztalhatták, milyen jó is az, amikor belepi a tájat a hó.

Hargitai Lajos
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V I T A I N D Í T Ó
Tisztelt Bennünket

Képviselõk!

Elég hosszú bizonytalankodás után szán-
tam rá magam ennek a levélnek a megírá-
sára. Egyik énem – tartok tõle, teljes joggal
– leintett: „Van neked egyéb dolgod is an-
nál, hogy várhatóan igen szerény hozadé-
kú levelek fogalmazásával töltsd az idõd!”
A másik noszogatott: „Hát nem a hallga-
tás, a lapítás okozta a legtöbb bajt, mikor
kritikus idõket éltünk?” (Ennél több bajt
már csak a fecsegés, az alapok nélküli sze-
repvállalás okozott.) Az írás mellett szólt,
hogy háromgenerációs, a hajdani titkos-
szolgálat által megfigyelt család tagja vol-
nék: református lelkész apai nagyapám, ta-
nár édesapám, és én „saját jogon” vívtuk ki
a tisztelt cég érdeklõdését. (Ld. a titkos
megbízottak beszervezési iratai, ránk vo-
natkozó ügynöki jelentései, és a nevek
megismerésével a meglepetés, hogy róluk
bizony nem is gondoltam volna, hogy õk is
fiam, Brutus.) Azt, hogy az a rendszer a sa-
ját gyávaságán, ostobaságán túltekintve
mit evett rajtunk, nem nagyon tudom; se
titkos nyomdánk, se sub rosa-s szerveze-
tünk nem volt, csak átlagos emberi tisztes-
ségünk a következményeivel. Igaz, az meg
akkoriban elég gyanús jelenségnek minõ-
sült.
Végül, amint e levélbõl kitetszik, az írás
mellett döntöttem, leküzdve magamban
kedvetlenséget, egy kicsit a félelmet, job-
ban a kényelmet. Nem vitás, hogy mindeh-
hez az érzelmi motivációt folyamatosan
adja a Kossuth rádióban hallható reklám,
mely készült a Magyar Kormány megbízá-
sából, tehát volens nolens, inkább persze
nolens, a magam szerény eszközeivel én is
hozzájárulok a hirdetés költségeihez, saj-
nos. A reklám, vagy mi, a kötelezõ kvóta
ürügyén a migránsveszélyrõl szól. Vala-
hányszor elhangzik, szinte kényszeresen
hallom, hogyan csattan az ostobaság, a kis-
szerûség, a szûklátókörûség, a sunyiság, a
politikai ügyeskedés pofonja a higgadtság,
a józan értelem, az emberség, a krisztusi
természet arcán. A migránskérdésre adott
kormányzati válasznak már tetten érhetõ
és várhatóan mind erõteljesebb hatása az
irracionalitásig fokozható félelem: vé-
günk, ha „ezek” idejönnek. (Pár napja ta-
lálkoztam egy nagy szegénységben élõ,
dolgos pusztaegresi cigányemberrel, aki
éppen azon tanakodott a barátaival, hogy
mi is lesz velük, ha jönnek a migránsok…)
Magát a jelenséget, vagyis a nagyobb, erõ-
sebb közösség szembefordítását a kisebb,
kiszolgáltatottabb csoporttal önveszélyes-
nek, hm, mérsékelten tisztességesnek,
hosszú távon pedig kontraproduktívnak
látom. Ezt a szellemet – „félj az ismeret-
lentõl, a másfélétõl, ne bízz benne, rekeszd
ki” – különösebb erõlködés nélkül ki lehet
engedni a palackból. (Az etológusok meg-
gyõzõen tudnák illusztrálni, miért elõnyös

ez a magatartás az állatvilágban.) Kortárs
példák: az ún. magyar kártyát egy választá-
si siker érdekében bármikor könnyedén ki-
játszhatják a körülöttünk élõ országokban,
a szerb–horvát egymás mellett élés brutális
háborúba torkollt a közelmúltban, de a ru-
andai pokol (ahol pár hét alatt 8-900 ezer
ember halt szörnyû halált) is ebben gyöke-
rezik: pusztítsd, mert tuszi, te pedig állj
bosszút rajta, mert hutu, irtsd ki pusztán
azért,mert másmilyen, mint te.
Most szemérmességbõl úgy teszek, mintha
mi, magyarok ilyen ügyekben ártatlanok
lennénk, mintha nem sorolhatnák jogos
történelmi sérelmüket az országunkban
élt, ma is itt élõ szlovákok, szerbek, zsidók,
németek, cigányok, románok, többiek,
mintha nem olvastam volna némely meg-
szálló magyar katonák viselt dolgairól a II.
világháborúban a Szovjetunióban.

A többséget bármely képességû politikus,
ha akarja, könnyen meg tudja gyõzni arról,
hogy a jövevény, a más nemzetiségû, vallá-
sú miatt van veszélyben a hazád, a jóléted,
a pénzed, a nyugalmad, a kultúrád. Pusz-
tán pénz, szervezés, pártfegyelem, némely
esetben pártfélelem kérdése, hogy mikor
lesz az egymillió támogató aláíróból kettõ,
három stb. (Hogy ez a satöbbi mennyi le-
het, népem iránti tapintatból és szeretet-
bõl nem merném megsaccolni.)
Nem a kiengedés a nehéz, bár munka az is,
kétségtelenül, hanem a szabadjára enge-
dett szellem megregulázása, visszakerge-
tése, ha túlságosan elszemtelenedik. Nem
is nagyon szokott sikerülni, vagy ha igen,
keservesen megfizetteti velünk az árát.
Azt a pusztítást, amit a lelkekben okoz,
nem lehet egy könnyed nyilatkozattal hely-
rehozni, miszerint mi nem is úgy gondol-
tuk, csak úgy mondtuk, valamit félre tet-
szettek érteni.
Most, a kvótaper kezdetén bajos helyzet,
amiben vagyunk, mindenképpen. Mert mi
történik, ha elveszítjük a perünket akár-
hány fellebbezés után is? Akkor már sze-
retni fogjuk a nekünk jutottakat, meg-

tesszük, amit szükséges megtenni értük,
vagy megpróbáljuk „a Magyar Kormány
megbízásából” kiutálni õket? És mi törté-
nik a rosszabb esetben, ha a perben nye-
rünk? Túl a belpolitikai jelentõs hasznon,
nem számol vele, akinek pedig kellene szá-
molnia, hogy vereséggel felérõ gyõzelem
lenne ez? Hogyan számíthatunk a többi,
erõsebb európai ország szolidaritására, ha
mi ugyanezt most, bár egyáltalán nem
kellene, megtagadjuk tõle?
Magyarország 2014-ben az Európai Unió
GDP-jének 0,73 %-át érte el, katonai je-
lentõsége a környezõ országok taggá válá-
sával egyre kisebb. Magunkra csukva az aj-
tót elhitethetjük egymással, hogy a világ
folyamatosan ámulva néz minket, de egy-
egy nagyszerû pillanattól eltekintve – 1956
– ennek semmi köze a valósághoz. Alkalmi
szövetségeseink lehetnek, de láthatóan

ezek egy-egy ügyre köttetnek (Cameron &
Orbán kontra Jean-Claude Juncker, Fico
(!?) & Orbán kontra kötelezõ betelepítési
kvóta). Magyarország súlya, érdekérvé-
nyesítõ képessége így az Európai Unióban
nagyjából akkora, amekkora a stratégiai
jelentõsége, illetve a gazdasági ereje. Néha
egy kicsit eltér tõle – Európai Tanács soros
elnöksége –, de lényegesen nem. Kár ne-
künk – alkalmasint pénzben is kifejezhetõ
kár – a sétapálcánkat folyton a küllõk közé
dugni. Különösen egy ekkora ország bará-
tokat keressen, ne ellenfeleket.

Nem szívesen kérdezem, de komolyan úgy
gondolják az ország életének irányítói, va-
lamint a rendszeresen bejátszott politikai
hirdetés szerzõi, hogy a bevándorlók – aki-
ket, mielõtt hozzánk érkeznek pl. a német-
országi menekülttáborokból, és már meg-
szûrtek, átvilágítottak – veszélyeztetik a
kultúránkat? Valóban, nekem attól kell
félnem, hogy ha az évek alatt ideérkezne
akár 10.000 ellenõrzött bevándorló, az or-
szág lakosságának nem egészen egy ezrelé-
ke, Sárbogárd vonatkozásában mondjuk
7-8 felnõtt ember, az bármilyen szempont-
ból érdemi hatással lehet az ország egészé-
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EGY LÁTOMÁS
Leteltek a téli szünet édes napjai, kedves egyete-
mista cimborám. Azok a jó kései ébredések! Elõ-
zõ éjjel persze buli, rendes alkoholadag, duma,
röhögések, lefekvés jócskán benn az éjszakában.
Reggel aztán ásítozás a jól fûtött lakásban,
hosszas szemlélõdés a tükörben, kellemes meleg
zuhany, majd kávé, lágy tojás, sonkaszeletek, pirí-
tós, tea. Anyu könyörög: menni kell bevásárolni.
Jól esik a hûs, tél eleji levegõ. A garázsban ott a
családi autó, suhanjunk a közeli szupershopba,
rakjuk tele a drótkocsit! Kenyér, sör, zöldség, ká-
vé, mosószerek, vécépapír satöbbi. Otthon még
van egy-két óra ebédig. Na, kapjuk elõ az okos-
telefont, kapcsoljuk be a számítógépet! Fészbú-
kozás csajokkal, haverokkal, kalandozás a virtuá-
lis térben, nem lehet megunni.

Tarts egy rövid szünetet a digitális idõtöltésben,
gyere el velem most, barátom, egy képzeletbeli
sétára! Képzeld el, hogy reggel dideregve éb-
redsz, hideg a lakás, abbamaradt a gázszolgálta-
tás, bombatalálat érte a gázszolgáltató közpon-
tot. Mit beszélnek ezek? Bombatalálat? Hát igen.
Képzeletbeli sétánkon ez következett be. De mi
történt? Áram sincs, a vezetékrendszer tropára
ment. Na, elõ a mobilt, beszéljük meg a srácokkal
az új helyzetet! Hajjaj! Térerõ nuku, a harcoló fe-
lek blokkolták egymás információrendszerét.
Hát itt a világ vége! Se gáz, se villany, se térerõ!
Így nem lehet élni. Anyu sürget: rohanjak a bolt-
ba, amíg lehet kapni valamit. Jóságos Isten! Az
áruház bejáratánál az üvegajtó nem csusszan fél-
re elõtted udvariasan, valaki kalapáccsal betörte,
az üvegcserepek ott hevernek a láb alatt. De saj-
na, a bolt ki van fosztva, a tükörfényes, márvány-
utánzat padlón sáros bakancsok gázoltak, sajtok
vannak beletaposva a padlóba, és iszonyatos lát-
vány: a polcok teljesen üresek. Lehetséges ez?
Miért ne volna lehetséges? A világ számos pont-
ján ez nemhogy lehetséges, hanem valóság. Na,
robogjunk gyorsan a benzinkúthoz, talán szeren-
csénk lesz. Pánik, autók löködik egymást, keser-
vesen dudál mindegyik, a benzinkutas közli, hogy
az üzemanyag-szolgáltatás hatóságilag zárolva
van. Mindenki káromkodik, szidják a kút kiszol-
gálóját, az meg tehetetlenül széttárja a karját.

Otthon anyu remegve tördeli a kezeit, idegroha-
ma van. Az ebédre a fõfogás vajas kenyér.

– Örülj, hogy legalább ez még van – morog az
apád, aki sok háborús filmet látott.

Na, ülj le, öcsém, plédbe burkolózva egy sámlira,
és latolgasd az öngyilkosság lehetõségeit, ame-
lyek meglehetõsen beszûkültek, mivel a gyógy-
szertár zárva, a kiszolgálás határozatlan ideig szü-
netel, nincs módod megmérgezni magad. Úgy lát-
szik tehát, hogy élni kell tovább, de minek élni, ha
nincs számítógép, és az okosteló annyit ér, mint
egy üres gyufaskatulya? Verheted a fejed a falba,
hogy milyen barom voltál, amikor balhéztál, ha
nem lehetett sajtos csipszet kapni. Most jószerint
semmit sem lehet kapni. De élni kell.

Ne hidd, cimbora, hogy ijesztgetni akartalak
ezekkel a víziókkal! Nem gondolom, hogy ilyesmi
elõfordulhat nálunk. Azt akarom, hogy kapj a fe-
jedhez, ébredj rá, hogy micsoda javakban részesít
a sorsod.

L. A.

re nézve? Vagy a 99,9 % nem tekintheti
magát magabiztosabbnak, erõsebbnek,
mint a 0,1 %? Létezik, hogy olyan gyen-
ge, erõtlen, szánalmasan befolyásolha-
tó ország vagyunk, hogy a bevándorlók
között sunyító néhány gazember ko-
molyan megrendíthet bennünket? Le-
het, hogy Etiópia a huszadannyi GDP-
jével erõsebb, mint mi, hiszen ott több
mint 600 ezer menekült él? Létezik,
hogy az elõzmények, a terroristák gya-
lázatos tettei után nem tud a magyar
titkosszolgálat, a rendõrség felkészülni
belõlük? Ezt nem hiszem. Ha pedig a
más kultúra ilyen veszélyes, akkor mi is
azok vagyunk, ha Indiába, Japánba,
Hong Kongba készülünk, akár letele-
pedni? Ugye, nem kell ott tõlünk tarta-
ni, bár számukra idegen a kultúránk, és
dolgozva elvesszük a kenyerüket?
Vagy talán veszélyt jelent a több tízezer
kint élõ magyar Angliára nézve? Euró-
pában a védendõ közös keresztyén gyö-
kerekrõl beszélni az általunk létreho-
zott és folyamatosan növekvõ masszív
szekularizáció, a rohamosan ürülõ
templomok árnyékában jobb esetben is
a magunk mentegetése. Vajon attól
megerõsödne, élõvé válna a keresz-
tyénségünk, ha kikerülne innen min-
den muszlim vallású? Megtelnének a
templomok, virágzó hívõ közösségek
alakulnának, a papság, szerzetesség új-
ból vonzó hivatás lenne?
De ha a migráció nem megrendítõ ve-
szély, akkor mi végre a petíció? Aki
szervezi, így vagy úgy, de cinkosává
akarja tenni azokat, akik aláírják?
Vagy úgy gondoljuk (-ják), hogy az Eu-
rópai Bíróság, látva az aláírások töme-
gét, meggondolja magát, és nem az ér-
vényes jog és a lelkiismerete alapján
fog dönteni, hanem akár annak ellené-
ben?
És tessék mondani, milyen felszólítás
az, hogy védjük meg az országot? Talán
mert legázol a haláltól, a borzalmak
elõl gyermekével, családjával menekü-
lõ, és elpusztít minket? Aki ezt kitalál-
ta, élt már háborúban, tudja, hogy mi a
rettegés, a halálfélelem, a tartós, ideg-
tépõ szorongás, bizonytalanság?
És milyen alattomos mondat az, hogy
„Soha nem látott bevándorlási hullá-
mot indítottak Európa irányába”? Ki
indította? A tudjukkik, persze, Soro-
sék, mint minden baj okozói, csak ka-
csintani kell, nem is szükséges kimon-
dani, hogy kikrõl van szó, mert majd
megint jönnek, és tiltakoznak itt ne-
künk.
És milyen konzultációs eredményre hi-
vatkozik a petíció szerzõje? Arra, ame-
lyiknél nyolcból egy ember válaszolt?
Amelyiknél ilyen színvonalú kérdést
tettek fel nekem, hogy egyetértek-e az-
zal, hogy „a bevándorlás helyett inkább
a magyar családok és a születendõ gyer-
mekek támogatására van szükség”?
(Azt, aki ezt kigondolta, mondattá for-
málta, szívesen körbesétálnám, meg-
nézném magamnak, milyen ember le-
het vajon.) Mondják, a tömeget a 12

éves gyermek szintjén kell (?) megszó-
lítani. De ez a fele sincs annak, ez a
hatéves alatt van!

Rosszkedvû országban élünk. Mond-
hatom, bár magam nem tartom annak.
Mégis, bár eszemben sincs az ügy bár-
mely szintû szereplõjének jó szándékát
kétségbe vonni, valóban nem értem,
hogy miért kell minket a mostani hazai
hatalmi viszonyok mellett hiszterizál-
ni? Ki és milyen további politikai hasz-
not vár ettõl a kétes dicsõségû harctól?
Vagy nem tudunk a folytonos küzde-
lemben leállni, pedig momentán már se
ellenség, se veszély?

Nagyon úgy látom, hogy ha gyermeke-
ink, unokáink úgy harminc év távlatá-
ból visszatekintenek ezekre az idõkre,
lesz mit szégyellniük. Vajon a tanulsá-
gát majd levonják-e?

Két történet a végére: egy régi bur-
leszkfilmben az õrt álló katonának elfe-
lejtenek szólni, hogy a háborúnak vége,
haza lehet menni. Õ ezért rendületle-
nül jár le- s föl a posztján, mellette nö-
vekvõ halomban az üres konzervdo-
bozok, és ahol sarkon fordul, egyre mé-
lyebb gödröt lép ki. Már nem tudom,
mi lett a vége, ha hepiend, akkor nyil-
ván újra kezdõdik a harc, így a katona
élete ismét értelmet nyer.

A másik komolyabb: a Maros megyei
Bözödújfaluban évszázadokon át élt
együtt a római katolikus, az ortodox
vallású, az unitárius és a székely szom-
batosok közössége. Többnyire magya-
rok, de voltak köztük románok, cigá-
nyok is. Más volt a kultúrájuk, más Is-
tent hittek másként, más volt az élet-
formájuk is. „Politikusi szemmel”, ha
van ilyen, nekik gyûlölni kellett volna
egymást, kirekeszteni, legyõzni. Errõl
nem tudtak, így ha hagyták, és nem
uszították õket, éltek egymás mellett
szépen. A romlás nem belülrõl, hanem
kívülrõl tört rájuk: a székely szombato-
sok többségét 1944-ben zsidóként
Auschwitzba deportálták, ahol majd
mind megölték, a többiek a nyolcvanas
évekig élhettek házaikban. A Ceau-
sescu-féle falurombolás egy víztározó-
építés képében érte el Bözödújfalut. A
lakókat elköltöztették, az épületeket
elnyelte a víz. Az utolsó, a katolikus
templom tornya évekig a vízbõl kime-
redve, mint figyelmeztetõ ujj, mint tor-
zó, Gyilkos-tó fenyõcsonkja állt. Két
éve aztán leomlott az is. A pusztítás tö-
kéletesen sikerült. A hajdanvolt falu
szélén egy fal áll, rajta emléktábla,
amelyen az utolsó mondat ez: Legyen e
hely a vallásbéke helye és szimbóluma.

Merre tartasz, Magyarország?

Tisztelettel:
Dr. Dizseri András

U. i.: A levél megírása után történt a
kölni gyalázat, a minden bizonnyal túl-
nyomórészt migránsok erõszakoskodá-
sa. Mindaz, ami ott történt, a levél lé-
nyegi mondanivalóját nem érinti.
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Fehér boros, tejfölös
fokhagymakrémleves cipóban

Hozzávalók: 0,5 kg cipó, 1 db vöröshagy-
ma, 1 fej fokhagyma, fél póréhagyma, 2 db
újhagyma (zöldjével), 1 ek olívaolaj, 3 ek
vaj, 6 dl víz, 1 db marhahúsleves-kocka, 6
szál petrezselyem, só ízlés szerint, 2 kés-
hegynyi fehér bors, 1 késhegynyi õrölt fa-
héj, 12 szál snidling, 1 dl fehér bor, 1 dl
tejföl, 1 csapott ek finomliszt, 3 dkg trap-
pista sajt, 3 dkg gouda sajt.
A vöröshagymát, fokhagymát aprítjuk, a
póréhagymát és az újhagymát karikára
vágjuk. Egy edényben az olívaolajjal meg-
olvasztjuk a vajat, ezen megdinszteljük a
hagymát, felöntjük vízzel, belemorzsoljuk
a leveskockát, fûszerezzük. Amíg a leves
fõ, felaprítjuk a petrezselymet, felvágjuk a
snidlinget. A cipónak levágjuk a tetejét, a
belsejét kivájjuk, sütõben kicsit megsütjük.
Mikor a hagymák megpuhultak, beleönt-
jük a bort, a lisztes tejföllel elhabarjuk, be-
leszórjuk a petrezselymet, összekeverjük,
jól összerottyantjuk. A forró levest a cipó-
ba merjük, beleszórjuk a reszelt sajtot, az
újhagyma zöldjét és a snidlinget. Evés köz-
ben a levesbe tördeljük a cipó sapkáját.

Paradicsomos csirkemáj

Hozzávalók: 60 dkg csirkemáj, 1 nagy fej
vöröshagyma, 10 dkg paradicsompüré,
olaj, só, majoránna.
A vöröshagymát apró kockára vágjuk és
kevés olajon lepirítjuk. Hozzáadjuk a csir-
kemájat, sózzuk és megpirítjuk. Megszór-
juk majoránnával, és hozzáadjuk a paradi-
csompürét. Így pirítjuk rövid ideig, majd
felöntjük kevés vízzel, és megfõzzük benne
a májat. Petrezselymes krumplipürével,
vagy fõtt kockatésztával tálaljuk.

Sütõben sült tészta
tükörtojással

Hozzávalók: 500 g spagetti tészta, 1350 g
tejföl, 9 ek mustár, 9 ek majonéz, fûszer-
paprika ízlés szerint, só és bors ízlés sze-

rint, 50 dkg franciasaláta-alap, 140 g cse-
megekukorica, 40 dkg sonka, 20 dkg sajt
(reszelt), 4 db tojás, 1 ek napraforgóolaj.

A tésztát kifõzzük. A zöldségkeverékhez
hozzáadjuk a kukoricát és kis olajon meg-
pároljuk. A sonkát megpirítjuk. A tejföl-
bõl, a majonézbõl, a mustárból egy öntetet
csinálunk, majd ízlés szerint sóval, piros-
paprikával és borssal ízesítjük. Ebbe az ön-
tetbe beletesszük a zöldségkeveréket, jól
összekeverjük, majd ráöntjük a tésztára, és
úgy is jól összekeverjük. Fogunk egy tepsit,
és beleöntjük, majd a pirított sonkát el-
osztjuk a tetején, és megszórjuk a reszelt
sajttal, végül rátörjük a tojást. Sütõben
megsütjük.

Céklás, keserû
csokoládés süti

Hozzávalók: 20 dkg cékla, 1 csipet só, 3 db
tojás, 20 dkg nádcukor, 2 dl napraforgó-
olaj (vagy 2 dl olvasztott vaj), 20 dkg fi-
nomliszt, 1 tk sütõpor, 1 tk szódabikar-
bóna, 7 dkg cukrozatlan kakaópor, 10 dkg
csokoládé (legalább 60 %-os kakaótartal-
mú, keserû), 2 tk porcukor (a díszítéshez),
1 ek vaj (a forma kikenéséhez), 2 csapott
ek finomliszt (a forma kikenéséhez).

Hámozzuk meg a céklát, vágjuk apró dara-
bokra, és fõzzük puhára forrásban levõ,
sós vízben. Szûrjük le, hagyjuk kihûlni,
majd pürésítsük botmixerrel. Tegyük tál-
ba, adjuk hozzá a tojásokat, egy csipet sót
és a nádcukrot. Keverjük habosra, dolgoz-
zuk össze az olvasztott vajjal, vagy az olaj-
jal. Szitáljuk bele a lisztet, a sütõport, a
szódabikarbónát és a kakaóport. Végül
adjuk hozzá a felaprított csokoládét is, és
forgassuk össze. Simítsuk a masszát kivaja-
zott, kilisztezett kalácsformába, és süssük
a süteményt 40-60 percig 180 fokra elõme-
legített sütõben. Érdemes a süteményt tû-
próbával több helyen is ellenõrizni, mert
az olvadt csokoládé megtévesztõ lehet.
Hagyjuk kézmelegre kihûlni, szeleteljük
fel, majd tetszés szerint porcukorral meg-
hintve, vagy tejszínhabbal tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓ-
TÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös
csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint
az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.

Január 15., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: A
Violin zeneiskola karácsonyi koncertje (ism. 48p),
Vallások együttélése egykor és most 5-7. rész
(58p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 A sárbogár-
di testület 30 éves fennállásának ünnepe (55p), Or-
gonakoncert Alapon (68p), Sárbogárdi kórusok ka-
rácsonyi koncertje (80p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Január 16., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
Lapszemle 14.00 A sárbogárdi testület 30 éves
fennállásának ünnepe (55p), Orgonakoncert Ala-
pon (68p), Sárbogárdi kórusok karácsonyi koncert-
je (80p) 18.00 Lapszemle 19.00 Forster József lo-
vas szánja (13p), Karácsony a nyugdíjasoknál
(26p), Az alapi óvodások karácsonyi mûsora (ism.
17p), Karácsonyi Mészöly-gála (ism. 56p) 23.00 és
0.00 Lapszemle

Január 17., V: 7.00 Heti híradó 8.00 A sárbogárdi
testület 30 éves fennállásának ünnepe (55p), Orgo-
nakoncert Alapon (68p), Sárbogárdi kórusok kará-
csonyi koncertje (80p) 14.00 Forster József lovas
szánja (13p), Karácsony a nyugdíjasoknál (26p), Az
alapi óvodások karácsonyi mûsora (ism. 17p), Ka-
rácsonyi Mészöly-gála (ism. 56p) 18.00 Heti híradó
19.00 Hitélet: Vallások együttélése egykor és most
– befejezõ részek (30p), Ificafé: Kávéház a város
szélén (43p), Tamás mise: Borulj virágba! (66p)
23.00 és 0.00 Heti híradó

Január 18., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Vallá-
sok együttélése egykor és most – befejezõ részek
(30p), Ificafé: Kávéház a város szélén (43p), Tamás
mise: Borulj virágba! (66p) 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 6. Tánckavalkád (ism. 97p), Karácsony
ünnepe Cecén (59p), Katolikus karácsony Sár-
szentmiklóson (58p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Január 19., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Felolvasás a II. világháború
leveleibõl (ism. 83p), A Kossuth iskola karácsonyi
mûsora (56p), Falukarácsony Alapon (75p) 23.00
és 0.00 Heti híradó

Január 20., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 6. Tánc-
kavalkád (ism. 97p), Karácsony ünnepe Cecén
(59p), Katolikus karácsony Sárszentmiklóson (58p)
13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle

Január 21., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Vallások együtt-
élése egykor és most – befejezõ részek (30p),
Ificafé: Kávéház a város szélén (43p), Tamás mise:
Borulj virágba! (66p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó meg-
tekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogar-
ditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsor-
változásról a képújság futószövegében adunk tájé-
koztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körül-
belül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntart-
juk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidé-
ke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel,
kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

Péntekre virradó éjszaka egy csapadékzóna
délnyugat felõl az ország fölé húzódik, így
egyre többfelé várható csapadék: északon

jellemzõen havazás, délebbre esõ, havas esõ. A fagypont körüli hõmérsékletek miatt ke-
vés helyen marad meg a szilárd halmazállapotú csapadék. Ahol megmarad, ott vizes, ta-
padó hó lesz a jellemzõ. Pénteken napközben nyugat felõl szakadozni kezd a felhõzet,
felhõátvonulások várhatók több-kevesebb napsütéssel. Az északnyugati szél megélén-
kül, helyenként megerõsödik. A Tiszántúlon tart ki a legtovább a csapadék, ott még
többfelé lehet kisebb havazás, havas esõ. A hétvégén változóan felhõs idõ várható, szom-
baton és vasárnap itt-ott egy-egy futó hózáporral. A hétvégén a Balkán-félszigetet egy
mediterrán ciklon szórja meg jelentõs mennyiségû hóval, ennek felhõzete hazánk fölé is
elér, de csapadék legfeljebb a déli határszélen hószállingózás formájában jelentkezhet.
Megerõsödik, különösen vasárnap többfelé viharossá fokozódik az északi, északnyugati
szél, ezzel pedig hideg, sarkvidéki eredetû levegõ árasztja el az országot. Szombaton még
csak az éjjelek, vasárnaptól viszont már a nappalok is országszerte fagypont alatt marad-
nak, sõt vasárnaptól a kevésbé szeles, havas tájakon akár -15 fok körüli minimumok is
lehetnek.

www.metnet.hu

Heti idõjárás

MÛSORA
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Csak a büntetõk
döntöttek

Simontornyán nyolc futballcsapat vetélkedett az újévi
kupán. A Fejér megyei alakulatok (Cece, Sárszentmik-
lós, Mezõszilas) jól helytálltak. Menyhárt Tamás edzõ
vezetésével a Cece egész nap jól teljesített és veretlen
maradt. Hatalmas izgalmak közepette büntetõlövések
döntöttek az I. helyezésrõl, a párharc csak a 12. körben
dõlt el a Tolnanémedi javára.

Varga László

HIRDETMÉNY
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2016. évi ütemezés szerint
a KÉMÉNY Zrt. munkatársai a kéményseprõ-ipari közszolgáltatási tevékeny-
séget (kémények ellenõrzése, tisztítása) a közigazgatási területünkön
Pusztaegres városrészen 2016. január 5. napján megkezdték és azt követõen
folyamatosan végzik. A közszolgáltatás során a kémények rendszeres felül-
vizsgálata, tisztítása, illetve minden egyéb szükséges beavatkozás az élet- és
vagyonvédelem érdekében történik.
A kéményseprõk minden évben – kéménytípustól függõen – egyszer, szük-
ség esetén többször ellenõrzik és tisztítják a kéményeket.
Az elmúlt években a nem megfelelõ állapotú tüzelõberendezések és kémé-
nyek miatt az anyagi károk mellett sajnos több esetben következett be halál-
lal végzõdõ tragédia.
A tevékenységet szabályozó, a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló
2012. évi XC. törvényben, valamint a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás el-
látásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM-rendeletben elõ-
írtak alapján a közszolgáltatás igénybevétele kötelezõ.
Fentiekre tekintettel kéri a szolgáltató a lakóházas ingatlanok tulajdonosait,
használóit és kezelõit, hogy a KÉMÉNY Zrt. munkatársaiként megjelenõ sze-

mélyek – személyazonosságuk hiteles és meggyõzõ igazolását követõen –
zökkenõmentes feladatellátását szíveskedjenek biztosítani.

A feladat ellátása során a kéményseprõ minden használatban lévõ, illetve
tartalékkéményt tüzetesen megvizsgál. A vizsgálat során ellenõrzi a kémé-
nyek állapotát, a szükséges tartozékok meglétét és azok megfelelõsségét.
Amennyiben a kéményben a megfelelõ mûködést korlátozó anyag található,
azt a kéményseprõ a rendelkezésére álló eszközökkel megkísérli eltávolítani.
A munkavégzés során tapasztaltakról, illetve a legfontosabb tudnivalókról a
kéményseprõ a helyszínen írásban és szóban köteles tájékoztatni az ingatlan-
tulajdonosokat. A közszolgáltatással kapcsolatban felmerülõ esetleges ész-
revételeket a már jelzett címen és a következõ elérhetõségeken lehet meg-
tenni a Kémény Zrt. felé:

Telefon: 06 (22) 550 100, tTelefax: 06 (22) 550 162

E-mail: kemenyzrt@kemenyzrt.hu

Ügyfélfogadás: hétfõn 8.00–12.00, szerdán 7.00–19.00,
pénteken 8.00–11.00 óráig.

A közszolgáltatóval történõ szíves együttmûködésüket elõre is köszönöm.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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BOGÁRD és VIDÉKE városi
teremlabdarúgó-bajnokság

A mérkõzéseket vezette: Tóth I.

Bogárd Junior–Spuri
1:4 (0:3)

Bogárd Junior: Farkas I. – Grigóliát, Oláh,
Farkas III., Bakó.
Csere: Varga, Szakács, Láng, László.
Spuri: Kiszl – Imre, Bereczki, Huszár,
Kiss.
Csere: Banda, Bozsoki, Fésû, Kristóf, Zám-
bó.
1-2. perc: Kiszl kapusteljesítményét tesz-
telték a Bogárd játékosai. 3. perc: Bereczki
lõtt kapu fölé. 4. perc: Imre lövése vágó-
dott le a védõkrõl. 5. perc: Bakó lövése ke-
rülte el a kaput. Oláh lövését Kiszl bravúr-
ral védte. 6. perc: Oláh lövése megint Kiszl
kezében halt el. Mezõnyjáték folyt a pá-
lyán, nem forogtak veszélyben a kapuk! 11.
perc: Farkas III. közeli lövését Kiszl ki-
ütötte a mezõnybe. 12. perc: Fésû találatá-
val vezet a Spuri, 0:1. 13. perc: Bakó lövé-
sét Kiszl szögletre ütötte. 15. perc: Farkas
III. lövése Imrén pattant meg, erejét vesz-
tette, így könnyû zsákmány lett Kiszlnek.
17. perc: szöglerúgás után nem figyeltek
Kristófra, aki kapásból továbbította kapu-
ba a labdát, 0:2. 19. perc: Fésû kicselezte
Farkas I.-et és az üres kapuba lõtt, 0:3. 21.
perc: kezdés után Zámbó egyedül ment a
kapura, lövése megakadt a hosszú alsóban,
0:4. 23. perc: Banda lövése alig ment kapu
mellé. 24. perc: Bakó perdítése Kiszlben
akadt el. 28. perc: Bereczki lövését Varga
lábbal hárította. 29. perc: szépített a Bo-
gárd Bakó révén, 1:4. 33. perc: Fésû lõtt ka-
pu mellé. Farkas III. magasan emelt kapu
fölé. 37. perc: Banda lövését védte Varga.
38. perc: Kiss hatalmas kapufát lõtt.
A jobban koncentráló és gólra törõbben
játszó Spuri megérdemelten zsebelte be a
három pontot.
Piros lap: Bakó 2.
Góllövõk: Bakó ill. Fésû 2, Kristóf, Zám-
bó.

Extrém–
Sárkeresztúr Kike

9:6 (4:4)

Extrém: Németh – Dévényi, Huszár Cs.,
Baki, Horváth T.
Csere: Horváth D., Huszár Z., Pálinkás.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár, Börön-
di, Szauervein G., Jancski.
Csere: Lencsés, Rácz.

2. perc: Huszár Cs. lövését Visi szögletre
ütötte. A szöglet elvégzése után a labda
Huszár Cs. elé került, perdítése épphogy
becsurgott a kapuba, 1:0. 5. perc: Kulcsár
lövése védhetetlenül került a kapuba, 1:1.
6. perc: Böröndi nem cécózott, lõtt és már-
is 1:2. 10. perc: Horváth D. átadásából
Horváth T. egyenlített, 2:2. 12. perc: Pálin-
kás váratlanul lövésre szánta el magát és a
labda a meglepett Visi mellett a kapuban
kötött ki, 3:2. 14. perc: Jancski nagy hely-
zetben kapu fölé perdített. 15. perc: a lel-
kesen játszó Szauervein használta ki az
adódó lehetõséget és máris 3:3. 16. perc:
Horváth D. szerezte meg ismét a vezetést,
4:3. 19. perc: Szauervein egyenlített, 4:4.
22. perc: Jancski közeli lövését védte Né-
meth. 24. perc: Németh kidobását Huszár
Cs. fejelte kapu fölé, nagyon szép jelenet
volt! 25. perc: Pálinkás alig lõtt a kapu mel-
lé. Jancski lövését Németh lábbal hárítot-
ta. 28. perc: Szauervein megint megszerez-
te a vezetést csapatának, 4:5. 27. perc:
Böröndi két lövését védte Németh. 30.
perc: szögletrúgás után megint nem figyel-
tek Szauerveinre, aki növelte az elõnyt,
4:6. Kezdés után Horváth D. szépített, 5:6.
32. perc: Horváth T. egyenlített, 6:6. 34.
perc: Baki találatával 7:6. 37. perc: Dévé-
nyi adta el a labdát, de nem tudtak élni a
felkínált lehetõséggel. 39. perc: Pálinkás
nagyon eltalált lövésével szemben Visi te-
hetetlen, 8:6. 40. perc: Dévényi állította be
a végeredményt, 9:6.
Igazi kispályás foci, sok góllal tarkítva!
Mindkét csapatnak van min elgondolkod-
ni, nem a rúgott, hanem a kapott gólok te-
kintetében!
Sárga lap: Huszár Cs.
Piros lap: Horváth D.
Góllövõk: Huszár Cs., Horváth T. 2, Pálin-
kás 2, Horváth D. 2, Baki, Dévényi ill. Kul-
csár, Böröndi, Szauervein 4.

Szelence Kamionmosó–
Twister Galaxy 2:5 (1:1)

Szelence Kamionmosó: Szilágyi – Nagy,
Gilány, Zab D., Száva.
Csere: Kliszki, Zab Sz.
Twister Galaxy: Bognár – Szántó, Szabó,
Barabás, Lakatos.
Csere: Balogh, Kaló és a „gyöngyszem” Kil-
ler.
3. perc: Zab D. került helyzetbe, lövése
Bognárról kipattant Zab elé, másodszorra
a labda elakadt Bognárban. Barabás men-
tett szögletre Zab elõl. 5. perc: Nagy lövé-

sébe Szántó lépett bele. 6. perc: Szabó lö-
vése Szilágyiról a mezõnybe vágódott. 9.
perc: Zab D. lövése Bognárról ment szög-
letre. 10. perc: Szilágyi csak nézte a labdát,
amely alig ment mellé. 11. perc: Szabó tá-
volról kapu mellé lõtt. 13. perc: megint
Szabó! Perdítése kapu mellé ment. 15.
perc: Lakatos okosan gurított a kapuba,
0:1. 16. perc: Zab D. helyzete kimaradt. A
másik oldalon Szabó a kapufát találta teli-
be. 20. perc: Száva kicselezte Szántót és
higgadtan helyezett a kapuba, 1:1. 21. perc:
Lakatos kiszorított helyzetben nem találta
el a kaput. 22. perc: ártatlan helyzetben
Szabó a saját kapujába rúgta a labdát, 2:1.
Szorongatott a Twister! 26. perc: Barabás
a kapufát találta el. 27. perc: szöglet után
Lakatos egyenlített, 2:2. 28. perc: Szabó
buktatta Zab D.-t. A szabadrúgást elpus-
kázták. 32. perc: Szabó lõtt kapu fölé. 33.
perc: Szabó perdítését Szilágyi üggyel-baj-
jal hárítja. Killer csárdást lejtett, a labda
meg kigurult az alapvonalon kívülre! Hej,
betyárok, betyárok! 35. perc: Zab D. lövé-
sét Bognár szögletre tenyerelte. 36. perc:
Szántó feledtette hibáját, lövése megakadt
a kapuba, 2:3. 38. perc: Szabó lövése Szil-
ágyiról Kaló elé került, aki nagy nehezen a
kapuba pofozta, 2:4. 39. perc: Lakatos állí-
totta be a végeredményt, 2:5.

Nehezen adta meg magát a Szelence, amíg
erõvel bírták! Idény eleji formában játszott
a Twister!

Góllövõk: Száva, Szabó öngól ill. Lakatos
3, Szántó, Kaló.

A Sárszentmiklós Öfi–FDL Kft. mérkõzés
elmaradt, a versenykiírás szerint a három
pontot 5:0 eredménnyel az FDL Kft. csa-
pat javára igazoljuk.

Tabella:

1. Twister Galaxy 8 6 2 - 47:17 20
2. Extrém 8 6 2 - 46:14 20
3. FDL Kft. 8 5 2 1 44:14 17
4. Sárkeresztúr Kike 8 4 - 4 25:37 12
5. Sárszentmiklós Öfi 8 3 - 5 23:34 9
6. Spuri 8 3 - 5 18:29 9
7. Szelence Kamionmosó 8 1 1 6 17:43 4
8. Bogárd Junior 8 - 1 7 23:55 1

Góllövõlista:

1. Bor József, FDL Kft.; Horváth T., Ext-
rém 16-16 gól.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

Szilveszteri kupa
A hagyományokhoz híven – egy év kihagyás után – 2015-ben meg-
rendezésre került Rehák Tamás és Boros Benjamin szervezésé-
ben a Mészöly Géza Általános Iskola tornatermében a futball
szerelmesei számára a Szilveszter Kupa.
12 csapat nevezett a villámtornára, mely sorsolás után 3x4 cso-
portra oszlott.

„A” csoport: „B” csoport „C” csoport
1. Nyomató FC 1. Babszedõk 1. Szenvedély
2. Alap 2. Káloz 2. Black and White
3. Fast Fox 3. Elit Alakulat 3. Legendás SE
4. LSC Sárbogárd 4. FDL Kft. 4. Szelence

Ászok Ásza Kamionmosó

A játékidõ 1x20 perc volt, melyet körmérkõzés formájában dön-
töttek el a csapatok a következõk szerint: egymás elleni ered-
mény, gólkülönbség, több rúgott gól.
A felsorakozott csapatok mérkõzéseinek sorát dr. Sükösd Tamás
polgármester nyitotta meg, jó játékot, jó sportolást és kellemes
idõtöltést kívánva.
A tornán díjazva lett az elsõ három helyezett csapat, a legjobb ka-
pus, a legjobb mezõnyjátékos és a gólkirály serleg, érem, oklevél
és egy üveg pezsgõ formájában.

Eredmények
1. Nyomató FC–Alap 3:2
2. Fast Fox–LSC Sárbogárd 1:1
3. Babszedõk–Káloz 0:2
4. Elit Alakulat–FDL Kft. Ászok Ásza 0:2
5. Fast Fox–Nyomató FC 3:4
6. LSC Sárbogárd–Alap 3:0
7. Babszedõk–Elit Alakulat 2:1
8. Káloz–FDL Kft. Ászok Ásza 1:0
9. Alap–Fast Fox 1:5
10. Nyomató FC–LSC Sárbogárd 1:1
11. Szenvedély–Black and White 7:0
12. Legendás FC–Szelence Kamionmosó 7:0
13. Káloz–Elit Alakulat 6:3
14. Legendás FC–Szenvedély 0:0
15. Black and White–Szelence Kamionmosó 1:3
16. FDL Kft. Ászok Ásza–Babszedõk 0:0
17. Black and White–Legendás FC 3:4
18. Szenvedély–Szelence Kamionmosó 0:2

Az elõdöntõbe jutásért:
1. Nyomató FC–FDL Kft. Ászok Ásza 0:0,

büntetõkkel 2:0
2. Káloz–Fast Fox 2:4
3. Legendás FC–LSC Sárbogárd 3:1
4. Szenvedély–Babszedõk 4:0

Elõdöntõk:
1. Nyomató FC–Fast Fox 1:3
2. Legendás FC–Szenvedély 3:4

III. helyért:
Nyomató FC–Legendás FC 5:4

I-II. helyért:
Szenvedély–Fast Fox 2:1

A torna legjobb kapusa: Barabás József – Legendás FC. A torna
legjobb játékosa: Boros Benjamin – Szenvedély. A torna gólkirá-
lya: Huszár Dávid – Nyomató FC.

Ragyogó, sportszerû mérkõzéseket játszottak a csapatok!
A kupát, érmeket, oklevelet, pezsgõt dr. Sükösd Tamás és Rehák
Sándor adták át a csapatoknak, a különdíjasoknak. Boldog új évet
kívánva búcsúztak, megköszönve, hogy jelenlétükkel emelték a
torna színvonalát.
Jövõre ugyanitt, vagy tán máshol, az új sportcsarnokban?!

Gróf Ferenc
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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

SÁRSZENTÁGOTÁRA TANÍTÓT FELVESZÜNK
06 30 602 9103

OMV TÖLTÕÁLLOMÁS Dunaújvárosnál
NÕI ÉS FÉRFI MUNKATÁRSAT KERES.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a sárbogárdi OMV kútnál.

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK: a Bogárdi TV-ben is látható!
Redõnyös. 06 (30) 966 8446

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

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

Hízók eladók, nagysúlyúak 350 Ft/kg. 06 (25)
460 278

Személyautó és utánfutó bérlése hosszú és
rövid távra 06 (70) 526 3606

A Neszebár Utazási Iroda Sárbogárdról két 4
napos utat szervez Erdélybe. Július 18-tól
Moldvába, augusztus 15-tõl Székelyföldre.
Telefon: 06 (70) 3341 611

Autószerelõt keresek hosszú távú munkára.
06 (70) 526 3606 (3261227)

Tévé hangolása, beállítása 06 (20) 3984 762
(3261224)

1 db 200 kg körüli hízó eladó. 06 (25) 463 409,
Sávoly köz 16. (3261225)

Szántóföldet, rétet vásárolnék, bérelnék. 06
(30) 569 6870 (3261338)

Albérletet keresek 06 (30) 846 1810

Farsangi jelmezek kölcsönzése. Sárbogárd,
Ady Endre út 149. szám alatt (OTP-vel szem-
ben).

Építési telkek eladók. Sárbogárd, Bethlen Gá-
bor u. Érdeklõdni: 06 (25) 460 615 (3261299)

APRÓHIRDETÉSEK

Dunaújváros és környékérõl
keresünk azonnali kezdéssel

gyakorlattal rendelkezõ

KÕMÛVES
munkatársakat.

Érdeklõdni:
munkanapokon 8-16 óráig

a 06 (30) 385 5617-es
telefonszámon lehet.

KONCERT-
LÁTOGATÁS

A Bogárd-Dal Egyesület autóbuszos
koncertlátogatásra hívja az érdeklõdõ-
ket Budapestre a Mûvészetek Palotájá-
ba a következõ elõadásokra:

2016. április 28. (csütörtök) 19.30

Rachmaninov: Vocalise

II. (c-moll) zongoraverseny

Dvorak: VIII. (G-dúr) szimfónia

Közremûködik: Kocsis Zoltán

Vezényel: Takács-Nagy Gábor

2016. május 13. (péntek) 19.30

Opera-gálaest Fekete Attilával

Vezényel: Kesselyák Gergely

Jelentkezési határidõ: január 22.

Telefon: 06 (25) 460 244, 06 (70) 771
2653, 06 (30) 532 2757

Bogárd-Dal Egyesület

Felhívás a leendõ kisgimnazistákhoz
A 2020-ban érettségizõ diákok már csak akkor jelentkezhetnek felsõoktatási intéz-
ménybe, ha középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek, és emelt szintû érettségi vizsgát
is tesznek.
A nyolcosztályos gimnázium ideális képzési forma azoknak a diákoknak, akik a felsõ-
oktatásban kívánják folytatni tanulmányaikat.
Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ, vagy a honlapról letölthetõ.
Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja: 2016. január 16. 10.00 óra.

Látogasson el honlapunkra is: www.psg.hu

Köszönjük
TESCO Sárbogárd!

Iskolánk mindig nagy gondot fordít arra, hogy
tanítványai minél szebb, esztétikusabb környe-
zetben tölthessék mindennapjaikat. Minden év-
ben törekszünk a megújulásra, a kreatív díszí-
tésre. Pedagógusaink sokat tesznek azért, hogy
ez mindig újszerû és ízléses legyen.
Ezúton köszönjük a sárbogárdi TESCO áruház
vezetõjének, egykori tanítványainknak és szü-
lõknek, hogy mindig gondolnak iskolánkra és
dekorációs kellékekkel támogatják intézmé-
nyünk szépítését!

Mészöly Géza Általános Iskola
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25. Szilveszter kupa kosárlabdatorna
Az esztendõ utolsó kosaras eseményére is-
mét szép számmal érkeztek a kosárlabdát
kedvelõk.
Már kora reggel lázas munkálatok folytak
a sárszentmiklósi iskola tornatermében,
mely otthont adott a rendezvénynek. Elõ-
kerültek a zsákokból a labdák, helyére ke-
rült a jegyzõkönyvvezetõ-asztal, és besze-
relték a bakelitlejátszókat is megszokott
helyükre. Igazi kosarasdalok szóltak egész
nap.
Nyolc csapat nevezett, hét kivétel nélkül
korábban is szerepelt a tornák valamelyi-
kén. A nyolcadik nagy örömünkre a Sárbo-
gárd KC fiataljait is összefogó „A gyûrûk
ura” csapat volt.
Mint minden évben, két csoportmeccs
után következett az ünnepélyes megnyitó.
Ekkora már a vidéki versenyzõk is megér-
keztek.
Megnyitó beszédében dr. Sükösd Tamás
polgármester méltatta a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkezõ eseményt, a mindig jó
hangulatot, a színvonalas mérkõzéseket.
Megemlékeztünk a kosárlabda sportág he-
lyi emblematikus személyeirõl, csapattár-
sainkról, akik már nem lehetnek közöt-
tünk.
A hely szûkössége okán szóba került egy
nagyobb csarnok igénye, mint korábban az

öt évvel ezelõtti kupán is… Bízunk benne,
hogy nem kell még öt évet várni, hogy meg-
valósuljon a projekt.
A kupa lebonyolítása során ügyeltünk ar-
ra, hogy sok csoportmérkõzés legyen, így a
nevezett csapatok minél több játéklehetõ-
séget kapjanak. A kupa ezen része egészen
délután három óráig tartott, amikor a há-
rompontos-dobóverseny selejtezõi vették
kezdetüket. Összesen tizennyolc játékos
nevezett be. Mindenkinek 9 dobásra volt
lehetõsége, amelybõl 4-4 találatot sikerült
elérnie négy dobónak, de a második kör-
ben csak egy volt az, aki meg tudta ismétel-
ni elsõ körös teljesítményét, így Máté
Krisztián nyerte meg a versenyt.
Következtek a keresztbejátszások a döntõ-
be jutásért, majd a bronzmeccs és a döntõ.
Aki kilátogatott, az feltétlenül jól érezte
magát a közönségszórakoztató megoldá-
sokon, egyes játékelemeken, csapatjáté-
kon. Akik hazalátogattak Sárbogárdra, ré-
gi ismerõsökkel, barátokkal elevenítették
fel fiatalkori emlékeiket.
Tartalmas sikeredett a nap. Szokták mon-
dani: „A foglalkozás elérte a célját!”
Az eredményhirdetésre felsorakozott csa-
patok sportszerûen gratuláltak a díjazot-
taknak. Majd Fekete László, a Fejér Me-
gyei Kosárlabda Szövetség vezetõségi tag-

ja is elismerõen nyilatkozott a szervezõk
felé.

Az eredmények:

1. Bombers, 2. Vasöntöde, 3. Konstruktor,
4. Dunaújvárosi Sárkányok, 5. Lelle-
feeling, A gyûrûk ura, Hétfõ este, Arany-
ifjak.

A legjobb játékos: Fekete Csaba.

A legjobb sárbogárdi utánpótlás játékos:
Gödör Marcell.

A hárompontos-dobóverseny gyõztese:
Máté Krisztián.

(Az utánpótlásedzések folytatódnak a Mé-
szöly suli tornacsarnokában, hétfõn és
szerdán 17.00 órai kezdettel.)

Sárbogárdi Kosárlabda Club Egyesület
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PontVelem
a Cecei Általános Iskolában

Alig kezdõdött el a 2016-os esztendõ,
máris elkezdõdtek a programok a ce-
cei iskolában.
A havazás és a tél örömei mellett egy
kicsit a szellemet és a pénzügyi isme-
reteket is igyekeztek aktivizálni a pe-
dagógusok, amikor január 6-án fogad-
ták a PontVelem csapatát, akik pénz-
ügyi tapasztalatokat igyekeztek átadni
az alsó és felsõ tagozatos diákoknak
egyaránt.
A program során a projektben résztve-
võ trénerek egy alsó tagozatos és egy
felsõ tagozatos csoportnak tartottak
felkészítõ, interaktív foglalkozásokat.
A mi esetünkben a 3. a és b osztályo-
soknak, valamint a 8. b osztályosok-
nak, majd a 4. b és 6. a és b osztályo-
soknak egy idõben.
Ezt követõen az iskola aulájában berendeztek egy játszóházat, ahol érdekes fel-
adatokkal igyekeztek felkelteni a diákok érdeklõdését. Szókereséssel, nagy-
méretû puzzle összeállításával, papírpénzek elemezgetésével, azonosság-ke-
reséssel stb. igyekeztek a diákokat lekötni. A forgószínpadszerûen végzett fel-
adatokon az egész alsó tagozat részt vett, és nagyon élvezték a változatos fel-
adatokat, amik minden korosztálynak érdekesek voltak.
A csapat tagja pályázati forrásból valósítják meg tevékenységüket, és ingye-
nesen érkeztek hozzánk, amit nagyon köszönünk! A záró beszélgetés során el-
mondták, hogy több ilyen projekttémájuk is van, pl. a szelektív hulladékgyûj-
tés, amivel szintén szívesen mennek oktatási intézményekbe, hogy bõvítsék a
diákok ismereteit, tevékenységközpontúan, más aspektusból, sok-sok érde-
kes eszközzel támogatva a célkitûzéseket.

Szabóné Várady Katalin igh.


