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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Jégen
Bátyám csúszkálni hívott minket Örs-
pusztára, a zsilip melletti egyik tóra a hét-
végén. Már kezdett esteledni, ezért csak
egy órácskát töltöttünk a jégen, de ez idõ
alatt is több csodában részesülhettünk.
Megérkezésünkkor a lurkók – nyitva hagy-
va a kocsi ajtaját – gyorsan kiröppentek.
Ám közben egy kismadár beröppent! Az
autóban repdesett ijedten, míg ki nem en-
gedtük.
Szeretek korcsolyázni a jégen, ám tavakon
van bennem egy kis félelem. Kiszolgálta-
tottnak érzem magam a természet kiszá-
míthatatlan elemeivel és nagyságával
szemben. Ehhez most hozzájárult az is,
hogy egészen más volt a lassan ránk boruló
sötét, mint a városban. A hold felhõkön át-
tetszõ derengésében a hó sejtelmes lidérc-
fényként világított. Hanghatásként a teret
a vadludak és a tóvilág élõlényeinek egyre
hangosabb csacsogása töltötte meg. Mégis
volt ebben a „veszedelmesben” valami
vonzó, fogva tartó szépség és otthonosság-
érzés.

Itt ez az amarillisz, ami a tavasz hírnöke-
ként Isztl Laci bácsiéknál nyílt ki. Ez is a
„félelmetes” természet: egy egyszerû
hagyma szülötte.
Az élet apró csodáinak nevezzük ezeket a
jelenéseket. Valóban parányiak lenné-
nek? Vagy csak a mi grandiózus törekvé-
sünk mellett törpülnek el? Lényegünkben
egyek vagyunk.

Hargitai–Kiss Virág

Zita, avagy
hiphop
szuperszonikusan

Jeles vendégek meséltekJeles vendégek meséltek
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N A P L Ó
Január 22-én, pénteken tartotta soros ülését a sárbogárdi képvi-
selõ-testület 10 fõvel.
Dr. Sükösd Tamás polgármester az ülés elején elmondta, hogy az
A típusú Bursa pályázatok elbírálásra kerültek, mindegyiket tud-
ták támogatni. Az elmúlt idõszak eseményei között említett több
olyan rendezvényt, ahol meggyõzõdhettünk arról, milyen sok te-
hetséges gyerek jár a sárbogárdi iskolákba. A Hantos–Nagylók–
Sárbogárd hármasa által kialakításra kerülõ családsegítõ központ
felújítása – amirõl az elõzõ testületi ülésen esett szó – nagyrészt
befejezõdött az önkormányzat saját brigádjával, a számítástech-
nikai rendszer kiépítése ugyancsak belsõ munkatárssal zajlik. A
polgármester évértékelõt tartott a Vörösmarty rádióban – a szer-
kesztõ vállalása ugyanis a térség és Sárbogárd népszerûsítése. Kö-
szönetét fejezte ki a Cothec és az Eurest felé, akiknek profi segít-
ségével, támogatásával a szeretetkarácsonyon számos gyermeket
tudtak megajándékozni. Ellenõrzés volt közmunkát érintõen –
megfeleltek minden vonatkozásban. Az Euresttel egyeztettek,
hogy milyen terményeket állítsanak elõ közmunkában, amit a
közétkeztetést ellátó cég fel tud használni. A Nemzeti Fejlesztési
Programirodánál is jártak a vízminõség-javító pályázat vonatko-
zásában, ami Pusztaegrest és Sárhatvant érinti. A pályázatot
2017-ig szükséges lesz befejezni, hogy ne legyen ellenük eljárás.
Úgy tûnik, ez is célegyenesbe fordul. Érvényes tervek vannak, és
az elsõ fordulót meg tudták csinálni.

Költségvetési irányelvek
Tárgyaltak a február 15-éig kötelezõen benyújtandó költségve-
tésrõl. Mint azt a polgármester elmondta: az alapvetõ elvek nem
változnak. Elsõdleges, hogy minden megkezdett programot ha-
táridõben be tudjanak fejezni, és minden kötelezettségüket telje-
sítsék. Továbbra is a helyi iparûzési adó valamint a gépjármûadó
helyben maradó 40 %-a számít jelentõs bevételnek, a többi bevé-
tel nem jelentõs. Az önkormányzatokat adóerõképesség szem-
pontjából sorolják be – Sárbogárd kifejezetten a gyenge kategóri-
ába tartozik. Ez nem róható fel sem a polgároknak, sem a testület-
nek, mivel számos egyéb, például gazdasági körülménybõl fakad.
Takarékosan igyekeznek megtervezni a költségvetést minden év-
ben. Az étkezési díjak emelkedni fognak, és mivel a közalkalma-
zottaknál régóta nem volt fejlesztésre lehetõség, havi 5.000 Ft
cafetériát terveztek számukra, mert megérdemlik. A köztisztvise-
lõk tekintetében egyhavi illetmény marad, mert 2006 óta nem vál-
tozott az illetmény, és 2016-ban az életpályamodell csak a járási

hivatalban dolgozókat érinti. Az egy fõre jutó feladat viszont nem
lett kevesebb. A dologi kiadásokat a tavalyi szinten tervezték. Re-
mélhetõleg a nemrég lezajlott intézmény-energetikai beruházá-
sok eredményeképpen csökkennek az energiaköltségek. Van,
ahol már most 60 %-kal kevesebb gáz fogyott, mint tavaly ugyan-
ekkor. Ez olyan tétel, ami jelentõs megtakarításhoz vezet várha-
tóan. A karbantartásokat saját forrásból végzik, a fejlesztéseket
pedig külsõ forrásból. A Fenyõ utcában van még néhány eladó
telke az önkormányzatnak, ahová megrendelték a gázvezeték ki-
építését. A kiadások és bevételek közötti különbözet fedezete a
fejlesztési hitel, illetve a pénzmaradvány.
Szilveszterné Nyuli Ilona méltánytalanul kevésnek tartja a Bursa
pályázatra elkülönített keretet, ezzel szemben a városi ünnepekre
a 8 millió Ft busás összeg.
Dr. Sükösd: Mivel 30 éves a város, ezért a Bogárdi Napoknak job-
ban megadnánk a módját. Errõl lesz majd elõterjesztés, részletes
programtervvel, amihez az elõzetes egyeztetések megtörténtek
Horváth István szakmai segítségével. A Bursa-pályázatnak van-
nak korlátai – amit mi adunk, annyit tesz hozzá az alapítvány is.
Kötött a rendszer, ezért szélesebb körre nem tudjuk húzni.
Szilveszterné: 3.000 Ft egy gyereknek nagyon kevés.
Dr. Sükösd: 5.000 Ft a maximum, ami adható. Ha mi 3.000 Ft-ot
adunk, akkor a Bursa alapítvány ugyancsak 3.000 Ft-ot tesz hozzá,
az 6.000 Ft összesen, és van megyei Bursa-pályázat is, amin lehet
indulni. Eddig is elég volt a meghatározott keret.

Megújul a település-fejlesztési
koncepció

Dr. Sükösd: Minden településnek kell rendelkeznie településfej-
lesztési koncepcióval, helyi építési szabályzattal és településszer-
kezeti tervvel. Ezeket 10 évente szükséges felülvizsgálni. Akinek
nem volt ilyen, az 2018-ig pótolhatja. Ha ezt nem teszi, akkor a
merev országos szabályt kell alkalmaznia. Sárbogárd településfej-
lesztési koncepciójának megújítását a KASIB Mérnöki Iroda vé-
gezte, akik 10 éve elkészítették azt. Náluk olcsóbb ajánlatot nem
tudott volna senki adni, mert az övék a szellemi termék. Fontos,
hogy mindenki, aki szeretné, hogy a helyi építési szabályozó meg-
változzon, az most adja elõ az igényeit, mert közelít a 20 millió
Ft-hoz a globális felülvizsgálat, az egyéni pedig arányaiban még
drágább. Komoly eljárási díjak vannak, mindenféle szervezetet be
kell vonni.
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Békési József kolléga legalább két évig gyûjtötte a lakossági igé-
nyeket. A KASIB komoly egyeztetést folytatott, az egyedi igé-
nyekkel jelentkezõkkel külön leültek, és mindenki elégedetten
állt fel az asztaltól. Még nincs késõ, de már korán sincs. Meg fo-
gunk indulni a szakhatósági egyeztetés felé. A megnyíló pályázati
források vonatkozásában fontos, hogy tartalmazzák a szabályo-
zók azokat az elemeket, amiket pályázati forrásból fejleszteni
akarunk. Ide kell még felfûzni az (egykori nevén) Integrált Város-
fejlesztési Stratégiát is, ami meg is történt, de megváltozott az el-
nevezés és a követelményrendszer. Megjelent egy pályázati for-
rás, amibõl ennek elkészítése megoldható, és ami 5 millió forint
körüli összeg.

Illetmények
A köztisztviselõk illetménykiegészítésérõl is hoztak döntést a vá-
rosatyák, melynek mértéke felsõfokú végzettség esetén az alapil-
letmény (38.650 Ft) 30 %-a, középfokú végzettség esetén az alap-
illetmény 20 %-a.
A polgármester cafetériája változatlanul 193.250 Ft marad. En-
nek mértékét kormányrendelet szabályozza, miszerint a keret-
összeg nem lehet kisebb az alapilletmény ötszörösénél. A polgár-
mester illetményének emelésérõl még tavaly májusban határoz-
tak, amikor jogszabályváltozás következtében lehetõség nyílt azt
30 %-kal növelni. Így lett akkor a polgármester illetménye bruttó
703.760 Ft, költségtérítése pedig 105.560 Ft. A Fejér Megyei Kor-
mányhivatal kormánymegbízottja ezt a döntést felülvizsgálta, és
szerinte ez a jogszabály a polgármester illetményére nem alkal-
mazható. Állítólag már per is van emiatt más településen. A testü-
let nem kíván változtatni korábbi, májusi döntésén, tehát nem fo-
gadták el a kormánymegbízott álláspontját.

Pályázat kerékpárútra
A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a TOP 3.1 forrás
terhére kerékpárút kialakítására nyílik lehetõség pályázat révén.
Az elõzõ ciklusban tervezésre nyertek forrást, mely el is készült.
Most végre megfelelõ pályázati lehetõség adódik a megvalósítás-
ra, melynek 100 %-os a támogatási intenzitása, és 500 millió Ft-ra
lehet pályázni. Sík területen ennek töredékébõl lehet kerékpár-
utat létesíteni, de a 63-as út mellett meglehetõsen meredek árko-
kat kell lefedni, kapubejárókat kiváltani stb. Sárbogárd eddig
ezért nem tudott pályázni. A mostani pályázati forrást viszont vá-
rosokra írták ki. A déli térségben két város van: Sárbogárd és
Enying. Ezt az esélyt meg kell ragadni. Január 29-étõl indul a pá-
lyázatbeadás, azért kell most döntést hozni. A kerékpárút a Vágó-
híd utcától a város déli végéig tartana. Olcsóbb lenne sárga vona-
lat húzni, de a 63-as út szélessége nem alkalmas erre azon a szaka-
szon. Padkát se lehet leaszfaltozni a meredek árok mellett. Meg-
alakult a megyei önkormányzat mellett egy nonprofit társaság,
melynek bevonása elkerülhetetlen lesz a pályázathoz. Mûszakilag
100 %-ig felkészültek. Semmi sem garantálja, hogy nyernek, de
hiba lenne nem megpróbálni. A polgármester komoly reménye-
ket fûz a pályázathoz. Hozzátette: a kerékpárút kialakításának
lehetnek a közlekedés-fejlesztés mellett más pozitív hozadékai is,
mint például a Vasút utcai keresztezõdésben a zebra kérdésének
megoldása, illetve a vízelvezetés megoldása a 63-as út mellett.

Bejelentések
Juhász János: A bizottsági helyek elosztását át kellene újra gon-
dolni. Szilveszterné Nyuli Ilona és Nedoba Károly nem rendel-
keznek bizottsági hellyel, a fideszes képviselõk viszont több bi-
zottságban is helytállnak. Ezt a kirekesztettséget jó lenne meg-
szüntetni. Nem pénzrõl van szó; tegyetek gesztust. Normálisan
mûködik a testület, ez az egy, amit jó lenne orvosolni. Nyugod-
tabb lenne a következõ négy év, ha bevonnátok õket a munkába.
A város 30 éves jubileumi ünnepségén azért nem mondtam beszé-
det, mert volt néhány személy, akik zavartak.
Szilveszterné a településfejlesztési koncepció kapcsán a szélerõ-
mûvek felõl érdeklõdött.
Dr. Sükösd: Az uniós politikát nem értem ebben a vonatkozás-
ban. Egyik oldalról az alternatív, megújuló energiákat ösztönzik,
de a lobbierõ elérte, hogy a szélenergia-kvótát nem sikerült újra
leosztani régóta. A szarvasi dombra tervezett szélerõmûvek által
termelt energia töredéke ellátná egész Sárbogárdot. Az érintet-
tek folyamatosan újítják meg az engedélyeket. Aki 10 milliókat
költ erre, annak biztosan van gazdasági ereje a megvalósításhoz,
de az unió gátolja a lépéseket. Mi nem akadályozzuk a megvaló-
sulást.
Szilveszterné a zsinagóga ügye felõl is kérdezett.
Dr. Sükösd: Magántulajdonban van még mindig, viszont levették
róla az országos mûemléki minõsítést, hogy lehessen javítani a
dolgok állásán. Zajlanak egyeztetések, elindult a folyamat.
Szilveszterné szorgalmazta, hogy ne csak a piacot és környékét ta-
karítsák a közmunkások, hanem küldjék odébb is õket.
Dr. Sükösd: Akiket most látsz az utcán, azok közül többen „tanfo-
lyamon vannak”, de mivel még nem indult el a képzés, addig az ut-
cára osztottuk be õket. A lakosság figyelmét fölhívom, hogy a Hõ-
sök tere nem egy nagy szemetes! Minden reggel tele vannak a
bokrok szeméttel. Próbáljunk közösen vigyázni a tisztaságra, a vá-
rosban se dobjuk el a szemetet, ahogy otthon se tesszük!
Szilveszterné: Néhány jól irányzott pofon kellene a szemetelõk-
nek.
Aranyos József csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatban jegyezte
meg, hogy Szõnyegi Gyula adna gépet, de szakember kellene a
szintezéshez.
Dr. Sükösd: Ha találunk forrást, akkor tudunk ezen segíteni.
Erõs Ferenc a térfigyelõ kamerák felõl tudakozódott.
Dr. Sükösd: A szakmai elõkészítés megvan. Több településen is
megnéztem a kialakított rendszert, amilyet mi is szerettünk volna,
és szürkületben a kép már nem értékelhetõ. Persze, van annak is
hatása, hogy fönt van a kamera, de ennyi erõvel álkamerákat is
fölszerelhetnének. Idén találni akarok erre a célra forrást. Inkább
legyen kevesebb, de jó minõségû kamera.
Ébl Zoltán felhívta a figyelmet, hogy este 11-tõl hajnali 5-ig rend-
szeresen hajléktalanok tanyáznak a KH Bank elõterében.
Dr. Sükösd ígéretet tett arra, hogy a polgárõrség segítségét kéri,
és szól a hajléktalanszálló illetékesének is.

Hargitai–Kiss Virág
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ZITA, AVAGY HIPHOP
SZUPERSZONIKUSAN

Nagy Zitára a méltán híressé vált, nemzetközi sikereket is elért sárbogárdi Black Time hiphopegyüttesbõl
emlékezhetnek. Hivatása miatti elfoglaltsága okán sajnos nem tudtunk személyes találkozót összehozni,
ezért az internet segítségével készítettem Zitával interjút.

– Az egyik internetes közösségi oldalon látni, hogy hol itt, hol ott
jársz éppen a világban. Most éppen hol vagy?
– Most éppen Budapesten vagyok, de ez bármelyik pillanatban
változhat. Ezért is szeretem ennyire a táncoséletet!
– Mikor tetted az elsõ tánclépéseket az életedben? Milyen
táncokat próbáltál ki, mielõtt a hiphoppal egymásra találtatok?
Hogyan találkoztál a hiphoppal, amibõl aztán Black Time lett?
– Általános iskolás ko-
romban kezdtem el
néptáncolni, amit na-
gyon szerettem, majd
2001-ben alakult meg
Sárbogárdon a Black
Time tánciskola Hart-
mann Gábor vezetésé-
vel, és én már az elsõ
órát izgatottan vár-
tam! Utána le se lehe-
tett lõni, állandóan
táncoltam.
– Mesélj egy kicsit a
Black Time-os idõkrõl,
eredményekrõl! A lá-
nyokkal (és egymás
családjaival) akkor
nemcsak táncban, de
barátságban is szoros
közösséget alkottatok,
ahogy emlékszem. Egy
idõ után pedig maga-
tokat edzettétek.
– Mindig örömmel gondolok vissza a Black Time-os idõkre! Em-
lékszem, már az elsõ órán szerelembe estem a tánccal, betegség
miatt se nagyon hagytam ki a táncórákat. Hónapokkal késõbb
Gábor kiválasztott hatunkat, és mi lettünk „A nagy csapat”. El-
kezdtünk versenyekre készülni, ami nekünk sose volt teher, imád-
tuk csinálni. Az elsõ versenyek után kiderült, hogy egész ügyesek
vagyunk abban, amit csinálunk, ezért még inkább elkezdtünk haj-
tani. A csapatunk hét fõre bõvült, és meghódítottuk az országot,
majd szépen sorban a többi országot is. Életünk egyik legszebb
pillanata volt szerintem Bréma. Soha nem fogom elfelejteni, még
ma is elõttem van az arcunk, a szülõk arca, illetve az a pillanat,
amikor nekünk szólt a dobogó legfelsõ fokán a magyar himnusz!
Ez olyan érzés, amit egyszer mindenkinek át kellene élnie!
Az évek alatt megtanultuk, hogy mire is kell figyelnünk, így ha ép-
pen Gábor nem tudott velünk próbálni, akkor mi magunk edzet-
tünk. Egy két összetûzést eltekintve ez többnyire mindig jól ment.
A lányokkal és a szülõkkel az évek során egy óriási család lettünk.
Azóta se tapasztaltam még ilyet sehol. Talán ezért is volt ilyen
„könnyû” eljutni a csúcsra. A családjaink állandó támogatása nél-
kül nem sikerült volna; rengeteg pénzt, idõt és energiát áldoztak
ránk, ha pedig valakinek segítség kellett, akkor összefogtak. Nem
tudjuk elégszer megköszönni nekik, amit értünk tettek!
5-6 évnyi együtt táncolás után volt, aki abbahagyta a táncot, és
volt, aki folytatta tovább Budapesten. Hétvégente voltak az edzé-
seink, reggel indultunk, este érkeztünk, majd másnap ugyanez
volt a menetrend. Itt megint csak kiemelném a szüleinket! Való-
színûleg lett volna jobb dolguk is, de tudták, hogy vagy felvisznek
minket az edzésekre, vagy ennyi volt.

– Külsõ szemlélõként mentetek elõre felfelé, mint egy szuperszo-
nikus repülõ, úgymond tánclépésben tettétek meg a hiphoprang-
létrát. Kellett azért titeket noszogatni olykor edzõknek, szülõk-
nek?
– Szerintem egyáltalán nem kellett minket noszogatni. Motivál-
tak voltunk, az edzõnk tökéletes volt, nagyon figyelt ránk, edzést
pedig soha nem hagytunk ki. Nagyon sok mindent kihagytunk az
edzések miatt, sok áldozattal járt ez az egész, de teljes mértékben
megérte.
– Ma is ápoljátok egymással a baráti, vagy akár szakmai kapcso-
latot?
– Sajnos már csak páran tartjuk a kapcsolatot, olyan barátságot is
elveszítettem, amirõl azt hittem, hogy örök életû lesz.
– Kit merre sodort a szél, ahogy továbbtanultatok, dolgozni kezd-
tetek?
– Fõiskolára mentünk, voltak, akik dolgozni kezdtek. A tán-
cospályán csak hárman maradtunk végül. Én a Magyar Táncmû-
vészeti Fõiskolára jártam, ami hõn áhított vágyam volt, de iszo-
nyatosan nagy csalódás lett belõle.
– Rólad azt hallottam, hogy valamelyik együttessel léptél fel
többször; tánciskolában tanítasz/tanítottál; láthattunk az egyik
tévécsatorna mûsoraiban, és egy internetes közösségi oldalon,
külföldön készült fotókon táncostársakkal. Hogyan alakult a pá-
lyád?

– A fõiskola után, 2012-ben a No Comment Hip Hop Tánciskolá-
ban kezdtem el tanítani Ódor Dani vezetésével, akinek szintén
nagyon sokat köszönhetek: rengeteg tévés fellépés (X-faktor,
Csillag születik, Nagy duett), Geszti Péter-videoklip, Sziget Fesz-
tivál – nagyszínpad, NOX-koncertturné és még sorolhatnám. Saj-
nos a nézeteltéréseink miatt el kellett válnunk, így tavaly január
óta újra a Black Time Tánciskolánál tanítok. Közben az élet
összesodort Papp Tímeával, a Freelusion megalapítójával, akinek
köszönhetõen már majdnem bejártam az egész világot. Csak hogy
pár helyet említsek: Dubai, Szingapúr, Fülöp-szigetek, India és
Mauríciusz. Ezekre a helyekre valószínûleg soha nem jutottam
volna el, de a táncnak köszönhetõen ez is sikerült!
– Milyen stílusokba kóstoltál bele, miket sajátítottál el még?
– Folyamatosan szeretném fejleszteni magamat, ezért amikor
csak tudok, workshopokra járok az országon belül és kívül is. Min-
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denféle tánc érdekel, és ahhoz, hogy meg tudjon újulni az ember,
mindig frissíteni kell a tudást. Ahogy az idõm engedi, eljárok jazz-
órákra, de nagyon szeretnék társastáncórákat is venni.
– Szeretnél-e megállapodni valahol, valahogy. Lehet-e egyáltalán
ebben a hivatásban megállapodni?
– Kétféle ember van: az egyik, aki belenyugszik abba, ami van, a
másik pedig az, aki mindig többre törekszik. Én az utóbbi csoport-
ba sorolnám magamat. Megállapodhatnék, hiszen egy jó kis kö-
zösséghez tartozom, vannak tanítványaim, akiket nagyon szere-
tek, országszerte hívnak workshopokat tartani, de én ennél több-
re vágyom! Mindenképpen ki szeretnék jutni Amerikába szeren-
csét próbálni, és a lehetõ legtöbb színpadon fellépni. Aztán ha
majd kiöregszem a szereplésbõl, akkor szeretnék újra visszatérni
a tanításhoz.

– Mit szeretsz leginkább a táncoséletben? Az ismeretségeket, is-
mertséget, utazást, bulit? A mûvészek bohém életét éled?

– A leginkább azt szeretem benne, hogy mindig változik, sose le-
het beleunni! A saját magam fõnöke vagyok, az óráimon azt csi-
nálok és úgy, ahogy én azt szeretném, kötöttségek nélkül. Jó ér-
zés, amikor elismerik az embert és példaképként tekintenek rá,
amikor a tanítványaim és ismeretlen gyerekek és felnõttek isszák
a szavaimat és lesik minden mozdulatomat. Utazni pedig a világ
egyik legjobb dolga, és az, hogy a tánc miatt utazhatok, maga a fõ-
nyeremény! Olyan élményeket kaptam már a tánctól, amiket
soha nem fogok elfelejteni, és remélem, ez még csak a kezdet!

Hargitai–Kiss Virág

Izraeli kalandok
Különleges elõadáson ve-
hettek részt az érdeklõdõk
január 25-én, hétfõn, a Ma-
darász József Városi Könyv-
tárban. Gál Sándor és felesé-
ge, Erzsike tavasszal elláto-
gattak egy igen izgalmas vi-
lágba, a Szentföldre, és vetí-
tett fényképeiket élményeik-
kel fûszerezve mutatták be a
közönségnek.

Ahogy az elõadáson elhangzott: Izrael három vallás találkozóhe-
lye; egyedi hangulatú ország, hiszen az ember egyszerre érzi a
múltat, a jelent és egy kicsit a jövõt is. Izrael festõi tájai, páratlan
kulturális kincsei miatt válhatott a világ egyik kedvenc úti céljává.
Érdekes volt látni a képek révén a különbözõ vallások, kultúrák
keveredését a világ spirituális központjánál, a Siratófalnál.

Betekintést nyerhettünk
ennek az országnak a cso-
dálatos épületeibe, termé-
szeti csodáiba, hallhattunk
mítoszokat és sajnos sok va-
lós borzalmat is a holoka-
uszt kapcsán. Rengeteg
gyönyörû felvételt láthat-
tunk a sikátoros utcáktól
egészen a Holt-tengerig.

A kétórás elõadáson szinte
alig maradt szabad ülõhely.

Mágocsi Adrienn
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Borbarátok farsangja
Mindeddig a magunk fõztjét ettük, ponto-
sabban Gili János tagunk, mesterszaká-
csunk fõztjét, ha évente egyszer megren-
deztük a borbarátok bálját. Ráadásul több
éve már a magunk vágta sertésbõl készült a
közös étek. Most azonban a borbarátok
idei farsangi mulatságát a régi helyszín, a
miklósi klubkönyvtár helyett az Ama-
deusban, Rostás Péternél tartottuk, és az
általa készített finom vacsorát fogyasztot-
tuk. Ez a változás azonban nem rontott a
hangulaton.
Persze, az italból a bor és pálinka továbbra
is a sajátunk volt, ami természetes, hiszen
elképzelhetetlen lett volna a borbál saját
borok nélkül.
Érkezésünkkor az elsõ köszöntõ pálinkás-
poharat Gili János egészségére ürítettem
az õ fantasztikus barackpálinkájából. Az-
tán, mivel a lepsényi barátaink mellett fog-
laltunk helyet, meg kellett kóstolni az õ ba-
rackpálinkájukat is. Ebben is a gyümölcs
gyönyörû, elmúlt nyári illatai köszöntek
ránk. Aztán már azért könyörögtem a töb-
bieknek, akik megkínáltak, hogy csak egy
pici kóstolót öntsenek, mert hát nem leré-
szegedni, hanem együtt mulatni, táncolni,
szórakozni jöttünk ide.
Közben eleredt kint a hó, bent meg emel-
kedett egyre magasabbra a hangulat.

Megnyitóként Szilveszter János köszön-
tötte az egybegyûlt tagságot és vendégein-
ket, a lepsényi, pálfai, kálozi, nagylóki bor-
barátokat. Mivel meleg barátságba keve-
redtünk a sárhatvani menyecskékkel, õk
egy egész asztaltársaságnyian jöttek, s je-
lenlétükkel igencsak hozzájárultak a jó-
kedv megteremtéséhez. Nem kis meglepe-
tésünkre mûsort is hoztak magukkal, amit
a vacsora elõtt a szórakoztatásunkra elõ is
adtak. Ezek a huncut menyecskék óvodá-
soknak öltözve, egy hosszú kötélbe kapasz-
kodva, énekszóval sétáltak végig a termen,
s mutattak be egy óvodai foglalkozást. A
felnõtt-gyermekszájból elhangzó poénok
hallatán dõlt mindenki a kacagástól.

A belevaló társaság aztán késõbb, a mulat-
ság táncos részében is derekasan kivette a
részét.
A vacsora elfogyasztása után fergeteges
táncmulatság vette kezdetét. A jó hangu-
lathoz nagyban hozzájárult Szabó Tamás
Nagykarácsonyból érkezett, egyszemélyes
zenekara. Külön dicséret illeti Õt azért,
hogy igen változatosan játszott, nem volt

egy kaptafára húzott lakodalmas a zenéje.
Minden dalnak volt más stílusa, ritmusa.
Az ismert szöveget meg együtt énekelte a
zenésszel a közel százfõs vendégsereg.
Elképesztõen sok tombolatárgy várta a
szerencsés nyerteseket az éjféli sorsoláson.
Ezek jelentõs részét a vendégek és a bor-
barátok hozták, de sok értékes tárgyat vá-
sároltunk, illetve a támogatóinktól kap-
tunk ajándékba.
A sorsolás után késõ éjjelig tartott a mulat-
ság.

Hargitai Lajos

Köszönjük a támogatást a következõknek:
Fõtéri cukrászda, Gotthárd János, Tesco
áruház – Tesco Savannus Stiller – Katona
Tamás igazgató, Kelemen Tímea fodrászat
(Tesco), Cosa Nostra Pizzéria (Tesco), Oro-
va Kft. – Orova József, Aranyorsó – Mikó
Gyuláné, Kadlecsik és Társa Gazdabolt,
Gázmodul Kft. – Weisz György, Farkas Ta-
más Gumiszerviz.
Megköszönjük azoknak a támogatását is,
akik nem kérték nevük közlését, valamint
köszönjük a sárbogárdi borbarát kör tagjai-
nak a támogatását is!

Sárbogárd-Sárszentmiklós Borbarát Kör
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Polgárõrök disznót gyõztek
Az Alapi Polgárõr Egyesület immár ne-
gyedszerre rendezte meg hagyományõrzõ,
csapatépítõ disznóvágását idilli környezet-
ben, az igazi téli tájjal körülölelt alapi va-
dászháznál, vasárnap. A polgárõregyesü-
let vezetõje, Rompos Mihály és felesége
töltötték be a házigazdák szerepét. A Ko-
vács család által felajánlott disznó került
kés alá.
A jobblétre szenderült állat húsát szépen
feldarabolták, precíz kupacokba szortíroz-
ták, hiszen ebbõl gazdálkodnak majd a
polgárõrség évi rendezvényein. Persze,
most is került az asztalra. Miközben se-
rénykedtek a férfiak a vágódeszka, az üst
meg a kolbásztöltõ körül, addig az asszo-
nyok a zöldséget pucolták és az ebédet ké-
szítették elõ. Azért a szíverõsítõ, lélekme-
legítõ sem maradt el.
10 óra körül jeles vendégek érkeztek a va-
dászházhoz, név szerint Bernáth Imréné

Juliska néni (Alap második legidõsebb
embere), Rompos Mihályné Kati néni,
Suplicz Istvánné Juliska néni és Tóth Mi-
hályné Erzsike néni, akik a vadászházban
egy tea és sütemény mellett meséltek az ér-
deklõdõknek a régi idõk disznóvágásairól,
emlékeikrõl, élményeikrõl.
Bernáthné Juliska néni így mesélt: „Ko-
rán, hajnalban keltünk, édesapám elõké-
szítette a szalmát addigra, szólt a nagyobb
fiúknak, szomszédoknak, hogy segítsenek
lefogni, leszúrni a disznót. Aztán hanyatt
fordították, szalmába tették (a lábait kü-
lön becsavarták szalmába), és meggyújtot-
ták az egészet. Elõtte még leöntötték egy
vödör hideg vízzel, hogy a láng alatt a szõr
bepárásodjon, így amikor megpörzsölték
és a növésével ellentétes irányba kaparták,
a szõr könnyen kijött a disznóból. Akkor
volt jó a disznó perzselése, amikor a köröm
lejött róla. Mi, gyerekek ott sertepertél-
tünk, vártuk a „meleg gyûrût”. Aztán egy
dézsa forró vízzel megmosták a disznót.
Mikor szép fehér lett, föltették a bontó-

székre háttal. Ott még egyszer megmosták,
aztán szétbontották. Mikor leszedték a
sonkákat, akkor megfordították hasra. Azt
nézték mindig, milyen vastag a zsírszalon-
na, mert akkor az volt a lényeg, és nem 5-6
hónapos korában vágták, hanem 2 éves ko-
rában. Jó mangalicák voltak! Aztán jött az
asszonyok dolga, a bélmosás és a bél lezsí-

rozása. Minden porcikáját fölhasználtunk.
A csömkõbõl húsleves lett, a bélzsírból
szappan. Mikor már lehetett pecsenyét
vágni, akkor vittük a lábost, és rögtön kisü-
töttük a húst, az volt a legfinomabb. A fiúk
a munka közben meleg bort ittak, nem pá-
linkáztak. Miközben eltrancsíroztak min-
dent, a kolbászhúst leszedték, kukoricaká-
sát fõztünk, abból volt a hurka, nem rizs-
bõl. Egy kis forró vízben megabáltuk a
vért, megdaráltuk, hozzáadtuk a kását.
Velünk, gyerekekkel küldtek a szomszéd-
ba meg a segítõknek kóstolót: kását és pe-
csenyét, amiért pár fillért kaptunk. A son-
kát, szalonnát 4-5 hétig sóban tartottuk.
Egy disznóhoz 4-6 kg só kellett, attól füg-
gõen, mekkora volt az állat. A sóban na-
ponta-kétnaponta megforgattuk a húst.
Mire lejárt a 4-5 hét, addigra elfogyott a lé.
Akkor megmostuk a húst, lecsepegtettük,
aztán ment föl a füstre. A füstölés a kony-
hában volt, a nyitott kéménybe akasztot-
tuk fel a sonkát, kolbászt rudakra. Estére
végeztünk. Volt, ahol mulatozás, poharaz-
gatás zárta a napot. Hogy mennyire fo-
gyott a levágott, feldolgozott disznó, az
attól függött, mekkora volt a család és
mekkora volt a disznó. Semmi se veszett
kárba; az esetleg megmaradt tepertõbõl
finom pogácsát sütöttünk. Sokszor regge-
lire is tepertõt ettünk sült krumplival. A
hájat nem daráltuk, hanem kapartuk, ab-
ból lett jó hájas tészta. Én a mai napig háj-
jal készítem a rétestésztát is.”
A jól megérdemelt ebédet együtt fogyasz-
totta el a társaság, akikhez csatlakozott
még Méhes Lajosné polgármester asz-
szony, Méhes Lajos, a vadásztársaság elnö-
ke, valamint Kovács Mihály és felesége is.
A négy tapasztalt idõs asszony egyúttal
„minõségellenõrzést végzett”, meggyõ-
zõdhettek arról, hogy az ifjabb generációk
milyen talpraesetten, ügyesen viszik to-
vább a disznóölés fortélyait.

Hargitai–Kiss Virág
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Iskolabál
Töbörzsökön

Szombaton este öt óra után vette kezdetét a Szent István Általá-
nos Iskola diákjainak mûsora. A rendezvénynek a töbörzsöki
klubkönyvtár adott otthont, melynek színpadán mutatták be te-
hetségüket az iskola tanulói. A szülõi munkaközösség szervezte
rendezvényre a szülõk, rokonok válthattak belépõjegyet, s a mû-
sor után egy finom vacsorát is elfogyaszthattak a Patkó csárdában.

A mûsorban hallhattunk rövid mesét,
szavalatot, de az énekkar is megcsil-
logtatta énektudását (akiket már ko-
rábban kórustalálkozókon is hallhat-
tunk) Szénásiné Szabó Marianna ve-
zetésével. Még német nyelven is hall-
hattunk tõlük dalt. A rendezvényen a
Domjánné Dodonka Zita által veze-
tett csoport, a Töbörzsöki Táncoló
Talpak mutatott be két hiphop táncot
is. Végül a mûsor zárásaként egy szín-
játszó csoport adott elõ egy rövid da-
rabot három pösze lányról, mely hu-
morával kacajt csalt elõ a közönség-
bõl.

Hargitai Gergely

Cecei sulibörze
A magyar kultúra napja

A Cecei Általános Iskolában már hagyományosnak mondható,
hogy megemlékezünk a magyar kultúra napjáról. Az idei évben
több programmal is készültünk; iskolánk minden korosztálya ré-
szese lehetett a rendezvényeknek.

A reggeli órákban az intézmény alsó tagozatos diákjai meghall-
gatták a Violin Mûvészeti Alapiskola helyi növendékeinek zon-
gora-elõadását, amit az iskola fiúkórusának elõadása koronázott
meg Tornócziné Bondor Csilla tanárnõ vezénylésével. Ezután
mesehallgatás közben ismerkedhettek meg egy elsõsorban gyer-
mekkönyveket forgalmazó könyvkiadó kiadványaival diákjaink,
az írott értékekre is felhívva a kisebb nemzedék figyelmét.

Iskolánk felsõs tanulói Szabóné Várady Katalin igazgatóhelyettes
kezdeményezésére az elmúlt években is bekapcsolódtak az
Együtt szaval a nemzet! címû rendezvénysorozatba. Az idei évben
Kölcsey Ferenc Himnuszának elsõ három versszakát és Petõfi
Sándor Nemzeti dal címû költeményét szavalták el. A szervezõk
szerették volna a kisebb korosztályokat is bevonni a közös vers-
mondás élményébe, ezért a 3-4. évfolyamos tanulóink Kisfaludy
Károly Szülõföldem szép határa címû mûvét mondták el közösen.
A közös versmondás együttes élménye, a sok száj közös mozgása,
a szívek együtt dobbanása, reméljük, mindenkiben olyan élmé-
nyeket hagyott, amit nem könnyen felejtenek majd el.

A közös versmondásról videofelvétel is készült, amely elérhetõ is-
kolánk honlapjáról.

Téli madárvédelem iskolánkban

Ökoiskolai és Madárbarát iskola címünkhöz méltón minden té-
len komoly gondot fordítunk a téli madárvédelemre a cecei isko-
lában, ahol közel 1 hektáros területen rengeteg fa és cserje talál-
ható a madarak nagy örömére. Az idei év madáretetõkészítõ-fel-
hívására is közel negyvenen jelentkeztek, akik szebbnél szebb al-
kotásokat készítettek az itt telelõ énekesmadarak számára. So-
kaknak az is eszébe jutott, hogy a madáretetõk eleség nélkül nem
sokat érnek, így több szülõ napraforgót, búzát és egyéb madárete-
tõbe valót is küldött az etetõvel együtt. A felhívásnál fontos krité-
rium volt, hogy a madáretetõk természetes anyagból készüljenek,
hogy minél jobban illeszkedjenek a természetes környezetbe.
Minden ügyes kezû, madárbarát diákunk ajándékban részesült,
fotójuk felkerül az iskola honlapjára is. A madáretetõket közösen
fogjuk kihelyezni iskolánk parkjába, ahol a madarak már nagyon
várják!

Cecei iskola
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Miklósi hírcsokor
Alsós farsang gyerekszemmel

Farsangi élményem

Január 15-én, pénteken fantasztikus buli volt a Sárszentmiklósi
Általános Iskolában. Már csütörtökön elkezdtük a díszítést. Álar-
cokat, füzért készített minden osztály. Amint benéztem a termek-
be, láttam, hogy mindenki sokat dolgozik, próbál. Elérkezett a
várva várt nap. Nagy izgalmak közepette teltek el a délelõtti tan-
órák. Ebéd után jelmezt öltöttünk és vártuk, hogy szüleink megér-
kezzenek. Összegyûltünk a tornateremben. Minden osztály elõ-
adhatta rövid, táncos produkcióját. Ezután következett a tombo-
lasorsolás. Nagyon sok ajándék összegyûlt. Sokan nyertek. Zsák-
bamacskát is lehetett vásárolni, valamint egyet kaptunk ajándék-
ba is. Felmentünk az osztályunkba, ahol sok-sok süti és innivaló
várt bennünket. Ettünk, ittunk. Elérkezett a tánc és játék ideje.
Székfoglaló, újságos tánc és célba dobás. Sokat nevettünk. Nagy-
szerû, izgalmas és vidám délutánt tölthettünk el együtt.

Horváth Kincsõ 3. a

Ezúton szeretnénk megköszönni a sok tombola- és zsákbamacs-
ka-felajánlást a szülõknek!

Simon Anna tanító

A magyar kultúra napja

Hagyományainkhoz híven idén is kis mûsorral tisztelegtünk a ma-
gyar kultúra napja elõtt iskolánkban. A neves alkalmat Krausz
Kasszandra népdalcsokra nyitotta meg, majd a Himnuszt énekel-
tük el közösen. Ezután a 3. és 4. évfolyam szolfézscsoportja adta
elõ az Új esztendõ vígságszerzõ kezdetû népdalt, bogárdi dallam-
változatban. Ezután Jákob Zoltán tanár úr tanítványai a francia
nyelvterület dalaiból adtak elõ válogatást. Elhangzott a nálunk is
közkedvelt Sur le pont d’Avignon – Készen áll már a híd gyerme-
kének, a népdalként és katonai indulóként is játszott Au jardin de
mon pere – A kertemben kinyílott az édes orgona, az Au claire de
la lune – Kinn a holdsütésen barátom Pierrot címû altató, a spa-
nyol örökösödési háború szülte tréfás dal, a Malborough s’ en va t’
en guerre – Malborough elment a csatába. A mûsor második felé-

ben a ma is használatos francia himnusz, majd végül egy vallon kö-
zépkori dal, a Della riviera – Fenn a hídnál zúg az ár címû dal
hangzott fel. Közremûködtek: Huszár Anna és Zelman Fanni fu-
volán, Krencz Ábel klarinéton, Tóth Zsuzsanna gitáron, Fábián
Viola, Huszár Emese, Palotás Panna és Hegedûs Judit furulyán.
A klubterem megtelt érdeklõdõ fiatalokkal, gyerekekkel, akik a
magyar himnusz közös eléneklése mellett a francia nyelvterület
himnuszát, illetve ismertebb dalait is kíváncsian hallgatták.

„MiSulink” újságíró szakkör

Olvassunk egymásnak!

Január 23-án a magyar kultúra napja alkalmából immár 16. alka-
lommal rendezett Olvassunk egymásnak! felolvasást a sárbogárdi
Madarász József könyvtár gyermekkönyvtára. Ebben az évben
Fehér Klára gyerekkönyveibõl válogattak a kisdiákok. A felolva-
sóteremben gyülekeztek a környezõ iskolákból érkezett résztve-
võk és felnõtt kísérõik. Kovácsné Komáromi Edit megnyitója
után egy-egy rövid részletet olvastak fel a gyerekek. Iskolánkat 21
tanuló képviselte a harmadik és negyedik évfolyamból. A rendez-
vényen részt vett diákokat sütemény és üdítõ várta az elõtérben.
A szép felolvasásáért minden résztvevõ emléklapot kapott.

Irányi Rózsa tanító

Mészöly-hírek
Maci varroda a Mészölyben

Nagy izgalommal vártuk január 14-ét. A Barkácsmackó Mûhely
képviseletében ellátogatott hozzánk Varga Gabriella, akinek se-
gítségével mackót varrhattak tanulóink. A foglalkozás elején a
medvék világáról beszélgettek Gabi nénivel, majd mindenki kivá-
laszthatta a számára legkedvesebb, már elõvarrt, minõségi plüss-
mackót. Jelképesen szívet adtak neki, amit kartonpapírból vágtak
ki, majd vattafelhõbõl lelket töltöttek beléjük. Mindenki megta-
nulta a varrás alapjait és biztonságos, tompa tû segítségével kész-

re varrta a hátukon lévõ, 5 cm nagyságú nyílást. Végül, hogy a sok
újszülött bocs össze ne keveredjen, mindegyiknek kitöltöttek egy
születési anyakönyvi kivonatot.
A nap végén mindenki nagy örömmel vihette haza saját, pihe-pu-
ha maciját.

Varga Jánosné

Szó-játszótér gyõzelem
A magyar kultúra
napján, január 22-én
rendezték meg a Sár-
szentmiklósi Általá-
nos Iskolában a leve-
lezõs Szó-játszótér
nyelvi feladatokból
álló verseny döntõ-
jét. Kis csapatom-
mal, az Észbontók-
kal nagy izgalommal
érkeztünk. A jó hangulatú versenyen újra érdekes feladatokkal is-
merkedhettek meg a diákok, köztük megemlékezve Kölcsey Fe-
rencrõl és nemzetünk Himnuszáról. Nagyon fegyelmezett mun-
kával sikerült az elsõ helyet megszereznünk. Büszke vagyok tanít-
ványaimra: Kéri Kíra, Huszár Róbert, Bögyös Botond és Derner
Péter 4. b osztályos tanulókra!
Köszönöm a munkátokat, gratulálok a kiváló eredmény megszer-
zéséhez.

Horváthné Horváth Irén, MGÁI
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Hírek az alsószentiváni iskolából
Együtt szavaltunk a nemzettel

A 2016. évi magyar kultúra napján, január 22-én (Kölcsey Ferenc
1823-ban ugyanis ezen a napon tisztázta le Csekén elsõ számú
nemzeti énekünk, a Himnusz kéziratát) 10 órakor, öt kontinens
magyar nyelvû óvodáinak, általános és középiskoláinak részvéte-
lével valósult meg az „Együtt szaval a nemzet” program, immár 3.
alkalommal, amelyhez idén iskolánk is csatlakozott valamennyi
tanulójával. A rendezvény a hagyományokhoz híven a Him-
nusszal indult, amit a 7-8. osztályosok mondtak el. A szavalás Pe-
tõfi Sándor Nemzeti dal c. versével folytatódott, részünkrõl az al-
sósok elõadásában. Az együtt szavalást Kisfaludy Károly Szülõ-
földem szép határa c. verse zárta, amit a szervezõk ugyan az óvo-
dások részére terveztek be, de a felkészülés során nálunk ezt az
5-6. osztályosok vállalták be (természetesen önként s dalolva).
Tanulóink látható élvezettel szavalták a verseket, s valóra vált az a
bizakodásunk, hogy gyermekeinket megérinti a hazaszeretet fel-
emelõ érzése és fontossága.

Olvastunk egymásnak

A magyar kultúra napjának emlékezete nem múlhat el anélkül,
hogy alsós diákjaink részt ne vennének a sárbogárdi Madarász Jó-
zsef Városi Könyvtár által rendezett Olvassunk egymásnak! fog-
lalkozáson. Büszkék vagyunk arra, hogy az alsószentiváni gyere-
kek évrõl évre szerepelnek ezeken a könyvtári rendezvényeken
(maximum az idõjárás jelenthet akadályt). Miután Kovácsné Ko-
máromi Edit könyvtáros köszöntötte a megjelenteket, Fehér Klá-
ra mûveibõl olvastak fel a gyerekek egy-egy rövid részletet, így
emlékezve a 20 éve elhunyt írónõre. Iskolánkat ezúttal Husvéth
Nóra, Madarasi Lili, Dancz Zoltán, Madarasi Zsombor és Porte-
leki István képviselték. Szép olvasásukért valamennyien emlékla-
pot és naptárt kaptak elismerésül, melyhez ezúton is gratulálunk!

A mindennapos testmozgás elõnyei

Ép testben ép lélek – tartja az ókori közmondás. Jogosan, hiszen a
szellem igényei mellett természetesen testünk fejlesztését, rend-
szeres karbantartását sem hanyagolhatjuk el. A rendszeres test-
mozgás és az egészség szoros összefüggése már évezredek óta is-
mert, de talán még soha nem volt akkora jelentõsége, mint napja-
ink íróasztalokkal és közlekedési eszközökkel zsúfolt, elhízással,
magas vérnyomással vagy koleszterinszint-emelkedéssel fenyege-
tõ világában. Egyes kutatók szerint egy testmozgással töltött óra
két órával növeli meg a várható élettartamot. Igazán hatékony
„orvosság” különbözõ tabletták és kenõcsök helyett.

A mindennapos testnevelés bevezetésével már gyermekkortól
szeretnénk elérni az egészséges életmódra törekvõ életszemlélet
kialakítását. Esetleg szokatlan a sok mozgás az elején, vagy nem
mindegyik gyakorlat sikerül elsõre? Na és? Gyakorlat teszi a mes-
tert, fõ, hogy a lelkesedés meglegyen, s akkor már akár idõsebb
korban is tudunk alakítani mesteri pózokat!

Kiss Attila
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Kettészakadt egy autó
Nagyvenyim és Mezõfalva között

Fának csapódott egy személygépkocsi január 24-én, vasárnap,
délelõtt Nagyvenyim és Mezõfalva között. Az autó lesodródott az
útról, az árokban az oldalával egy akácfának ütközött és kettésza-
kadt. A gépkocsiban két férfi ült, egyikük a helyszínen életét vesz-
tette.
Az elhunytat a dunaújvárosi hivatásos tûzoltók szabadították ki a
roncsok közül. A másik férfit a mentõk kórházba szállították. A
balesethez a katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat is vonult.
Fotó: Katasztrófavédelem

Balesetek a hétvégén

Vasárnap reggel a 61-es fõúton, Cece közelében csúszott árokba
egy autó. Sérülés nem történt. A fõúton forgalmi akadályt képezõ
személygépkocsit a közeli bekötõútra vontatták a sárbogárdi hi-
vatásos tûzoltók.

Kora délelõtt szintén a 61-es fõúton, Alsószentiván határában egy
hûtõkocsi az árokba hajtott és az oldalára borult. A teherautót a
sárbogárdi hivatásos tûzoltók segítségével két traktor állította
kerekére és kihúzta az árokból.
A kép az alsószentiváni balesetnél készült, fotó: Sárbogárdi Hiva-
tásos Tûzoltó-parancsnokság

Kukorica ömlött a 61-es fõútra

Felborult egy terményszállító kamion január 26-án, kedden, dél-
után a 61-es fõúton Alsószentivánon. A huszonegy tonna kukori-
ca nagy része az útra ömlött. A jármûvet a sárbogárdi hivatásos
tûzoltók áramtalanították, majd a katasztrófavédelmi mûveleti
szolgálat irányításával a székesfehérvári tûzoltódaru és egy hom-
lokrakodó erõgép a kerekeire állította.
A kamion sofõrje a mentõk tájékoztatása alapján könnyebben sé-
rült. A kiborult rakományt az erõgép egy másik kamionra rakodta
fel.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

Kerékpárról õrizetbe
Sárbogárdon az Ady Endre úton igazoltattak a járõrök egy kerék-
párral közlekedõ helyi férfit 2016. január 23-án, délután. Az intéz-
kedés során az 52 éves férfirõl a rendõrök megállapították, hogy a
Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási csoportja a
körözését rendelte el, mert nem kezdte meg jogerõs ítéletének le-
töltését. A férfit az egyenruhások elfogták és elõállították a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányságra, ahol õrizetbe vették.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Tájékoztató szirénapróbáról
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a
lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. 30 kilométeres kör-
zetébe esõ településeken a lakossági tájékoztató- és riasztó-
rendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében

Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás,
Nagykarácsony, Sáregres, Vajta

településeken csökkentett üzemû (morgató)
szirénapróba végrehajtására kerül sor

2016. február 1-jén, hétfõn, 13.00 órakor.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Filmajánló

A dán lány

Koppenhága, 1926. Einar Wegener (Eddie Redmayne) és Gerda Wegener
(Alicia Vikander) mûvészházaspár, a férfi nagy sikereket arat tájképeivel. A ke-
vésbé elismert Gerda köztiszteletben álló polgárok portréfestõje. Boldog há-
zasságban élnek, bár a személyes és a mûvészi megvilágosodás eddig mind-
kettejüket elkerülte.
Mindez változni kezd, mert egy napon Gerdának gyorsan be kell fejeznie egy
portrét, ezért megkéri a férjét, hogy öltözzön nõnek és legyen a modellje. Az él-
mény sorsfordító erejû, Einar rájön, hogy Liliként tudja kifejezni valódi énjét, és
elkezd nõként élni. Gerda váratlanul rádöbben, hogy új múzsája lett, ami kreatív
lendületet ad mûvészetének. A házaspár azonban kénytelen szembenézni a
társadalom rosszallásával.
Elköltöznek hazájukból és a jóval toleránsabb Párizsban telepednek le. Gerda
karrierje szárnyalni kezd. Házasságuk új tartalmakkal telítõdik, de nem minden
feszültség nélkül. Gerda azonban folyamatosan támogatja párja törekvését,
hogy fizikailag is nõvé alakulhasson. Egymásnak köszönhetõen mindketten
bátorságra tesznek szert, hogy merjék vállalni valódi önmagukat.

Forrás: port.hu

Könyvajánló – Fehér Klára-könyvek
Gyerekeknek

Bezzeg az én idõmben
„Bezzeg az én idõmben nem csavarogtak fiúkkal a lá-
nyok.” „Bezzeg…” – mondják mindenre a felnõttek.
Katit azonban nem érdeklik a régi történetek, õ most
tizenöt éves, most szerelmes, most akar boldog lenni.
Csak az elsõ bál éjszakáján ébred rá: 1941-et ír a nap-
tár, amikor a történelem, a felnõttvilág bármikor elsza-
kíthatja õt szerelmétõl, akár örökre is.
Fehér Klára könyve az egyik legnépszerûbb ifjúsági re-
gény. Mi lehet a titka? Talán az, hogy egy ilyen szomorú korszakról is képes
bölcs derûvel mesélni. A szeretni való szereplõk, a humoros helyzetek a mai ol-
vasó számára is közelivé, átélhetõvé teszik Kati és Laci történetét.

Felnõtteknek

Szexmozi
Az író mondja: Ez a könyv sok mindenrõl szól. Arról is,
hogy mit lát egy férj egy amerikai szexmoziban, hogy
kölcsönadjuk-e Feriéknek a magnót, hogy visszajön-e
önként a görög fogoly, akit egy napra szabadon en-
gedtek, hogy eljut-e az ember Dániába, és hogy elfé-
rünk-e majd az autóbuszon kétezerben, amikor már
hatmilliárd ember él a Földön… Annyiféle érzés, indu-
lat és hangulat van ezekben a kis történetekben, hogy
most, amikor leteszem a tollat, eszembe jut szeretett
tanárnõm, Amália néni, akitõl tizenkét éves koromban
a magyar nyelvet és irodalmat tanultam. „Kislányok – mondta Amália néni –,
kétféle irodalom van. Lírai és epikai. Líra, amikor a költõ elmondja érzéseit, epi-
ka, amikor leírja a körülötte levõ világot.” „Amália néni, kérem – nyújtóztam én
az elsõ padból –, és mi van akkor, hogy a költõre úgy hat a külvilág, hogy érzé-
seivel összekeveredve mondja el õket?” „Ülj le, fiam, hülye vagy. Ha én ezt
nem mondtam, akkor ilyen nincs.” Még szerencse, hogy nem hittem el neki.

Forrás: internet
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SOROK AZ
ESZTÉKÁRÓL

Ülök a rendelõintézet folyosóján a soromra várva. A hosszú, tágas
helyiség ízléses, kulturált színhatása némileg ellentétben áll a vá-
rakozó tömeg tarkaságával. Napjaink öltözködési szokásai a top-
rongyosság irányába hatnak. A farmernadrág egyeduralma némi-
leg az amerikai préri tehenészlegényeinek külsõ jegyeit kölcsönzi
egy magyar bérszámfejtõnek vagy biológiatanárnak. Ehhez a nad-
rághoz blaszfémia lenne nyakkendõt kötni, gyûrött, kifakult ka-
bát illik hozzá. Ha nem lennének ezek az összhangzó pasztellszí-
nek a falakon és a padlón, olyan volna a terem, mint egy western-
kocsma.
Számlálgatom, mint mindenki, hogy hányan vannak még elõttem,
és az unalmas üldögélés közben, ki tudja, miért, eszembe jut ifjú-
korom körzeti orvosa, a sokak által rettegett Rauh Bandi bácsi.
Nagyon durva tudott lenni a szimulánsokkal, munkakerülõkkel
szemben, de sok ember életét megmentette. Például egy tüdõ-
gyulladásos kislányét, aki egyedül feküdt az ágyacskájában, apja,
anyja dolgozott, a testvérei iskolában voltak. A doki naponta
többször is benyitott, injekciót adott be, megmérte a hõmérsékle-
tet. A hatéves lányka szerencsére meggyógyult, és ez tette lehetõ-
vé, hogy sok év múlva a feleségem lett.
Bandi bácsi vályogfalú rendelõje elõtt nem volt nagy váróterem,
téglajárdás udvaron toporogtunk. Mikor egyszer hátfájással fel-
kerestem, nem küldött laborvizsgálatra, mert akkor nem létezett
nálunk labor, õ maga rázogatta a kémcsövet. De tényleg! Nem kis
dolog! Megállapította a vesegyulladást, jó adag tejfehér penicil-
lininjekciót adagolt a faromba, és tárgyilagosan figyelmeztetett,
hogy vigyázzak, mert a gyulladás okozta károk nem jönnek ám
helyre a vesében.
Ezek a régi jó orvosok! Teljesen magukra voltak utalva, úgy mû-
ködtek, mint egy kisiparos, egy órás. Nem létezett számítógép-
rendszer, a recepteket kézírással készítették, a beteg számára ol-
vashatatlanul. Nem tárolta szoftver a páciensek egész kórtörté-
netét, nekik saját tárhelyük volt: az emberszereteten alapuló em-
lékezet. Amikor a fentebb említett leány érettségi után orvosi
ajánlást kért a továbbtanuláshoz, a doktor úr a fejét csóválta.
Ilyen érzékeny idegrendszerrel tanár szakra? Jó lesz az?
Jó lett. De Bandi bácsi féltõ aggodalma meg jólesett. Kiderült,
hogy a doktornak alapos ismeretei vannak a betegérõl, ismeri kí-
vülrõl-belülrõl.
Mi a jobb: emberség komputer nélkül, vagy komputer emberség
nélkül? Valószínûleg az a szerencsés ma, ha együtt jelenik meg a
kettõ: ott villog a számítógép monitorja a rendelõben, de van ott
egy teljes ember is, egy igazi orvos. Talán nem hat dicsekvésnek,
ha magunkat e szerencsés helyzetben levõnek mondom. Mikor a
soromra vártam a múltkor, és egy pillanatra felidézõdött bennem
az a régi rendelõ, a téglás udvar, volt okom rádöbbenni, hogy
mennyire megváltozott körülöttünk a világ. Csak egy nem válto-
zott: mint régen, ma is vannak jó orvosok, szerelõk, tanárok, sza-
kácsok, politikusok satöbbi. És sajnos, rosszak is.

L. A.

OLVASSUNK –
MAGUNKNAK ÉS

EGYMÁSNAK!
Annak ellenére, hogy a fiatalabb generációk számára az olvasás
jelentõsége más, mint az idõsebb korosztályoknak – hiszen ma
már az interneten könnyen megtalálható, elérhetõ rengeteg in-
formáció –, a Madarász József Városi Könyvtár évente megren-
dezett Olvassunk egymásnak! címet viselõ programján mindig na-
gyon sok gyermek vesz részt. A magyar kultúra napja alkalmából
szombat délelõtt a 20 éve elhunyt Fehér Klára írásaiból idéztek a
résztvevõk, az alsós és felsõs gyermekek. Délután a felnõttek szá-
mára nyílt erre lehetõség.

Fehér Klára (1919–1996) író, újságíró volt, Nemes László író fele-
sége.1945–1948-ig a budapesti közigazgatási egyetemre járt, köz-
ben a Szabad Nép munkatársa volt. 1957-tõl a Magyar Nemzet
tárcaírója lett. 1979-tõl szabadfoglalkozású író. Riportokkal,
színdarabokkal, ifjúsági regényekkel kezdte pályáját. A szórakoz-
tató irodalomban is sikeres volt (humoreszk, vígjáték). Humora
és mély emberismerete tették népszerûvé. Férjével közösen úti-
rajzokat is írt. Többek között József Attila-díjjal, Nívódíjjal és
Aranytollal tüntették ki.

A magyar kultúra napjával azelõtt tisztelgünk, hogy Kölcsey Fe-
renc 1823. január 22-én megalkotta a Himnuszt. Ennek okán a
könyvtárban nemcsak Fehér Klára munkásságát bemutató tárla-
tot rendeztek be, hanem Kölcseyre is emlékeztek.
A könyvtár munkatársai arról is gondoskodtak, hogy a felolvasá-
son részt vevõ diákok, illetve az õket kísérõ szülõk, pedagógusok
felfrissülhessenek egy kis harapni- és innivalóval a szerepléssel já-
ró izgalmak után.
Igaz, hogy a mai technikai találmányok révén bárhonnan, bármi-
kor elérhetõ sok minden, de a táblagép mellett vígan megfér a tás-
kánkban egy hasonló méretû, ugyanolyan „mobil” könyv is. Nincs
ahhoz fogható, mint kézben tartani egy formát öltött mûvet, ami
többdimenziós kapcsolat az író személyével.

Hargitai–Kiss Virág

KEDVES NÉZÕINK!
A következõ idõszakban átalakítjuk

internetes megjelenésünket.

A blog.hu oldalunk megszûnik,
helyette a Bogárd és Vidéke Hírház honlapján

(www.bogardesvideke.hu) a Bogárdi Tévé
menüpontban érhetõ el internetes adásunk.
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Hírek a
Lepramisszióról

1954 óta január utolsó vasárnapja a leprá-
sok világnapja. Bár a lepra 6 évtizede gyó-
gyítható, a Földön mégis minden 2. perc-
ben valakirõl megállapítják ezt a betegsé-
get, és közülük minden 5. egy gyermek! A
leprabetegség elõidézõje a nyomor, követ-
kezménye a még mélyebb nyomor.
A magyarországi Lepramisszió a világ ve-
zetõ lepraszervezetének, a Nemzetközi
Lepramissziónak egyetlen kelet-európai
tagjaként 41 éve visz gyógyítást és reményt
a testükben, lelkükben szenvedõ, kivetett
embertársainknak. Missziói parancsában
Jézus bízza ránk: „...hirdessétek: elközelí-
tett a mennyek országa! Gyógyítsatok meg
betegeket, … tisztítsatok meg leprásokat!”
(Máté 10,7-8)
A Lepramisszió ázsiai, afrikai intézménye-
iben, elsõsorban is Indiában, a gyógyszer,
mûtétek, gyógytorna biztosítása közben
leprahátterû kisgyermekeket és felnõtte-
ket tanítanak meg írni, olvasni, fiatalokat
szakmára oktatnak, családoknak munkát
biztosítanak, hogy ne koldusként éljék le
további életüket. Munkatársaik Krisztus
szeretetét közvetítik és az evangéliumot
hirdetik olyan területeken, ahol még soha
nem hallottak Jézusról! Gyakran a Lepra-
misszió kórházaiból kerülnek ki az elsõ
keresztyének, akiknek meggyógyult, újjá-
született élete áthatja a környezetüket is!
Mindezt Riskóné Fazekas Márta reformá-
tus lelkész, a Lepramisszió igazgatójának
körlevelében olvashatjuk.
A magyarországi Lepramisszió 1974-ben
alakult. Néhány év múlva a sárbogárdi re-
formátus gyülekezet is bekapcsolódott eb-
be a speciális munkába. Azóta is önkéntes
adományok révén pénzbeli támogatást
küld a szervezet részére.
Aki szívesen áldoz erre a célra, idén is le-
hetõsége van rá megkeresni a misszió gyü-
lekezeti képviselõjét, Jákob Konrádnét.
Adományaikat hálásan köszönjük a misz-
szió nevében!

(-b, -n)

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy
tetteit hirdessük!” 1 Péter 2,9

Az elmúlt héten Sárszentmiklóson élhettük át, jelenleg pedig Sárbogárdon találkozha-
tunk esténként váltakozó helyszínen gyülekezeteinkben az Úr Jézus Krisztus által for-
málódó közösség alkalmain. Éneklés, igehirdetés, imaközösség során tudatosítja ben-
nünk Isten, hogy a világ népeit, nemzetünk, településeink életét, örömeinket, megpró-
báltatásainkat, embertársainkat egyaránt az Õ hordozó kegyelmére, igazán bölcs vezeté-
sére bízhatjuk a 2016. esztendõ minden napján is.

Õ imádságainkat meghallgató Isten, Aki elé bizalommal, hálaadással vihetjük könyörgé-
seinket, hogy életünk minden területén az Õ jó terve mehessen végbe. „Urunk, nem a
magunk igaz tetteiben, hanem a Te nagy irgalmadban bízva visszük Eléd könyörgésein-
ket!” Dániel könyve 9,18.

Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész

Megrendüléssel, Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy

SIMON MARGIT,
a dunaújvárosi önkormányzat volt dolgozója,

hosszan tartó, súlyos betegségben,
Sárbogárdon elhunyt.

Temetése római katolikus szertartás szerint,
2016. január 30-án, 13 órakor lesz

az alapi temetõben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretõ férj, édesapa, nagyapa,

VARGA JÁNOS
2016. január 26-án, életének 87. évében,
hosszú betegség után, örökre megpihent.

Temetése 2016. január 30-án,
15 órakor lesz a Huszár-temetõben.

Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak,
akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak.

Gyászoló család
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Karfiolos almaleves fûszeres dióval

Hozzávalók: 1 db tojásfehérje, 8 dkg dió
feldarabolva, 1 tk õrölt koriander, 1 tk
gyömbér, kevés fahéj, bors, 1/2 fej vörös-
hagyma felaprítva, 4 ek olívaolaj, 20 dkg
karfiol feldarabolva, 8 dl zöldségalaplé, 10
dkg zöld alma meghámozva és feldarabol-
va, só, bors; a tálaláshoz: 10 dkg zöld alma
felkockázva, olívaolaj.
Verjünk fel majdnem teljesen 1 db tojásfe-
hérjét, majd keverjünk hozzá 8 dkg felda-
rabolt diót. Fûszerezzük 1-1 tk õrölt kori-
anderrel és gyömbérrel, valamint egy ke-
vés fahéjjal és borssal. Szedjük a diódara-
bokat sütõpapírral kibélelt tepsire, és szá-
rítsuk 90 fokos sütõben kb. 50 percig. Pá-
roljunk üvegesre 1/2 fej felaprított hagy-
mát 4 ek olívaolajon, majd adjunk hozzá 20
dkg feldarabolt karfiolt. Pirítsuk egy per-
cig, majd öntsük fel 8 dl zöldségalaplével.
Fõzzük 15 percig, majd adjunk hozzá 10
dkg meghámozott és feldarabolt zöld al-
mát. Fõzzük a levest még 6-8 percig, majd
pürésítsük. Ízlés szerint sózzuk és borsoz-
zuk meg. Tálaljuk a fûszeres dióval és 10
dkg felkockázott zöld almával, olívaolajjal
meglocsolva.

Amerikai sajtos tészta

Hozzávalók: 250 g kagylótészta, 4 ek vaj,
0,25 bögre finomliszt, 2 dl zöldségalaplé, 3
dl tej, 20 dkg cheddar sajt, 10 dkg füstölt
sajt, snidling ízlés szerint, szerecsendió
ízlés szerint, 1 ek mustár, só, bors ízlés
szerint, 1 bögre zsemlemorzsa.
Fõzzük a tésztát al dente (fontos, hogy ne
fõzzük túl, hiszen a sütõben még a sajtmár-
tást is magába fogja szívni). Közben egy lá-
bosban tegyük fel a vajat. Ha megolvadt,
adjuk hozzá a lisztet, és keverjük csomó-
mentesre, majd fûszerezzük és tegyünk be-
le egy kanál mustárt. Öntsük bele az alap-
levet és a tejet, majd állandóan kevergetve
adjuk hozzá a feldarabolt, vagy lereszelt
cheddart. Addig kevergessük, míg el nem
olvad benne a sajt, majd adjuk hozzá a
tésztát. Keverjük alaposan össze a tésztát a
mártással, hogy mindenhova jusson belõle,
majd öntsük az egészet egy jénaiba. Re-
szeljük rá a füstölt sajtot, szórjuk meg
zsemlemorzsával, a felaprított snidlinggel,
majd tegyük elõmelegített sütõbe. 260 fo-
kon 20-25 percig süssük.

Kukoricás minifasírt mártogatóssal

Hozzávalók: 2 szelet szendvicskenyér, 30
dkg konzervkukorica, 2 fej vöröshagyma,
2 gerezd fokhagyma, 1 kg paradicsom, 1 kg
darált hús, 2 tojás, 1 csokor finomra vá-

gott koriander, 2 ekolaj + a sütéshez, 2 ek
paradicsompüré.
A kenyeret kis kockákra vágjuk, vízbe áz-
tatjuk, majd kinyomkodjuk. A kukoricát
lecsepegtetjük, durvára vágjuk. A hagymát
és a fokhagymát megtisztítjuk, finomra
vágjuk. A paradicsomot megtisztítjuk, ki-
sebb darabokra vágjuk. A darált húst a ke-
nyérrel, a kukoricával, a vöröshagyma felé-
vel és a tojással összekeverjük, sóval, bors-
sal, a fokhagymával és a finomra vágott ko-
rianderrel ízesítjük. A masszából nedves
kézzel kis golyókat formázunk. Az olajat
felforrósítjuk, a húsgolyókat megsütjük
benne. Serpenyõben felforrósítjuk a 2 evõ-
kanál olajat, a maradék hagymát üvegesre
pároljuk benne, majd hozzáadjuk a paradi-
csomot, a paradicsompürét, sózzuk, bor-
sozzuk, összeforraljuk (ízlés szerint tur-
mixolhatjuk is). A pici húsgolyókat a para-
dicsomos szósszal tálaljuk.

Tejfölös túrótorta –
liszt- és cukormentesen

Hozzávalók: 50 dkg túró, 5 dkg margarin,
2 tojás, 1 citrom reszelt héja, édesítõ, 1
nagy tejföl (5 dl) + egy kis pohár tejföl (2
dl), 1 cs vaníliapuding.
A túrót összekeverjük a citrom reszelt hé-
jával, a két tojással és a margarinnal. Hoz-
záteszünk egy csipet sót és ízlés szerint
édesítõt. Ezt az egészet géppel krémesre
keverjük, majd hozzáteszünk még 2 evõka-
nálnyit a pudingporból. Ezt a túrókrémet
belesimítjuk a tortaformába. A tejfölt is el-
keverjük az édesítõvel, abba is mehet a cit-
rom héjából, esetleg valamennyi a levébõl
is, plusz a maradék pudingpor. Ezt is össze-
keverjük, rásimítjuk a túrókrémre. 180 fo-
kon kb. egy óráig sütjük úgy, hogy a sütés
feléig sütõpapírral letakarjuk a tetejét. Ha
megsült és kihûlt, zselatinnal elkevert tej-
fölt teszünk a tetejére. Jót tesz neki egy pár
óra, vagy akár egy éjszaka is a hûtõben.

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 29., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Felolvasások a II. világ-
háború leveleibõl (ism. 83p), A Kossuth iskola kará-
csonyi mûsora (56p), Falukarácsony Alapon (75p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Január 30., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
Lapszemle 14.00 Felolvasások a II. világháború le-
veleibõl (ism. 83p), A Kossuth iskola karácsonyi
mûsora (56p), Falukarácsony Alapon (75p) 18.00
Lapszemle 19.00 Betlehemi kiállítás (ism. 38p), A
gimnázium szalagavató ünnepsége (ism. 72p), Jó-
tékonysági mûsor a cecei óvodásokért (60p) 23.00
és 0.00 Lapszemle

Január 31., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Felolvasások
a II. világháború leveleibõl (ism. 83p), A Kossuth is-
kola karácsonyi mûsora (56p), Falukarácsony Ala-
pon (75p) 14.00 Betlehemi kiállítás (ism. 38p), A
gimnázium szalagavató ünnepsége (ism. 72p), Jó-
tékonysági mûsor a cecei óvodásokért (60p) 18.00
Heti híradó 19.00 Hitélet: Kántorok: Farkasné Gom-
bár Ildikó (8p), Van egy név 4-5. rész (40p) 23.00 és
0.00 Heti híradó

Február 1., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Kánto-
rok: Farkasné Gombár Ildikó (8p), Van egy név 4-5.
rész (40p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Alapi
disznóvágás (17p), Idõsek köszöntése Sáregresen
(ism. 51p), Iskolabál Töbörzsökön (44p) 23.00 és
0.00 Heti híradó

Február 2., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Gitárok kicsiben és nagy-
ban (ism. 9p), Borbarátok bálja Sárbogárdon (44p),
Gál Sándor elõadása a Szentföldrõl (103p) 23.00 és
0.00 Heti híradó

Február 3., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Alapi disznó-
vágás (17p), Idõsek köszöntése Sáregresen (ism.
51p), Iskolabál Töbörzsökön (44p) 13.00 Heti hír-
adó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és
0.00 Lapszemle

Február 4., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Kántorok: Far-
kasné Gombár Ildikó (8p), Van egy név 4-5. rész
(40p) 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.

Az elõttünk álló egy héten nyugati, idõn-
ként északnyugati áramlással enyhe, óceáni

légtömegek hatolnak be mind mélyebben a kontinens belsejébe. Ennek hatására jelen-
tõs enyhülésre számíthatunk. A hét második felében már többfelé eléri, vagy meg is ha-
ladja a nappali felmelegedés a 10 fokot, és az éjszakák is mind nagyobb területen válnak
fagymentessé. Emellett változó felhõzet, idõnkénti gyenge csapadékhullás is elõfordul-
hat esõ, záporesõ formájában. Gyakran lesz élénk a nyugatias szél.

www.metnet.hu

Heti idõjárás

MÛSORA
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BOGÁRD és VIDÉKE
városi teremlabdarúgó-bajnokság

Twister Galaxy–
Sárkeresztúr Kike 3:6 (2:2)

Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Szabó,
Dombi, Budai.
Csere: Barabás, Kaló, Killer, Lakatos, Szán-
tó.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár, Börön-
di, Jancski, Szauervein.
Csere: Hajdinger, Lencsés, Virág.
1. perc: Szauervein vette be Bognár kapu-
ját, megadva az alaphangot, 0:1. 3. perc:
Szabó erõteljes lövése kerülte el a kaput. 4.
perc: Budai lepattanót vágott be Visi ka-
pujába, 1:1. 6. perc: Barabás emelt kapu
fölé. 7. perc: Kaló elrontotta az adódó
helyzetet. 8. perc: Jancski megint gólhely-
zetbe került, de nem találta a kaput. A má-
sik kapunál Barabás lövése Böröndirõl
szögletre vágódott. A berúgott szögletbõl
Kaló szerzett gólt, 2:1. 9. perc: Jancski a
harmadik nagy helyzetet hagyta ki. 10.
perc: Kulcsár átadásáról Jancski maradt le
(egyedül eldönthette volna a mérkõzést!).
11. perc: Szauervein lövése kapu fölé
ment. 12. perc: Jancski kapu fölé fejelt. 16.
perc: Budai lõtt kapu fölé. 15. perc:
Böröndi, majd Szauervein lövése a kapufá-
ról a mezõnybe vágódott. 16. perc: Virág
lövése kapu fölé szállt. 17. perc: Kulcsár
váratlan lövése hozta meg az egyenlítést,
2:2. 18. perc: Budai lövése kapu fölött lan-
dolt. 20. perc: Bognár bravúrosan védett.
22. perc: Kulcsár lövése kerülte el a kaput.
24. perc: Szabó lövése centiméterekkel
ment kapu mellé. 25. perc: Lencsés ha-
gyott ki ziccerhelyzetet. Kulcsár nagy lövé-
se akadt be, 2:3. 26. perc: Szauervein került
gólhelyzetbe, de kihagyta a kínálkozó le-
hetõséget. 28. perc: a nézõk megjegyezték,
hogy Böröndinek a paraolimpián kéne
részt venni. 30. perc: Kulcsár lövése a kapu
fölött hagyta el a játékteret. 31. perc: Len-
csés kapu mellé perdített. 32. perc: Kul-
csár–Lencsés–Kulcsár volt a labda útja,
utóbbi gólja megadta a kegyelemdöfést,
2:4. 33. perc: Lencsés–Szauervein átadásá-
ból növelte az elõnyt, 2:5. 34. perc: már
nem volt meglepetés az energikusan játszó
Kulcsár-gól, 2:6. 36. perc: Kulcsár kapu
mellé lõtt. 37. perc: Budai lövését Visi szé-
pen és biztosan védte. 38. perc: Jancskinak
nem ment a góllövés, mert kihagyta a ki-
hagyhatatlant. A másik oldalon büntetõ-
bõl eredményes Szabó, 3:6. 39. perc: Bö-
röndi lövését Bognár ütötte ki a mezõny-
be. 40. perc: szöglet után Szauervein nö-
velhette volna az elõnyt, de kapu fölé
perdített.
Sportszerû mérkõzésen ilyen arányban is
megérdemelten nyert a játékban feljavuló
Kike. A Twister Galaxy elszenvedte az elsõ
vereségét a bajnokságban.
Sárga lap: Budai.

Góllövõk: Budai, Kaló, Szabó, illetve
Szauervein, Kulcsár 3, Lencsés 2.

Szelence Kamionmosó–
Spuri 4:7 (1:1)

Szelence Kamionmosó: Kliszki – Gilány,
Szilágyi, Nagy, Kulcsár.
Csere: Zab D.
Spuri: Huszár L. – Kiss, Bereczki, Kristóf,
Fésû.
Csere: Banda, Bozsoki, Czeiner, Imre, Zám-
bó.
1. perc: hamar megszerezte a vezetést Fésû
találatával a Spuri, 0:1. 3. perc: Kiss perdí-
tése nem okozott gondot Kliszkinek. 7.
perc: Kiss volt elemében, de lövését Kliszki
szögletre ütötte. 8. perc: Zab lõtt mellé.
Huszár pedig segített az ellenfélnek, mert
öngólt rúgott, 1:1. 9. perc: Zab elhamarko-
dottan lõtt a kapu fölé. (Több volt ebben!)
10. perc: Bereczki a kapufát találta telibe.

11. perc: Kristóf lövését Kliszki szögletre
ütötte. 12. perc: Nagy kapu mellé trafált.
13. perc: Gilány lövését védte Huszár. 14.
perc: Gilány a kapufát tesztelte. 15. perc:
Fésû mellé bombázott. 16. perc: Bereczki
lövése a kapufáról ment ki. 17. perc: Zab
sarokkal gurított a kapura, a meglepett
Huszár a kapu torkában szerencsével hárí-
tott szögletre. Zab most kapu fölé rúgott.
18. perc: Gilány lövését védte Huszár. 19.
perc: Kiss futott el a jobb szélen, lövése
azonban elkerülte a kaput. 20. perc: Zab
gólhelyzetben hibázott. 21. perc: Kristóf
lövését Kliszki szögletre ütötte. 24. perc:
Kiss lövése a kapufáról Fésû elé pattant,
lövése elkerülte a kaput. 25. perc: Zab
megszerezte a vezetést, 2:1. 27. perc: Bo-
zsoki egyenlített, 2:2. 30. perc: Gilány kapu

fölé lõtt. A másik oldalon Imre volt ered-
ményes, 2:3. Kezdés után Zabnak sikerült
az egyenlítés, 3:3. 31. perc: Imre lövése
szállt kapu fölé. 32. perc: Czeiner gólhely-
zetben kapu mellé lõtt! 33. perc: Imre vá-
ratlan lövésével szemben Kliszki tehetet-
len, 3:4. 35. perc: Imre egy csel után szerez-
te az ötödiket, 3:5. 36. perc: Kristófot egye-
dül hagyták, higgadtan gurított a kapuba,
3:6. 38. perc: Zab lövését védte Huszár. 39.
perc: Gilány szépítette az eredményt, 4:6.
40. perc: Zámbó állította be a végered-
ményt, 4:7.
Érdekes mérkõzés volt! Hadilábon álltak a
gólhelyzetek kihasználásában a Szelence
játékosai. Elég volt egy kis figyelmetlen-
ség, és ez lett a vége.
Góllövõk: Huszár L. (öngól), Zab 2, Gi-
lány, illetve Fésû, Bozsoki, Imre 3, Kristóf,
Zámbó.

Extrém–FDL Kft. 2:1 (1:1)

Extrém: Németh – Dévényi, Huszár Cs.,
Horváth D., Baki.
Csere: Huszár Z., Pálinkás.
FDL Kft.: Farkas – László, Magyar,
Mihalkó, Bor J.
Csere: Bor P., Rehák.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg!
Sárga lap: Magyar.
Góllövõk: Horváth D., Pálinkás, illetve
Rehák.

Bogárd Junior–
Sárszentmiklós Öfi 3:10 (3:5)

Bogárd Junior: Farkas J. I. – Szakács, Far-
kas III., Farkas II., Bakó.
Csere: Láng, Lénárt, Varga, László.
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

Sárszentmiklós Öfi: Németh A. – Fekete,
Palotás, Tóth A., Kelemen.
Csere: Derecskei, Vereczkei.
1. perc: Bakó váratlanul megszerezte az el-
alvó védõk mellett a vezetést, 1:0. 2. perc:
Farkas III. lövése a kapufán csattan. Palo-
tás lövését meg Farkas I. védte szögletre. 3.
perc: Palotás lövését megint védte Farkas
I. 4. perc: Fekete végigment a jobb olda-
lon, senkitõl sem zavartatva egyenlített,
1:1. 6. perc: Farkas III. kilõtte a bal felsõ
sarkot, 2:1. 7. perc: Bakó meg az alsót, 3:1.
9. perc: Palotás lövése talált utat a kapuba,
3:2. 12. perc: Fekete egyenlített, 3:3. Kez-
dés után Fekete szerezte meg a labdát és
találatával máris 3:4. 13. perc: Vereczkei
fejesét védte Farkas I. 14. perc: újabb Fe-
kete-gól, 3:5. 17. perc: Kelemen a kapufát
találta el. 19. perc: Fekete kapásból a kapu
fölé lõtt. 21. perc: Fekete emelésébe csak
belekapni tudott Farkas I. 22. perc: Bakó
gólhelyzetben kapu mellé lõtt. 23. perc:
Tóth a kapufát találta el. 23. perc: Palotás 3
m-rõl az üres kapu fölé lõtt. 26. perc: Ve-
reczkei lövése kapu mellé ment. 27. perc:
Bakó lövése a kapu elõtt suhant el. 28.
perc: Kelemen fejjel megcsúsztatta a kido-
bott labdát, amely a kapuban kötött ki, 3:6.
29. perc: Farkas II. kapufára rúgta a lab-
dát. 31. perc: Palotás tiszta helyzetben
kapta a labdát, közelrõl sem hibázott, 3:7.
Majd Derecskeivel rúgattak gólt, nehogy
elmenjen a kedve, 3:8. 33. perc: Fekete
kapott jó indítást, melyet értékesített, 3:9.
Majd ismételt, 3:10. 39. perc: Kelemen
nagy helyzetben hibázott.
Az elfáradó Junior nem tudott ellenállást
kifejteni, így az „öregfiúk” megérdemelten
jutottak a három ponthoz.
Piros lap: Bakó 2 perc.
Góllövõk: Bakó 2, Farkas III., illetve Feke-
te 4, Palotás 4, Kelemen, Derecskei.

Tabella
1. Extrém 10 8 2 - 56:2026
2. Twister Galaxy 10 7 2 1 55:2523
3. FDL Kft. 10 6 2 2 59:1920
4. Sárkeresztúr Kike 10 6 - 4 38:4018
5. Sárszentmiklós Öfi 10 4 - 6 35:4212
6. Spuri 10 4 - 6 30:4112
7. Szelence

Kamionmosó 10 1 1 8 21:57 4
8. Bogárd Junior 10 - 1 9 29:79 1

Góllövõlista
1. Bor József FDL Kft. 20 gól,
2. Horváth Tamás Extrém 19 gól.

Gróf Ferenc

SÍC – hírek, eredmények

Elkezdõdtek a márciusi OB-teremversenyre a felkészülési kvalifikációs versenyek.
Ennek keretében egyesületünkbõl 8 fõ versenyzõ nevezett a Pápán megrendezett Kö-
zép-dunántúli Íjász Régió kvalifikációs versenyére.
Eredményeink:
– serdülõ lány: Csik Nikoletta 1. hely;
– ifjúsági lány: Katona Dorottya 1. hely;
– felnõtt nõ: Hargitai Enikõ 2. hely;
– felnõtt férfiak: Horváth Attila 2., Széplaki Zoltán 5., Katona Alex 6. helyezett;
– szenior férfiak: Gilicze Ferenc 1., Gilicze László 2. helyezés.
Versenyzõink mindegyike megszerezte az OB-indulás jogát, ezzel megkezdõdhet a fel-
készülés úgymond második szakasza. Cél az OB dobogójára, vagy annak közelébe jutás,
ami keményebb feladat lesz a mostani versenynél.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat.
Felszerelést biztosítunk, saját íjjal rendelkezõk jelentkezését is várjuk.

***

Kérjük, hogy az idei évben is támogassák egyesületünket
a személyi jövedelemadójuk 1 %-ával.

Adószámunk: 18491074-1-07.

Elõre is nagyon köszönjük!

Elérhetõségünk: lgilicze@tolna.net

Sárréti Íjász Club Sárbogárd



18 HIRDETÉSEK 2016. január 28. Bogárd és Vidéke

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

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

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091

OMV TÖLTÕÁLLOMÁS Dunaújvárosnál
NÕI ÉS FÉRFI MUNKATÁRSAT KERES.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a sárbogárdi OMV kútnál.

SZEMÉLYAUTÓ ÉS UTÁNFUTÓ BÉRLÉSE
hosszú és rövid távra 06 70 526 3606

VILLANYSZERELÕT KERESÜNK
vegyes majori munkákra Sárhatvan külterületére.

06 30 9381 681

ÁLLATTENYÉSZTÕ SZAKMUNKÁST-TECHNIKUST
KERESÜNK szarvasmarhák mellé

Sárhatvan külterületére. 06 30 9381 681

IRODA- ÉS ÜZLETHELYISÉG KIADÓ.
06 20 437 7036

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

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

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

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

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

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

Hízósertések, 120-140 kg élve, vagy konyhakészen eladó. 06 (30) 338
1922 (3261372)

Németjuhász kölyökkutyák Sárbogárdon eladók. Telefon: 06 (30) 532
6170

Sárszentmiklóson felújított családi ház eladó. 06 (20) 972 5051

Mangalicahízó eladó 450 Ft/kg. 06 (30) 406 3214 (3261246)

Paplanok eladók 06 (20) 405 7366

Egy darab anyakoca vágásra eladó Sárbogárdon. 06 (30) 862 8672 (3261393)

Tollpaplan-készítés, kész paplanok kaphatók. Pákolicz Árpádné, Sár-
szentágota 06 (25) 476 051 (3261467)

Fiatal gazda szántóföldet bérelne támogatás feletti áron. Területek: Káloz,
Nagyhörcsök, Sárhatvan, Örspuszta, Sáregres, Pusztaegres, Mezõszilas,
Dég, (Alsótöbörzsök, Sárszentmiklós) minimum 2,5 hektártól. 06 (30) 613
0823

APRÓHIRDETÉSEK

Gyümölcstermeléssel és gyümölcsfeldolgozással foglalkozó
termelõi csoportként keressük azt a jövendõbeli munkatársat, aki

KÉSZTERMÉKRAKTÁROS ÉS
ÁRUKIADÓKÉNT

segít céljaink megvalósításában.
Az új kollégánk feladata lesz:
– késztermékek átvétele, bevételezése, raktárban való elhelyezése,

anyagmozgatás géppel, kézzel, csomagolási feladatok
– megrendelések pontos, precíz összekészítése, kiadása

és annak dokumentálása
– visszáruk, szállítási problémák, sérült termékek adminisztrációja
– bizonylati rend és okmányfegyelem betartása
– szoros együttmûködés a termeléssel, könyveléssel
– raktári rend és fegyelem betartása, betartatása
Elvárások:
– legalább középfokú végzettség
– precizitás, pontosság, önállóság, ügyfélközpontú gondolkodás
– aktív MS Office ismeretek
– érvényes targonca-kezelõi vizsga, OKJ-s végzettséggel
– érvényes tûzbiztonsági szakvizsga a targoncapalack cseréjéhez
– terhelhetõség, rugalmasság, felelõsségteljes munkavégzés
– orvosi alkalmassági
Elõny:
– kis-, közepes vállalkozásnál szerzett raktározási tapasztalat
– Kulcs-Soft program ismerete
Amit kínálunk:
– versenyképes fizetés, teljesítményhez kötött mozgó bér
– stabil, növekvõ, magyar tulajdonú céges háttér
– határozatlan idejû munkaszerzõdés
Munkavégzés helye: Sárszentágota
Jelentkezés az állásra: Küldje el, kérem, 2016. február 23-ig a
fruyourmind@gmail.com e-mail címre magyar nyelvû, fényképes önélet-
rajzát és motivációs levelét, hogy miért lenne érdemes nekünk Önnel dol-
gozni!

Gyümölcstermeléssel és gyümölcsfeldolgozással foglalkozó
termelõi csoportként keressük azt a jövendõbeli munkatársunkat, aki

ÉLELMISZERIPARI TERMÉKGYÁRTÓKÉNT
segít céljaink megvalósításában.

Az új kollégánk feladata lesz:
– gyártói egységen belül a termelés feladatok végrehajtása,

az elvárt minõség biztosítása a termelésvezetõ szakmai irányítása
és ellenõrzése alatt

– a gyártáshoz szükséges alap-, és segédanyagok biztosítása, ezek
kimérése az ehhez kapcsolódó anyagmozgatás, gépkezelés,
dokumentáció vezetése

– gyártást követõen a késztermékek jelöléssel történõ ellátása,
biztosítva a mindenkori azonosíthatóságot

– gyártási folyamathoz kapcsolódó alapdokumentáció elvégzése
– szoros együttmûködés a mûszakvezetõvel és a termelésben dolgozó

kollégákkal
– aktív részvétel a termékfejlesztésben
– aktív részvétel a leltározásban
– a gyártási terület általános rendjének, tisztaságának biztosítása
Elvárások:
– önálló munkavégzés
– precizitás, pontosság
– terhelhetõség, rugalmasság, felelõsségteljes munkavégzés
– vevõközpontú szemlélet, lelkes és elkötelezett hozzáállás,
– egészségügyi alkalmasság
Elõny: kis-, közepes vállalkozásnál szerzett élelmiszeripari termékgyártói
tapasztalat
Amit kínálunk:
– versenyképes fizetés, teljesítményhez kötött mozgóbér
– stabil, növekvõ, magyar tulajdonú céges háttér
– határozatlan idejû munkaszerzõdés
Munkavégzés helye: Sárszentágota
Jelentkezés az állásra: Küldje el, kérem, 2016. február 23-ig a
fruyourmind@gmail.com e-mail címre magyar nyelvû, fényképes önélet-
rajzát és motivációs levelét, hogy miért lenne érdemes nekünk Önnel dol-
gozni!

Aláírást tartalmazó BÉLYEGZÕT TALÁLTAK
Sárbogárdon, az Oázis használtruha-bolt elõtt.

Átvehetõ a szerkesztõségben.
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Sárbogárdi állatorvosi ügyelet
2016. február

Február 6-7.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639
3977;
február 13-14.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent István u. 3., 06
(20) 974 9065;
február 20-21.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 993 9404;
február 27-28.: dr. Földi József, Cece Köztársaság u. 30/a, 06 (20) 355
7213.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhör-
csök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáreg-
res, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Szabadegyháza.

Dr. Bögyös Gábor hatósági állatorvos

HÁZASSÁGKÖTÉS
A hónap folyamán a következõ pár kötötte össze

hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon január 21-én

MORAVECZ JUDIT és ORSÓS TAMÁS
sárbogárdi lakosok.

A neveket az önkormányzat közlése alapján,
a házaspár hozzájárulásával tettük közzé.

Gratulálunk!
Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást,

a nehézségekben kitartást kívánunk
az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség
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