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MASKARA
A hétvégén Mohácson megállítottam egy
busót, hogy megkérdezzem, mikor kelnek át a Dunán. Egy sokac lánnyal volt.
Eredeti célom szerint a busóval akartam
beszélni, de a maskara miatt zavarba jöttem, úgy álltam ott, mint egy riadt gyermek a fölé magasodó sárkány elõtt. Nem
tudtam a szemébe nézni, azt meg pláne
nem tudtam, hogy magázzam, vagy tegezzem. Sutának éreztem magam a furcsa álarccal szemben.
Végül a lányhoz intéztem a kérdésemet,
aki csak egy szolid, fehér kendõvel díszített maszkot viselt, ami sejtetni engedte
korát és a mögötte lakozó személy milyenségét.
Késõbb kiderült, hogy több busójelmez
ifjú suhancokat rejt, sõt, láttam egy szépasszonyt is elõbukkani a birkabõr alól.
Hát, ilyenek ezek a maskarák. Mint a hó,
ami más képûre formálja a világot, és eltakar sok mindent.
Akár igazi, akár képzeletbeli maszkot öltünk, mindegyikben játszunk; megéljük,
milyen másnak látszani, mint amilyenek
valójában vagyunk; vagy épp megéljük
azt, ami valójában bennünk van, csak rejtegetjük, elfojtjuk jó mélyre.
A valódi maskarát könnyû levenni, lemosni, ha már kijátszottuk magunkat.
Nem így van ez a plasztikával, s különösen nem egy képzeletbeli maszkkal, ami
annyira ránk nõhet, hogy már magunk se
tudjuk, milyen is az igazi arcunk.
Ez utóbbi álarc pedig hosszú távon súlyos
és fölösleges teherként nehezedik ránk,
amitõl jobb inkább megszabadulni. Tartogassuk farsangra a maskarát!
Hargitai–Kiss Virág

Zengõ-farsang

Írás az 5. oldalon.

TÉLÛZÕ
MASKARÁDÉ
Sárszentmiklóson a klubkönyvtártól indult február 18-án a maskarás menet. A falun végig fedõt, lábost zörgetõ maskarás népség elõtt vitték a telet jelképezõ szalmabábut.
Írás a 9. oldalon.
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KÖZÖSSÉG

Mulattak a Borbarátok
A Sárszentmiklósi Borbarát Kör szombaton vacsorával egybekötött zenés, táncos
estet rendezett a rétszilasi klubban. A vacsora alapanyagául a január közepén levágott disznó húsa szolgált, amibõl Gili János
készített kitûnõ pörköltet. Az asszonyok
sokféle finom süteményt hoztak, a férfiak
meg a boraikat, s ezzel kínálták egymást. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr.
Sükösd Tamás polgármester is.
Szilveszter János köszöntõje után felszolgálták a vacsorát, majd a Rozgonyi Band

kitûnõ talpalávaló muzsikájára elkezdõdött a tánc. A borok kóstolgatása közben
emelkedett a hangulat is, ami egyre több
szép régi nótát hozott felszínre. Fogyott a
tombolajegy is. A végén megmaradt tömböket sikeresen elárverezték. A tombola
sorsolása után hajnalig folyt tovább a mulatság.
A borbarátok ezúton is köszönik mindazok segítségét, akik valamilyen formában
hozzájárultak rendezvényük sikeréhez.
Hargitai Lajos

Támogatóink voltak: Weisz Görgy – Gázmodul, Szénássy Ferencné – Irka papírbolt,
Domján Zsolt vállalkozó, Zsebõk Zoltán –
Vasbolt, Orova József – Orova 2000 Bt., Kelemen Béláné, Domján Tibor – pékség, Hüvely István – kölcsönzõ, Szõnyegi György
mezõgazdasági vállalkozó, Kissné Nagy Erika – Virág és Ajándékbolt, id. Nagy Tibor
vállalkozó, Kadlecsik Miklós – Gazdabolt,
Gábris Tibor mezõgazdasági vállalkozó,
KITE ZRT. sárbogárdi alközpont, Hadobás
Gyuláné – autósbolt, Horváth Mihály – vas-,
mûszaki bolt, Tesco varázsbolt – Páldi Ildikó, Tesco Fodrászat – Kelemen Tímea, Tesco – Stiller Vecsési savanyú, Schwarczné Andi – használtcikk-kereskedés, Arany Hund
Bt. – Paczona István, Szabóné Katona Gizella – divatáru, Sany Panda áruház, Hegedûs János vállalkozó, Gothárd János vállalkozó.
Köszönjük!
Sárszentmiklósi Borbarát Kör

Szalagavató Alsószentivánon
2012. február 18-án a harmadik olyan évfolyamunkat köszöntöttük, akik Alsószentivánon, a Pannon Oktatási Központ Alsószentiváni Tagintézményének esti tagozatos tanulójaként kezdték meg középiskolai
tanulmányaikat és jutottak el az érettségi
kapujához.
Borgulya Zoltán igazgató, Borgulyáné Antal Zsuzsanna fenntartó és Sütõ László
tagintézmény-vezetõ megköszönte a csa-

patnak az eddigi kitartó munkát, s kiemelte, hogy a most átadott szalag is jelzésértékû: néhány hónap, és kezdõdnek a vizsgák,
amelyekhez további sok energiát és kitartást kívánt.
Kiss Attila osztályfõnök egyenként köszöntötte az évfolyam tagjait a szalag feltûzése elõtt: Baliné Fekete Krisztina, Bánoczki Dávid, Baráthné Barna Krisztina,
Decsi János, Huszár Zoltán, Kisari Nóra,
Kõfejû László, Márta Norbert, Mészáros
Lászlóné, Nyári Viktória, Orsós Imre, Par-

rag Mihály István, Pordány Gábor, Suszter
Tamás, Szabó László, Szekfû Renáta,
Sztojka Angéla, Tábori Tamás, Tóth Noémi, Varjas Viktória tehetnek az évfolyamból májusban érettségi vizsgát, októberben pedig Szikszai Alexandra is megszerezheti a bizonyítványt.
A tanárokkal elköltött közös vacsorát hangulatos karaoke zárta, megannyi potenciális X-Faktor- és Megasztár-jelölt felfedezésével.
Kiss Attila

Bogárd és Vidéke 2012. február 23.

INTERJÚ

3

Törvény a nem dohányzók védelmében
Interjút készítettem dr. Pásztor Lászlóval,
a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Egészségfejlesztési Osztályának vezetõjével a
nem dohányzók védelmére készült törvényrõl.
– A közelmúltban fogadta el az országgyûlés
a dohányzás szigorításával kapcsolatos törvényt. Ez a törvény olyan szigorításokat tartalmaz, hogy több helyen még az utcán se
szabad dohányozni. Mit tilt és mit enged meg
ez a törvény?
Dr. Pásztor László: – Ez a törvényi szigorítás valóban sok mindent átír az eddigi életünkben, amely a felnõtt lakosság nem dohányzó 60 százalékát illetve a gyerekeket
védi. Ezzel számûzte a törvényalkotó a dohányzást a zárt terekbõl, kivéve a saját otthonunkat, és több helyen a nyílt közterületekrõl is. A dohányosoknak tekintettel kell
lenni a nem dohányzók érdekeire. Az emberiség Kolumbusz óta együtt élt a dohánnyal, de a dohányzás káros hatását csak
az 1950-60-as években fedezték fel.
– Addig azt hitték, hogy ez gyógyszer?
– Nem. A 20-as évektõl azért már tudták,
hogy ez nem igazán jó.
– Már akkor tudták, hogy a ciginek van egy
olyan neve is, hogy koporsószög?
– Nem, azt az 50-60-as években tudták
meg, sajnos nagyon késõn. Addig nem cigarettáztak sokat az emberek. Az elsõ tüdõrákot valamikor az 1970-80-as években
találták. Addig a tüdõrákot nem ismerték.
– Döbbenetes, amit most mond, ezt én sem
tudtam.
– Kolombusz óta terjedt a dohányzás Európában, de nem ért el a világháborúkig
olyan mértéket, hogy ez károkat okozzon.
Az elsõ világháború a töréspont. Elõtte
nagyüzemivé vált a dohánytermelés, utána
pedig a katonáknak a fronton ez volt az
egyik pénzeszköz, csereeszköz. Amikor
hazajöttek, õk terjesztették el az egész világban. A 20-30-as években jött a mozi, a
második világháború után pedig a hölgyek
is egyenrangúvá váltak a férfiakkal. A
problémát az okozza, amikor már naponta
10 szálnál többet szívnak. Kb. 1-3 szálnak is

vannak már káros hatásai, de sokkal kevesebb. Magyarországon évente 130.000 ember hal meg, ebbõl 30.000 olyan bajokban,
amik összefüggésbe hozhatók a dohányzással. Gondoljunk bele, 30.000 ember abba hal bele, hogy emiatt nem mûködik jól a
szíve, azért magas a vérnyomása, azért van
érszûkülete, és azért kap tüdõdaganatot
évente 8.000 ember Magyarországon,
mert dohányzik.
– Ehhez hozzátehetjük azt, hogy jóval több
azoknak a száma, akik munkaképtelenné
váltak emiatt, és a társadalomnak kell õket
eltartani, ahelyett, hogy õk dolgoznának még
aktív módon.
– Ez borzasztó egészségteher a társadalomnak.
– Beszéljünk magáról a törvényrõl, hogy mit
korlátoz, illetve mit akar elérni!
– Arról szól, hogy egy család, ha bemegy az
étterembe, a presszóba, a cukrászdába, ne
fújják a füstöt az orra alá. Arról szól, hogy
mikor bemegyek egy orvosi rendelõbe, akkor ott ne vágjon orrba a füst.
– Igen, mert eddig úgy volt, hogy az orvos is az
orrod alá fújta, ugye?
– Bizony-bizony, tapasztaltam még én is
olyat. Ma már ilyen nem történhet meg.
– Az iskolában a tanárok se fújhatják a füstöt a diákok orra alá.
– Arról szól a törvény, hogy a dohányfüst
bizonyítottan, a világ minden tudósa által
elismerten rákkeltõ anyag. Nincs olyan minimális dózisa, amire azt mondhatnánk,
hogy ártalmatlan. Ezért kell védeni mindenkit, aki nem dohányzik, a dohányfüst

Hó takará be…
A Kislók felé vezetõ utat csütörtökön több helyen is befútta az északi erõs szél hóval, ami
miatt óvatosan kellett közlekednie az autósoknak.
Szerkesztõség

ártalmaitól. Azt, aki nem dohányzik, ne tegyük ki egy rákkeltõ anyag hatásának. Tilos a dohányzás az egészségügyi, a gyermekjóléti és közoktatási intézmények
egész területén. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az épületben, hanem a hozzá tartozó
telken is tilos a dohányzás. Tilos a dohányzás a zárt terekben mindenütt. Minden
munkahelyen, minden közintézményben.
Tilos a dohányzás a vendéglátó-ipari, szórakoztatóipari egységekben, a sarki kocsmában, az éttermekben, presszókban,
minden nyilvános helyen, a boltoktól kezdve. Szabadtéren a bejárattól számítva 5
méternél messzebb kell lennie a kijelölt
helynek, hogy ne menjen be a füst, és hogy
aki bemegy, annak ne egy füstfüggönyön
kelljen átkelnie. A társasházakra a társasházi törvényben hoztak egy módosítást,
ami alapján ha a társasház lakóinak több
mint háromnegyede eldönti, hogy az egész
társasház nemdohányzó, akkor kitilthatja
a dohányzást a lépcsõházból, liftekbõl, a
teljes területrõl. A lakásban továbbra is
engedélyezett, de a közös területekrõl kitilthatják. Ugyanez érvényes a munkahelyekre is, amennyiben a dolgozók többsége
ezt kívánja. Nemdohányzóvá lehet nyilvánítani a munkahelyet, még az udvart is.
– Kemény ez a törvény, de nagyon szimpatikus.
– Európában több helyen vezettek be hasonló szigorúságú törvényt. Tévében, rádióban hallhattunk róla, hogy az íreknél, olaszoknál, görögöknél ez milyen felfordulást
okozott, de elfogadták az emberek.
– Ejtsünk szót a szankciókról!
– Az egyént akkor lehet büntetni, ha megszegi a törvényt. Például buszmegállóban,
vasútállomáson, játszótereken dohányzik,
Ott a közterület-felügyelõ és az ÁNTSZ
bírságolhat. Ennek a mértéke a magánember számára 30.000-tõl 50.000 Ft-ig terjed.
Nagyon tisztességes összeg, egészségvédelmi bírság. A munkahelyeken és más
ilyen helyeken, ha nem tartja be a munkahely a tilalmat, akkor két lehetõség van. Az
egyik az, hogy maga a cég, a vállalat, a vállalkozás kap 1 milliótól 2,5 millió Ft-ig terjedõ bírságot, ami mondjuk egy diszkó, egy
étterem, egy kocsma esetében, azt hiszem,
eléggé húzós összeg, vagy pedig ha a munkahely megnevez egy embert, hogy õ a felelõs a tilalom betartásáért és mégsem
tartják be, akkor ezt a felelõst is lehet bírságolni. Az õ büntetése 100.000-tõl
250.000 Ft-ig terjed. Még nem bírságolunk, csak ellenõrzünk. Április 1-jétõl engedélyezi a jogszabály a bírságolást. Nagyon remélem, hogy mindenki betartja a
rendeletet.
– Mi is reméljük, és zárjuk ezt a beszélgetést
azzal, hogy reméljük, szigorúsága ellenére is
megértéssel fogadják sokan ezt a törvényt, hiszen az egészségünk a tét, és az többet ér bármilyen élvezetnél.
Hargitai Lajos
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A kémények veszélyeirõl
„föléled elõször a kémény, fekete korma hull
a hóra.”

A szén-monoxid (CO) veszélyei
Hogyan alakulhat ki
veszélyes helyzet?
A szén-monoxid szénvegyületek tökéletlen égése során képzõdik, fõleg belsõégésû
motorokban, és földgáz égetése során a
cirkókban, kazánokban, átfolyós vízmelegítõkben folyamatosan képzõdik. Üzemanyagnak is használható, levegõvel jellegzetes kék lánggal ég.
Szobahõmérsékleten gáz halmazállapotú.
A sûrûsége közel áll a levegõéhez, ezért
egyenletesen oszlik el a légtérben. Erõsen
mérgezõ. Mérgezõ hatása azzal magyarázható, hogy a vér hemoglobinjában található vasatomokkal stabil komplexet, szénmonoxid-hemoglobint képez, ezzel a szervezet oxigénfelvételét és oxigénellátását
akadályozza. A hemoglobin akkor is megköti a szén-monoxidot, ha a levegõ szénmonoxid-tartalma csekély. 250-szer nagyobb affinitással kötõdik a vér hemoglobinjához, mint az oxigén.

Belégzése során
azonnali hatása: fejfájás, szédülés, émelygés, a látás- és hallásképesség csökkenése;
tartós hatása: a szívizmot ellátó koszorúerek keringését csökkenti, hozzájárulva a
koszorúér-elmeszesedéshez, szûkíti a koszorúereket, növeli a szívinfarktus kockázatát.
Szénmonoxid-mérgezés esetén szabad levegõn mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni.

Hogyan elõzhetõ meg a veszély?
1. Épületen kívüli berendezés
A legkézenfekvõbb megoldás, ha a fûtõberendezést és kéményt úgy helyezzük el,
hogy ne legyen közvetlen kapcsolata a la-

KÉK HÍREK
Összefutottak a
tulajdonossal a betörõk

(Demény Ottó: Külvárosi hajnal)

A fûtési szezon kezdetén mindig felhívjuk
a figyelmet a gázkazánok kéményeinek
karbantartására és a szén-monoxid-mérgezés veszélyeire, most azonban a fatüzeléshez falazott kémények karbantartásának fontosságára emlékeztetjük Önöket.
A hosszabb idõn át tartó, rendkívül hideg
idõ miatt természetesen több fát égetünk,
de ez a két hatás egy elhanyagolt kéményben ugyanilyen természetesen vezethet
koromtûzhöz is. A megnövekedett huzathatás és az intenzív fatüzelés miatt a korom gyorsabban lerakódik a kémény falán,
leszûkítve a kürtõt. A leszûkült kürtõben a
hõmérséklet megnövekszik, míg a kéményben lehûlõ vízgõz és égéstermékek
lecsapódása kátrányos réteget alakít ki,
amely képes meggyulladni.
Az utóbbi idõszakban megnövekedett a
kéménytüzek száma. Ügyeljenek a kémények állapotára, ha problémát tapasztalnak – de évente egyszer mindenképp – ellenõriztessék kéményseprõvel!
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kótérrel. Tudnivaló, hogy nem minden
épület esetében valósítható meg a különálló kazánhelyiséggel kialakított központi
fûtés.
2. Épületen belüli berendezés, de a légtérkapcsolat kizárva
Az épületen belül elhelyezett, zárt égésterû, úgynevezett „C” típusú gázkészülékek
mûködésük során nem a helyiség levegõjét
használják, hanem a kültérbõl közvetlenül
szívják be a levegõt, ezért üzembiztos mûködésük mellett a lakótérben szén-monoxid jelenlétével nem kell számolni.
3. Épületen belüli berendezés és közvetlen
légtérkapcsolat
A nyílt égésterû és kéménybe nem kötött
(„A” típusú), valamint a nyílt égésterû és
kéménybe kötött („B” típusú) gázkészülékek mûködésük során a helyiség levegõjét
használják. Ezért alapvetõen befolyásolja
megbízható mûködésüket a helyiségek
építészeti kialakítása és használata.
Aki „A”, vagy „B” típusú gázkészülékkel
rendelkezik és fokozott légzárású nyílászárók beépítését, vagy a meglévõ nyílászárók
tömítését, esetleg elszívó/szellõzõ ventillátorok beépítését tervezi, annak elõzetesen
terveket kell készíttetnie arra jogosult tervezõvel, és azokat jóvá kell hagyatnia a területileg illetékes gázszolgáltatóval (elosztói engedélyes).
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy gázüzemû, vagy vegyes tüzelésû fûtési technikák esetén fokozott figyelmet fordítsanak
arra, hogy az új típusú nyílászárók megfelelõ szellõzõnyílással legyenek ellátva. A
szigetelés és a szellõzés hiteles szakemberek által történõ beszereltetése szükséges.
Régebbi típusú nyílászárók esetén felülvizsgálatot, ellenõrzést érdemes elõirányozni. Ez fokozottan fontos azoknál az
ingatlanoknál, ahol konyhai elszívó berendezés mûködik, ugyanis az elszívó mûködése alatt fellépõ depresszió miatt a kéménybõl az égéstermék visszaáramolhat a
lakótérbe.
Célszerû minden gázfûtéssel rendelkezõ
ingatlanba a cirkó, vagy kazán közelébe
szén-monoxid-érzékelõt telepíteni (veszélyes szén-monoxid-koncentráció esetén
erõteljes hangjelzést ad), ami adott esetben életet menthet.
László Ákos tû. fõhadnagy

Hétfõn késõ délután saját riasztója hangjára eszmélt egy ingatlantulajdonos Cecén
egy nem messzi utcából. A riasztásra eközben a háza biztonsági távfelügyeletét ellátó cég diszpécserszolgálata is intézkedésbe
fogott, sõt a Sárbogárdi Rendõrkapitányság szolgálatban lévõ rendõrei is rámozdultak a jelzésre.
A ház tulajdonosa haladéktalanul az ingatlana felé indult, amikor látta, hogy két férfi
jön vele szemben. Amikor meglátták a tulajdonost, visszafordultak és éppen az õ
háza kerítése mögött tûntek el. Mint kiderült, a tettesek az ingatlan hátsó részénél
nyertek egérutat az õket üldözõk elõl. A
szemle során megállapítást nyert, hogy bár
a tettesek közel kilencvenezer forint rongálási kárt okoztak, az épületbe nem tudtak behatolni, így lopási kár nem keletkezett. A megszólaló riasztó hatására álltak
el a cselekmény folytatásától.
A tulajdonos által megadott személyleírás
és öltözet alapján az ismertté válástól alig
45 percre Cece település egyik szélsõ utcájában igazoltatás alá vonták a járõrök a betörési kísérlet egyik feltételezett elkövetõjét. Elõállítását követõen gyanúsítottként
hallgatták ki a bogárdi nyomozók a 49 éves
kunszentmiklósi férfit. Társa elfogására
kedden délután került sor.
A sárbogárdi rendõrök most azt vizsgálják,
hogy a két férfinek lehet-e köze a területükön korábban történt betörésekhez, hiszen az a két gyanúsított elõéletébõl kiderült: nem kezdõk ezen a téren. Korábban
saját megyéjükben is több tucat bûncselekményt követtek el, ismert bûnelkövetõként tartja számon õket a rendõrség.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Köszönet
Szeretnénk köszönetet mondani a sárbogárdi rendõröknek, akik ránk figyeltek, egyedülálló, idõs emberekre a
Damjanich utcában, amikor a rossz idõ
beköszöntött.
Egy egyedülálló, idõs asszony

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

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

Kérdezték

Nagy izgalommal és a napok visszaszámlálásával várták gyermekeink a télûzõ farsangi
jelmezbált, melyet február 16-án tartottunk óvodánkban.
A gyerekek már reggel jelmezben érkeztek a csoportjukba, ahol megcsodálhatták egymás különleges ruhakölteményeit – hercegnõket, tündéreket, kalózokat, tûzoltókat,
bohócokat, varázslókat stb.

Váratlan tûzijáték
Szombat éjjel hangos dörrenésekre riadtunk fel álmunkból. Ijedten ugrottunk ki
az ágyból, hogy vajon ki intéz támadást ellenünk. Olyan volt, mintha az ablakunk
alatt pufogtatnának. Az elsõ gondolatunk
az volt, hogy valaki csínytevésbõl szórakozik, vagy esetleg ránk akar rontani. Késõbb
kiderült, hogy a Mészöly felõl jön a zaj –
bál volt, tûzijátékkal.
Jó lett volna, ha elõre értesítik – legalább a
környékbeli – lakókat, akár a médián keresztül.
Egyébként ekkora tûzijátékot nem szilveszterkor lehet csak használni?
Környékbeli lakók

A tûzijátékot lebonyolító Fõnix Tûzijáték
és Ajándékbolt cégtulajdonosa, Kubovics
Attila pirotechnikus így nyilatkozott a lakossági jelzésre ragálva: Ajándékként biztosította a Mészöly Géza Általános Iskola
báljára cégünk a tûzijátékot, hivatalos engedély birtokában. A szakhatóságokon és
az iskola igazgatóján kívül azért nem értesítettünk senkit, mert meglepetésnek
szántuk a vendégek számára. A tûzijáték
2-es kategóriájú volt, melyet a törvény szerint (a személyes adatok nyilvántartásba
vétele mellett) 16 éves kortól megvásárolhat és felhasználhat bárki az év bármely
idõszakában, magánterületen. Közterületen csak pirotechnikus irányításával, meglévõ engedélyekkel lehet alkalmazni.

A közös mulatság kezdéséig vidám táncos játékok és vetélkedõk
zajlottak a csoportszobákban.
Az óvónõk meglepetés ajándékként A kisgömböc címû mesét adták elõ, melyet a gyerekek sok nevetéssel és tapssal díjaztak.
A télûzés nem sikerült azonnal,
másnap ugyanis behavaztunk, de
ami késik, nem múlik, bizakodva
várjuk a szép tavaszt!
Köszönjük szépen a szülõknek,
hogy sokféle finom süteménnyel –
köztük az elmaradhatatlan farsangi fánkkal – kényeztették óvodásainkat.

Lesznek-e
gyermekrendelések?

Kõrösi Erika óvodapedagógus,
Zengõ Óvoda

„Kis gyerek kis gond,
nagy gyerek nagy gond…”
Tudjuk, hogy nagy felelõsség hárul a felnõttekre a gyermekek nevelésében. Nagyon
fontos, hogy értelmes, értékes, jó készségekkel rendelkezõ felnõtté váljanak gyermekeink.

Egy édesanya kérdezte, akinek fogyatékkal élõ gyermeke van: várható-e, hogy lesznek gyermekszakrendelések (gyermekneurológia, -pszichiátria, -labor, -EEG) a
rendelõintézetben? Ugyanis problémás
nekik eljutni például csak egy receptért
Fehérvárra.
Dr. Rácz Lajos intézetvezetõ fõorvos válaszában úgy fogalmazott, hogy nem lesznek
ilyen jellegû gyermekszakrendelések.
Ezekkel a speciális területekkel a Szent
György Kórházban foglalkoznak. Gyógyszert és ellátást csak szakmailag illetékes
orvos biztosíthat fogyatékkal élõ gyermekek részére.
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Ezért 2012. február 27-én 16.30-kor az általános iskola tornatermében dr. Duró Zsuzsa elõadást tart a témában, ahol érdekes és hasznos tanácsokkal és használható ötletekkel, módszerekkel látja el az érdeklõdõ szülõket és pedagógusokat.
Sok szeretettel várunk mindenkit egy jó hangulatú, közös beszélgetésre, hiszen gyermekeink jövõje közös felelõsségünk!
Alapi iskola

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
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Cecei sulibörze
Fergeteges farsangi mulatság
Szombaton rendezték meg a farsangi ünnepséget a cecei iskolában. Az elõzõ évek hagyományához híven rengeteg jelmezbe öltözött diák és még több vendég várta a jelmezes felvonulókat, akik
egyéni és csoportos bemutatókkal szórakoztatták az érdeklõdõket. Több apáca, mesehõs, boszorkány, harcos és sok, a fantázia
által született jelmezes jelent meg a nézõk elõtt, akik nagy ovációval fogadták a felvonulókat. Az iskolai pedagógusaiból, a szülõi
közösség tagjaiból és a diákönkormányzat küldöttjébõl álló zsûri
az ötletességet, a kézi készítésû jelmezeket díjazta leginkább.

Szeretnénk köszönetünket kifejezni a 7. évfolyamosoknak és szüleiknek, akik segítettek a szervezõmunkában és a farsangi ünnepség lebonyolításában, valamint a tanulók szüleinek, akik szendvicsekkel és süteménnyel támogatták a rendezvényt! Külön szeretnénk megköszönni azoknak a szülõknek és diákoknak a munkáját, akik jelmezeket készítettek és el is jöttek a farsangra, aminek
köszönhetõen ilyen sok felvonulónak örülhettünk!
Nem utolsó sorban köszönetet szeretnénk mondani a vendégeknek, hogy megjelenésükkel támogatták iskolánkat!

Iskolanyitogató programok

Ennek megfelelõen az egyéni versenyben az eredmény a következõ lett:
I. a Fagylalt lány, II. (megosztva): Jack Sparrow, a Bohóc és a Vadász, III. (megosztva): A Gólya, a Zombi lány és a Tini Nindzsa
Teknõc.
A csoportos jelmezesekre az volt a jellemzõ, hogy szinte valamennyien jelenetet is elõadtak, nem csak felvonultak. Érdekes
elõadásaik sok örömet szereztek a nézõközönségnek.
A csoportos versenyben a következõ eredmény született:
I. Kannibálok, II. (megosztva): „Mi leszek, ha nagy leszek?” és a
Disznótor, III. (megosztva): A kínai sárkány és a Magyar szellemirtók.

MEGHÍVÓ
A D13 Sárbogárd Postagalamb Sportegyesület
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

a 2011-es versenyév
díjkiosztó ünnepségére és báljára
március 3-án 18 órakor
a Hotel Kovácsba (volt Nyárfás vendéglõ).
Program: díjátadás, vacsora, tánc, tombola.
Jegyek korlátozott számban kaphatók!
Jelentkezés és információ: Palotás József, 7000
Sárbogárd, Salamon u. 22., 06 (70) 318 4863.

Ismét elkezdõdnek az iskolanyitogató programok a cecei iskolában, melyek keretében elõször az óvodába látogatnak el a leendõ
tanító nénik, valamint az iskola vezetõi, és tájékoztatják a leendõ
elsõ osztályosok szüleit az iskola kínálta lehetõségekrõl.
Ezt követõen az óvodások látogathatnak el az iskolabusszal az intézménybe az óvó nénik kíséretében, hogy megnézhessék a tantermeket, a tornatermet, az informatikatermet, és hogy megismerjék az iskola épületét és parkját.
A következõ programra az iskolába azokat várják majd a tanító
nénik, akik a szüleikkel együtt egy játékos foglalkozáson is részt
szeretnének venni, „iskolást szeretnének játszani”. Eközben a
szülõk feltehetik kérdéseiket, õk is ismerkedhetnek az iskolával, a
pedagógusokkal, az iskola programjaival, sajátosságaival. A cecei
iskolában így szeretnék felkészíteni a leendõ elsõ osztályosokat az
iskolaválasztásra, az elkövetkezõ iskolás évekre.

Tehetséggondozás
A Cecei Általános Iskola céljai között kiemelt helyen szerepel a
tehetséggondozás, azon belül is a tehetségek kiválasztása és adott
témakörben történõ fejlesztésük. Iskolánk egyik mottója is tükrözi ezt, miszerint: „Valljuk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, és a mi feladatunk ezt megtalálni!” Ennek jegyében nyújtott be intézményünk pályázatot a Nemzeti Tehetség Program
keretében meghirdetett NTP-KTMK-11 számú pályázatra,
amely megvalósítása során az iskolánkba tanuló felsõ tagozatos
diákok természettudományos fejlesztésére nyílik lehetõség.
Amennyiben a pályázat elnyeri az irányító hatóság tetszését és támogatásra javasolja, akkor megvalósulhat az a 65 órás tehetséggondozó program, amelybe egy tehetségkiválasztó folyamat során 12 diákot tudunk bevonni. A program „A víz az élet!” címet
kapta, megvalósítása során a diákok olyan tanórán kívüli fejlesztõ
foglalkozásokon vehetnek részt, amelyek felölelik a természettudományok minden ágát. Kísérleteket végeznek, feltérképezik a
település vízkészleteit, kutatómunkában vesznek részt, felkereshetik a megye legszebb vizes élõhelyeit, amelyek során olyan
ismeretekkel gyarapodnak, amiket a késõbbi tanulmányaik során
is sikeresen tudnak majd felhasználni.
Cecei iskola
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Farsang Sárszentágotán

A Sárszentágotai Általános Iskola farsangi felvonulására megtelt
a község kultúrháza.
A jelmezesek többsége alsó tagozatos volt, akik ajándékot kaptak
a hercegi pártól. A legsikerültebb maskarásokat a zsûri külön jutalmazta. A mûsor tombolasorsolással ért véget.
Kiemelkedõ jelmezesek: hawaii táncos lány – Bauer Tamara, királylány – Hír Csenge, négyoldalú reszelõ – Bóka Kristóf, piros tízes – Varga Viktória, Nokia telefon – Jékli Milán, múmia – Siák
Gábor, húsos szendvics – Vincellér Martin, pattogatott kukorica
– Barabás Alexa, csontváz – Nagy Dániel, öregasszony – Kéri Kitti.
A csoportos jelmezesek fergeteges sikert arattak, így a bohócok, a
6. osztály macskaduettje valamint a 3. és 4. osztályosok vándorcirkuszának bemutatója.
Az iskola köszöni a szülõi munkaközösség, a szülõk és a felkészítõ
pedagógusok közremûködését! A rendezvény bevételébõl a tanulók kirándulását és jutalmazásukat támogatjuk.
Sárszentágotai Általános Iskola

Tündérek és Túró Rudik

SIKERES PÁLYÁZAT

Varázslatos és bizarr teremtmények szállták meg pénteken délután a pálfai mûvelõdési házat. Tündérek, szuperhõsök, tigrisek, virágok
és két lábon járó Túró Rudik
szaladgáltak körbe-körbe a
nagyteremben, a helyiség valósággal zengett az ifjú titánok csatakiáltásaitól. Eközben a nagyra nõtt emberek
szendvicseket készítettek, és
hurcolásztak befelé mindenféle holmit, ajándékot, és
közben csodálattal figyelték
a kis tarkabarka jelmezesek
ugrándozásait.
Régi hagyománya van már az óvodásfarsangnak a kis településen, és ezúttal is pazar
színkavalkádot tekinthetett meg a nyilvánosság. A változatos ruhakollekciókban tündöklõ csemeték gitárszólóval kísért énekre táncoltak karöltve, és szavalták a mondókákat. Márta óvó néni kérésére pedig minden kis meselény bemutatkozott egyenként,
jelmezében kiállva a nagy számban érdeklõdõ szülõk elõtt. Õk egyébként most is aktívan hozzájárultak az ünnepség megszervezéséhez, többek közt lufihajtogatással, a finom sütik és szendvicsek elkészítésével, s az ezekbõl befolyt összeg a kis manók további, nyári táborozós „hódításait” finanszírozza majd. De talán még a legbátrabb tigriskölyök álla is leesett akkor, amikor a mûsor végén meglepetésként az óvó nénik és az
anyukák is boszorkánnyá, vagy éppen bohóccá változtak, hogy aztán pöttöm és óriás
mesefigurák együtt táncoljanak ezen a csuda napon.

Mai felgyorsult világunkban egyre nagyobb
szerepe van az informatikának. A számítógép alkalmazása átszövi a hétköznapi élet
minden területét. Ma már a mindennapok
részévé vált az informatika, internet, ezért
egyre nagyobb szerepet kap az oktatásban,
így a könyvtárhasználat, könyvtári szolgáltatások terén is.
Bár interneten megtalálunk mindent és a
kölcsönzés is számítógépes adatbázis segítségével történik, azért a könyvek olvasását, a
könyvek pontos használatát csakis a könyvek
kézbevételén keresztül tudjuk megismertetni és megszerettetni tanulóinkkal.
Éppen ezért örültünk annak a lehetõségnek,
hogy a TINTA Könyvkiadó pályázatot hirdetett iskolai könyvtáraknak, ahol mód volt arra, hogy kedvezményesen juthassunk hozzá
az általános iskolai tanulók számára is igen
fontos kézikönyvekhez. Mivel ezen kiadó által meghirdetett Lõrincze Lajos II. iskolai
könyvtárbõvítési pályázaton mi is sikeres szerepeltünk, így könyvtárunk gyarapodott a
mai szókinccsel kibõvült Értelmezõ szótárakkal, Szlengszótárral, Infoszótárral, Magyarító szótárral és a nonverbális kommunikációval foglalkozó Nem csak szóból ért az
ember c. könyvvel.
A könyvek árának önrészét iskolánk alapítványa finanszírozta.
Köszönjük a lehetõséget!

Monhalt Ákos

Mészöly Géza Általános Iskola

Óvodások farsangja Pálfán
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Farsang Alapon
Február 18-án, szombaton – a farsang farkán – rendeztük iskolánkban a farsangi mulatságot. Jelmezek színes kavalkádja, tánc,
zene, mulatság, étel, ital, vigadalom várta a vendégeket és beöltözõket.
Az eseményt a 8. osztályos bálkirály és bálkirálynõ, Vámosi Marcell és Csiki Anita tánca nyitotta meg. Sok osztály közösen, jelmezesen kis produkcióval is szórakoztatta a közönséget. A felsõs osztályok közül megosztottan ért el I. helyezést a 6. és 7. osztály. A 6.
osztályos háremhölgyek gyûrûjében osztályfõnökük, a pasa lejtett. A 7. osztályos fiúk és lányok kán-kánt
adtak elõ, fekete-piros ruhájuk alól néha
elõbukkant alsónemûjük és kecsesnek aligha mondható lábbelijük is.
Az alsósok között I. helyezést értek el a 3.
osztályosok bajor sörtáncukkal, mindannyian bakancsban, hosszú zokniban, hózentrógerben, kalapban, söröskriglivel a kezükben táncoltak. A 2. osztály a veszélyes
vadnyugatról érkezett a farsangra seprûlovakkal, mindenkin kockás ing, farmer,
westernkalap. Elõadásuk közben a közönséget is lepuffantották pisztolyaikkal a kis
cowboyok. A III. helyezettek, az 1. osztályos
gyerekek a Muzsika hangjai címû musicalbõl adtak elõ egy részletet két tanító nénijük segítségével.
Sok egyéni beöltözõ is bemutatta ötletességét, denevértõl kezdve
a börtönõrön keresztül a focistákig sokféle jelmez elõfordult. A
Közel-Keletrõl is érkezett vendégünk, Abdul, mellette pedig
szépséges párja, Leila vonult.
Az egyéni jelmezek közül I. helyen Vámosi Milán végzett polipjelmezével, II. helyezést érdemelt ki Orsós János gólyajelmezével, III. helyen pedig Suhajda Tamás szerepelt Charlie Chaplinként. Nagy örömünkre több szülõ is jelmezt öltött, fokozva a jó
hangulatot.
A délutánt tombola zárta, amelynek fõdíjaként egy tortát, vagy
egy-egy ajándékkosarat vihetett haza az a három nyertes, akinek
kedvezett a szerencse.
Rendezvényünk jól sikerült, köszönjük szépen a szülõi munkaközösség áldozatos munkáját, a sok felajánlott tombolatárgyat és
egyéb hozzájárulást!
Nagy Orsolya

Ovifarsang Alapon
Szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik a
2012. február 17-én megtartott óvodásfarsang sikeréhez
bármilyen formában hozzájárultak!
Köszönjük a szülõknek a sok felajánlást, és hogy gyermekük örömére jelmezbe öltöztek! Ezzel fokozták a délután
jó hangulatát.
Köszönet Méhesné Julikának, polgármester asszonyunknak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a mûvelõdési házat!
Külön köszönet az óvó néniknek és dajka néniknek, akik
munkájuk mellett nagyon sokat segítettek bennünket,
hogy a farsang felejthetetlen élményt nyújtson a gyerekek
és a szülõk számára egyaránt!
Köszönet a szakács néniknek a finom farsangi fánkért!
Köszönet még Pekarek Istvánnak a sok fényképért és Pintér Tamásnak a nagy sikert aratott táncos játékért!
Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát!
Köszönettel:
Az Alapi Óvoda Szülõi Szervezete
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KISS VIKTÓRIA nyerte a miklósi klub
fánkversenyét az elmúlt héten pénteken. Íme a gyõztes recept.

Maszk és fánk
Közös farsangi készülõdésre várta a miklósi klub és vezetõje, Tóth András pénteken délután az érdeklõdõket. A másnapi télûzõ felvonulásra lehetett maszkot készíteni, valamint fánkversenyt hirdettek a konyhatündéreknek.
Sok-sok asztalnál folyt az alkotómunka. A gyermekek mellett nagyobbak és felnõttek is
szívesen bekapcsolódtak a közös tevékenységbe. Ki saját ötlet, ki sablon alapján vágta ki
papírból a maszk alapját, amit aztán festékkel, csillogó díszekkel, krepp papírral varázsoltak különlegessé.

Farsangi töltött fánk
Hozzávalók: 60 dkg liszt, 5 tojássárgája,
10 dkg margarin, 10 dkg porcukor, 1 dl
rum, fél liter tej, 3 dkg élesztõ, étcsokoládés tortabevonó.
Töltelék: különbözõ ízesítésû pudingporok, vagy sütésálló lekvár.

A versenyzõ fánkgolyók, -virágok és -csodák versenyében minden falat gyõztesen került
be a pocakokba – az üres tálcák alapján legalábbis döntetlen lett a verseny. A legjobbnak
mégis Kiss Viktória fánkját hirdették ki. Az õ nyereménye Hargitai nagymama szakácskönyve, valamint közzé tesszük a receptjét lapunk hasábjain.
Hargitai–Kiss Virág

Farsang
a nyugdíjasklubban
Fánkuzsonnával kezdõdött a farsang a sárbogárdi nyugdíjasklubban, melynek illata
már a kultúrház ajtajából csalogatta befelé
az érkezõket. A finom lakoma elfogyasztása után következett a karnevál. Bolond, virágárus, rocksztár és ápolónõ is felvonult
színes maskarában. Egyedi és társas jeleneteket is láthattunk, melyek közt versek
hangzottak el. Végül zenekar húzta a
farsangolóknak a talpalávalót.
Hargitai Gergely

Tisztelettel meghívjuk Önt, a szántóverseny résztvevõjét
a Sárbogárdi Gazdák Baráti Köre szervezésében

2012. március 3-án 18 órakor a Sárszentmiklósi
Általános Iskolában rendezett bálra.
A bál fõvédnöke: Pluhár István.
Zenél: a cecei Szabó zenekar.
A belépõjegy ára: 3.000 Ft, mely tartalmazza a tombolát is.

Elkészítés: az élesztõt megfuttatjuk a
tejben, majd a lisztet, a tojássárgáját, a
margarint, a porcukrot és a rumot hozzáadjuk, jól kidolgozzuk, és meleg helyen kelesztjük. Ha megkelt, gyúrótáblára rakjuk és kinyújtjuk – de vékonyabbra, mint a szalagos fánkot – kb. fél
cm vastagra, majd az elõre keményre
fõzött pudingokat kis halmokba a tésztára rakjuk, majd ráfordítjuk a tésztát és
kiszaggatjuk. Pihenni hagyjuk 20 percig. Forró olajban fedõ alatt sütjük. Ha
kisült, forrón fahéjas porcukorba hempergetjük, majd kihûlés után leöntjük
csokoládémázzal, és díszíthetjük színes
tortadarával. Ugyanígy lehet sütésálló
lekvárral is. Jó étvágyat!

Télûzõ
maskarádé
Sárszentmiklóson a klubkönyvtártól indult február 18-án a maskarás menet. A falun végig fedõt, lábost zörgetõ maskarás
népség elõtt vitték a telet jelképezõ szalmabábut.
A kispályára érve a szalmabábot meggyújtották azzal a kívánsággal, hogy annak elégetésével égjen el minden betegség, és
minden, ami rossz az emberek életében, s
múljon el végre a tél és a hideg. A kispályát
még vastag hó borította ezen a napon, de a
tavasziasan meleg napsugártól a februári
hó már erõsen megroggyant.
Az elõzõ napon készített álarcokat, maszkokat is belevetették a gyerekek a tûzbe,
miközben tovább zörgették az edényeket
mindaddig, amíg a bábu teljesen elhamvadt. A fehér hóban ott hevert egy üszkös
szörnyalak, amit aztán a résztvevõk lelkesen hóval temettek el. A lányokat a hóval
megmosdatták, hogy szép, hamvas legyen
a bõrük. Mivel a hó jól tapadt, a társaságnak kedve szottyant egy kis hógolyózáshoz
is.
Mint a következõ hét idõjárása is tanúsíthatja, eredményes volt a téltemetési szertartás, mert megjött a meleg, és mára csaknem teljesen elolvadt a hó is.
Hargitai Lajos

10

KÖZÖSSÉG / SPORT

Alapítványi bál tûzijátékkal
a Mészölyben
Február 18-án az iskolaszék és a szülõi
munkaközösség megrendezte az immár
hagyományos alapítványi bált.
Az elõkészületek már hetekkel, hónapokkal ezelõtt elkezdõdtek.
Az iskola aulája zsúfolásig megtelt érdeklõdõ szülõkkel, barátokkal, akik támogatni
szeretnék a célkitûzéseket, amelyekkel a
tanulók munkáját segíthetik.

Bodoki Györgyné az iskolaszék és az
SZMK képviseletében megnyitotta a bált,
majd méltó megnyitásként palotást táncoltak a legidõsebbek, a nyolcadik osztályosok. A múlt héten a jelentkezési lapjaikat
elküldtük a középiskolákba, már csak a
döntést várják.
Õket a legkisebbek követték a Marica
grófnõ címû operett zenéjére készített
tánccal, amivel nagy sikert arattak.
Iskolánk két tanulója – Bodoki Bernadett
és Schwarcz Márk – közismert dalokat
énekelt.
Iskolánk igazgatónõje, Nagyné Rehák Julianna megnyitotta a bált, hangsúlyozva az
összefogás fontosságát.
Az ízletes vacsorát az Eurest készítette, és
a legidõsebb diákok szolgálták fel. A zenét
a cecei Szabó zenekar szolgáltatta, fergeteges hangulatot teremtve.
Meglepetésként éjfél elõtt az udvaron tûzijátékban gyönyörködhettünk, ami felajánlás volt, ahogy a tombolatárgyak is.
Sok szép ajándék talált gazdára.
A vendégek hajnalig ropták jó hangulatban.
A siker nem maradt el, érdemes volt összefogni és megrendezni az estet!
Köszönet jár mindenkinek, aki bármilyen
módon hozzájárult a bál sikeréhez.
Köszönjük!
Támogatóink: Andi Használtbútor-kereskedés, Althammer Eszter cukrász, Aranyorsó, Atlanta Sport, Balogh István – Lottózó, Barta 2000 Kft., BB Szépségház – Barabás Zsóka, Bella István Általános és Szakképzõ Iskola, Bogárd és Vidéke Lapkiadó,
Center Fitness – Tinódyné Liszi Helga,
Center sport, Color festékbolt, Cosa Nostra Pizzeria, Czana és Társa Bt., Erzsike

cukrászda, Eurest Kft., Fagyöngy Virág–Ajándék – Németh Attila, Fair Bútorház, Filipp Zsolt méhész, Flóra Bababolt,
Fodrászat–Kozmetika Bereczk Edina,
Fodrászat – Szõnyegi Tünde, Fõnix Tûzijáték- és Ajándékbolt, Fõtéri cukrászda,
Fruzsi Bizsu, Gazdabolt – Kadlecsik és
Társa Kft., Gázmodul, Huszár Gábor autószerelõ, Kokicsné Túróczi Noémi, Koro-

na Gyógyszertár, Kovács Istvánné AVONkoordinátor, Kozmetika – Kõrösiné Csatári Györgyi, Kristály szépségszalon (Lekner Nikolett, Almádi Zsuzsanna), LaraTherm Kft., Légió 2000 Security Kft., Lottózó – Rehákné Szontágh Rózsa, Luczek
Tibor, Magyar Marianna – kozmetikus,
Mészáros Jánosné – T-Mobile, Molnárné
Gyõri Szilvia – AVON, Orova Szabadidõ
Áruház, Paczona István – Arany Hund Bt.,
PC-CD Kuckó – Németh János, Polgárõrség, Prissy Invest Kft., Photo-Hall, Rézkígyó gyógyszertár, Robi fodrászat, Rostás
Péter – Amadeus étterem, Sáfrány Zoltánné, Szabadkai Ügyvédi Iroda, Szabó Bt.,
Szabó Attila vállalkozó, Takácsné Varga
Andrea kozmetikus, Telenor – Tesco,
Tóth Gyula rajztanár, festõ, Váraljai Péter
faipari technikus, Varázsbolt – Tesco, Villamossági bolt – Szabó Ferencné, Virágbolt – Banda Lajos, Virágbolt – Horváth
Lajosné Kocsi Ibolya, Virágbolt – Tesco,
Wolf Kft.
Köszönjük támogatásukat!
Mészöly Géza Általános Iskola

2012. február 23. Bogárd és Vidéke

Elõkészületi
mérkõzés
Vasárnap léptek pályára az LSC Sárbogárd labdarúgói Káloz csapatai ellen.

Sárbogárd–Káloz 3:2 (0:1)
Sárbogárd: 120 nézõ. Vezette: Farkas J.
A felnõttcsapatok az alábbi összeállításban léptek pályára.
LSC Sárbogárd: Plézer – Nagy (Berta), K.
Szabó, Bognár, Sebestyén – Lakatos K.,
Lakatos Gy., Budai, Bõhm (Márkovics) –
Szabó (Totó), Vámosi.
Káloz: Takács – Szabó, Schneider, Szûcs
(Pásztor), Pál (Simon) – László, Tóth B.,
Tóth M. (Kovács), Baranyi – Gál, Balogh.
Jól elõkészített pályán az elsõ félidõben a
kálozi csapat szerezte meg a vezetést, mely
már nem változott. A helyzeteket sorba
hagyták ki a fiúk.
Úgy látszik, a szünet, valamint az edzõi
észrevételek megtették hatásukat, mert a
második félidõ már egyöntetûen csapatunk játékáról szólt.
Az alkalmi játékvezetéssel mindkét csapat
elégedett volt.
Alapjában elmondható, hogy mindkét csapatnak elõnyére vált a felkészülés. Még
van idõ az esetleges hibák kijavítására.
Góllövõk: Bognár, Vámosi, Budai illetve
Balogh, Kovács.
Jók: Nagy, K. Szabó, Bognár illetve Szabó,
László, Takács.
Ezen az elõkészületi mérkõzésen három
játékost tesztelt az LSC Sárbogárd: Gazsó
Dániel (a teremben jó benyomást keltett),
Madarász István, Parragh Mihály. Még három elõkészületi mérkõzésen tesztelik
õket, leigazolásukról akkor dönt a vezetõség.
Szombaton 15.30 órakor Cece az ellenfél,
vasárnap 15.00 órakor Alap csapata. Elõtte ifjúsági mérkõzés.
Az ifjúsági csapatunk Káloz fiataljaitól súlyos, 6:1 arányú vereséget szenvedett.
Jakab Ferenc mb. edzõ

ÉRTESÍTÉS
Az LSC Sárbogárd vezetõsége értesíti a
labdarúgást szeretõ szurkolókat, hogy a
tavaszi bajnoki szezonra a felkészülést
heti négy edzéssel, 18 fõs kerettel megkezdte.
Az alábbi edzõmérkõzésekre kerül sor.
2012. február 26-án 15.00:
LSC Sárbogárd–Alap, elõtte 13.00: ifi
2012. március 4-én 15.00:
Káloz–LSC Sárbogárd
A tavaszi bajnokság 2012. március
10-én rajtol.
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Miklósi focihírek
Mozgalmas heteken van túl a Sárszentmiklósi SE U9-es és U11-es
korosztálya. Szinte majd minden hétvégén ott tudtunk lenni valamilyen korosztályos eseményen a megyében.
Január 28-án Székesfehérváron a Tóvárosi Általános Iskolában a
Dunafém–Maroshegy SE szervezésében U9-es, illetve U11-es
csapattal részt vettünk a 4. alkalommal megrendezésre kerülõ
Takács Attila-emléktornán.
U11-es csapatunk szoros versenyben, a dobogóról most lemaradva a 4. helyen végzett. 3 gyõzelem, 1 döntetlen, 2 vereség. A végére
elfáradtunk, és a hiányzókat észrevette a csapat.

U9-es csapatunk a Mór mögött a 2. helyen végzett. 3 gyõzelem, 2
döntetlen, 0 vereség, 9:0-s gólkülönbség. Szép játék, apró hibákkal. A torna legjobb játékosa a sárszentmiklósi Majláth Márió
lett.
Február 11-én Székesfehérváron részt vettünk a V.U.K. farsangi
teremlabdarúgó-tornáján a Videoton Oktatási Központban. Ez a
torna a Bozsik-program része, ahol a megye négy (Csákvár,
Enying, Dunaújváros, Székesfehérvár) alközpontjának válogatottjai vesznek részt, U7-U9-U11-es korosztályban. Itt inkább az
egyéni képességeket, az ügyes gyerekeket keresik a szervezõk.
Mi Enying1 néven Abával közös csapatot alkotva fociztunk a másik három alközpont ellen.
A torna végén a Videoton FC-hez kapcsolódó ajándékokat kaptak a gyerekek a szervezõktõl.

Február 18-a Dunaújváros, III. Premier 09 Felkészülési Torna.
Erre a tornára a 2001-es születésû U11-es csapat kapott meghívást.
Olyan csapatok vettek részt a tornán, mint a tornagyõztes Kalocsai focisuli, Fõnix, a Vác, a Videoton korosztályos csapatai.
Fõnix–S.miklós 3:0, Kalocsai focisuli–S.miklós 4:1, Vác–S.miklós
5:2, Videoton–S.miklós 1:1, Rácalmás–S.miklós 0:3, Premier
09–S.miklós 1:2.
Nagyon jó mérkõzéseket játszott a csapat, és ismerve a többi csapat felkészülési lehetõségeit csak gratulálni tudok ehhez az eredményhez. Szép volt, fiúk!
U9-es csapat: Killer Balázs, Németh Dániel, Demeter Dániel,
Husvéth Ádám, Majláth Márió, Bruzsa Balázs, Deák Soma,
Ádám Attila, Gyökér Zsombor, Kõmûves Gergõ, Bögyös Bálint,
Kocsis Kevin.
U11-es csapat: Deák Zala, Killer Gábor, Horváth Zsombor,
Kisari Kevin, Németh Márton, Németh Roland, Huszár András,
Bruzsa Tamás, Kranauer Gergõ, Gábris Róbert, Kovács Roland,
Gábris Zoltán, Milkovics Máté, Keresztes Nagy Benjamin,
Zádori Lajos, Molnár Adrián.
Gratulálok, fiúk!
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy meghívjak minden
érdeklõdõt 2012. február 25-26-án a Sárszentmiklósi Általános
Iskola tornatermében megrendezésre kerülõ utánpótlástornára.
Sallai Attila, Sárszentmiklós SE

Beruházás a miklósi pályán
Mint már arról korábban beszámoltunk, a Sárszentmiklós SE sikeresen pályázott az MLSZ által kiírt látvány-csapatsport keretében
eszköz- illetve mûfüves pályával kapcsolatos beruházásra.
A vállalkozások a társasági adójuk 70 %-ával önállóan rendelkezve tudják támogatni a pályázó egyesületeket, illetve alapítványokat.
Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak a vállalkozásoknak, akik ezzel a lehetõséggel
élni tudtak, illetve élni fognak.
A Sárszentmiklós SE az eszközberuházásra nyert 3 millió Ft-ból
megvásárolt 1 db John Deere fûnyíró traktort, 1 db John Deere
gyepszellõztetõt, 2 db 2x3 méteres kézilabdakaput, 2 db 2x5 méteres labdarúgókaput, 2 db 7,30x2,40 méteres labdarúgókaput, és
persze a kapukhoz tartozó 5 mm-es kapuhálókat.
A mûfüves pályát érintõ beruházására a pénz már szintén rendelkezésre áll, és ahogy az idõjárás engedi, megkezdõdhetnek a munkálatok.
S. A.
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Szerkesztõség Busóföldön
Február 19-én egy érdekes és messze földön híres néphagyományt elevenítettek föl a Sárbogárdtól mintegy 120 kilométerre
lévõ Mohácson. A Busójárásra (Lili értelmezésében: Borsójárásra) több mint hatvanezer látogató volt kíváncsi, akik külföldrõl és
belföldrõl egyaránt érkeztek. Hogy miért írunk mi most errõl?
Mert mi is részesei lehettünk ennek a kavalkádnak!
Vasárnap reggel indultunk Sárbogárdról Etelvári Zoltán kisbuszával. A szerkesztõség apraja–nagyja és néhány családtag is velünk tartott. Az odafelé tartó úton már megteremtõdött az alaphangulat egy kis házi pálinka, valamint jóféle beszélgetés és nevetgélés keretében.
Mikor odaértünk, a rendõrök készségesen útbaigazítottak úti célunkhoz, hisz az utak buszokkal és négykerekûekkel egyaránt
tömve voltak. Végül sikerült parkolóhelyet találnunk, ezek után
már csak a kolompokat, szõrös busókat és a hömpölygõ tömeget
kellett követnünk.
Nincs karneváli hangulat jó lakoma nélkül, és a nagy tányérokon
sistergõ, illatozó pecsenyék és csülkök meg is hozták az étvágyat,
amit az édeskés forralt borral lehetett még fokozni. Meg persze jó
magyar pálinkával. Mindenki megemlegette, milyen finom volt az
étel.

A bõséges tízórai után kézzel hajtott kosárkörhintát próbáltak ki
a gyerekek, majd elindultunk nézelõdni. Legnagyobb meglepetésünkre többen is voltak Sárbogárdról, és jó volt néha összefutni
ismerõs arcokkal.
Az árusok tömkelege és fõleg a kézzel készített használati- és
dísztárgyak voltak elõtérbe helyezve, no meg az édességek.
Na, de annyit írunk az ínycsiklandó ételekrõl, hogy a végén elfelejtjük, mirõl kezdtünk el írni.
A lányok szívesen elmerültek volna az árusok portékái közt, ha
mi, fiúk nem állunk a sarkukra.
Egy-két óra körül keltek volna át a busók a Dunán, ahogyan az a
hagyományban is van, de a gyorsan sodródó jégdarabok miatt
nem kockáztatták meg a halálhajóikon való átkelést. Így ez sajnos
elmaradt, ám igazi hógolyócsata bontakozott ki a parton. Önfeledten dobáltuk egymást ismeretlen kölykökkel.
Amikor már elfáradtunk, továbbindultunk megnézni a helyi árusok portékáit. Itt aztán mindent lehetett kapni a korántsem ijesztõ, inkább barátságos busók jelmezétõl kezdve az új és régi stílusban megalkotott bögréken keresztül a forralt borig. Néhány busó
elhaladva mellettünk megsimogatta Lilit, vagy Marcit, a legkisebbeket, akik egyáltalán nem estek kétségbe tõlük, inkább nevettek
egy jót.
A fõtérre érve a fellépõ népi együttesek mûsorral fogadták a látogatókat. Akinek táncolni támadt kedve, az sem maradt száraz lábbal, hisz a zenészek az õ nótájukat is elhúzták. Így történt, hogy a
macskakövön egy emberekbõl álló táncos kör alakult ki.

Hamarosan következett a felvonulás, melyen meglepve tapasztaltuk,
hogy irdatlan mennyiségû busó és
csodálatos ruhákba öltözött sokac
lány vonult fel. A „rémséges”
gyapjas ördögök változatos maszkjai és kolompoló edényei mellett a
„busórájderek” is nagy feltûnést
keltettek, amikkel végigvonultak a
mohácsi fõtéren. Ezek a kukoricaszárral feldíszített, népies Trabantok, tragacsok és ördögszekerek
látványosan gurultak a tolongó tö-

meg közt, s a fülrepesztõ ágyúdörgések festettek füstfelhõket a
borús égre. Tél Tábornok vette is a hadüzenetet, hisz olvadó,
kósza jégtáblák menekültek lefelé a Dunán, melyeken csücsülõ és
tollászkodó sirályok disszidáltak.
A csintalan busók beletúrtak a lányok hajába, lyukas kosarat húztak a fejükre, vízzel köpködték le õket, és aki netán sapkát merészelt volna felvenni ebben a tavaszodó idõjárásban, arról lekapták, és az elõttük sétáló kezébe adták.
A nap végén a terebélyes máglya is ragyogóan égett és perzselte
fel a levegõt. Ebben az ünnepi hangulatban készítették elõ a terepet a közeledõ tavasznak.
A végére csak annyit írunk, hogy eddig még sosem voltunk ezen a
rendezvényen, de megérte elmenni! Másoknak is ajánljuk: jövõre
menjenek el!
Hargitai Gergely és Monhalt Ákos
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„Amikor felismerték õt…
odavittek hozzá minden beteget…” Máté 14 35
2012. február 27-e és március 3-a között a
sárszentmiklósi gyülekezeti házban (Köztársaság út 181.)
esténként 18 órától

BÖJTI EVANGELIZÁCIÓ LESZ
„Ismerkedés Jézussal – Jézus bemutatkozik”
Én vagyok…
február 27.
az élet kenyere (Jn 6,35)
február 28.
a világ világossága (Jn 8,12)
február 29.
a jó pásztor (Jn 10,11)
március 1.
az ajtó (Jn 10,9)
március 2.
a feltámadás és az élet (Jn 11,25)
március 3.
a szõlõtõ (Jn 15,5)
Szolgálnak: Kádár Ferenc gyúrói református lelkész,
Kovács Enikõ kulcs–rácalmási református lelkész.
Mindenkit szeretettel hívunk ezekre az alkalmakra.
Az evangélizáció ideje alatt a gyermekeknek
felügyeletet biztosítunk.

DICSÕÍTÕ ALKALMAK
A SÁRSZENTMIKLÓSI REFORMÁTUS
GYÜLEKEZETBEN
Minden hónap utolsó szombatján, e hónapban február 25-én
17 órakor várunk minden érdeklõdõt a sárszentmiklósi református gyülekezetbe (a miklósi gyógyszertár mellett), aki szeretne bibliai tanítást hallani, dicsõíteni, jót beszélgetni, közösségben lenni, új embereket megismerni, mindezt fiatalos környezetben.
Hozd magaddal ismerõsödet, barátodat!
A gyülekezet tagjai

KÖZZÉTÉTEL

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

SZALAI OTTO JÁNOSNÉ
életének 53. évében elhunyt.
Drága szerettünktõl
2012. február 24-én, 14.30 órakor
a sárszentmiklósi temetõ ravatalozójában
veszünk végsõ búcsút
katolikus szertartás szerint.

Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének
18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat
tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal
való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló rendelet 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a következõ szerzõdéseket, megállapodásokat tesszük
közzé:
Sárközi Antal, 3.031.750 Ft+áfa/év, különjárati személyszállítás, szolgáltatási szerzõdés, 2012. 12. 31.
H-Bon Kft., 4.600.000 Ft+áfa, KDOP- 3.1.1/B-11 pályázathoz
tervdokumentáció, tervezési szerzõdés, 2011. 12. 20.
Sárközy Károly, 194.000 Ft+áfa/hó, gyepmesteri feladatok,
vállalkozói szerzõdés, 2012. 12. 31.

A Cecei Polgárõrség 2012. február 27-én 18 órai kezdettel
megbeszélést tart a cecei polgármesteri hivatal nagytermében.
A szervezet vezetõi kérnek minden olyan tagot, érdeklõdõt,
aki szeretne valamit tenni a település közbiztonságának javításáért, hogy megjelenésével támogassa a szervezõdõ egyesületet!
Tegyünk együtt azért, hogy biztonságosabb faluban élhessünk!

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Király László

Gyászoló család

Tisztelt cecei állampolgárok!

Használt, feleslegessé vált tárgyakat vár a Sárbogárdi Vöröskereszt!
A Sárbogárdi Vöröskereszt arra kéri Sárbogárd város lakosságát, ha lehetõségük van rá, ajánlják fel szervezetünknek az Önök számára feleslegessé vált ruhadarabokat és bútorokat!
A Sárbogárdi Vöröskereszt a rászoruló családokat és a sárbogárdi illetve környékbeli települések véradóit támogatja az Önök által
felajánlott adományokkal!
Elérhetõség: 7003 Sárbogárd, Szent István u. 82-86. (a volt posta helyén). Telefonszám: 06 (70) 933 8518.
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Babgulyás gazdagon
Hozzávalók: 20 dkg bab, 20 dkg lencse, 10 dkg füstölt száraz kolbász, 1520 dkg sertés-, vagy marhahús, füstölt hús, 1 közepes fej vöröshagyma, 3
db sárgarépa, 1-2 db fehérrépa, olaj, só, bors, pirospaprika, 1 paradicsom, 1 paprika, 2-3 babérlevél, kömény, fokhagyma, 2 marék csipetke.
A babot és a lencsét elõtte való nap beáztatjuk egy nagy edényben. A hagymát
apró kockára vágjuk, majd olajon megpirítjuk, félrehúzva a tûzrõl beletesszük a
pirospaprikát – nem szabad pirítani, mert égett íze lesz. Beletesszük a kockára
vágott marha-, vagy sertéshúsunkat, és a karikára vágott kolbászt. Összekeverjük, majd visszatesszük a tûzre és megpirítjuk a húst. Beletesszük a vékony
karikára vágott paprikát és paradicsomot, megfonnyasztjuk. Sózzuk, borsozzuk az alapot, majd felöntjük egy kis vízzel. Puhítjuk a húst egy kicsit fedõ alatt,
majd az átmosott lencsét és babot beleborítjuk fazékba, és felöntjük annyi vízzel, hogy jócskán ellepje. Beletesszük a babérlevelet, egy kis köményt, az
összezúzott fokhagymát és a füstölt húst. Végül fedõ alatt puhára fõzzük. Az
utolsó pár percben beletesszük a csipetkét.

Kukoricás leveles kosárka
Hozzávalók (4 fõre): 25 dkg leveles tészta, 10 dkg csemegekukorica, 1 dl
tejszín, 5 dkg hagyma, 1 ek napraforgó olaj, 10 dkg tömlõs krémsajt, 1
tojás, 5 dkg reszelt sajt.
Az újhagymát megmossuk, apróra vágjuk, és az olajon megpirítjuk. Felöntjük a
tejszín felével, hozzáadjuk a krémsajtot. A tejszín másik felét elkeverjük a tojással, aztán ezt is a krémsajtos keverékhez öntjük. Sûrûre fõzzük, aztán levesszük
a tûzrõl, belekeverjük a kukoricát, és kicsit hûlni hagyjuk. A tésztát kinyújtjuk,
és 12 négyzetre vágjuk. 12 muffinformát kibélelünk a négyzetekkel, és megtöltjük õket a kukoricás masszával. A tetejükre rászórjuk a reszelt sajtot. Elõmelegített sütõben 200 fokon megsütjük.

Sajtos muffin (ha nincs idõnk
pepecselni a pogácsákkal)
Hozzávalók (4 fõre): 240 g liszt, 1 ek sütõpor, 1 kk só, 90 g reszelt sajt (pl.
edámi), 1,7 dl tej, 1 tojás, 1 ek mustár, 1 kk dijoni mustár, 50 g vaj, megolvasztva, 1 ek köménymag (egész!).
A lisztet egy tálba szitáljuk, hozzákeverjük a sütõport, a sót, a sajtot és a köménymagot. Az enyhén felvert tojást elkeverjük a tejjel, és hozzáöntjük a lisztes egyveleghez. Az olvasztott vajat és a mustárokat úgyszintén, majd pár
mozdulattal összevegyítjük a tálban lévõ összes hozzávalót. A tésztát kivajazott, vagy papírkapszlikkal bélelt (standard, 12-es) muffinforma mélyedéseibe
igazságosan elosztjuk. Légkeverésen 200 fokra elõmelegített sütõbe toljuk, és
kb. 15 perc alatt aranyszínûre sütjük a sajtos muffinokat.

Tejfölös-fokhagymás szaftos csirke
Hozzávalók (4 fõre): 4 egész csirkecomb (alsó-felsõ), 3 ek liszt + 2 ek
liszt, 2 ek zsír, vagy 3 ek étolaj, 1 nagy vöröshagyma (apróra vágva), 3 tk
pirospaprika, 1 kis poharas tejföl, 5 gerezd fokhagyma, 3 tk ételízesítõ, 1
tk õrölt bors.
A csirkecombokat lebõrözzük, kettévágjuk (alsó-felsõ), majd jól megmossuk.
Egy tálba beletesszük a 3 evõkanál lisztet és a csirkéket beleforgatjuk. Egy közepes méretû lábosba beletesszük a zsírt, felforrósítjuk, és a lisztbe forgatott
csirkéket pirulásig sütjük, majd kiszedjük egy tányérba és félretesszük. A megmaradt zsiradékba beledobjuk a hagymát, megpároljuk, majd rászórjuk a pirospaprikát és felöntjük egy kevés vízzel. A 2 evõkanál lisztet összekeverjük a tejföllel (habarást készítünk) és kb. 1 dl vizet engedünk hozzá. Mikor ezzel megvagyunk, ráöntjük a hagymára, és ha szükséges, még öntünk hozzá vizet (híg
szósznak kell lennie). Beletesszük az ételízesítõt, a borsot, és belereszeljük a
fokhagymákat.
Jól összeforraljuk, ezután visszahelyezzük az elõsütött húsokat és ismét felforraljuk, vigyázva, hogy ki ne fusson. Ha ezzel megvagyunk, fedõ nélkül betesszük a sütõbe az ételt.
Kb. háromnegyed óráig sütjük 200 fokon. Ha nagyon elfõtte volna a szaftját,
kevés vizet öntünk hozzá.

2012. február 23. Bogárd és Vidéke

HÚSHAGYÓKEDD,
HAMVAZÓSZERDA,
TORKOS CSÜTÖRTÖK
Van gyerek, aki tudja, hogy mit jelentenek ezek a napok? Régen
húshagyón még a zsíros edényt is elmosták, mert húsvétig a zsírosbödön érintetlen maradt, csak vajjal, vagy olajjal fõztek az asszonyok. Elkezdõdött a negyvennapos böjt. Na, másnap aztán a katolikusoknál az elõzõ évi virágvasárnap barkáiból nyert, szentelt hamuval megjelölte a pap a hívek homlokát: „Megemlékezzél arról,
hogy por vagy, és porrá leszel.” Azt jelentette mindez, hogy már
hetekkel elõbb lélekben készültek Jézus Krisztus keresztre feszítésének emléknapjaira, a nagyhétre. Ámde mi történt torkos csütörtökön? Huncut asszonyok betelepedtek a pincébe, ettek, ittak,
mulattak, és ha valamely férfiú utánuk lopódzott, azt gatyára vetkõztették, és bõséges vesszõcsapások kíséretében elûzték onnan.
Mit ki nem találtak a régi magyarok, hogy színesítsék a télutót!
Tényleg érdekes, hogy épp mikor a közeledõ nagyhét, a böjt miatt
borongós hangulat ülte meg régen a falvakat, városokat, épp akkor jelent meg a tavaszváró remény ezen a tájon. A telet ilyenkor
szokás volt egyszerûen elégetni. Például még napjainkban is, a
mohácsi busójárás alkalmából. Mint a tévéhíradókban látni lehetett, a város fõterén hatalmas máglyát raktak, ami voltaképp a tél
elhamvasztását jelenti. Tehát nem lõfegyverrel, nyíllal, bottal
vagy más harcias eszközökkel üldözték el, hanem tüzet gyújtottak
alája, hamuvá tették. Hogy ne jöhessen vissza. Más vidéken egy
bábut készítettek szalmából, amely sajátos módon a telet jelképezte. Már nem tudtak más varázslást kitalálni, ezt is lángok áldozatává tették, sõt kárörvendõen körbe is táncolták. Ebben valami
indulat fejezõdött ki. Nagyon dühösek voltak már a zimankóra,
utálták a havas tájat. Tehát együtt jelent meg a gyász és a remény.
Egy megyénkbeli faluban, Mohán a farsang utolsó napján, húshagyókedden tikverõzést tartanak: álarcos, tarkabarka ruhás legények házról házra járva bottal megérintik a tyúkok fenekét, hogy
tavasszal sok tojást tojjanak. Mellesleg minden nõnemû lakónak
bekormozzák az ábrázatát, talán azért, hogy a nõk megszépüljenek, ha lemossák a kormot. Mert ugye tavasszal minden és
mindenki megszépül. A legények hálából fánkot kapnak meg tojást. Este a kocsmában nagy rántottasütés történik, és vacsora
után kevesen maradnak józanok, ahogy a híresztelések mondják.
És mi történik a nagyvárosokban? Semmi különös. Kedden, szerdán, csütörtökön ugyanúgy özönlik a tömeg az utcákon, mindenki
rohan a dolga után. Legfeljebb azok böjtölnek, akik fogyókúrát
tartanak. Pedig a táplálkozástudomány szakértõi egészségesnek
és megtisztító hatásúnak mondják a húsételtõl való rendszeres
tartózkodást. De a lemondás, mint érték teljesen feledésbe merült.
És még mi minden merült feledésbe! Húshagyókedd? Mi az? A
fürdõszobás lakást senki nem cserélné el a kedves népszokásokkal és a budival.
(L. A.)

Idõjárás
Pénteken nyugat felõl csökken a felhõzet, hétvégén a változóan felhõs ég
mellett mindenhol várható néhány órás napsütés. Számottevõ csapadékra
nem kell számítani, csak helyenként alakul ki gyenge esõ, zápor. Eleinte
igen enyhe idõ lesz, kora délutánra a délnyugati megyékben akár 15 fok fölé
is emelkedhet a hõmérséklet. A hõérzetet az idõnként megerõsödõ északnyugati szél ronthatja, ezzel vasárnap már hûvös levegõ érkezik a Kárpát-medencébe. A jövõ hét elsõ felében gyakrabban növekszik meg erõsen
a felhõzet, szórványosan kisebb esõ, havas esõ is elõfordulhat. Jelentõs
mennyiségû, nagy területet érintõ csapadék továbbra sem valószínû, a hõmérséklet nagyjából az átlagosnak megfelelõen alakul.
www.metnet.hu
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A makrancos asszony és az ördög
Egyszer volt egy asszony, de az a világon mindent visszájára cselekedett.
Egyszer mondja az ura, hogy hozza ki
korábban az ebédet a szántóba. Õ bizony csak azért is legkésõbbre vitte.
Máskor azt mondta, hogy vigyen jobb
ételeket, de õ annál rosszabbakat
vitt. Egyszer az ura másképpen kezdi.
Azt mondja neki:
– No, te feleség, nehogy az ételt hamar kihozd, nehogy töltött tyúkot,
palacsintát hozz, mert szántónak
nem való.
Az asszony bizony csak azért is a leghamarább kivitte az ételt, mégpedig
töltött tyúkot, palacsintát.
Másnap nekiáll az ura, és ás egy mély gödröt a szántóföld végében. Hát egyszer az ebéddel jön a felesége. Leülnek a gödör mellé
enni. Azt mondja az ember az asszonynak:
– Hé, feleség, nehogy közel menj a gödörhöz, mert beleesel.
De bizony az asszony azért is közelebb ment.
– Vigyázz, feleség, ne essél bele a gödörbe!
De az asszony csak azért is beleesett. Az ember bizony otthagyta,
elment haza. Az asszony eleget akart kijönni, de nem tudott. Egyszer azt mondja magában:
– Bárcsak valaki, az ördög innen kivinne!
Hát ott terem az ördög, s azt mondja neki:
– No, azért jöttem, hogy kivigyelek. Ülj fel a hátamra!
Az asszony bizony felült, az ördög kiviszi. Azt mondja neki:
– No, most már szállj le!
Azt mondja az asszony:
– Én bizony nem!
Azt mondja az ördög:
– No, várj csak, majd leszállasz te mindjárt! – ahajt nyargalni kezd
vele az ördög. Egyik hegyrõl le, a másikra fel. De csak elfáradt, s a
menyecske mégsem szállott le. Azt mondja neki az ördög:
– Szállj le a hátamról!
Az asszony azt mondja:
– Én bizony nem!
Megint nyargal vele az ördög, amíg jól elfárad, megint azt mondja:
– Asszony, szállj le már a hátamról!
Az asszony azt mondja:
– Én bizony nem!
Megbúsulja magát az ördög, hogy most már mit csináljon. Egyszer látja, hogy jön egy huszár, azt mondja neki:
– Hej, huszár uram, ha ezt a makrancos asszonyt lehajtja a hátamról, én kendet királlyá teszem.
A huszár leszáll a lováról, kihúzza a kardját, ráront az asszonyra és
fenyegeti, hogy mindjárt kettévágja, ha le nem száll. De az asszony
azt mondja:
– Én bizony nem.
A katona hadar feléje a karddal, azt mondja neki nagy mérgesen:
– Asszony, szállj le az ördög hátáról, mert ha nem, elvégzem az
életedet.
De az asszony csak azt mondja:
– Én bizony nem!
Azt mondja a katona:
– Na, ha nem, hát ülj ott, az ördögbe!
Erre azt mondja az asszony:
– Én bizony nem ülök! – avval leszökött, az ördög pedig úgy elfutott, mint a szél.
Másnap megy a katona hazafelé. Az ördög már várta egy híd alatt,
hogy tegye meg királynak. Hát egyszer látja, messze-messze, hogy
jön a katona. Az ördög kikukucskál a híd alól, odakiált neki:

– Hej, katona uram, nem jön-e az asszony?
Visszakiált a katona:
– Nem jön, ne félj semmit!
Odaérkezik a katona, kibújik az ördög a híd alól, azt mondja neki:
– No, én téged királlyá teszlek, csak menj el a király leányához;
amíg te odamész, én addig elfoglalom. Mindenkinek odaígérik a
királykisasszonyt, csakhogy engem ki tudjon hajtani belõle, de
senki rajtad kívül ki nem tud hajtani. Te csak mondjad: ,,Bújj ki,
ördög!” – egyszeribe kibújok, s elfoglalok egy más királyleányt.
De nehogy te onnét is kihajts, mert akkor beléd bújok, s örökre
benned maradok.
Elmegy a katona a városba, hát mindenféle híre van, hogy az ördög elfoglalta a király leányát. Aki ki tudná ûzni, annak adná a király a leányát, fele királyságát, holta után pedig az egészet. Megörül neki a katona, elmegy, bejelenti magát, hogy õ ki tudja ûzni az
ördögöt. Azt mondja az ördögnek:
– Bújj ki, ördög!
Az ördög egybe kibújik, a katona pedig elveszi feleségül a király
leányát, s király lesz. Hát egyszer jön az újság, hogy az ördög egy
másik királyleányt foglalt el. Hívatják oda is a volt katonát, de neki nem volt kedve, hogy elmenjen, mert emlékezett rá, mit hagyott
meg az ördög. Mégis, hogy sok kincset, drágaságot ígértek neki,
csak elment. Azt mondja az ördögnek:
– Ördög, bújj ki onnét!
Az ördög egyszeribe kibújik, s megindul, hogy bújjék a volt katonába, de a katona nekitoppant, s azt mondja:
– Hallod-e, ördög, jön a makrancos asszony!
Az ördög úgy elfutott ijedtében, hogy lába se érte a földet, máig is
fut, ha eddig meg nem állt.
Székely népmese
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Február 25., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 A rejtélyes XX. század
6.25 Anno 6.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Aranymetszés 10.55 Angi jelenti 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor
12.35 Zöld Tea 13.05 Családom és egyéb emberfajták 13.30 Melissa és Joey
13.55 Madagaszkár 14.50 Sky kapitány és a holnap világa 16.35 A szövetség
17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Utolsó jelentés Annáról 22.00 A mások élete 0.10 Sporthírek 0.20
Spandau Ballet – A Reformation turné
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Boci és Pipi 10.25
Asztroshow 11.25 Házon kívül 11.55 Autómánia 12.00 Híradó 12.30 Bigyo felügyelõ 14.00 Az agyoncsapat 16.05 A cserecsapat 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
Plusz 19.30 Aladdin 21.20 Való világ 22.30 Underworld: Evolúció 0.30 Tsui
Hark: Vámpírok kora 2.10 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.30 Babavilág 10.55 Tûsarok
11.25 9 hónap 11.55 Bajnokok Ligája magazin 12.25 Gyilkos számok 13.25
TopSpeed 13.55 Autóguru 14.25 Xena 15.25 Bûbájos boszorkák 16.25 Hawaii
Five-0 17.25 Sas Kabaré 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Igazából apa
21.25 Bad Boys – Mire jók a rosszfiúk? 23.40 Jackie Chan: A csodazsaruk 1.40
Ezo.tv 2.40 Kalandjárat 3.05 A gonosz csábítása 4.50 Teleshop
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 10.05 Meteoklinika 12.00 Krónika 12.22 Történet
hangszerelve 13.05 III/III tartótiszt voltam 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 „Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Három év Hortobágy
poklában 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25
Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.39 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 26., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Zöld Tea 6.25 Delta
6.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.05 Engedjétek hozzám 9.15 Így szól az Úr! 9.20
Katolikus krónika 9.45 A hajnal hírnökei 10.10 A sokszínû vallás 10.25 Örömhír
10.50 Metodista ifjúsági mûsor 11.00 Görög katolikus liturgia 12.15 Hírek
12.20 Szellem a palackból 12.50 Anno 13.20 Színek és ízlések 13.35 Sodrásban 15.00 Euro 2012 – Labdarúgó Eb magazin 15.30 Út Londonba 16.00 TS –
Sport 7 16.30 Nulladik óra 18.05 Rex Rómában 18.55 A lényeg 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 A gladiátor 0.00 A
semmi ágán 1.45 Ambíció 1.55 Sporthírek
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.40 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.00 Híradó 12.05 Havazin 12.40 DVSC–FTC Nõi kézilabda-mérkõzés 14.25 Eltûntnek nyilvánítva 15.30 True Calling – Az õrangyal: Hívás a túlvilágról 16.35 Flubber – A szórakozott professzor 18.30 Híradó 19.00
Cobra 11 20.00 Való világ 23.50 Portré 0.25 A háború ködében
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Szövetségben a természettel 6.45 TV2 Matiné 11.35 Stahl konyhája 12.05 Kalandjárat 12.35 Borkultusz 13.05 Több mint
testõr 13.35 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.35 Monk – Flúgos nyomozó
15.35 Bûbájos boszorkák 16.35 Igazából apa 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05
Csak a testeden át! 21.50 Félholt 23.50 Egy csodálatos elme 2.15 Ezo.tv 2.50
Napló 3.40 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a
Föld körül 13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04
Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.05
Hazától hazáig 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Február 27., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.05 A
Silla királyság ékköve 10.10 Rex Rómában 11.00 Út Londonba 11.30 Napirend
elõtt 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Múlt-kor 14.25 A szövetség 15.20 Angyali érintés
16.10 Veszélyes szerelem 16.55 MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Kékfény 21.10 Hacktion 22.05
Hétfõ este 22.40 Aranymetszés 23.35 Múlt-kor 0.05 Zöld Tea 0.35 Sporthírek
0.45 Család csak egy van 1.30 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.25 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 A szív útjai 14.10 Sarokba szorítva
15.10 Döglött akták 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 1 perc és nyersz! 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Dr.
Csont 22.15 Nagyágyúk 23.25 Pokerstars.net Big Game 0.20 Reflektor 0.35
Minden rendben lesz
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45 Ezo.tv 12.20 Babe 14.20 Marina
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15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem
18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-Rosszban 21.00 NCIS 23.00 Aktív 0.00
Tények 0.35 Ezo.tv 1.10 Életfogytig zsaru 3.00 Aktív Extra 3.25 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Rádiókabaré 15.00 Krónika 15.11 Prémium Rocktörténet 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Február 28., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 A
Silla királyság ékköve 10.05 Mindenbõl egy van 11.00 Kékfény 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Srpski Ekran 13.25 Unser
Bildschirm 13.55 Kortárs 14.25 Hacktion 15.20 Angyali érintés 16.10 Veszélyes szerelem 16.50 MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Egyetlenem 22.00 Kedd este 22.35 Tudorok 23.30 Barangolások öt kontinensen 0.00 Esély 0.30 Sporthírek 0.35 Család
csak egy van 1.20 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.25 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 A szív útjai 14.10 Sarokba szorítva
15.10 Döglött akták 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 1 perc és nyersz! 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 A mentalista 22.15 A Grace Klinika 23.20 Reflektor 23.40 Vészhelyzet 1.25
Jéglovagok
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Totalcar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 Támadás Rommel ellen
14.20 Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25
Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-Rosszban 21.00 Rajtaütés 22.50 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 Arccal a földnek 2.25 Totalcar
2.50 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum
0.10 Éjszaka

Február 29., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 A
Silla királyság ékköve 10.05 Magyarország, szeretlek! 11.15 Útravaló 11.30
Átjáró 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Hrvatska
krónika 13.25 Ecranul nostru 13.55 Most a Buday! 14.25 Gasztroangyal 15.20
Angyali érintés 16.10 Veszélyes szerelem 16.50 MM 17.40 Család csak egy
van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 22.00 Szerda este 23.00 Kortárs 23.05 Tényleg eljön a világvége
2012-ben? 0.00 Szellem a palackból 0.30 Sporthírek 0.35 Család csak egy van
1.25 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.25 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 A szív útjai 14.10 Sarokba szorítva
15.10 Döglött akták 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 1 perc és nyersz! 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Legyen
Ön is milliomos! 22.20 Házon kívül 22.50 XX. század – A legendák velünk élnek
23.30 Reflektor 23.50 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Winnetou 2. – Az utolsó renegátok 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update
konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Skandinávlottó-sorsolás 20.30 Jóban-Rosszban 21.00 Doktor House 22.00 Született feleségek 23.00 Aktív 0.00 Tények 0.35 Ezo.tv 1.10 Babavilág 1.35 Magyar versek
2.00 Életfogytig zsaru
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Hangalbum
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Március 1., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.05 A
Silla királyság ékköve 10.10 Poén péntek 11.05 Párizsi helyszínelõk 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Slovenski utrinki 13.25 Alpok–Duna–Adria 13.55 Angi jelenti 14.25 Négy szellem 15.20 Angyali érintés
16.10 Veszélyes szerelem 16.50 MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Elcserélt lányok 21.00 Fábry
22.20 Csütörtök este 22.55 Állásvadászok 0.25 Sporthírek 0.30 Család csak
egy van 1.15 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.25 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 A szív útjai 14.10 Sarokba szorítva
15.10 Döglött akták 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 1 perc és nyersz! 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Több
mint testõr 23.55 Tudorok 1.00 Reflektor 1.15 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl
konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Impact – A becsapódás napja 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update
konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30
Jóban-Rosszban 21.00 Anyám nyakán 22.50 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv
1.00 Anyám nyakán 2.30 Segíts magadon! 2.55 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 17.05 Irány London! 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 2., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.05 A
Silla királyság ékköve 10.10 Fábry 11.30 Zegzugos történetek 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Roma kultúra 13.25 Esély 13.55
Valóságos kincsesbánya 14.25 Elcserélt lányok 15.10 Angyali érintés 16.00
Veszélyes szerelem 16.45 MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén péntek 21.10 Mindenbõl egy
van 22.05 Péntek este 22.40 Négy szellem 23.35 Családom és egyéb emberfajták 0.00 Melissa és Joey 0.25 Sporthírek 0.30 Peter Gabriel és a New Blood
Orchestra 1.35 Család csak egy van 2.15 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.25 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 A szív útjai 14.10 Sarokba szorítva
15.10 Döglött akták 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 1 perc és nyersz! 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 CSI: Miami helyszínelõk 22.15 Gyilkos elmék 0.20 Reflektor 0.35 Törzsutas 1.00
Odaát 1.50 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35
Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Impact – A
becsapódás napja 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20
Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30
Jóban-Rosszban 21.00 Megasztár 6. 22.35 Grimm: Végzetes vonzerõ 23.35
Aktív 0.35 Tények 1.10 Ezo.tv 2.10 Alexandra pódium 2.35 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A Magyar Pünkösdi Egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Hely
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Február 24., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitéleti archívumunkból:
Szabó Gábor elõadása 2., Orgonakoncert Kálozon 2008-ban
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Miklósi népdalosok Tordason
(12p), Miklósi iskolabál (70p), Munkaügyi tájékoztató 23.00 és
0.00 Lapszemle
Február 25., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 Miklósi népdalosok Tordason (12p), Miklósi iskolabál
(70p), Munkaügyi tájékoztató 18.00 Lapszemle 19.00 Valentin-nap Sáregresen (90p), Itthon–Otthon 4-5. (60p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Február 26., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Miklósi népdalosok
Tordason (12p), Miklósi iskolabál (70p), Munkaügyi tájékoztató
13.00 Heti híradó 14.00 Valentin-nap Sáregresen (90p), Itthon–Otthon 4-5. (60p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitéleti archívumunkból: Ökumenikus istentisztelet Cecén 2008-ban, Szabó Gábor 3. rész 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 27. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitéleti archívumunkból:
Ökumenikus istentisztelet Cecén 2008-ban, Szabó Gábor 3. rész
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Télûzés Miklóson (20p), Nyugdíjasok farsangja (30p), Jákob Zoltán elõadása (90p), Itthon–Otthon 6-7. (60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 28., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Mészöly-bál (30p), Farsang Cecén (80p), Borbarátok bálja (90p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 29., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Télûzés Miklóson (20p),
Nyugdíjasok farsangja (30p), Jákob Zoltán elõadása (90p), Itthon–Otthon 6-7. (60p) 13.00 Heti híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 1., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitéleti archívumunkból: Ökumenikus istentisztelet Cecén 2008-ban, Szabó Gábor 3. rész 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében. Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

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

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476

a Bogárdi TV-ben is látható!

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
Fekete, új 44-es félhosszú,
NÕI BÕRKABÁT (Erdélybõl származó)
ELADÓ! 06 20 405 7366
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790
GYERMEKFELÜGYELETET vállalok
06 20 405 7366
Jó állapotban lévõ Panasonic SDR-H20
VIDEÓKAMERA ELADÓ. 06 20 5111 881
VETÕMAG AKCIÓ!
Február 23-tól március 3-ig
10 % KEDVEZMÉNY – kivéve profi
vetõmagok – Gazdabolt és kertcentrum
Sárbogárd, Ady Endre út 224.
06 25 462 214

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (30) 9909 199
Svéd frissítõ masszázs tanfolyam februárban. 06
(20) 437 4869 (2086796)
Összkomfortos
családi
ház
eladó
Sárszentmiklóson nyári konyhával. Érdeklõdni:
06 (30) 3988 570 (2086957)
2

Sárbogárdon 100 m -es összkomfortos családi
ház eladó. Irányár: 8,5 mFt. Érdeklõdni: 06 (25)
462 241, 06 (70) 2383 602
Sárbogárd központjában téglaépítésû gázfûtéses közmûvesített családi ház eladó. 06 (1) 332
4435
Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde rövid határidõvel, kitûnõ minõségben, pálinkafõzést vállal. 06 (30) 9275627
Eltartási szerzõdést kötnék 06 (70) 221 5585

Idõszakos munkára faiskolai kisegítõt keresünk.
Gazdabolt és kertcentrum, Sárbogárd, Ady E. u.
224. 06 (30) 636 2053

Bútorkárpitozást, -javítást vállalok! 06 (30) 662
5375 (4508243)

márciusi kezdéssel.
A tanfolyam díjával és a vizsgadíjjal
kapcsolatban részletfizetési
kedvezményt biztosítunk.
Érdeklõdni napközben:
06 (22) 522 225,
munkaidõn kívül: 06 (70) 340 3959

Minõségi tûzifa eladó! Cser hasított 1950 Ft,
akác kugli: 2280 Ft, akác hasított: 2380 Ft, vegyes tûzifa: 2000 Ft-tól. 06 (20) 406 9267 (4508239)

Árpád-lakótelepen szép lakás, sürgõsen eladó.
Ár: 4.900.000 Ft, telefon: 06 (70) 313 6917

Ezúton szeretnénk kérni, hogy 2012-ben is támogassák a Zengõ Óvodát adójuk 1 %-ával.
Ezt az összeget játékok vásárlására fordítjuk.
Az alapítvány neve: Központi Óvodát Segítõ
Alapítvány. Adószámunk: 18487961-1-07.
Felajánlásaikat elõre is köszönjük.

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONVÉDELMI
TANFOLYAM INDUL,

Fagyizó teljes berendezéssel kiadó! 06 (70) 453
0509

1 db 120 kg-os hízó eladó! 06 (20) 406 9267

Házi sertészsír eladó 700 Ft/kg. Érdeklõdni: 06
(30) 567 4845, 06 (25) 460 465

A Wolf Kft. szervezésében

Újra megnyit az Andi használtcikk-kereskedés
február 27-tõl, Köztársaság út 38 (volt Szandi
presszó) Megújult árukészlettel várjuk vásárlóinkat. 06 (20) 9937 248

Sárbogárdon szántóföldet bérelnék, vagy vennék. 06 (30) 391 6820 4508084

Tisztelt Támogatóink!

A Központi Óvodát Segítõ
Alapítvány kuratóriuma

Házi füstölt áru! Termelõi boltunkban füstölt sonka, kolbász, szalámi, szalonna, csülök, zsír, tepertõ megvásárolható vagy megrendelhetõ. Sárbogárd, Túry M. u.7. 06 (70) 940 9031 (4508242)

(4508239)

Koca vágásra eladó 06 (25) 462 408 (4508225)
Albérlet kiadó Sárbogárdon 06 (30) 288 0007
(45008224)

ELADÓ a képen látható
VADONATÚJ TÉVÉÁLLVÁNY.
Méretei: mélység 55 cm, magasság
(lábbal) 55 cm, szélesség 138 cm.
Ár: 27.000 Ft
Érd.: 06 (30) 34 83 320.

I. Kossuth Zsuzsanna szûrõnap
Sárbogárd, Rendelõintézet, 2012. február 24.
A Fejér Megyei Szent György Kórház Sárbogárdi Rendelõintézete a szakrendeléseken történõ betegellátás mellett igen fontos kérdésnek tartja a preventív, egészségnevelõ tevékenységet is, melynek egyre fontosabb szerepet kell betöltenie napjainkban.
A Semmelweis-terv is kiemelten foglalkozik e témával.
Sárbogárd, Ady Endre út 79-83. szám alatti rendelõnkbe várunk minden érdeklõdõt
2012. február 24-én, pénteken, 11–16 óráig ingyenes lakossági szûrõvizsgálatra!
A rendelõintézet dolgozói vércukor-, koleszterin-, vérnyomás-, testzsír-, testtömegindex-méréssel, életmódtanácsokkal várják a hozzájuk fordulókat. Ezenkívül ÉRSEBÉSZETI SZÛRÉST 15–18 óráig (ERRE A KARTONOZÓBAN KELL JELENTKEZNI A 06 (25) 460-163-AS TELEFONSZÁMON VAGY SZEMÉLYESEN), légzésfunkciós szûrést, csontritkulásmérést, urológiai szûrést végeznek orvosaink. Számítógépes látásellenõrzésre, számítógépes talpvizsgálatra is nyílik lehetõség.
Szûréseink mellé, a Vöröskereszt bevonásával, ugyanebben az idõben véradást is
szervezünk 14.30 órától dolgozóink és a lakosság számára, melynek során szeretnénk
ráirányítani a figyelmet e téma fontosságára.
Az intézmény nevében kérünk minden érdeklõdõt, hogy a lehetõséget kihasználva
minél többen tiszteljék meg rendezvényünket, és tegyenek egy lépést egészségük
megõrzése érdekében, illetve korai megelõzésre!
Szeretettel várjuk Önöket!
Dr. Rácz Lajos intézetvezetõ fõorvos, Nyikos Tiborné vezetõ asszisztens
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ELAKADT AUTÓK
2012. február 16-án, csütörtökön a rendkívüli idõjárással összefüggésben 51 esetben riasztották a katasztrófavédelem tûzoltó
egységeit Fejér megyében. A viharos szél miatt kialakuló hóátfúvásokban személyautók és tehergépkocsik akadtak el. A szél
péntek reggelre mérséklõdött. Elzárt település nem volt a megyében.

A sárbogárdi tûzoltók segítségét február 16-án több esetben kérték a 6209-es úton. Reggel Sárosd és Sárkeresztúr között egy hótoló és két pótkocsis teherautó, délelõtt pedig Szabadegyháza és
Sárosd között egy személygépkocsi és két kisteherautó akadt el.
A 61-es fõúton Cece és Simontornya, majd este Mezõkomárom és
Lajoskomárom között akadtak el tehergépkocsik.
Február 17-én reggel a 63-as fõútra riasztották a sárbogárdi egységeket, ahol egy személygépkocsi csúszott árokba. Személyi sérülés nem történt.
Fotó: Sárbogárd Hivatásos Tûzoltóság
Bisztricz Anett megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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