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Kultúrkóstoló
Kedves Olvasók!

Táncszín

Kulturális lakomát tálalunk most az asztalukra, hiszen az elmúlt hét csupa ínyencséget kínált.
A szerkesztõség csapata már az elmúlt szerdán igazi gourmet
„vacsorán” vett részt: a Bogárd-Dal Egyesület szervezésében a Mûvészetek Palotájában töltekeztünk fel a Kobayashi
Ken-Ichiro világhírû japán karmester által vezényelt Csajkovszkij-esten. A csodálatos koncert nemcsak a zenei élmény miatt volt magával ragadó. Az elõadás sikerétõl nekünk is dagadt a mellünk, hiszen a vastaps két Sárbogárdhoz
kötõdõ mûvésznek is szólt: a szólistaként fellépõ Várdai Istvánnak és a háttérben meghúzódó Lendvai Györgynek, a
MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetõ igazgatójának.
Csütörtökön Abán Mátyás-emlékévet nyitottak a testi-lelki
megújulás fényében.
A hétvégén Janikovszky Éva író, költõ mûveibõl kaphattunk
ízelítõt a könyvtárban rendezett Olvassunk egymásnak! címû programon. A borok és versek kedvelõi Pálfán kóstolgathatták a helyi nedûket és válogatott költeményeket; egyúttal
e lap hasábjain szemezgethetnek a szõlõhegy történetébõl. A
szombati napot népzene és néptánc fûszerezte a sárbogárdi
mûvház színpadán. S végül, de nem utolsósorban könnyû
csipkefalatokat szolgálunk fel desszertként.
Jó csemegézést!
Hargitai–Kiss Virág

Mátyás-emlékév kezdõdött
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TÁNCSZÍN
Különleges estével ajándékozta meg a sárbogárdi Sárréti Csókavirág Népi Együttes
a József Attila Mûvelõdési Központot
megtöltõ közönséget szombaton, a magyar
kultúra ünnepe alkalmából. Az eseményt a
Himnusz és a Szózat foglalta illõ keretbe.
Dr. Sükösd Tamás polgármester köszöntõjét követõen a Sárszentmiklósi Általános Iskola népdalosai és énekkara, Horváth Ferencné tanítványai léptek színpadra, bezengve csillogó hangjukkal a hatalmas teret. Aztán a függöny mögötti sürgés-forgásból egyszer csak az Adonyi
Táncegyüttes bontakozott ki, akik a régi
vásárok hangulatát elevenítették meg elsõ
mûsorszámukkal, majd késõbb az aranyszõrû bárány meséje köré kerítettek táncos díszletet, tanúságot téve színészi
adottságaikról és remek humorukról is.
Nagy örömmel fogadtuk a nagylóki Baka
Férfikórust Nagy László vezetésével, cite-

rakíséretével, akiket jó hírük már korábban megelõzött, de Sárbogárdon most
hallhattuk õket elõször élõben – reméljük,
nem utoljára. Egységes, tiszta megszólalásuk emelte az est fényét.
A rendezvény házigazdája, a Sárréti Csókavirág Népi Együttes népes csapata alig
fért el a színpadon. Két koreográfiát vittek
színre, melybõl a második igazi meglepetés volt. Bebizonyosodott, hogy a bogárdi
táncosok se maradnak el színészi alakításban, humorban az adonyiaktól. Egy vasúti
pályaudvart népesítettek be mint kofák,
katonák, iparosok, cigányok, úriasszonyok
stb., s a vonatra várakozva tánccal ütötték
el az idõt. Része volt a darabnak Horváth
István, a kultúr vezetõje is, aki e forgatagot
„végigaludta” ugyan, de amikor a népség
elvonult, Ady Endre Karácsony címû versének egy részletével fûszerezte még különlegesebbre az estet.

Felolvasás a könyvtárban
Sárbogárdon a Madarász József Városi Könyvtárban a magyar kultúra napja alkalmából került megrendezésre immáron 14. alkalommal az „Olvassunk egymásnak!” címû program. E rendezvényen
gyermekek és felnõttek tartottak felolvasást Janikovszky Éva halálának 10. évfordulójának emlékére. Elsõként a délelõtt folyamán a kisebbek olvasták fel kedvenc részeiket, majd délután Lendvai
Gyurka bácsi folytatta az eseményt egy hosszabb
versrészlettel. Õt a sorszámot húzó felolvasók követték. Sokféle színes történetet és részletet hallhattunk ezen a kellemes együtt töltött napon, melynek végén mindenki oklevelet kapott. Várhatóan
jövõre még többen érkeznek majd s olvasnak egymásnak.
Hargitai Gergely

A zenét a Szedtevette zenekar szolgáltatta
az elõadás folyamán és az azt követõ táncházban.
Hargitai–Kiss Virág
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Elkezdõdött a Mátyás-emlékév
Rengetegen gyûltek össze az abai
millenniumi parkban 24-én, csütörtökön, este. A csontig hatoló hideget
forrón lángoló kis máglyák tették elviselhetõvé. A sátorban forralt borral, meleg teával és illatos kürtõskaláccsal várták a vendégeket. Körben
vitézalkatú legények, a téren rengeteg kisdiák kavalkádja, s mind-mind
különféle varázslatos zászlókat lengettek a magasban. Ennyi színt a
szürke januárban ritkán látni.
Ahogy az abaiaktól megszoktuk, sokan vettek részt az esemény lebonyolításában. Elõször a tûzmesterek
zenére gyújtották meg a máglyákat,
majd a míves zászlók elfoglalták helyüket a
színpadon. A zene mellett film pörgött, képek villantak föl. A Himnusz eléneklése
után Kossa Lajos polgármester nyitotta
meg az emlékévet, kiemelve, hogy csak akkor tudunk helyes válaszokat adni a világ
nagy korszakváltásából adódó kihívásokra, ha példaértékû õseink, kiemelkedõ királyaink, a besenyõk, kunok és pálosok
nagyszerû tetteibõl erõt merítve, az õ szellemiségüket továbbvíve beteljesítjük a né-

huszárjai, zenészei és pásztorsubás
mesemondója. Végül tûzzsonglõrök
látványos bemutatója csiholt belénk
új tüzeket.
Végig valami megmagyarázhatatlan, békés várakozást éreztem a levegõben – és az a furcsa, hogy azóta
se múlt el bennem. Pedig amire emlékeztünk, az 555 évvel ezelõtt történt: királlyá koronázták Mátyást,
aki történelmünkben az igazságos
uralkodás szimbólumává vált.
Miért lehet fontos ma ez az évforduló? Egy ideje érezni lehet, hogy valami új kezdõdik a világban. Nem lehet
hány évvel ezelõtt elkezdõdött lelki, szellemi megújulást.
Az emlékév zászlaját szalaggal avatták,
Bognár Károly atya szentelte föl és Tóth
Sándor nyugalmazott lelkész mondott köszöntõt. Mesés-zenés történeteket hallhattunk Mátyás királyról a 6. b osztálytól,
az éneklésbõl pedig a gimnazisták mellett
még sokan vették ki részüket.
Mozgalmas táncházi mulatságot hoztak
össze a Görömbölõ Kompánia gólyalábas

racionálisan megmagyarázni, elemezni
vagy szavakba önteni. Csak élünk, tesszük
a dolgunkat, s amit most teremtünk, az tartalmasabb és szebb. E remény üzenete jegyében gyûltünk össze Abán, bizakodva,
hogy az igazság, a szabadság és a szeretet
jegyében formálhatjuk újjá a régi világot,
mely épp most tûnik el válsága káoszában.
Hargitai–Kiss Balázs

Csupa csipke
Szerdánként este gyûlik össze a Csodacsipke kézimunkaklub a sárbogárdi mûvelõdési házban, hogy hétrõl hétre
szebbnél szebb munkákat alkosson a csokornyi szorgos
asszonykéz, Szabóné Czuczai Katalin vezetésével. A jó
társaságban beszélgetve kellemesen telik az idõ, s mellette
egymásnak mutatnak új fortélyokat a klub tagjai.
Látogatásom alkalmából egy kis kiállítást rögtönöztek az
eddig készült alkotásokból, amik megtöltötték a nyugdíjasklub összes asztalát. Volt köztük tál, tojás, angyal, karácsonyfadísz, terítõ – még felsorolni is elég. A klub, ahhoz
képest, hogy nem régóta mûködik, már országos szinten is
bemutatkozhatott csodacsipkéivel.
Kívánunk a jelenlegi tagoknak további termékeny alkotást, s egyúttal bátorítjuk a leendõ tagokat, hogy csatlakozzanak a klubhoz!
Hargitai–Kiss Virág
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Kérdezték
Tökön-babon át
Kedves gyalogosok!
Legyenek szívesek használni a zebrákat,
mert úgy biztonságosabban és valószínûleg
hamarabb át tudnak kelni a másik oldalra,
mint mondjuk 5-10 méterre a zebrától! Érthetetlen, miért nem képes valaki megtenni
pár lépést, amikor a zebra szinte egy karnyújtásnyira van tõle. Inkább kockáztatja
az életét? Nem beszélve a letaposott virágokról!
A másik, hogy ne a zebránál beszéljék meg
ügyes-bajos dolgaikat, mert azzal megtévesztik az autósokat, motorosokat, bicikliseket!

Vince-napi borünnep Pálfán
A rendszerváltás óta egyre több helyen
alakulnak újra hegyközségek, vagy lazább
formában borbarát körök. Ennek nagy jelentõsége van a magyar minõségi bortermelés megújításában. Az évi bormustrákon tapasztalhatjuk, hogy egyre jobb a borok minõsége, és egyre tudatosabban telepítik az új szõlõket. Most hét végén egy
újabb kör, a pálfai megalakulására kaptunk meghívást.

Kedves keréken közlekedõk!
Önök pedig figyeljenek oda jobban a zebráknál, mert még mindig vannak, akik lassítás nélkül áthajtanak a gyalogátkelõhelyeken, miközben ott várakozik egy járókelõ.
Egy embert is engedjenek át, ne csak többet! Ha az Önök elõtt közlekedõ megáll átengedni egy gyalogost, akkor ne kerüljék
már meg! S ha a szembe jövõ áll meg a zebránál, akkor tegyenek maguk is ugyanígy!
Köszönettel: Egy közlekedõ

Szemetelõk
Bosszantó látni a városban szerteszét dobált szeméthalmokat. Nem a közmunkások
hibája, hogy ennyi a szemét, hanem azoké,
akik eldobálják. Ha valakinek van igénye
rá, hogy papírzsebkendõbe fújja az orrát,
akkor arra miért nincsen, hogy szemetesbe
dobja ki? A minap az egyik pékségbõl jött
ki egy nõ, kiszedte a nejlonból a péksüteményt, a nejlont meg eldobta. Miért kért
akkor hozzá zacskót? Van, aki meg a viszszaváltható borosüveget dobálja el, amiért
pénzt kaphatna! De lehetne itt sorolni a
különbözõ szemétfajtákat.
Tekintsünk már a településünkre, annak
utcáira úgy, mint az otthonunkra, hiszen
(jobb esetben) a lakásban sem dobáljuk
szanaszét a szemetet! Ne másoktól várjuk
el, hogy a mi piszkunkat helyettünk takarítsa, hanem mi tartsunk magunk körül rendet!

Földhasználók, figyelem!
A Bogárd és Vidéke január 17-ei lapszámában a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala tájékoztatót adott közre földhasználók részére bejelentési kötelezettségrõl.
Egyik olvasónk jelezte, hogy a tájékoztatásban az áll, hogy a bejelentés ingyenes,
neki azonban mégis 6.000 Ft-ot kellett fizetnie.
Szerkesztõségünk jelezte a problémát a
megyei földhivatalnak, melynek illetékese
hangsúlyozta: azoknak a földhasználóknak
ingyenes a személyi szám bejelentése, akik
már korábban bejelentették magukat a
földhivatalnál. Egyéb változások illetve új
bejelentkezõk esetén díjat kell fizetni.
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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A pálfai szõlõhegyen pinceszeren, poharazgatás közben régóta fontolgatták már a
helyi gazdák, hogy hivatalos formában is
megalakítják a borbarátok körét. Nem hivatalosan mindig is egy nagy közösséget alkottak a szõlõhegy gazdái. Múlt szombaton, Vince napjára borünneppel emlékezve, a pálfai mûvelõdési házban megtartották harminc alapító taggal a hivatalos alakuló ülésüket. Az eseményre a szõlõsgazdák elhozták legjobb boraikat, s pogácsa és
hagymás zsíros kenyér mellett kínálgatták
azokat.
Az eseményen hivatalosan is beiktatták elnöki tisztségébe Patkós Attilát, valamint

Markó Norbertet alelnöknek, Szebek Katalint titkárnak választották. Hivatalos nevük: Pálfai Öreghegy Borbarátok Köre
lett.
Az ünnepi eseményre nemcsak boraikat,
hanem szõlõik vesszõit is elhozták a gazdák, melyeket Kovács József köszöntõje
után Bodor Kornél katolikus plébános
szentelt meg, ezzel is biztosítva a jövõ évi
termés sikerét.
A szervezõk mûsorral is készültek. Bordalok elhangzása közben Patkós Dorottya,
Patkós Attila, Szõke Bernadett, Markó
Viktor elõadásában Ady, Tóth Árpád, Babits és Petõfi a bor csodáit dicsérõ versei
hangzottak el.
Patkós Attila és Markó Norbert érdeklõdésemre elmondták, hogy februártól rendszeres összejöveteleket tartanak, szakembereket hívnak meg elõadásokra, tavasszal
lesz borverseny, közös disznóvágás, és a
borbarátok mulatságára a helyi lakosság
mellett hívják a környékbeli borbarátokat
is.
Hargitai Lajos

„Divattá” vált termékbemutatók
Közel egy éve nincs nap, hogy az ebéd utáni
pihenésembõl fel ne zavarna egy telefonhívás, meghívás termékbemutatóra, egészségügyi vizsgálatra ingyenesen, legtöbbször
ebéddel. Ezekkel a meghívásokkal általában
idõsebb korosztályokat céloznak meg, akiket
könnyebben át lehet vágni. Persze, csábítóak
az egészségügyi kivizsgálásokra való meghívások, hiszen nem kell idõpontot kérni.
Barátnõmmel a múlt évben kíváncsiságból
megtapasztaltuk, milyen az egészségügyi elõadás: filmvetítéssel kötötték egybe, s az elõadó jól felkészültnek tûnt. Volt vizsgálat is,
eléggé megráncigáltak, a végén majdnem leestem az ágyról, azt hittem, kiesik a pacemakerem. Az eredményt az ott lévõ számítógép
rögzítette, amit a mai napig nem tudtunk
meg, mert csak a „végén” közölték volna. De
ezt nem vártuk meg. 9-tõl fél 1-ig akkor már
végig ültünk, hallgattuk s a kivetítõn néztük
az elõadást életmódról, infarktusról stb. Valósággal el kellett szöknünk a szünetben. Fájó, hogy mégsem tudtuk meg, hogyan áll az
érszûkületünk, meddig bírjuk még. Vagy itt a
vég?!
Úgy döntöttünk a barátnõmmel, hogy soha
nem ülünk fel többé a telefonos meghívásoknak és utoljára voltunk ilyen vizsgálaton.
Kedves idõsebb és középkorú Olvasók!
A mi kis történetünket azért írtam le, hogy ne
bízzanak és higgyenek az ilyen invitálások-

nak, s az egészségügyi vizsgálatokat a rendelõintézetben végeztessék el szakorvosokkal
még akkor is, ha ezekre idõpontokat kell kérni.
Rögtön itt a tavasz, sorra érkeznek a postaládába is a buszos (termékbemutatós) meghívók, egynapos városnézésre, kirándulásra
ebéddel, ajándékokkal. A kirándulásra alig
marad idõ, mert a termékbemutatón 3-4 órát
is „elpofáznak”, kínálják a méregdrága „csoda”termékeket, amelyek önmaguktól sütnek-fõznek, drága egészségügyi mûszereket,
gyógyászati és segédeszközöket. Akik tájékozatlanok az árakat illetõen, azoktól akár ötszörös árat is elkérnek. Az elõadók erõszakosak, nem egyszer arrogánsak, árut vissza nem
vesznek.
Végezetül nagyon fontosnak tartanám, hogy
a termékbemutatók szervezésével, lebonyolításával foglalkozó cégeket országosan felülvizsgálják a hatóságok (fogyasztóvédelem),
hogy van-e megfelelõ anyagi hátterük a mûködésre, vásárlás visszamondása esetén viszszafizetésre, kártalanításra. Fékezni kellene
az elõadók erõszakosságát, idõnkénti agresszivitását, megvizsgálni semmitmondó
szerzõdéseiket. Mert amit ezek csinálnak, az
szerintem már büntetendõ csalással ér fel.
Dr. Gulyás Menyhértné
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Szõlõhegyi emlékek
A sárbogárdi régi szõlõket a Bolondvár aljában a filoxérajárvány az 1800-as évek közepén kipusztította. Ekkor telepítették be a faluközeli homokdombokat a helyi gazdák hazai és amerikai szõlõfajtákkal, s a századfordulóra állami ösztönzésre itt jöttek létre a
hegyközségek. Megalkották ezek szabályrendeletét. Ebben meghatározták, hogy minden szõlõhegyen a rend fenntartására és a termés védelmére hegypásztort is alkalmaznak. A hegypásztornak ház épült. A pásztor itt lakott a családjával, s gazdálkodhatott is
a házhoz tartozó földön. A Nagyipari Hegyközség 1889-ben alakult. A szõlõhegy pásztora 1929-tól 1942-ig Bereck Ferenc volt, akinek 78 évvel ezelõtt a hegyen, a pásztorházban
született meg a kisebbik fia, Bereck László.
Laci bácsi jó egészségnek örvend, s máig maga mûveli a szépen rendben tartott szõlõjét
a nagyipari szõlõhegyen. Jószerével mindennapos elfoglaltságai közé tartozik, hogy a
földvári úton kiballag még téli idõben is az Ó utcából a szõlõjébe, begyújt a présház kis
kályhájában szõlõvenyigével, s ha úgy adódik, az arra járókat behívja egy pohár borra,
beszélgetésre.
Január 12-én reggel mi is bekopogtattunk hozzá azzal a szándékkal, hogy együtt kibogozzuk a múlt emlékeinek batyuját, s felidézzük a szõlõhegy múltját. Míg megkóstoltuk
a hegy levét, rátértünk jövetelünk céljára.
– Úgy tudom, itt született Laci bácsi a szõlõ- már nádas nemigen. Itt van Varga József,
hegyen, s itt laktak szüleivel a pásztorház- Szakács Katalin szépen rendben tartott
pincéje.
ban.
Bereck László: – Méghozzá éppen tegnap Megcsodálok egy régi pinceajtót szép vaeste 10 órakor volt a 78. évfordulója annak, salattal, alacsony bejárattal.
hogy a Nagyipari Szõlõhegy pásztorházá- – Milyen kicsi az ajtó! Meg kell hajolni, hogy
ban megláttam a napvilágot.
be tudjon menni az ember.
– Isten éltesse, Laci bátyám! Még jó pár évti- – Hát, rövid embernek nem alacsony, de
zedet éljen így derûben, egészségben, hogy so- hosszabbnak igen. Sok pince cserélt gazkáig tudja mûvelni a szõlejét, s koccinthas- dát, sok el is tûnt már a régiekbõl.
sunk a századikon is az egészségére!
– A szõlõmûvelés módja is változott. Régen
– De jó lenne, ha teljesülne a kívánsága! nem volt kordonos mûvelés sem.
Mert nagyon szeretek kint lenni. Egészsé- – Úgy mondták a régi mûvelést, hogy gyages a levegõ, jó a környezet, itt a sok jó ba- logszõlõ.
rát, és ide kötnek az emlékeim a gyerekko- – Ennél a pincénél kint vannak a gazdáék is.
romból.
– Ez az Arany Jani meg a Fekete Józsi. Bol– Lassan már korelnök itt a hegyen.
dog újévet! Nem találkoztunk még.
– Van nálam idõsebb is. Csuti Józsi bácsi Arany Jani: – Maga se jár ki olyan sûrûen.
elõttem született, Kiss Sanyi bácsi a legidõ- – Hiába, múlik az idõ. Ha megkérdezik tõsebb, 1928-ban született. Õk már nem na- lem, hogy milyen az egészség, mondom:
gyon járnak ki. Csuti Józsi bácsi szõlõjét az kopik.
unokája mûveli. A Szántó-féle présház az Jani: – Na, kóstolják meg a boromat!
övéké. Sanyi bácsi meg mással mûvelteti az
– Ez a pince valamikor a Sávoliéké volt.
övét.
Jani: – Papi birtok volt valamikor.
– Amíg ide jöttem, láttam, vannak még szép
–A Sávoliék lánya hagyta rá a katolikus
régi présházak.
egyházra.
– Ez a szõlõhegy több mint 300 éves. Egyszer már be volt ültetve nemes szõlõkkel, – Misebort termeltek rajta?
de kiölte a filoxéra, azután hoztak be Ame- – Azt. Szecsõdi Sanyi bácsi, aki fiákeros
rikából új fajtákat. Erre oltották a hazai volt, sokat megállt itt valamikor.
fajtákat. Kecskemétrõl és másfelõl is hoz- – Vendéget hozott, a kútnál megitatta a lovatak új nemesítést ide. Értettek ehhez az kat, õ meg a pincénél oltotta a szomját.
öregjeink. Az a baj, hogy nincsenek fiata- Nincs ez a hegy messze a falutól.
lok, akik átvennék a tudományt az idõsek- – Csak ha hó van. Egyébként nincs messze,
csak 1 km.
tõl.
– Amikor született Laci bácsi akkor nagy hó
– Vannak azért itt is fiatalok.
– Talán ez az Arany Jancsi a legfiatalabb, a volt?
– Igen, úgy mondták.
többi mind idõsebb.
– Laci bácsi édesapja volt a hegyközség Valaki: – De honnét tudta a bábaasszony,
hogy maga születik? Ki ment el a bábacsõsze a háború elõtt, ugye?
– Igen, az én apám volt itt a hegypásztor. asszonyért?
Ez a présház anyám szüleié volt, 1926-ban – Apám ment el szánkóval.
építették. A szüleim 1922-ben kerültek – Akkor nem volt itt se víz, se villany.
össze, 1923-ban született a bátyám, én meg – Víz volt, csak kútról. Meg aztán primití12 évre rá.
vebb életszínvonal volt.
– Hol volt a csõszház?
– De akkor is csak megszületett az ember.
– Nem messze ide, jöjjön, megmutatom!
Jani: – És mennyivel jobb volt az a világ?
Míg kiballagunk a szõlõhegy végéig, Laci – Nem volt olyan idegölõ, mint a mai.
bácsi meséli a pincék történetét.
– Meg közelebb voltak az emberek egymás– Régen náddal fedték a pincét, és nyáron hoz. Közben a hegy végébe értünk. Itt volt vajó hûs volt. Van még néhány régi pince, de lahol a pásztorház?
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– Itt, de nincs már meg se a ház, se az ágy,
se a bölcsõ, amiben ringattak.
– Laci bácsi elmondhatja, hogy „Itt születtem én ezen a tájon.”
– Ezt nem lehet letagadni, meg nem is szégyellem. Mert olyan szüleim voltak, hogy
párjukat ritkítják. Embert neveltek belõlem.
Jani: – A kút megvan még a sarkon.
– Gémeskút volt. Annak idején nagyon
össze kellett fogni, hogy ezt a rengeteg földet innen kitermeljék, és szépen kirakják a
kút belsejét téglával.
– A kútban látok egy keresztgerendát. Annak
mi volt a szerepe?
Jani: – Pálinkafõzõ is tartozott a csõszházhoz. Ahhoz pumpálták a kútból a vizet. A
szivattyúnak kellett a tartógerenda. A pálinkafõzés a csõsz dolga volt.
– Még a csõszházon túl is végig szõlõk voltak. Most nincs szõlõ itt, ez a föld üres. Hazai szõlõ volt valamikor benne.
– Mit nevez hazai szõlõnek?
– Ami nemes: piros szlanka, fehér szlanka,
hárslevelû, jakabszõlõ.
Jani: – Nem a nova.
– A szüretnek is megvolt az ideje.
– A szüret idejét a hegybíró jelölte ki. Gyerekkoromban Venczel Ferenc volt a hegybíró. Elõbb nem lehetett szüretelni. Amikor eljött az ideje, jöttek a szüretelõk,
megtelt nótával az egész hegy. A présházaknál katlanban, rézüstben fõtt a gulyás.
A pörgekalapos úri cigányok muzsikáltak,
a népek meg az úton táncoltak.
– Állatokat is tartottak a csõszháznál?
– Volt apáméknak tehene, disznója. Apám
szorgalmas ember volt, kaszálta az út szélit
a tehénnek.
– A környezet kaszálása tartotta el a jószágot.
– Volt tragacs vendégoldallal, anyám gyûjtötte össze a szénát, apám meg tolta haza.
– Innen járt be iskolába Laci bácsi?
– Az elsõ osztályt innen jártam még Nádasdy Marikával. Az õ apja volt a kisipari
hegypásztor.
– Jó volt itt kint gyerekként élni?
– Szabadságban éltem. És még ez él bennem máig is. Mit szól ehhez? Még mindig
él bennem ez a szabadságérzés. Ment a kocsi, fölkapaszkodtam a sarágjára hátul.
Mondta a kocsis: „Gyere, Laci, elviszlek az
út végére!”
– Onnan meg visszaszaladt mezítláb.
– Azt a világot nem lehet elfelejteni. Szép
volt, békés, boldog gyerekkor.
Elnéztünk a messzeségbe, a bolondvári
hegyig, hátha megpillanthatjuk ezt a szép,
boldog gyermekkort. De az elszaladt,
messze tûnt azzal a mezítlábas kisfiúval,
akinek az emléke ma is ott él még egy idõs
bogárdi ember szívében, s az a szív nem felejt, míg csak egyet tud dobbanni.
Laci bácsival visszamentünk a pincéhez,
megtöltöttünk otthoni fogyasztásra egy
mûanyag flakont borral, bezártuk a pincét,
s hazaindultunk a sáros földvári dûlõúton.
Egyszer talán ezt is kikövezi az önkormányzat a szõlõsgazdák örömére.
Hargitai Lajos
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Egy elfelejtett ország: Tadzsikisztán
3. rész
Másnap az egyik lánytestvérrel elindultunk egy közeli faluba, hogy meglátogassuk a nõvérét, aki oda ment férjhez. Osztott taxikkal (masrutkával) mentünk. A
Zöld Bazárnál át kellett szállni. Hogy útközben éhen ne haljak, sürgõsen vettem
egy kiló fügét. Telmon faluba érve a nõvére már várt minket. Megmûvelt földecskék
mellett gyalogoltunk, kis patakot ugrottunk át, faluszéli házakat kerülgettünk;
végre a patak mentén megérkeztünk a házba.
A ház pont úgy néz ki, mint ahogy nálunk is
egy régi parasztház. Annyi a különbség,
hogy a tadzsikoknál a konyha nincs bent,
és kint sem található egy kisebb épületben.
A konyhaeszközöket, edényeket az épület
elsõ felében álló nyílt, fedett helyiségben,
polcokon tárolják. A nagyobbacska udvar
közepén hideg vizû patakféle folyik keresztül. A ház másik oldala mellett folyik a
nagyobb patak, erõs sodrása majdnem engem is elvitt, amikor ebéd után megfürödtünk benne. Kaptam erre alkalmas ruhát,
ami szintén egy térden aluli blúzból, és egy
bõ nadrágból állt. A víz jéghideg, a levegõ
negyvenkét fokos. Rossz kombináció. Az
egyik tizenhét éves szomszéd lány megmutatta újabb felfedezését, amit õ eszkábált
össze. Összekötött jó sok literes, üres kólásüveget egymás mentén, és arra ránehezedve kitûnõ úszógumit kapott. A lány
nem tanult tovább az általánosnál, pedig
szerintem nagyon okos. Kár érte.
Az udvaron álló kemencébe tüzet rakott a
háziasszony, mert kenyérsütéshez készült.
Meg kell várni, amíg jól bemelegszik, az
körülbelül fél óráig tart. Közben meggyúrják a tésztát. Egy kiló liszt kell egy nagydarab kenyérhez. Általában két-háromnaponta sütnek kenyeret, attól függ, hány
tagból áll a család.
Délután a környéken sétálgattunk számos
gyerek- és kutyasereg kíséretében. Tengerkék szitakötõket és egyebeket fényképeztem.
Reggelire ordót kaptam, ami hasonló,
mint a tejbegríz. Akkor ízlett.
A családban néha magamra maradok, de
csak pár percre. Akkor kitisztítom az orrom és megszámolom a pénzem.
Reggel a Vadanaszosz állomásig három
családtag is jött velem, persze én fizettem a
jegyet. Onnan busszal utaztam tovább
Lütfiyéig. Nem éreztem jól magam, nem
bírja a szervezetem azt a sok-sok fehér kenyeret. Nagyon finom, de nem minden
nap. Úgy éreztem magam, mint egy kitömött múmia. A busz annyira lassan ment,
hogy négy megálló után is még csak pár
száz méterre lehettem a Vadanaszosztól,
fejemre az üvegablakon át ontotta a hõséget a nap. Gyorsan kiszálltam. Elõttem egy
borzasztóan rühes kutya húzott el, nemsokára el fog pusztulni. Majdnem sírva fakadtam, annyira sajnáltam. Szerencsére az
egész hónap ott tartózkodásom alatt nem

láttam ilyet többé, de attól félek, hogy nem
azért, mert alig fordul elõ. Egy mongol barátomtól tudom, hogy például Ulánbátorban az elnök parancsára néha összefogdossák a kóbor kutyákat, és viszik õket a kivégzésre.
A taxisom üzbég nemzetiségû volt. Õ üzbégül mondta, én meg törökül válaszoltam, így aztán jól megértettük egymást. Elképedésemre közölte, hogy megvan otthon neki az a Sánta dervis címû magyar
film, ami a nyolcvanas évek végén készült,
és azonnal meg is bukott. Akkoriban én és
egy barátnõm ültünk csak egy pesti moziban, meg talán még két másik ember. A
film egyik nagy orientalistánk, Vámbéry
Ármin közép-ázsiai bolyongásait örökítette meg. Így eléggé romantikusan hangzik,
de a film tényleg nem sikerült olyan jól.
Mindenesetre a szám tátva maradt, hogy
ez a taxisofõr ilyenekrõl tudott.

Miután apuka a munkából fáradtan hazatér a státuszszimbólumként tartott Mercédeszén, leül kicsit az udvaron leterített szõnyegre. Azonnal eléje kerül a forró vízzel
teli teáskanna és tálkák édességgel, magokkal, legyek járta süteménnyel. Megvárja, míg minden családtag hazaér, aztán elvonulnak egy csoportban imádkozni a nyitott verandára. Nem mindenki megy vele,
a konyhát nem lehet otthagyni vacsoráig.
A müezzin az imához való szólításra épphogy hallható mikrofon nélkül. Minaretek
nincsenek, az adott politikai és történelmi
háttér miatt.
Miután eltöltenek vagy negyedórát az
imádkozással, elfoglalják helyüket a szõnyegen, jöhet a vacsora. A felgyûlt, megszáradt kenyeret egy abroszban tárolják, és
másodszor kel életre egy hatalmas fatál
edényben. Apró darabokra tördelik, az
edény aljára helyezik, aztán leöntik a frissen fõtt levessel, mindegy milyennel. Így
aztán a levest is kézzel lehet enni, mert a
kenyér magába szívja a levet, és amolyan
fõzelékfélévé változik át. A gyerekeknek
mellettünk egy kisebb szõnyegen terítenek
meg, õk ott esznek.
Föltûnt a hetek során, hogy mennyire
egészségtelenül táplálkoznak. Tojást, sajtot, tejet, a répán kívül másféle zöldséget

nem is láttam náluk. Ugyanúgy a rendszeres fogápolás sem tartozott a fõ foglalatosságaik közé.
Mindenkinek gyógyszert osztogatok a családban. Egyiknek a gyomra fáj, másiknak
feldagadt a keze, a harmadiknak a veséje
kezdett el fájni, a negyedik megfázott és lázas, anyukának migrénes rohamai vannak
– mint késõbb kiderült – a fölhelyezett spiráltól.
Este segítettem zöldséget pucolni, ezáltal
nem vagyok többé vendég, elfoglaltam a
helyem a családban. A hét lányuk neve:
Robiya, Bahszona, Roksana, Sukrona, Nasziba, Manizsa, Roziya. A Bibi nagymamát
jelent.
Néha Bibi jön át, vagy egy sógor, aki mellesleg imám. Egyszer az elején kikérdeztem: régebben mérnök volt, aztán elkapta
a hit iránti hév. Megfigyeléseim szerint
egyszerûen Robiya miatt járt oda, meg enni. Beszéd közben mindig túl hosszan nézett Robiyára, míg a többire sosem, mert
állandóan lehajtott fõvel ült, gondolom
bölcsen. Jártam már Iránban többször is,
olvastam Manny Sirazi „Az én kis utcám
Teheránban” címû könyvét, úgyhogy nem
most jöttem le én sem a falvédõrõl.
Az egyetlen roppant kedves, nyílt és okos
mollával kissé késõbb találkoztam a 44
Friss Forrásnál.
Reggel Bahszonával orvoshoz mentem.
Állandóan hányt, fájlalta a gyomrát, ezért
is vettem át sokszor a konyhatündér szerepét, ha éppen rajta volt a sor a fõzésben. Az
orvosi egyetem mellett klinikák mûködnek, ott vártunk a sorunkra a folyosón. Várakozás közben lefényképeztem pár betegszobát. A professzor úr éppen elõadást
tartott betegségekrõl kevert nyelven, oroszul és tadzsikul. Bemehettem én is, így részese lehettem az óraadásnak. Kedvesen
hellyel kínált minket. A késve érkezõ medikáknak irodalmi kifejezésben álcázta a
rosszallását, de azok csak szemtelenül
összekacsintottak. Arról is beszélt többek
között, hogy hogyan kell a más vallásúakkal kezelés közben bánni, meg a nagyszájú
betegekkel. Bahszonát kissé késõbb kérdezte ki. Bahszona lesütött szemmel válaszolgatott, az orvostanhallgatók és a professzor figyelemmel hallgatta. Én dupla figyelemmel, de így sem értettem mindent
sajnos. Azt értettem, hogy a professzor úr
meghatározta Bahszona betegségének koordinátáit, megmagyarázta keletkezésének lehetõségeit, kitért a gyógyításának
módszereire, majd pár kérdést hozzám intézett (honnan jöttem és hasonlók). Végül
receptet kaparintott Bahszonának, majd
átnyújtotta neki. Bahszona elõhúzott egy
húszast valahonnan az izzadó markából
kenõpénznek, de én megelõztem. Tudtam,
hogy a család a pénzt rengeteg más hasznos dologra használhatja, engem meg igazán nem ver a földhöz.
Folytatjuk.
Gulyás Ibolya
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Vándorlásaim 23.
Ülök a vízparti fatörzsön. Nézem a vizet,
hallgatom a gyerekek szövegelését. Most
éppen doktor néniset játszanak. Berendezték az egész szigetet a játékhoz. Egy bokorban van az orvosi rendelõ, egy másikban a patika, három fa közti tér a lakásunk
szobája, mellette egy kisebb rész a konyha.
Engem is bevonnak a játékba. Segítek berendezni a lakást. Keresünk hozzá partra
vetett fákat asztalnak, széknek. Bekötözöm a kisbaba sérült karját, aztán lázas
lesz, adunk neki orvosságot. A lázmérõ egy
száraz fadarab. Aztán én leszek az apuka,
Ildi az anyuka. Együtt visszük Encsit óvodába. Közben bevásárolunk és elõkészítjük az ebédet.
– Te most menj el dolgozni – utasít –, de
gyere idõben haza, mert menni kell a gyerekekért az óvodába – szól szigorúan. –
Majd telefonálok, ha kész az ebéd!
Kis idõ múlva szól a telefon:
– Halló, apucikám, kész az ebéd, jöhetsz
haza ebédelni!
Mintha a feleségem hangját hallanám.
Döbbenten állok. Átsuhan rajtam egy homályos érzés, hogy a gyerek lelke már tudja, hogy mi következik, hogy én egyszer
csak nem jövök haza többet. S most azt
játssza, hogy ez nem igaz, mert örökké,
mindig haza fogok jönni. Megmozdulok
nagy nehezen. Ólomsúlyú minden lépésem, ahogy megyek hazafelé. Ahogy hazaérek, Ildi anyu szerepében fut elém, a nyakamba csimpaszkodik, körbepuszil.
– Apucikám, de jó, hogy megjöttél! Fõztem finom ebédet.
Encsi is odaszalad, de Ildi visszaparancsolja.
– Te még az óvodában vagy, nemsokára
megyünk érted, addig játsszál szépen az
óvó nénivel!
Asztalhoz ülünk, játszásiból jól megebédelünk, de ez már az óvoda is, Ildi az óvó néni, Encsit is megebédelteti, aztán indulunk
az óvodába Encsiért.
Minden alkalommal nagy élvezet belemerülni a gyerekek játékába. Ilyenkor én is
gyerek leszek. Nagy élmény rácsodálkozni
színes fantáziavilágukra, s föllazítani magamban a fontoskodó, komoly, befagyott
felnõttet. Ebbõl a játékból a felnõttek világának szorongásai, aggodalmai gyakran
kiriasztanak. Ilyenkor kiesek a szerepembõl, de a gyerekek gyorsan visszarántanak
egy-egy játékparanccsal, aminek föltétlenül engedelmeskedni kell, másképp vége a
játéknak. Aztán pisilni meg kakilni kell nekik. Megmutatom, hogyan kell gödröt ás-

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

ni, aztán betemetni. Itt másképp van, mint
a civilizációban. Nincs vízöblítéses vécé.
Nagyon izgalmas számukra ez az „õsemberi” élet.
– Jaj de jó itt, apu! Ugye mindig itt maradunk, és ide jön anyu is? – lelkesedik Ildi.
– Hát, majd meglátjuk – kerülöm ki a választ. Aztán mesélek nekik arról, hogy
amikor én kicsi voltam, hogyan éltünk a
nagypapámmal meg a lóval a Senki Szigetén, minden ennivaló nélkül. Ez a mese nagyon fölkelti az érdeklõdésüket.
– Apu, mesélj még! – kérlelnek.
Eszembe jut az esti kis állatka.
– Na – mondom –, mesélek nektek a Duna-sziget állatkirályáról. Itt él ezen a szigeten. Nem nagy, sõt, egészen kicsi. Aranyos
bundája van és fekete gombszeme. Tegnap
este, amikor már ti aludtatok, találkoztam
és beszélgettem is vele.
– Apu, milyen volt? Mit beszéltetek? Mesélj róla! – kérlelnek izgatottan.
– Hát, amikor elaltattalak benneteket este,
még ébren voltam egy darabig. Õriztem az
álmotokat. Amint hallgatom a kinti neszeket, madárhangokat, egyszer csak motosz-

kálásra leszek figyelmes a sátor elõtti bokornál. Aztán látom ám, hogy egy állatka
szalad ki a holdvilágra. Jó másfél arasz lehet. Ott futkos, szaglászik mindenfelé.
Aranyosan fénylik a bundája a holdfényben. Ahogy ott szaladgál erre-arra, megmegáll, amint egy elhullott morzsát talál az
esti vacsorából. Még Encsi leesett parizerét is megtalálja. A két mellsõ lába közé
fogja, mintha a keze lenne, két lábra áll,
mint egy ember, és villámgyorsan befalja a
finom csemegét. Amikor észreveszi, hogy
figyelem, odajön hozzám. A fekete gombszeme úgy csillog a holdvilágnál, mint két
tüzes gyémánt. Leül elém a totyakos fenekére, és rám köszön.
– Szia, Apu! Hallottam, hogy a gyerekek így
szólítanak.
– Szia. Neked mi a neved?
– Én Szõrmók vagyok, a Duna-sziget királya.
Megnézhetem a kislányaidat?
– Ha nem bántod õket, akkor megnézheted.
– Nem bántom, ígérem, csak megnézem
õket.
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– És akkor fölugrik Ildi lábára, és megszagolgatja, így ni – a kezemmel fölmászok Ildi lábára, mintha az lenne az állatka, megszagolgatom, aztán végigfutok az ujjaimmal a lábán, föl a fejéig. – Aztán fölmászik
egészen Ildi orráig, megcsiklandozza a bajuszával, csiki-csiki – mutatom, ahogy mászik és csiklandoz az állatka.
Ildi nevet. Aztán átmászom Encsire. Õt is
megcsiklandozom. Encsi is nevet.
– Hol laksz? – kérdezem az állatkától.
– Itt, az egyik fa alatt, egy mély barlangban –
feleli. – De most már mennem kell! – szól, és
elszalad.
– Máskor is eljössz majd?
– Eljövök estére. Majd adjatok nekem is vacsorát – szól vissza, és villámsebesen eliramodik.
– Apu! Este mi is láthatjuk az állatkát? –
kérdezik a gyerekek
– Ha még ébren lesztek, és csöndben várjátok, akkor megláthatjátok ti is – felelem.
Ez a történet nagyon felcsigázza csemetéim érdeklõdését, és elhatározzák, hogy felkutatják az állatkát.
– Nem találjátok meg, mert nappal a rejtett odújában alszik. Csak este jön elõ – hûtöm le a kicsik lelkesedését. – Gyertek, inkább menjünk most fürödni! – felugrok,
megfogom a kezüket, s nagy indiánüvöltéssel futunk bele a Dunába.
Fürdés után ebédre elfogyasztjuk a nénitõl
kapott, Duna-vízben hûtött kakaót, hozzá
kiflit fülöpkei kolbásszal, és nyomatéknak
a maradék fülöpkei darált kekszet. Ez a
gyerekek kedvenc csemegéje. Nem romlik
meg, és finom. Az árnyékban leterítek egy
plédet, s délutáni pihenõ következik. „A
király szemüvege” címû mesét kérték altatónak. Még félig se jutok a mesében, már
alszanak. A tiszta dunai levegõ megteszi a
hatását. Melléjük fekszem, hallgatom a
szuszogásukat, és rövidesen én is álomba
merülök.
Hajókürt riaszt bennünket az álmunkból.
Egy kirándulóhajó érkezik. Na, futás a vízhez! Meglovagoljuk a hullámokat, aztán
homokvárat építünk csurgatott homokból
a sziget állatkirályának. Errõl eszükbe jut a
gyerekeknek, hogy szeretnék felkutatni az
állatka rejtekhelyét. Nyúznak, hogy menjünk felfedezõútra.
– Jó, rendben, menjünk – mondom.
Szandált veszünk, és elindulunk a sziget
belsejébe. Egy öreg fán fölfedeznek egy
odút. Magasan van, nem érünk fel odáig.
De hát egészen biztosan itt lakik az állatka.
– Gyere majd el este hozzánk, addig pihenj
a házadban! – szólítja Ildi.
Aztán meglátunk egy gyönyörû pillangót,
és utána eredünk. Megvárjuk, míg leszáll,
figyeljük, hogy tárja szét a napfényben szivárványszínben pompázó, hímporos szárnyait.
A nap már az ártéri galériaerdõ mögé bukik le, mire visszaérünk a tanyánkra, esti
vacsorára.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

Közérdekû telefonszámok

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

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

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700. H: 8-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

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

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

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS

Ha nem ég a gáz...!

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

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

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig,
P: 12-15.

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

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490.

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

Ha valahol tûz üt ki...!

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..

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

Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 9-12, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573 4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30,
tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától
Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

Ha hulladékégetést észlel:

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

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

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

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

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

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

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

Bogárd és Vidéke 2013. január 31.

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

Februári véradások

2013. február
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók,
Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Szabadegyháza.
február 2-3.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156., 06-30-5208-877;
február 9-10.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u.
30., 06-30-9939-404;
február 16-17.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi út 6., 06-30-9398-629;
február 23-24.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u.24., 06-30-8161-376.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a
06-30-9563-168-as számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.
Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 8161-376.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00

2013. február 6-án (szerdán) Kálozon az általános
iskolában 14–17.30 óráig.
2013. február 12-én (kedden) Igar–Vámon az orvosi rendelõben 9.30–12.30 óráig, majd Mezõszilason a családsegítõ központban 14–17 óráig.
2013. február 13-án (szerdán) Mezõkomáromban
az általános iskolában 14–17 óráig.
2013. február 19-én (kedden) Sárszentmiklóson a
klubban 14–17 óráig.
2013. február 27-én (szerdán) Soponyán az általános iskolában 14–17 óráig.
2013. február 28-án (csütörtökön) Sárkeresztúron
az általános iskolában 14–17 óráig.
A véradásra, kérjük, hozzák magukkal: személyi
igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya.
Vért adni 18 év felett lehet!
Minden új és állandó véradónkat szeretettel várjuk
véradásainkra!
Véradóink szuper ajándékokban részesülnek!
Vöröskereszt Sárbogárd

Köszönet
A Szent Erzsébet Karitász Csoport sajnálattal közli, hogy a Bogárd és Vidéke 3. heti
lapszámának köszönetnyilvánításából kifelejtette dr. Sükösd Tamás polgármestert
és a Szakács-tüzépet.
Köszönjük segítségüket!
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KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA
VARGA GÁBOR
országgyûlési képviselõ
fogadóórát tart
2013. február 1-jén, pénteken,
Sárbogárdon 16 órától a
képviselõi irodában (Ady E. út 164.).

TÁJÉKOZTATÓ
SZIRÉNAPRÓBÁRÓL
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. 30 km-es
körzetébe esõ településeken a lakossági
tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta településeken csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba végrehajtására kerül sor

2013. február 4-én, hétfõn,
13.00 órakor.
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság
13. forduló
Extrém–Sárszentmiklós öfi
3:1 (1:0)
Vezette: Szakács I.
Extrém: Németh – Huszár, Flõgl, Horváth
D., Szabó.
Csere: Dévényi, Horváth T., Stix.
Sárszentmiklós öfi: Plézer – Kun, Tóth I.,
Killer G., Deák.
Csere: Derecskei, Kiss, Szepesi.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Deák.
Góllövõk: Stix 2, Dévényi ill. Szepesi.

Spuri–Toledó 2005 3:1 (2:1)
Vezette: Tóth I.
Spuri: Kiszl – Palásti, Gál, Czeiner, Bodó.
Csere: Bartók, Bereczki, Huszár.
Toledó 2005: Kiss – Dombi Z., Csuti,
Rozgonyi J., Fésû.
Csere: –
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Bodó, Gál, Czeiner ill. Dombi Z.

Sárbogarak–FLD Ászok Ásza 1:13
(0:5)
Vezette: Tóth I.
Sárbogarak: Csuti J. – Dizseri P., Dizseri
T., Horváth, Somogyi.
Csere: Kasza, Steibach.
FLD Ászok Ásza: Farkas – Magyar,
Roszkopf, Lakatos, Bor.
Csere: ifj. Bor, Kuti, Mihalkó, Vinklmann.
3. perc: Bor bal lábas lövése a kapuban kötött ki. 4. perc: Lakatos lövése kerülte el a
kaput. Kapkodtak a Sárbogarak játékosai!
5. perc: Lakatos kapufára perdített. 6.
perc: Roszkopf átadását Bor a kapu közepébe lõtte. 10. perc: Kasza lövése ment kapu mellé. 11. perc: Dizseri P. lövése Farkasról szintén elé pattant, második lövését
védte a kapus. 12. perc: Lakatos perdített a
kapuba. 14. perc: Somogyi lövése magasan
a kapu fölé szállt. 15. perc: ifj. Bor tiszta
helyzetben lyukat rúgott. Közben Horváth
szorongatott helyzetben mellé durrantott.
16. perc: Bor találatával mesterhármast ért
el. Kezdés után Kasza lõtt mellé. 17. perc:
Csuti Magyar elõl az utolsó pillanatban
rúgta el a labdát. 18. perc: Lakatos lövésébe Csuti belevetette magát. 19. perc: Kasza
lövését Farkas szögletre ütötte. 20. perc:
Bor átadásából Lakatos lõtt gólt. 22. perc:
Farkas egy lövés után a levegõben úszva
hárított. 23. perc: ifj. Bor átadását Kuti helyezte a kapuba. 25. perc: Bor lövésével
szemben a kapus tehetetlen. Nagy gól volt!
Mivel kapusa nem volt a Sárbogaraknak,
felváltva védett Kiss és Csuti! 30. perc: Bor
újabb találata kegyelemdöfés volt. Csuti rá
sem tudott mozdulni! 32. perc: Lakatos

önzetlenül ifj. Bor elé játszott, aki nem hibázott. 33. perc: Lakatos vezette fel a labdát, lövésre szánta el magát, mely a kapuban kötött ki. 34. perc: ifj. Bor átadását
Magyar lõtte be. 36. perc: Kuti lövése a
kapuban. 37. perc: nem figyeltek az Ászok
játékosai, Kasza szépített az eredményen.
38. perc: Lakatos újabb találata a végeredményt jelentette.
Góllövõk: Kasza ill. Bor 5, Lakatos 4, Kuti 2,
ifj. Bor, Magyar.

Sárkeresztúr Kike–
Cece Old Boys 2:3 (0:1)
Vezette: Tóth I.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Vörös, Hajdinger, Geiger, Sütõ.
Csere: Szauervein.
Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Szikszai, Németh, Fülöp T.
Csere: Király, Tar, Tóth.
2. perc: Fülöp T. futtából leadott lövése a
léc alá vágódott. 3. perc: Németh lövése
kerülte el a kaput. 4. perc: Geiger lõtt kapu
fölé. 6. perc: Szikszai lövése kerülte el a kaput. 7. perc: Németh gólhelyzetben kapu
mellé lõtt. 8. perc: Vörös lövésébe Sütõ beletette a lábát, de Fülöp Gy. a helyén volt.
9. perc: Sütõ kapu fölé bombázott. 10.
perc: Geiger szabadrúgását Fülöp Gy. lábbal hárította. 11. perc: Tóth lövése kapu
mellé. Geiger lövése Fülöp Gy. lábáról a
mezõnybe vágódott. 12. perc: Geiger sem
találta el a kaput. 13. perc: Geiger elõl
Tóth hárított az utolsó pillanatban. 14.
perc: támadott a Kike, megint kapu fölé
szállt Geiger lövése. Góllövés ellen beoltva? 16. perc: Sütõ nagyon a kapu mellé lõtt.
20. perc: Fülöp T. lövésénél a kapufa felsõ
élét súrolta a labda. A második játék rész
elején Fülöp Gy.-nek kétszer is bizonyítani
kellett. 23. perc: a sorozatos támadások
végre meghozták az eredményt, Vörös
szépített. 24. perc: Geiger elõl Fülöp Gy.
szedte fel a labdát. 26. perc: Szauervein
megszerezte csapatának a vezetést. 28.
perc: Geiger lövését Fülöp szögletre ütötte. Király az ellentámadás után ziccerhelyzetben hibázott. 29. perc: szöglet után
Király kilõtte a bal alsó sarkot. 31. perc:
csak nézték a Kike játékosai, hogy Szikszai
vezette a labdát, végül lövésre szánta el
magát, mely a kapuban kötött ki. 35. perc:
Németh lövését Visi a kapu fölé tolta. 38.
perc: Sütõ lövése kerülte el a kaput. Nagy
meglepetés, de csak annak, aki nem látta a
mérkõzést!
Góllövõk: Vörös, Szauervein ill. Fülöp T.,
Király, Szikszai.

Twister Galaxy–
Légió 2000, Pentagri 2:1 (1:0)
Vezette: Killer G.
Twister Galaxy: Boros – Balogh, Killer I.,
Simon, Salamon.

Csere: Bognár I., Bognár T., Kaló, Szabó,
Szántó.
Légió 2000, Pentagri: Szilágyi I. – Németh,
Örkényi, Szilágyi II., Kelemen.
Csere: Baki, Csuti Z., Huszár, Tóth A.
A mérkõzés megkezdése elõtt mind a két
csapatot megkérdeztem, hogy elfogadják-e játékvezetõnek Killer Gábort, mert
Szakács Istvánnak el kellett menni a kórházba. Igennel válaszoltak. 2. perc: Kelemen közeli lövését védte Boros. 3. perc:
Szilágyi II. kapu mellé lõtt ígéretes helyzetben. 4. perc: Örkényi lövése Baloghról
szögletre vágódott. 5. perc: Szilágyi II. lövését Boros kiütötte a mezõnybe. 7. perc:
Simon átadásáról Salamon maradt le. 10.
perc: Baki fejese a kapu fölött landolt. 11.
perc: A kapujából kifutó Boros mellérõl a
kezére esett a labda a hatoson kívül. A
megítélt szabadrúgást elkapkodták a Légió játékosai. 12. perc: Csuti Z. lõtt kapu
mellé. Szabó lövését Szilágyi I. szögletre
ütötte. 14. perc: Kaló lövése Szilágyi I.-rõl
Szabó elé pattant, közelrõl nem hibázott,
megszerezte a vezetést csapatának. 16.
perc: Örkényi lövése kapu fölé szállt. 19.
perc: Csuti Z. lövését Boros bravúrosan
védte. 21. perc: Simon elõl Szilágyi mentett. Tóth lövése Boros lábáról szögletre
pattant. 22. perc: Huszár lövése a kapu közepébe jutott. 24. perc: Salamon nem találta el a kaput. 25. perc: Nagyot hibáztak a
Légió védõi, amit Kaló használt ki. 29.
perc: két Örkényi-lövést hárított Boros.
30. perc: Szabó óriási helyzetet hagyott ki.
31. perc: Szilágyi II. fejese a felsõ lécet
érintve hagyta el a játékteret. 32. perc: Szilágyi I. védte Bognár T. lövését. 34. perc:
Bognár T. lövését Szilágyi I. nagy bravúrral
védte. 37. perc: Szilágyi II. lövése a felsõ
lécrõl vágódott le. 39. perc: Salamon kecsegtetõ helyzetben a kapu fölé lõtt. 40.
perc: Szabó a felsõ lécet találta el. A két
csapat küzdelmébõl a szerencsésebb csapat nyert. A mérkõzés képe alapján a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.
Jó volt a bíró! – mondta Némethné.
Góllövõk: Szabó, Kaló ill. Huszár.
Tabella
1. FLD Ászok Ásza
2. Extrém
3. Sárkeresztúr Kike
4. Légió 2000, Pentagri
5. Sárszentmiklós öfi
6. Twister Galaxy
7. Toledó 2005
8. Cece Old Boys
9. Spuri
10. Sárbogarak

13 13
13 11
13 9
13 8
13 5
13 4
13 4
13 3
13 2
13 2

77:10
- 270:30
- 460:30
- 530:23
1 748:44
3 645:44
2 733:51
1 925:57
1 1024:66
- 1120:80

39
33
27
24
16
15
14
10
7
6

Góllövõlista
1. Lakatos Károly, FLD Ászok Ásza, 23
gól.
Gróf Ferenc
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Karatebemutató a Mészölyben
Hétfõn este a Mészöly-csarnokban Németh Attila 6 danos JKA mester vezetésével nyílt karateedzést
tartott a sárbogárdi Nihon Karate- és Sportegyesület. Különbözõ korosztályok mutatták be tudásukat 10 év alatt és 40 év felett egyaránt. Az edzésen az egyesület többi klubtagjai is részt vettek
Sárszentmiklósról, Cecérõl, Velencérõl, Pákozdról, Pázmándról és Budapestrõl, körülbelül 100 fõvel. Nagy érdeklõdés fogadta az edzést, ugyanis a nézõközönség is közel 100 fõvel nézte végig a
könnyûnek látszó gyakorlatokat, amik persze már régóta gyakorolt és elsajátított mozdulatok részei.
Attila, mint ahogyan a tanítványai is, keményen veszi az edzést, bemutatón kívül is. A harcosok nem
kímélték egymást, és gyakran összecsattantak a kezek, lábak, de komolyabb sérülés szerencsére nem
született. Hozzá kell fûzni, hogy a karate mint harcmûvészet nem mások elverését és megalázását
helyezi elõtérbe, hanem elsõsorban az önvédelem, a másik támadó mozdulatai elõl való kitérés, vagy
kivédés a célja.
Hargitai Gergely

GYÕZELEM, IMPONÁLÓ
JÁTÉKKAL!
Fejér Megyei Kosárlabda-bajnokság, 10. forduló

Sárbogárd KC–Albalabda Szfvár
95-67 (22-11, 24-17, 20-21, 29-18)
A legjobb dobók: Thurzó R. 26 p, 17 gólpassz!, Molnár T. 11 p,
Botka I. 23 p, Gráczer B. 8 p, 37 lepattanó, 13 blokk!, Németh T.
10/6 p, Boda II. G. 17/9 p, Takács V., Tiringer D., Varga T.
Vezette: Birkás K., Tóth B.
Csapatunk higgadt, okos, kiegyensúlyozott játékkal, az elejétõl
uralva a mérkõzést megszerezte a gyõzelmet az Albalabda csapata ellen. Az ellenfél jól tartotta magát, de a kiemelkedõ csapatjátékunknak és egyéni teljesítményeknek köszönhetõen nem tudták átvenni a vezetést a mérkõzés alatt. A védekezésünkkel és a
palánk alatti terület teljes uralásával megbénítottuk az ellenfél támadásait. A második félidõben már nem mertek ziccereket vállalni, félve a dobásblokkolásoktól. Magas embereinknek köszönhetõen szinte az összes lepattanó labdát mi szereztük meg az egész
mérkõzésen, majd a támadásokat is rendre könnyû kosarakkal fejeztük be. Jó játékunknak köszönhetõen a fiatalok is lehetõséget
kaptak a játékra, hogy szokják az éles meccsek hangulatát, ezáltal
is biztosítva a fejlõdést számukra.
Végre azt a játékot játszottuk, amit valójában tud a csapat.
Külön köszönet a szurkolótábornak, akik végig együtt élve a játékkal biztatták a csapatot! A következõ mérkõzésen még nagyobb szükség lesz a segítségükre.
Következõ hazai mérkõzés, ami egyben az utolsó
alapszakasz-mérkõzés is, 2013. február 2., szombat, 19.00 óra a Kerex Fehérvár KK csapata ellen.
Hajrá, Sárbogárd KC!

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és az ügyben érintett feleket, civil szervezeteket, hogy az Aranyponty Halászati Zrt.
(2440 Százhalombatta, Arany J. u. 7.) által üzemeltetett rétszilasi halastavak (õrsi és miklósréti tóegység) területét érintõen a 2012. november 14. napján érkezett részleges felülvizsgálati dokumentációja alapján 26245/2012. ügyszámon részleges
környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás van folyamatban (ügyszám: 26245/2012) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 74. § (2) bekezdésének c.)
pontja alapján a „Rétszilasi halastavak környezetre gyakorolt
hatásának feltárása” tárgyában. Az eljáró felügyelõség a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.).
A felügyelõség a fentebb leírt eljárással kapcsolatosan HIRDETMÉNYT bocsátott ki, melynek másolati példányát a sárbogárdi polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
földszinti hirdetõtábláján 2013. január 23-én 7.30 órakor került kifüggesztésre, és levétele az ügy lezárásakor fog megtörténni.
Az okirat a hivatal nyitvatartási ideje alatt, hétfõtõl csütörtökig
7.30–16.00 óráig, pénteken 7.30–13.30 óráig megtekinthetõ, illetve áttanulmányozható.
Az ügyfél – a felügyelõségnél dr. Réthi Ákos, vagy Herkéné
Török Erzsébet ügyintézõvel (tel.: 06 /22/ 514 300) történõ elõzetes egyeztetés szerinti helyen és idõben – az eljárás bármely
szakaszában keletkezett iratokba betekinthet.
Az iratbetekintés során az arra jogosult kivonatot készíthet,
vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot az eljáró hatóság az ügyfél kérelmére hitelesíti.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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III. Fehérvár KC Régióbajnokság
Az FKC Cece NIKK csapata immár harmadik éve vesz részt a Fehérvár KC által szervezett utánpótlás lány kézilabda-bajnokságban. Az elsõ játéknapot január 26-án a székesfehérvári Köfém
sportcsarnokban rendezték. Ellenfeleink Bakonycsernye és Martonvásár voltak.
Nagy izgalommal vártuk a bajnokságot, edzõk és játékosok egyaránt. Fiatal játékosaink, akik csak néhány hónapja kezdték a játék tanulását, sikeresen épülnek be a csapatba, és a tûzkeresztségen már túlestek, mivel a csapat egy héttel ezelõtt fejezte be az országos Erima kézilabda-bajnokságot, ahol a területi döntõ 3. helyén végzett.
A csapattól megszokott, kissé körülményes utazással kezdõdött a
délután. A csarnokba érkezésünkkor éppen zajlott egyik ellenfelünk, a Bakonycsernye mérkõzése Aba csapatával. Ennek végeredménye nem nyugtatott meg bennünket, ugyanis a Csernye fölényesen gyõzött. Ennek ellenére bizakodva léptünk pályára,
aminek meg is lett az eredménye. Tángli Anita vezetésével szenzációs játékot produkáltak a lányok mind védekezésben, mind támadásban. Félidõ: FKC Cece–Bakonycsernye 14-9. Persze mi,
edzõk ettõl nem voltunk elégedettek, és hajszoltuk, biztattuk a
csapatot.
A második félidõ elején kapust cseréltünk, hogy kezdõ kapusunk
is próbára tehesse önmagát. Pordány Emese ezt azzal hálálta
meg, hogy a második félidõben mindössze egyetlen gólt kapott. A
gólgyártás folytatódott, a végeredmény: 29-10 nekünk. Szép volt,
csajok!
Ezen a meccsen szinte mindenki hozta a tõle elvárt teljesítményt,
összeszedetten, taktikusan játszottunk, kevés hibával. Beálló
poszton remekeltünk, ami nem jellemzõ ránk, de Evelin magára
talált és kimagasló teljesítményt nyújtott.
A második mérkõzést Martonvásár ellen gyengén kezdtük, aminek következtében a 6. percben elszállni látszottak már a remények. Hiba hiba hátán! Ki nem kényszerített személyi hibák sora,
kihagyott ziccerek és sorolhatnám. Anita mégis össze tudta szedni
a csapatot, és Rékával összefogva a hátukon vitték a lányokat a
gyõzelembe. A védekezésben elkövetett hibák és az eladott labdák ezt a meccset kicsit szorossá, izgalmassá tették, de a végére
magára talált a csapat és beállította a 20-10-es végeredményt.

Cecei sulibörze
Újabb cecei helyesírási sikerek
Január 21-én rendezték az Országos Lotz János szövegértési és
helyesírási verseny megyei fordulóját.

Örömmel, ricsajozva hagytuk el Fehérvárt, és csak a buszsofõrünk, Nagy Laci türelmének köszönhették a lányok, hogy menet
közben nem szálltak ki a buszból.
Az elsõ játéknap két fordulója után két játékosunk is felkerült a
góllövõlistára. Tángli Anita toronymagasan 23 góllal vezeti a listát, míg Pordány Réka 12 góllal a negyedik helyen áll. Gratulálunk nekik!
Hazaérve másnap egy meghívás várt ránk. A cecei V8 vendéglõ
tulajdonosa szinte már hagyományt teremtõ módon ismét vendégül látta csapatunkat egy finom pizzára, amit ezúton is köszönünk
Ági néninek és a vendéglõ teljes személyzetének! Ági néni példaértékû hozzáállása csapatunk támogatásához sajnos egyedi
Cecén, de bízunk benne, hogy ez a fajta magatartás másoknak is
irányt mutat, és méltatlanul mellõzött csapatunk mellé állnak néhányan támogatásukkal.

A csapat összeállítása: Németh Csilla, Pordány Emese, Tángli
Anita, Meister Kinga, Pordány Réka, Lepsényi Vivien, Babai
Evelin, Lepsényi Vanessza, Nyikos Natália.
Köszönjük az utazás biztosítását Zsigmond Attila vállalkozónak,
a mérkõzéseken készült fotókat Menyhárt Daniellának.
Cece NIKK

tályból egy tanuló, Fésü Fanni, míg a nyolcadikosok közül öten,
Farkas Judit, Klazer Ferenc, Pordány Réka, Szász Norbert Áron
és Varjas Máté.
A megyei megmérettetésre Dunaújvárosban a Széchenyi István
Gimnáziumban került sor, ahol szívélyes fogadtatás és a verseny
rangjához méltó, nehéz szövegértési és helyesírási feladatok vártak a versenyzõkre.
Reményeink szerint a sok felkészülés meghozta a gyümölcsét, és
az országos fordulóban is hasonló sikerekrõl számolhatunk be.
Ferenczi Roland tanár

Szójátszótéren a cecei diákok

A háromfordulós versenyt a bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus
Gimnázium szervezi meg minden évben. A megyei döntõt megelõzõen a tanulók tudását egy iskolai feladatsorral mérték fel.
Már ebben a fordulóban szép eredményeket értek el a cecei diákok, és a résztvevõk közül hatan jutottak tovább. A hetedik osz-

Hagyományteremtõ szándékkal, a magyar kultúra napjához kapcsolódóan Szójátszótér címû versenyen vettek részt a Sárszentmiklósi ÁMK-ban „A cecei igaz magyarok csapata”, melynek tagjai voltak Lehota Eszter, Hetyei Andrea Ágnes, Szadai Bettina és
Horváth Lilla tanulóink. A tanulók, iskolánk 3. és 4. évfolyamáról
alkották a csapatot, amely nagy várakozással tekintett a megmérettetés elé. A verseny beugrófeladata egy magyar címer alkotása
volt, ami nagyon jól összekovácsolta ezt a kis ügyes csapatot. A
verseny nyolc állomáson zajlott, amelynek feladatai széles skálán
mozogtak, a totótól egészen az eszperentéig. Tanulóink derekasan helytálltak, a pontozáson alig maradtak el a dobogótól. Bár
helyezéssel nem gazdagodhattunk, ami az erõs mezõnyben nem is
csoda, ám igazán jó alkalom volt ez a verseny a kevés tapasztalattal rendelkezõk rutinszerzésére.
Horváthné Sohár Eszter felkészítõ tanár
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Miklósi hírcsokor
A magyar kultúra napja
2013. január 22-én, kedden a magyar kultúra napjának megünneplésére került sor
a Sárszentmiklósi Általános Iskolában. A
zeneiskolások Jákob Zoltán tanár úr vezetésével különbözõ nemzetek himnuszainak elõadásával tették színesebbé ezt a napot. A zenemûvek elhangzása közben a tanár úr mesélt is mindegyik himnuszról néhány gondolatot.
Elõször a francia nemzeti himnuszt adták
elõ Szummer Ádám trombitán és Koska
György tenorkürtön. Ezt a mûvet egy francia mûszaki tiszt szerezte. Majd a szlovák
himnusz következett, amely egy tiltakozó
akció során keletkezett. Varga Petra és
Horváth Zsombor szólaltatta meg ezt a zenemûvet. Az orosz cári himnusz Koska
György tolmácsolásában szólalt meg tenorkürtön. A lett himnuszt Karlis Baumanis alkotta meg, Zelman Fanni adta elõ fuvolán Bõjtös Attila tanár úr gitár kíséretében.

A következõ sorok az örmény himnuszból
valók: „Hazánk, szabad és független / Mely
századok óta fennáll / Fiai úgy hívják / Szabad, független Örményország.” Elõadói
voltak: Strasszer Virág altfurulyán, Németh-Nagy Tímea és Szûcs Norbert gitáron. A dán királyi himnusz szövege egy
svédek elleni gyõztes tengeri csata emlékét
idézi. Trombitán hallgathattuk meg. A
spanyol himnuszt kisebb zenekar komponálásában hallhattuk; Furák Alexandra,
Huszár Anna furulyán, Paczona Boglárka,
Strasszer Virág altfurulyán, Nyikos Nóra,
Danicsek Fruzsina, Simon Szimonetta gitáron és Strasszer Bálint ütõs hangszerek
kíséretében adták elõ. Végül, de nem utolsó sorban a szolfézscsoport énekelte el a
finn himnuszt. A mûsor zárásaként a hagyománynak és Kölcsey Ferenc költõnek,
illetve Erkel Ferenc zeneszerzõnek tisztelegve elénekeltük a dicsõ múlt pillanatairól szóló magyar himnuszt.
A Helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ több mint húsz éve szervez a
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magyar kultúra napjához kapcsolódóan,
finn városokkal együttmûködve eseményeket. A Magyarországi Finn Nagykövetség iskolánk szolfézsos énekkarának a finn
nemzeti himnusz elénekléséért egy kis
ajándékkal is kedveskedett, melyet a gyerekek másnap vehettek át.
Nyikos Nóra 8. b

„Szójátszótér”
2013. január 23-án délután 2 órakor kezdõdött iskolánkban a Szójátszótér címû
verseny területi fordulója, melyet a magyar kultúra napja tiszteletére rendeztünk.
A környezõ településekrõl 4 csapat érkezett hozzánk: Dégrõl, Cecérõl, Mezõfalváról és a Mészöly Géza Általános Iskolából
jöttek gyerekek. 4 fõs csapatokban vágtunk neki az izgalmas versenynek. 8 próbát
kellett teljesítenünk. A Szójátszótér mind
a 8 állomásán sok furfangos, elgondolkodtató, vicces, játékos feladat várt ránk. Amikor mindenki teljesítette az akadályokat,
finomságokkal vendégeltek meg bennünket, majd izgatottan vártuk az eredményhirdetést. A következõ eredmény született: I. helyezett: Kulturáltak (Sárszentmiklósi Általános Iskola), II. helyezett:
venDég (Dég). Örültünk a sikerünknek, s
hogy lehetõségünk volt részt venni egy
színvonalas versenyen.
Hegedûs Bence 4. a, Tatai Boglárka 4. b

Vendégünk
a HONVÉD Férfikar
2013. február 5-én a Filharmónia ifjúsági
hangversenybérlet 2. elõadásán a Honvéd
Férfikar lép fel iskolánkban. Vezényel:
Strausz Kálmán. A napjainkban 40 fõs
Honvéd Férfikar 1949-ben alakult meg.
Európa egyetlen hivatásos férfikórusa mûsorán tartja a férfikari kórusirodalom legnagyobb részét. A kórust mûvészi munkájáért 1998-ban Bartók Béla- és Pásztory
Ditta-díjjal tüntették ki. Mûsorukban hallhatjuk Bartók Székely népdalok, Kodály
Felszállott a páva, Huszt, Karádi nóták címû mûveit. Lesz daltanulás is.

Könyvajánló
Divakaruni, Chitra Banerjee:

A FÛSZERMESTERNÕ
A regény hõsnõje Tilo, aki messzi földön látta meg a napvilágot, majd számtalan bonyodalom
után a Fûszerek Szigetére érkezik. E különös helyen megismeri a fûszerek titkos erejét, s általuk
varázserõre, misztikus képességekre tesz szert az emberek felett. Hatalmát azonban csak a Mesternõkre vonatkozó szigorú szabályok szerint gyakorolhatja. Ifjúi lélekkel, egy öregasszony testébe költözve kezdi meg munkáját Oaklandben, egy fûszerboltban. Miközben a boltba betérõk
sorsát megismerve próbál segíteni, maga is válaszút elé kerül. Megtörténik vele az, ami az õ helyzetében szigorúan tilos: szerelmes lesz egy amerikai férfiba. Ettõl a pillanattól nincs menekvés,
dönteni kell sorsáról...
A könyvbõl film is készült Szerelemmel fûszerezve címmel, amelyet többször is vetítettek már a televízióban.
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
ARANYPANÍRBAN SÜLT HEKKFILÉ
Hozzávalók: 1 kg hekkfilé, 3 gerezd fokhagyma, 0,5 l tej, 1 tk só; az
aranypanírhoz: 20 dkg liszt, 3 tojás, 1 tk pirospaprika, 1 mk só, 2 dl
tej.
A filéket megmossuk, majd jól „megszeretgetjük” átpasszírozott
fokhagymával. Sós tejbe tesszük egy éjszakára. A panír hozzávalóit
egy tálba öntjük és robotgéppel csomómentesre keverjük. Belemártjuk a sûrû, fûszeres masszába, kissé lecsepegtetjük, és forró olajban
kb. 10 perc alatt aranybarnára sütjük. Vegyes zöldségsalátával tálalhatjuk.

SAJTOS TENGERI HAL
A halat megsózzuk-borsozzuk, majd vajon, vagy pici olajon megsütjük. Az egyik oldalát megkenjük tejföllel, és ráteszünk egy szelet sajtot, amikor még forró.

ALMÁS-HAGYMÁS HAL
Hozzávalók: 80 dkg tengerihal-filé, 40 dkg apró vöröshagyma, 2 db
nagy alma, 8 dkg vaj, 4 evõkanál liszt, 2 dl száraz fehérbor, 1 erõleveskocka, só, õrölt bors, 1 db citrom leve.
A megtisztított hagymákat egészben hagyva, a nagyobbakat félbevágva 4 dkg vajon aranysárgára pirítunk. Felöntjük a borral és annyi
vízzel, hogy éppen ellepje. Feloldjuk benne a húsleveskockát, és lefedve, kis lángon a hagymát kb. 20 perc alatt puhára pároljuk. Ezután
a meghámozott és cikkekre vágott almát is beletesszük, sózzuk, borsozzuk (óvatosan, mert a húsleveskocka is sós) és fedõ nélkül még öt
percig a tûzön hagyjuk. Akkor jó, ha a leve is besûrûsödött. Amíg a
hagyma párolódik, felszeleteljük a halat és citromlével megöntözve
10 percig állni hagyjuk. Ezután lecsepegtetjük, sózzuk, borsozzuk és
lisztben megforgatjuk. A maradék vajon a halszeleteket mindkét felükön megsütjük, és a hagymás almával körítve tálaljuk.

TÉSZTÁS RÁNTOTTA
Hozzávalók: 8-10 tojás, 100 g cérnametélt, 2 pár virsli, vagy kolbász,
1 marék fagyasztott zöldborsó, 100 ml tej, 2-3 db paradicsom, petrezselyemlevél, só, bors.
Olajjal kikenünk egy jénai tálat, és a cérnametéltet szárazon szétterítjük a tál aljára. A tojásokat felverjük, beleöntjük a tejet, sózzuk,
borsozzuk, és beleszórjuk a finomra vágott petrezselyemlevelet.
Mindezt ráöntjük a tésztára, megrázogatva, döntögetve a tálat, hogy
a tésztát mindenhol megáztassa. A virslit feldaraboljuk és egyenletesen rászórjuk a tojásos masszára. A zöldborsót is rászórjuk. A paradicsomot felkarikázzuk és befedjük vele az egész masszát. Addig sütjük, ameddig a paradicsom kicsit megfonnyad, és a rántotta felpúposodik, mindenhol jól átsül, és már nem folyik. Mikor kivettük, akkor
mindjárt melegen felvágjuk kockákra és tálaljuk.

KINDER BUENO
Hozzávalók tésztához: 6 tojásfehérje, 7 dkg cukor, 1 ek olaj, 2 dkg
liszt, 1 dkg zsemlemorzsa, fél cs sütõpor, 11 dkg vágott dió; a krémhez: 0,5 l tej, 6 tojássárgája, 25 dkg cukor, 1 cs vaníliás puding, 3 dkg
liszt, 10 dkg olvasztott csoki, 25 dkg vaj; a többi réteghez: kb. 10 dkg
háztartási keksz, kevés tej, 20 dkg mogyorókrém, 2 dl habtejszín.
A tojásfehérjéket a cukorral kemény habbá verjük. Hozzáadjuk a
lisztet, a sütõport, a zsemlemorzsát és az olajat. Tepsibe tesszük és
megszórjuk a dióval. Elõmelegített sütõben 180 fokon kb. 30 percig
sütjük. A tésztát megkenjük a mogyorókrémmel. Ezután elkészítjük
a krémet: a tojássárgáját, a pudingport és a lisztet simára keverjük
egy kevés tejjel (a fél literbõl). A maradék tejet a cukorral felforraljuk. A pudingos masszát hozzáöntjük a tejhez, majd folyamatos kevergetés mellett besûrítjük. A krémet elfelezzük, az egyik feléhez
hozzáadjuk az olvasztott csokit. A vajat simára keverjük és elfelezzük. Az egyik felét a csokis krémhez adjuk, a másikat a sárgához. A
mogyorókrémes tésztát megkenjük a sárga krémmel. A háztartási
kekszet tejbe áztatjuk, majd beborítjuk vele a süteményt. Erre kerül
a csokis krém. A 2 dl tejszínt habbá verjük és a sütemény tetejére simítjuk.
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SZÍNHÁZ A
FÜRDÕSZOBÁBAN
A fürdetés a nap legkellemesebb idõszaka. Milyen finom a meleg
vizecske a kádban! Milyen illatos a hab! Milyen simogató anyu
drága keze! És milyen jól lehet beszélgetni, huncutkodni ebben a
helyzetben!
Egyszer valaki kopog az ajtón. Ki lehet? Apu kinn a nappaliban
újságot olvas, neki eszébe sem jutna kopogni, ha be akar szólni valami ügyben. Reszelõs, öregasszonyos hang hallatszik kintrõl:
– Csak én vagyok, a tojásos Juliska néni, benézhetnék egy pillanatra?
– Tessék csak, kedves Juliska néni! Talán meghozta a tojásokat? –
szól ki anyu.
– Nem, csak meg akarom beszélni, hogy mennyit hozzak.
Jöjjön be akkor!
A vendég belép. Valami törölközõféle van a fejére borítva, az arca
valahogy nagyon ismerõs. Most odalép a kád mellé, összecsapja a
kezét, s ugyanazon a reszketõs hangon felkiált:
– Csak nem a kis Vicuska fürdik itt? Istenem, de megnõtt! Tán
már óvodás is vagy, kis szentem? Aztán szereted az óvó nénit?
A kislány arca hihetetlenül riadt.
– Igen – feleli elfulladt hangon, és nem mer hinni a saját szemének. Anyu is teljesen úgy szól a nénihez, ahogy illendõ. A néni pedig nemde olyan, amilyennek egy nénit elképzelünk? De akkor
miért olyan ismerõs a törölközõ a fején, és miért olyan az arca,
mint apué? Valami szörnyû, hihetetlen esemény történik itt.
A színház csodája? Vagy inkább a képzelet csodája? A kis
Vicuska nem tehet róla, de átengedi magát ennek a hatásnak, a
pániktól majdnem sírva felelget a vendégnek. Belemegy ebbe az
ijesztõ fantáziacsapdába, szorongva, de némi boldogsággal beleéli magát a fürdõszobai színjátékba. Olyasmit is elmond, amit
apunak nem mondana, de mivel illedelmes kislány, a néninek
elmondja.
De íme: apu egyszer csak mintha megsajnálná a csöpp lányát, nevetve leszedi a fejérõl a törölközõt, és megcuppantja a felkacagó
kislány arcocskáját. Véget ért az elõadás. Nagy siker volt.
„Színház az egész világ” – mondja Shakespeare. Õ aztán tudja.
Van ebben valami félelmetes. Mintha az ember valami miatt gyönyört találna abban, hogy nem hisz a saját szemének, kéjjel behódol a hazugságnak. Bizonyos boldogsággal repked egy álomországban. Élvezi, hogy el van kápráztatva, bár valahol a lelke mélyén gyanakszik, hogy becsapták. Álomországban lenni jó, de a valóság csak-csak ott ólálkodik. Nagy bajok származhatnak abból,
ha a valóság eltûnik a háttérbõl. Akinél ez megtörténik, az olyan,
mint aki belõtte magát, be van tépve, elvesztette a biztos tájékozódási pontokat. Nyomorult dolog felébredni, nem is lehet tartósan
kibírni az ébrenlétet, visszavágyik az áldozat a ködvilágba.
Most már csak azt volna jó tudni, hogy ami körülvesz bennünket,
az mi. Valóság, vagy káprázat? Gondolok például a televízió bizonyos hírmûsoraira, a pletykalapok szenzációira, a hazai és világpolitika ködváraira. Na meg a pletykákból épült fantomvárosokra, amelyek körülöttünk gomolyognak.
L. A.

IDÕJÁRÁS
Csütörtökön és pénteken a viszonylag
kevesebb felhõ közötti több órás napsütés mellett enyhe, ám erõsen szeles idõjárás várható. Szombaton
egy újabb markáns csapadékrendszer érkezésével lehet számolni, amivel együtt újra lehûlés kezdõdik, ennek jeleként a szombati esõt vasárnap egyre többfelé havazás válthatja fel. Összességében elmondhatjuk: a télies idõjárást csak néhány napra tudjuk nélkülözni.
www.metnet.hu
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Lapszemle 1913. január 26.
Haladás és fejlõdés. E fogalmak szinte jelszavakká váltak a Sárbogárd és Vidéke hasábjain. Az elõrelépés egyik biztosítékának a
magasabb szintû mûveltséget adó polgári iskola létesítését tartották. Az 1800-as évek elején is volt már a bogárdi református eklézsiának hasonló, nívósabb oktatást célzó gondolata. Akkoriban
egy professzort és több kisebb tanítót foglalkoztató centrális iskola felállításában gondolkodtak. A tervbõl aztán nem lett semmi,
mert a befolyt összegbõl a templomot bõvítették és tornyot építettek. Száz év után ez a vágy éledt újjá.
„Nem tudjuk okát adni annak, hogy az utóbbi idõben több, a községünk és járásunk javát is érintõ közhasznú intézmény iránt az
érdeklõdés mennyire ellanyhult. Így vagyunk a polgári iskola kérdésével is. Emlékezhetünk még rá, tán nyolcz vagy tíz éve lehet annak, hogy községünk a tanügyi kormánynál deputatioban járt egyéb
ügyekkel kapcsolatban egy polgári iskola felállításával kapcsolatban. Akkoriban kapott is a deputatio a magas kormány részérõl
annyi biztatást, hogy községünk elõjegyzésben van, de csak évek multán fog községünkre sor kerülni. De – fájdalom – még ma sem tartunk tovább az ígéretnél.

Azóta ez a kérdés egészen elaludt, mert nem találkozott senki, aki felszínre hozta volna. Pedig ez alatt az idõ alatt a viszonyok nagyban
megváltoztak és nyomatékosan követelik, hogy ezt a községünk jelenét és jövõjét egyaránt érintõ kérdést napirendre hozzuk. Hogy közönségünk szélesebb köreiben mennyire erõsen feltámadt a vágy a
polgári kiképeztetés szüksége iránt, azt eléggé megvilágítja az a körülmény, hogy alacsonyabb sorsu szülõk is – úgy helyben, mint a környéken – sem riadnak vissza nagyobb áldozattól sem, hogy gyermekeiket
magasabb kiképeztetésben magán uton is részesíthessék.
A viszonyoknak eme kedvezõ alakulása immár elodázhatatlanná teszi a kérdést, és el sem gondolható, hogy a közoktatási kormány ezen
jogos igény elõl továbbra is elzárkózzék. Most már csak az illetékes tényezõkre hárul a feladat, hogy ezen nagy fontosságú intézmény létesítése érdekében a szükséges lépéseket megtegye, és esetleg egy újabb
deputatio menesztésével a tanügyi kormányt ígérete beváltására figyelmeztesse.”
Az elképzelés a közbejött háború miatt csak 1920-ban valósulhatott meg. Ekkor nyitotta meg kapuit a gimnázium, 1932-ben pedig
a hõn áhított polgári iskola. Visszaugorva az elõzményekhez
1913-ba, meg kell említenünk, hogy ez „kezdetben egy nyolc tanterembõl álló intézmény lett volna, azaz osztályonként külön fiú és
leány csoportokkal. 1913. augusztus 20-án Heltay Jenõ elnökletével
(és Haraszthy Gyula közremûködésével) magán polgári iskolát segélyezõ egyesület alakult” (Sárbogárd története). Az egyesület a tagdíjakból befolyt összegbõl szerette volna támogatni az iskola
létrejöttét és a szegény sorsú gyermekek tanulását.
Mirõl olvashatunk a hírekben? Nagy vadászatot tartottak a Véghféle bérelt területen, a sárbogárdi és környékbeli iparosok táncmulatságra készülnek, Rétszilason és Sárbogárdon szerelvények
siklottak ki, személyi sérülés azonban nem történt.

„Sárszentmiklós község képviselõtestülete f. hó 23-án ülést tartott,
melyen több folyó ügyet tárgyaltak le. Továbbá tudomásul vették az
adonyi úti bizottság intézkedését, mely szerint a herczegfalvai–dunapentelei út fenntartási költségeihez Sárszentmiklós község az
összeg 7 %-ával járuljon hozzá. Végül megválasztották az építészeti
bizottság tagjait: Lang Jószef községi bírót, Szalai Józsefet, Hekkel
Jánost, Szepesi Istvánt, Szabó Sándort és Kulcsár Pált.”
Továbbá személyi hír: „Heltay Jenõ, járásunk fõszolgabírája f. hó
21-étõl kezdve 6 heti szabadságra ment. Szabadsági idejét Dél-Tirolban tölti. Távolléte alatt a hivatalt Mészöly Áron t. fõszolgabíró vezeti.”
„Sárbogárdon f. év 18-án tartotta rendes havi igazgatósági gyûlését
Heltay Jenõ fõszolgabíró elnöklete alatt, a melyen a múlt augusztus
hó 14-tõl deczember 31-ig terjedõ csonka üzletév mérlege is bemutatásra került. A mérleg adatai szerint a rövid pár hónapi mûködés
eredményeként 7126 korona 85 fillér tiszta nyereség mutatkozott. Az
igazgatóság megelégedéssel vette tudomásul ezen nem várt fényes
eredményt, a melyben az intézmény további biztos zálogát látja s
azon reményének adott kifejezést, hogy az intézet jövõ mûködésében
még sikeresebb eredményeket fog tudni felmutatni”
Heltay Jenõ neve sûrûn elõfordul a lapban. Érdemes néhány sorban megemlékeznünk róla. 1859. augusztus 24-én született Móron. A székesfehérvári ciszterci fõgimnáziumban tanult, utána jogot hallgatott Budapesten. Tanulmányai végeztével, 1882-ben
vármegyei szolgálatba lépett mint közigazgatási gyakornok. 1888ban szülõvárosában fõszolgabíróvá nevezik ki, de még abban az
évben áthelyezték a székesfehérvári járásba. 1894. október 1-jétõl
1915. október 1-jéig a sárbogárdi, ezt követõen 1923. július 1-jéig
a székesfehérvári járás fõszolgabírája. A 40 éves aktív szolgálat
után saját kérésére helyezték nyugállományba, a törvényhatóságnak azonban tagja maradt. Nyugdíjasként is értékes munkát végzett közgazdasági és szociális téren. Alelnöke volt a Fejér vármegyei Takarékpénztárnak, választmányi tagja a Vármegyei Gazdasági Egyesületnek, a Vörösmarty-körnek és a tuberkolózis ellen
védekezõ egyesületnek. Amint az kitûnik, az itt töltött 21 éve nem
volt eseménytelen. Rögvest ide kerülése után, 1895 elején a község elöljáróságát építési rendelet megalkotására szólította fel.
„Még 1897-ben is megjegyzi a fõszolgabíró, hogy az utcákból, közterületekbõl foglalások történtek. Ezért mérnöki felmérésre utasította az elöljáróságot.” (Sárbogárd története)
Sokat tett a telekügyek rendezéséért, a sár okozta problémák
megoldásáért és az utak karbantartásáért. Talán a sárbogárdi házak 1901-es számozása mögött is az õ rendszerezõ munkáját láthatjuk. Tudjuk róla még, hogy a felsoroltakon kívül elnöke volt az
1899-ben alakult helyi sportegyletnek és vadászterületet is bérelt.
Búcsúzzunk személyétõl egy rövid idézettel a Pápa Lapok egyik
1897-es számából, melynek ugyan nem õ a fõszereplõje, de szépen
emeli ki alakját a tudósítás.
„Gyurátz Ferenc dunántúli ágost. hitv. evang. püspök a tolnabaranya-somogyi ág. evang. egyházmegyében újra megkezdte egyházmegyei látogatását. Útjában Nádassy Kálmán egyházmegyei
felügyelö, Bauer Adolf egyházmegyei fõesperes, Weizner Boldizsár
egyh. alesperes és Becht Henrik egyh. fõjegyzõ kisérik. Ezuttal a
tolna-megyei Sár-Szent-Miklós egyházközség került sorra, hol igen
lelkes fogadtatást készítettek elõ, a melyrõl a következõ tudósítást
vettük: „Sár-Szent-Miklós népének örömnapja volt e hó 13-án, mert
e napon d. u. 5 órakor érkezett oda Duna-Földvárról Gyurátz Ferenc
püspök. Midõn a határba érkezett, Heltai Jenõ sárbogárdi fõszolgabíró szép beszédben üdvözölte a püspököt, a ki tarack lövések,
harangzugás és lelkes éljenzés közt bandériummal vonult be a községbe Szluha István orsz. képviselõ négyesfogatán. A templomnál a
helyi ág. evang. lelkész fogadta szép beszéddel, melyre a püspök meleg köszönetet mondott a szives fogadtatásért. Sár-Szent-Miklósról a
püspök és kísérete Köttsére távozott.”
(-b -n)
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Február 2., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát Hétvége 9.00 A mi erdõnk 9.30 Pecatúra 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.00 Hírek 12.05 Summa 12.40 Történetek a
nagyvilágból 13.10 Szerelmes biciklisták 14.55 Az utolsó elõtti út 15.50 A Csendes-óceán 16.45 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A Dal 21.50 Fuss, dagi, fuss! 23.30
Medúzák 0.50 MüpArt – Kõszegi Imre 65
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.25
Asztroshow 11.20 XX. század – A legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül 12.25
Autómánia 13.05 Pick Szeged–FTC-PLER Budapest férfi kézilabda-mérkõzés
14.50 A zöld íjász 16.50 Vadkaland 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 XIII –
Az összeesküvés 23.25 Apró titkok
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.10 Asztro-világ 11.15 Babavilág
11.45 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 12.45 Psych – Dilis detektívek 13.45
Autóguru 14.15 Monk – Flúgos nyomozó 15.15 Célkeresztben 16.15 Kettõs ügynök 17.15 Frizbi Hajdú Péterrel 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 20.00 Titkok
könyvtára 3. – A Júdás kehely átka 21.50 Dirty Dancing 2. 23.40 A bûn csapdájában 1.25 Kalandjárat 1.50 TeleShop
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 G7 –
Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Az én muzsikám 18.30 Regényes történelem 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág
20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Mentés másként – Mûvészeti
figyelõ 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 3., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Úton-útfélen 9.45 Tanúságtevõk 10.10
Nagy magyar reformátorok 10.30 Református magazin 10.55 Baptista ifjúsági
mûsor 11.05 Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35 A Csendes-óceán 13.30 TS – Sport 7 14.05 FIFA World Cup – Labdarúgó vb magazin
14.35 Kortárs 15.05 A koszorúslányok bosszúja 16.35 Maradj talpon! 18.05 Elcserélt lányok 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Retró kabaré
– 0203 21.10 Gladiátor 23.45 MüpArt Classic
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40 Teleshop
11.35 Gasztrotúra 12.00 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.35
Havazin 13.10 Míg a halál el nem választ 13.40 Tuti gimi 14.45 Bármicvo 16.40
Majomparádé 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Taxi 3. 21.50 Életeken át
23.55 Portré 0.25 Cobra 11 1.35 Vészhelyzet – 15 közös év
TV2: 6.15 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.05 Asztro-világ 11.10 Egészségmánia 11.40 Stahl konyhája 12.10 Több mint testõr 12.40 13-as raktár 13.40
Zsaruvér 14.40 Hawaii Five-0 15.40 Titkok könyvtára 3. – A Júdás kehely átka
17.30 Lángoló Chicago 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Én, a nõ és plusz egy fõ
22.10 Sasszem 0.20 Csak egy lövés 2.20 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Református istentisztelet
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07
Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A
kultúráról 20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.58
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Február 4., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.45 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.25 Magyarlakta vidékek krónikája
14.20 Fejjel a fajnak 14.30 Ízõrzõk 15.00 Rex felügyelõ 15.50 Acu hercegnõ
16.40 Heartland 17.25 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Észak és Dél 18.30 Humoróra 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hacktion újratöltve 21.10 Kékfény
22.10 Az Este 22.40 Kortárs 23.10 Aranymetszés 0.10 Híradó 0.20 Acu
hercegnõ 1.05 Észak és Dél 1.55 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.40 Fókusz Plusz 13.20 Fókusz 14.00 Gálvölgyi-show 15.15 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A
kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Csont nélkül 22.35 A fõnök 23.40 A
hatalom hálójában 0.40 Reflektor 0.55 A Terminátor – Sarah Connor krónikái
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Asztro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi
kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.30
Családi titkok 20.25 Bûnök és szerelmek 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 NCIS
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23.30 Különleges ügyosztály 0.25 Update konyha 0.30 Tények 1.05 Asztro-világ
éjjel 2.05 Constantine a kereszten 3.40 Aktív Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Prémium Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk
17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sporthírek 22.30 A
nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Kabarématiné 0.10 Éjszaka

Február 5., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Kékfény 14.20 Öveges 33
14.35 Fejjel a fajnak 14.40 Ízõrzõk 15.15 Rex felügyelõ 16.05 Acu hercegnõ
16.50 Boston Legal – jogi játszmák 17.35 Híradó 17.40 Észak és Dél 18.30 Nevetni kell, ennyi az egész 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Egyszer volt, hol
nem volt 21.00 Camelot 21.55 Az Este 22.30 Luther 23.25 Híradó 23.40 Acu hercegnõ 0.25 Észak és Dél 1.15 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.40 Gasztrotúra 13.20 Fókusz 14.00 Gálvölgyi-show 15.15 Bûnös
szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód
20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 A mentalista 22.30 A Grace klinika 23.35
XXI. század – A legendák velünk élnek 0.05 Reflektor 0.20 Ments meg!
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Asztro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában
13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó
16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.30 Családi titkok 20.25 Bûnök és szerelmek 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 Hulk 0.10 Hõsök 1.05 Update Konyha 1.10 Tények 1.45 Asztro-világ éjjel 2.45 Szerelem
utolsó vérig 4.25 TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk
17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers
napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 6., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Arisztokraták 14.20 Öveges
33 14.30 Ízõrzõk 15.05 Rex felügyelõ 15.55 Acu hercegnõ 16.40 Boston Legal –
jogi játszmák 17.25 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Észak és Dél 18.30 Humoróra 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 A Kennedy család 21.50
Az Este 22.25 Summa 22.55 Történetek a nagyvilágból 23.25 Híradó 23.35 Acu
hercegnõ 0.25 Észak és Dél 1.10 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.40 Trendmánia 13.20 Fókusz 14.00 Gálvölgyi-show 15.15 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A
kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Szulejmán 22.40 Házon kívül 23.10
21 gramm 1.35 Reflektor
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Asztro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi
kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.30
Családi titkok 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.25 Bûnök és szerelmek 21.00
Jóban-Rosszban 21.30 Sherlock és Watson 22.30 Frizbi Hajdú Péterrel 23.45 Áldott jó nyomozó 0.40 Update Konyha 0.45 Tények 1.20 Asztro-világ éjjel 2.20
Delta kommandó 2. – A kolumbiai kapcsolat 4.10 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Prémium Hangalbum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról
napra 21.05 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.50 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Február 7., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 11.40 Útravaló 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Kvartett 13.25 A Kennedy család 14.10 Öveges
33 14.25 Ízõrzõk 15.00 Rex felügyelõ 15.50 Acu hercegnõ 16.35 Boston Legal –
jogi játszmák 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Észak és Dél 18.30 Beugró 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Te vagy a hunyó! 21.50 Munkaügyek
– Irreality show 22.20 Az Este 22.55 Nemzeti nagyvizit 23.25 A rejtélyes XX. század 23.55 Híradó 0.10 Acu hercegnõ 0.55 Észak és Dél 1.45 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.40 Havazin 13.20 Fókusz 14.00 Gálvölgyi-show 15.15 Bûnös
szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód
20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Túszharc 0.10 Totál szívás 1.15 Reflektor
1.30 Infománia
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Asztro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok
hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények
19.30 Családi titkok 20.25 Bûnök és szerelmek 21.00 Jóban-Rosszban 21.30
Tor-túra 2. 23.20 Grimm 0.15 Update Konyha 0.20 Tények 0.55 Asztro-világ éjjel
1.55 Szupersztár 3.15 Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.21 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Prémium Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk
17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers
napról napra 21.05 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.50 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 8., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Gasztroangyal 14.20 Ízõrzõk 14.50 Rex
felügyelõ 15.40 Acu hercegnõ 16.25 Boston Legal – jogi játszmák 17.10
Jövõ-Idõben 17.15 Híradó 17.25 Michael Bublé 18.30 Humoróra 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 A három testõr Afrikában 21.40 Szeretettel Hollywoodból 22.10 Az Este 22.45 Halálkeringõ 0.30 Híradó 0.45 Acu hercegnõ 1.30
Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.40 Autómánia 13.20 Fókusz 14.00 Gálvölgyi-show 15.15 Bûnös
szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód
20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.25 A zöld íjász 22.30 Gyilkos elmék 23.35 Az
egység 0.35 Reflektor 0.55 Gasztrotúra 1.15 Autómánia
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Asztro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok
hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények
19.30 Családi titkok 20.25 Bûnök és szerelmek 21.00 Jóban-Rosszban 21.30
Agyõ, nagy õ! 23.45 A kör 2. 1.45 Update Konyha 1.50 Tények 2.25 Asztro-világ
éjjel 3.25 Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.21 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sport 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra
21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es
frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
Február 1., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Komlósiné S. Nóra: Misszió és Bibliafordítás a beás cigányok közt (ism. 70p), Jákob János: Isten katonái (ism.
60p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Káliz Sajtos József: Tinódi Sebestyénrõl (ism 65p), Az utolsó szó jogán – Portré dr. Béres Józsefrõl I. rész
(ism. 138p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 2., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 Lapszemle 14.00 Káliz Sajtos József: Tinódi Sebestyénrõl
(ism 65p), Az utolsó szó jogán – Portré dr. Béres Józsefrõl I. rész (ism.
138p) 18.00 Lapszemle 19.00 Himnuszok ünnepe Sárszentmiklóson
(~30p), A Hungarian Pink Floyd koncertje Sárbogárdon 1-2. rész (ism.
136p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 3., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Káliz Sajtos József: Tinódi Sebestyénrõl (ism 65p), Az utolsó szó jogán – Portré dr. Béres Józsefrõl I. rész (ism.
138p) 13.00 Heti híradó 14.00 Himnuszok ünnepe Sárszentmiklóson
(~30p), A Hungarian Pink Floyd koncertje Sárbogárdon 1-2. rész (ism.
136p) 18.00 Heti híradó 19.00 Lázár Attila: Ige zenében, szóban (ism. 75p),
Orgonakoncert Alapon (ism. 70p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 4., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Lázár Attila: Ige zenében, szóban (ism.
75p), Orgonakoncert Alapon (ism. 70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Disznóvágás a borbarátokkal (30p), A szõlõ védelme (60p), Az utolsó szó jogán – Portré dr. Béres Józsefrõl II. rész (ism. 126p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 5., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Néptánctalálkozó (~120p), Interjú Hargitai Enikõvel (~20p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 6., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Disznóvágás a borbarátokkal (30p),
A szõlõ védelme (60p), Az utolsó szó jogán – Portré dr. Béres Józsefrõl II.
rész (ism. 126p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés (2x40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 7., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Lázár Attila: Ige zenében, szóban
(ism. 75p), Orgonakoncert Alapon (ism. 70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, 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.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu

18

2013. január 31. Bogárd és Vidéke

HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

a Bogárdi TV-ben is látható!

Lakás kiadó, igényeseknek a Mikes-közben. 06
(30) 755 0468 (1372850)

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde rövid határidõvel pálinkafõzést vállal. Érdeklõdni:
06 (30) 927 5627 (1372926)

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul 2013. február 8-án,
pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790
ESKÜVÕK LEBONYOLÍTÁSÁT
VÁLLALJUK!
Korlátlan étel- és italfogyasztás!
AMADEUS ÉTTEREM:
06 25 463 286.
Az akciós ár a február 28-ig
leadott rendezvényre érvényes.

A HÉT VICCE

Minõségi tûzifa eladó! Cser hasított 1950, vegyes tûzifa 2150, akác kugli 2280, akác hasított
2380. Házhoz szállítás ingyenes. Telefon: 06
(20) 406 9267 (1372923)
Sárbogárdon, Tompa utcában 2,5 szobás ház
eladó. 06 (30) 550 6146, 06 (30) 507 8989 (1372693)
Sárbogárdon kétszintes családi ház sürgõsen
eladó. 06 (30) 8720 617 (1372898)
Kozmetika: 06 (70) 581 4255, fodrászat: 06
(20) 582 0418, manikûr-pedikûr, mûköröm: 06
(30) 380 8330, szolárium: 06 (30) 964 4322. Szivárvány Stúdió, Sárbogárd, Kossuth út 9.
Õstermelõtõl tölteléknek való darált hús folyamatosan kapható 850 Ft/kg. Érdeklõdni: 06 (20)
997 7773 (3557008)
Ady-lakótelepen 4. emeleti erkélyes lakás eladó. 06 (30) 560 0259 (3557079)
Két fõ „B-C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgóbolti eladót és egy fõ segédmunkást
felveszünk. Érdeklõdni telefonon: 06 (30) 382
4133
Cecén felújításra szoruló parasztház eladó. Ár: 2
millió Ft. 06 (25) 234 316
Hízók 120 kilótól 150 kilóig eladók. Terményt
beszámítok. 06 (25) 460 278

Cece Nagyközség
Önkormányzatának
polgármesteri hivatala
pályázatot hirdet

MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELÕ
munkakör betöltésére.
A jogviszony idõtartama: teljes munkaidõs, határozatlan idejû, közszolgálati
jogviszony.
A munkavégzés helye: Fejér megye,
7013 Cece, Deák F. út 13.
Ellátandó feladatkörök: gazdálkodással, pénzügyi igazgatással kapcsolatos
feladatkör.
Ellátandó feladatok: elkészíti és elküldi
a MÁK felé a szükséges jelentéseket
(Pminfo, Mérleg, K11); gondoskodik a
zárási teendõk elvégzésérõl; pénztárellenõri feladatok ellátása, számla forgalmának kontírozása és könyvelése; az
alszámlák kontírozása, könyvelése és
nyilvántartása; állami támogatás kontírozása, könyvelése és nyilvántartása;
vezeti a kötelezettség-vállalások nyilvántartását; vezeti a számlavezetõ banki forgalommal kapcsolatos szállító–vevõ állományt; a fõkönyvi számlákkal
kapcsolatos nyitási és zárási feladatok
ellátása; a fõkönyvi számlák és az analitikák egyeztetése.

3

Bemegy Kovács az irodába, hogy dolgozóinak
jutalmat eszközöljön ki. Kifelé jövet Szabó igazgató úr utána szól:
– Szolgálatvezetõ, törölje meg a bajuszát, mert
még mindig mustáros.
Közben raportra hívja az igazgató a dolgozókat.
Mond nekik ezt, azt: válság van stb. – finoman
kivezeti õket a munka világából. „Na, sínen vagyunk” – gondolja, majd megkeresi a szolgálatvezetõt:
– Itt az új cipõje! Kovács, maga a jobbkezem, jól
zenél, hozza a haverjait.
Kovács közbeszól:
– Hát a ballal mi van?
– Hát azzal jutalomból kitörli a fenekemet.

Fenyõpadló, -gerenda eladó! Ár: 38.000 Ft/m ,
7,5 cm x 15cm x 2,1 m-s szálakban, 836 Ft/db.
Felhasználható: garázsnak, faháznak, tetõnek,
kerítésnek, kerti bútornak, deszkának, lécnek.
06 (70) 634 8412 (3557028)
Elajándékoznám kiskutyámat, szeretõ gazdának. Telefon: 06 (30) 380 7206
Lakás kiadó. 06 (70) 282 1775 (1372945)

Kerek Jenõ

Tisztelt Partnereink!

A TOB-KER Kft. felhívja szíves figyelmüket, hogy megkezdte

* MÛTRÁGYA * VETÕMAGOK
* NÖVÉNYVÉDÕ SZEREK FORGALMAZÁSÁT.
Széles körû választékkal és szaktanácsadással állunk rendelkezésükre.
Termékeinket finanszírozási és integrációs rendszerben,
házhoz szállítással is elérhetõvé tettük az Önök számára.

TOB-KER Kft.
Sárbogárd–Pusztaegres, Ödönmajor
Telefon: 06 (20) 362 7366

Pályázati feltételek:
regisztrált mérlegképes könyvelõ, magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
büntetlen elõélet, tapasztalat önkormányzati beszámolók, mérlegek, jelentések készítésében.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget, regisztrációt igazoló oklevelek,
bizonyítványok, önéletrajz.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. február 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 25/505-150/11 vagy
13-as melléken.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Cece Nagyközség Önkormányzatának polgármesteri hivatala címére történõ megküldésével (7013 Cece, Deák F. út 13.);
– elektronikus úton a polghiv@cece.hu
e-mail címen keresztül;
– személyesen: Fejér megye, 7013 Cece,
Deák F. út 13.
A pályázat elbírálásának határideje:
2013. február 19.
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KÉK HÍREK
Rosszul lett, segítettek rajta
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság egyik szolgálaton kívüli rendõre volt az, aki 2013. január 26-án délelõtt Cecén a Szabadság téren arra lett figyelmes, hogy egy nõ átkel az utcában lévõ kijelölt
gyalogátkelõhelyen, majd ezt követõen összeesik. Mikor ezt észlelte a fõhadnagy, megállt gépkocsijával, majd az asszonyhoz sietett. A hölgy elmondta neki, hogy hazafelé tart, de ezt megelõzõen alkoholt fogyasztott, valószínûleg azért esett el. Mivel az utcán
hideg volt és a nõ önerejébõl nem tudott volna hazamenni, ezért a
rendõr értesítette kollégáit, akik otthonába szállították a nõt. Ott
meggyõzõdtek arról, hogy a nõnek tûzifája van, és el tudja magát
látni, így otthonában hagyták.

Vashordót fát loptak
Egy sárkeresztúri nõ tett bejelentést a rendõrségre 2013. január
25-én este arról, hogy ismeretlen tettes a bejelentés elõtti percekben bement szomszédja Sárkeresztúr, Béke utcában lévõ lakóházához tartozó, bekerített udvarára, és onnan eltulajdonított egy
vashordót. A lopással okozott kár kb. 3.000 Ft. A kiérkezõ járõröknek sikerült beazonosítaniuk és elfogniuk az elkövetõt, akit
elõállítottak a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók.

Filmajánló

HITCHCOCK
Õ volt az ijesztgetés mestere.
Tudta, mitõl félnek kortársai a
legjobban, ravaszul adagolta a
feszültséget, és végül mindig sikert aratott: Alfred Hitchcock
(Anthony Hopkins) minden
idõk egyik legjobb rendezõje volt, a hátborzongató filmek királya.
De ember is volt: vonzották a nõk, vágyott a szerelemre, hajlott az
önzésre, és a filmkészítés majdnem olyan fontos volt számára,
mint imádott felesége (Helen Mirren).
Hitchcock élete egyik legnagyobb dobására készül. A Psychot, egy
elhagyott motel, egy nem is olyan ártatlan szõke nõ és egy õrült
gyilkos történetét készül leforgatni. Mellette a felesége, elõtte a
korszak egyik legszebb színésznõje (Jessica Biel), a közelben egy
másik sztár, Janet Leight (Scarlett Johansson).
A feszültség egyre nõ…
A Psycho forgatása alatt játszódó film az év egyik nagy Oscar-díj
esélyese!

Sárkeresztúron a Sárkány-tónál fogtak el a sárbogárdi járõrök két
keresztúri férfit 2013. január 27-én a délelõtt órákban, akik engedély nélkül vágtak fát, mikor a rendõrök tetten érték õket. A 100
kg körüli kivágott fát a tulajdonosnak átadták az egyenruhások, a
fatolvajokat pedig meghallgatásukat követõen szabálysértési õrizetbe vették.

Bolti szarka
Az egyik sárbogárdi áruház biztonsági õre tett bejelentést 2013.
január 26-án arról, hogy egy férfi fizetés nélkül akart távozni az
áruházból. A biztonsági kapu bejelzése után azonban a személy
ruhájából elõkerült egy stift és egy villanyborotva. A lopással okozott kár 13.779 Ft, ami a tettenérés során megtérült. A rendõrök a
férfit elfogták, majd elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol meghallgatását követõen szabálysértési õrizetbe vették.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI

JURASSIC PARK 3D

Pincetûz Lajoskomáromban

A Universal Pictures bemutatja
3D-ben Steven Spielberg úttörõ
mestermunkáját, a Jurassic Parkot.
Spielberg a legújabb 3D technológiával újította fel ezt a nagyszabású
alkotást, és így a moziba járók új
nemzedékei és a régi rajongók
olyan módon tapasztalhatják meg a
rendezõ által megálmodott világot,
ami a film eredeti bemutatójának
idején elképzelhetetlen volt.

Fûtéshez használt szalmabálák gyulladtak meg egy családi ház
alagsorában január 28-án, hétfõn, kora este Lajoskomáromban.
A helyszínre elsõként a Lajoskomáromi Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjai értek ki, akik megkezdték a tûz oltását. A gyors beavatkozásuknak köszönhetõen a lángok a pince többi helyiségére
és a lakrészre nem terjedtek át. A katasztrófavédelem sárbogárdi
hivatásos tûzoltó egységei három órán át légzõkészülékben, a
nagy füst miatt korlátozott látási viszonyok között oltották a pincében izzó 51 kisméretû szalmabálát. Személyi sérülés nem történt, a lakók idõben elhagyták a családi házat, amely szintén füsttel telítõdött.

Forrás: internet

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Egyszer én is feketeöves leszek...

