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Téltemetõ
Megvan a fagy és a tél haszna, hiszen a kártevõk számát ritkítja a hideg. De én már
nagyon vágyom a tavasz jövetelére, hogy
kiszabaduljak a zord idõ szobafogságából!
Valami készülõdik, mert olykor-olykor
érezni a levegõben az éledõ föld és növények illatát. Nyílik a hóvirág, téltemetõ
sárgáll az avarban … és kezdõdik a farsangi mulatozások sora, ami a télûzés fontos, s
egyben szórakoztató rituáléja.
A gyerekek lázban égnek, hogy minek is öltözzenek az óvodai, iskolai bálon, napról
napra módosítva az elképzelésükön.
Tényleg, Önök minek öltöznének?
Bocsássanak meg a szemtelennek tûnõ
kérdésért, de azért merészeltem föltenni,
mert mindegyikünkben ott a gyermek,
amit felszabadító érzés idõnként hagyni kibújni a bõrünkbõl! Ha vannak apróságok a
közelünkben, határozottan örülni fognak
neki, hogy a komoly felnõttel is lehet értelmesen bolondozni. Ha sikerül más „nagy
lovakat” is bevonni a közös játékba, az meg
plusz lendületet ad a kilazulásnak.

Válasszanak kedvükre a lapban meghirdetett bálok, farsangi mulatságok közül, s öltsenek bátran jelmezt – biztosan feldobják
vele a hangulatot! Nem csúfság ez, hanem
a visszavonuló tél méltó, vidám ünnepe.
Hargitai–Kiss Virág

Farsang Alsószentivánon
Egy elfelejtett ország:
Tadzsikisztán
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Agrárkamarai választások 2013
Olvasói kérésre tesszük közzé az alábbi
hasznos információkat a zajló 2013-as agrárkamarai választásokkal kapcsolatban.
Az Országgyûlés a 2012. évi CXXVI. törvényben rendelkezett az új Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamara létrehozásáról. A jogalkotó célja:
erõs, egységes és korszerû köztestületet
létrehozni a hazai agrárium támogatására,
amely kiterjed a teljes élelmiszer-elõállítási láncra, azaz alanyi jogon tagja lesz a mezõgazdaság, az élelmiszeripar, a mezõgazdasági beszállítóipar és a vidékfejlesztés
minden piaci szereplõje.
A törvény szerint az új kamarának legkésõbb 2013. március 31-éig, országos kamarai választásokat követõen kell megalakulnia, küldöttjeit, testületeit és tisztségviselõit 5 évre választják az „egy tag – egy szavazat” elve alapján. A jelenlegi megyei agrárkamarák a megalakulással egy idõben
egyetemes jogutódlással beolvadnak az
egységes országos kamarába.
A vidékfejlesztési miniszter a törvény felhatalmazása alapján a 2013. február 1-je és
21-e közötti idõszakot jelölte ki az országos
agrárkamarai választások lebonyolítására. A választói névjegyzékre a törvény rendelkezése szerint azok a tagságra kötelezettek kerülhettek fel, akik 2012. november 30-áig érvényesen bejelentkeztek az
agrárkamarai nyilvántartásba, és megfizették az 5.000 Ft-os egyszeri nyilvántartásba vételi díjat.
Az Agrárkamara átmeneti elnöksége,
mint a választások lebonyolításáért felelõs
testület – a megfelelõ adategyeztetések elvégzése után – 2013. január 9-ei ülésén elfogadta a választói névjegyzéket, amely
2013. január 18-ától megtekinthetõ a Magyar Agrárkamara székhelyén (1119 Budapest, Fehérvári út 89-95., 3. emelet)
munkanapokon 8.00 és 16.00 között.

Az új köztestület legitimitását területi alapú demokratikus önkormányzata és az
egész szektorra kiterjedõ tagsága garantálja, ám munkája akkor lesz igazán eredményes, ha szakmailag rátermett, az ágazat
iránt elkötelezett és felelõsen gondolkodó
szakemberek vezetik. Ezért kérjük, ÖN IS
AKTÍVAN VEGYEN RÉSZT AZ ÚJ AGRÁRKAMARA JÖVÕJÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN, ÉS ADJA LE VOKSÁT a legalkalmasabbnak ítélt küldöttekre és tisztségviselõkre! A választási tagjegyzékben szereplõ személy az adott megyében rendezett bármelyik részközgyûlésen leadhatja
szavazatát.
A választásokkal kapcsolatos kérdésekben
az érdeklõdõk hívhatják az Agrárkamara
telefonos választási ügyfélszolgálatát a 06
(80) 911 078-as zöld számon, illetve írhatnak a valasztas@agrarkamara.hu e-mail
címre.
A Fejér megyei részközgyûlések helyszínei
és idõpontjai:
(Móron február 4-én, Cecén február 5-én
már lezajlott);
Bicske, polgármesteri hivatal, Hõsök tere
4. I. em., február 6. 10.00–18.00;
Szabadbattyán, Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház, Árpád u. 10., február 8.
10.00–18.00;
Lajoskomárom, polgármesteri hivatal,
Komáromi u. 4., február 11. 10.00–18.00;
Gárdony, polgármesteri hivatal, Szabadság u. 20–22., február 13. 9.00–15.00.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara megyei küldöttjelöltjei: Kiss Norbert Ivó, Mezõfalvai Mg.
Zrt. (Zászlós Tibor), Petes József, Csókási
Lajos, Simon és Simon Kft. (L. Simon
László), Csizmadia György, Mercsek István, Kuzsmicki Szilárd, Bicskei Mg. Zrt.
(Hegedûs Imre), Tóth Sándor, Fertília

Kft. (Simon Péter), Varga Ferenc, Pusztavámi Tejszöv. Zrt. (Istvánfalvi Miklós),
Búzakalász 66 Felcsút Kft. (Mészáros Beatrix), Gárdonyi Géza Mg. Zrt. (Vörös
Józsefné), Csóbor Jenõ, Varga Imre István, Radics Tamás, Lévai Ferenc, Szentes
János, Tóth György, Mercsek György,
Aranybulla Mg. Zrt. (dr. Bódizs Tamás),
Csepregi Attila, Suplicz Attila, Rumpler és
Társa Bt. (Rumpler Tibor), Vadex Mezõföldi Zrt. (Kisteleki Péter), Kiss Gyula, 4B
Kft. (Bali Gábor), Avium Mezõgazdasági
Szövetkezet (Andrási József), Tomor Pál,
Fleir János, Geszler Kft. (Geszler József),
Március 15 Mg. Szövetkezet (Cseprekál
István), Pusztaszabolcsi Olajos Növények
Kft. (Szabó Ferenc), Nádor-tó Kft. (Merkl
László), Nagy Gyula, Füle Jenõ, Prebázis
Kft. (Gyõrffy László), Mikó Ferenc,
Turcsányi Sándorné, Alba Mezõ Kft. (Vizi
Dániel), Kirinovics Péter, Gyarmati Péter,
Dörömbözi József, Hungrana Kft. (dr.
Lengyel Attila), Sztupa Zoltán, Buza Péter, Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. (Sziebler
Péterné), Velence-Fruct Kft. (Tímár Béla), Varga János, Szeminola Kft. (Szekeres
Lajos), „Március 21” Msz. (Marczinka Tamás), Int 97 Erdészeti Kft. (Márton Edit),
Vécsei Béla, Agárdi Pálinkafõzde Kft.
(Vértes Tibor), Alba-Kenyér Sütõipari
Zrt. (Rotter Jenõ), Alföldi Tej Kft. (Mélykuti Tibor), Keve Zrt. (Szabadhegy Kristóf), Mercsek József.
Pótküldöttek: Harangozó János Antal,
Járosi Adrienn, Katona József Gábor, Fogarasiné Kirinovics Kinga, Gyõri Kert Kft.
(Gyõri Tibor), Fevita Hungary Zrt. (Fisli
József), VITAMÓR Kertészeti Kft. (Kalafatics Imre), Wanderer Géza Pál, Elitmag
Kft. (Cseh Katalin), „ADONYHÚS” Kft.
(dr. Szász Károly).
Forrás: www.agrarkamara.hu

Tájékoztató
– a 2012. évi kivételes nyugdíjemelésekrõl –
A társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a szerint különös méltánylást érdemlõ körülmények fennállása esetén kivételes nyugellátás-emelést háromévente azok az
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok kaphatnak, akik nyugdíjának és
egyéb rendszeres pénzellátásának – ide
nem értve az idõskorúak járadékát –
együttes havi összege nem haladja meg a
70.000 Ft-ot.
A kérelmek elbírálásánál elõnyben kell részesíteni azokat, akik hosszú – férfiak 35,
nõk 30 évnél több – szolgálati idõvel rendelkeznek, vagy 70 éven felüliek, vagy akik
még nem részesültek kivételes nyugdíjemelésben. (Az elbírálás során nem lehet fi-

gyelmen kívül hagyni továbbá azt sem, hogy
az emelésre fordítható források az adott évre
vonatkoznak, következésképpen annak felhasználása során törekedni kell az arányosságra is, hiszen a kérelmeket az év utolsó
hónapjában elõterjesztõk esetében is biztosítani kell a kivételes emelés lehetõségét.)
Fejér megyében 2012-ben 1929 fõ kért kivételes nyugdíjemelést, ebbõl 892 kérelem
volt teljesíthetõ, az egy fõre jutó emelés átlaga megközelítette a 4.000 Ft-ot. Az elutasítások leggyakoribb oka/indoka a három éven belüli nyugdíj-megállapítás, illetõleg kivételes emelés, valamint az volt,
hogy a kérelmezõ a nyugdíjkorhatárt még
nem érte el, vagy nem nyugdíjban, hanem
más, nem nyugdíjnak minõsülõ (pl. rehabi-

litációs, vagy rokkantsági) ellátásban részesül.
A kivételes nyugdíjemelés iránti „Kérelem-adatlap” megnevezésû (K16) kitöltött
és indokolást is tartalmazó nyomtatványt –
amely letölthetõ az ONYF www.onyf.hu
honlapjáról is – a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága részére lehet megküldeni (Fejér megyében: 8000 Székesfehérvár, József A. u. 42.), de leadható a kormányablakoknál is.
Fejér Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága
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Kincs, ami nincs
Második alkalommal rendezte meg a Mag-Ház 2000 Kft. a Hotel
Kovácsban azt a mezõgazdasági konferenciát, melynek segítségével a gazdák könnyebben átláthatják az idei piacot és képet kaphattak a legfontosabb teendõkrõl.
A rendezvény a tavalyitól eltérõen két napra volt bontva, hiszen
rengeteg elõadó volt jelen. A megnyitót Suhay Gabriella, a
Mag-Ház 2000 Kft. ügyvezetõje mondta – õ köszöntötte a megjelenteket s vezette fel az elõadókat. Elmondása szerint a konferencia címén gondolkodtak, míg végül a „Kincs, ami nincs” mottó
mellett maradtak, amivel utaltak az idei vetõmagok helyzetére.
Az elsõ napot Kulcsár Ildikó, a Mezõmag Agrárház Kft. kereskedelmi igazgatójának elõadása indította, aki a két nap alatt sokszor
megemlített vetõmaghiányról valamint a fajtatulajdonosok által
felállított VIP-listáról beszélt, amelynek alapján eljutnak a vetõmagok a gazdákhoz. Õt Tímár István, a Monsanto Kft. területi
képviselõje követte a Dekalb hibridek elõnyeivel kapcsolatban,
valamint egy aszály elleni megoldást is vázolt a vetõmagok által.
Fekete Zoltán, a Bayer Kft. területi képviselõje a növényvédõ szerek fontosságáról tartott elõadást, utána pedig Varga Gábor, a
Hungrana Kft. képviselõjének jóvoltából az újonnan ismét fejét
felütõ aflatoxin nevû gombafajról szerzett (vagy elevenített fel)
információkat a hallgatóság. A Makhteshim Agan Hungary
Kft.-tõl érkezett Bõhm Róbert beszámolóját hallottuk, aki szintén szolgált tájékoztatással az aflatoxin kapcsán. Az elõadásokat
Beregi Endre, az AGRO-BIO Hungaria Kft. és az RAGT képviselõje zárta, aki beszélt a talajmegmaradás törvényérõl és az
aktuális vetõmagkínálatukról.
A délutánt kellemes vacsora zárta, de a szervezõk egy kis kikapcsolódásról is gondoskodtak a sok komoly téma után. Az est vendége ugyanis Kormos Anett, az ország elsõ nõi humoristája volt,
aki még a stand up comedy mûfaját nem ismerõket is megnevettette szórakoztató történeteivel s a közönség bevonásával.

Másnap sem tétlenkedtek a szervezõk és az elõadók: Domonkos
Lajos a DUPONT-tól a növényvédõ szereiket mutatta be,
Istvándi László a martonvásári fajtakínálatot, Erbár Ferenc és
Varjú Ákos pedig a Syngenta nevében egy összetett növényvédõszer- és vetõmagkínálatot.
A legnagyobb érdeklõdést azonban az õket követõ beszélgetés
keltette: a sárbogárdi földhivatal két munkatársa, Kiss József hivatalvezetõ és Szõnyegi Károlyné jöttek el ismertetni az idei földtörvényi változásokat, amelyek a hallgatóság körében nagy érdeklõdést (sok esetben felháborodást) és rengeteg kérdést váltottak
ki. Miután lecsendesedtek a kedélyek, Garamvölgyi Pétert, a
BASF elõadóját láthatták és hallhatták a jelenlévõk, végezetül
pedig az OTP Bank hitelezési megoldásairól valamint néhány, a
mezõgazdasággal kapcsolatos érdekességrõl tartottak beszámolót.
A kétnapos eseményt kiadós ebéd zárta. Mivel minden meghívott
elõadó rengeteg szemléltetõanyaggal, prospektussal készült, így
azok, akik ellátogattak a konferenciára, otthon is felidézhették és
átnézhették az ott elhangzottakat.
Menyhárt Daniella

Meghívó

Meghívó

Meghívó

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2013. február 13-án
(szerdán) 18.00 órakor közmeghallgatást tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. Beszámoló a 2012-es évrõl. Tájékoztató a 2013. évi költségvetésrõl és feladatokról.
Elõadó: polgármester.
2. A 2013. évi települési, kommunális
hulladék begyûjtésének, elszállításának
és kezelésének szabályozása, részleges
szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos közszolgáltatás bevezetése.
Elõadó: polgármester.

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete és Nagylók Község
Önkormányzatának képviselõ-testülete 2013. február 13-án (szerdán) 17.45
órakor együttes ülést tart.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete, Hantos Község
Önkormányzatának képviselõ-testülete és Nagylók Község Önkormányzatának képviselõ-testülete 2013. február
13-án (szerdán) 17.30 órakor együttes
ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2013. évi költségvetésének elfogadása.
Elõadó: polgármester.
2. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása.
Elõadó: polgármester.
3. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2012. évi költségvetésének módosítása.
Elõadó: polgármester.
4. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása.
Elõadó: polgármester.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi
költségvetésének elfogadása.
Elõadó: polgármester.
2. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi
költségvetésének módosítása.
Elõadó: polgármester.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Egy elfelejtett ország: Tadzsikisztán
4. rész
Holnap gyógyszerért megyünk, mert azt
ma lekéstük. Ugyanis csak anyuka tudta,
melyik gyógyszertár adja ki, õ pedig délután érkezett haza a tanszerek vásárlásából, mivel augusztus utolsó napját éltük.
Hazamentem Bahszonával, két csõ fõtt
kukoricával és két banánnal. Gondoltam,
majd pihenve elmajszolom õket. Ekkor a
szomszédból kutyavonítás kezdett el nyugtalanítani. Egyik átküldött gyerek se tudott
kellõképpen felvilágosítani, vajon mi történhetett a szomszédban, hogy szünet nélkül vonyít egy kiskutya a 42 fokban. Felugrottam, és a gyerekek által kijárt úton, a lapos pincetetõn Pókemberként száguldottam a helyszínre. A kiskutya beszorult két
betonfal közé, mozdulni sem tudott. Az eb
folyamatosan üvölt, a környék gyerekserege fölötte, én megoldást keresve elmélyülten nézelõdök körbe-körbe. Gyorsan kell
cselekednem. Szerencsére nézek otthon
egy brit állatmentõs sorozatot. Egy hoszszabb, vékony ággal próbáltam irányváltásra venni az állatot lent a mélyben. Ezzel
elértem, hogy a kiskutya végsõ erejét
összeszedve félhold alakúra állította magát. A lábai fölfelé álltak, megharapni nem
tudott. Ekkor köpött Mohammed érdeklõdõen a mélybe, a kiskutya fejére. Sosem
gondoltam volna, hogy vészhelyzetben
ennyire jól el tudok küldeni valakit perzsául az anyjába. Minden gyereket elzavartam, és nekiálltam a végsõ harcnak. Hiába
akartam a lábait megfogva kihúzni a visító
állatot, nem mozdult semerre se. Éreztem,
ahogy az arcomon végigfolyik az izzadság,
közben a gyomromat keményen vágta a
betonfal. A nap izzott, és nem voltam biztos abban, hogy a kiskutyát meg tudom
menteni. Ismét lehajoltam, és a vállait erõsen lefelé nyomkodva végül is nehezen, de
ki tudtam húzni. Ekkorra már elfogyott
mindkettõnk ereje, a szomszédok is megjelentek gyerekkel a karjukon. Karomba
kaptam a félholt kiskutyát, és vízért ordítottam. Valószínûleg nagyon határozott
lehettem, mert a család szó nélkül engedelmeskedett. Lemostam a kiskutya száját, megnedvesítettem a szõrét, majd viszszamentem a családomhoz és leültem a lugasba, karomban a bolhás kiskutyával. A
gyerekek mukkanás nélkül lesték a parancsaimat. Mohammed vizet hozott mintás
teásbögrében, amit anyuka este finoman
lecserélt egy mûanyag valamire. Ismét
megnedvesítettem a kiskutya szája szélét,
majd lemostam az arcom. Meg sem mertem mozdulni. A hõségben ott pihegett a
kis állat a karomon. Elégedettséget éreztem. Egyáltalán nem akart már megharapni. Késõbb ivott az általam kínált vízbõl, és
három óra hosszat ültem vele a szõlõlugasban mozdulatlanul.
Esténként Bibiékhez jártunk fürdeni, mert
ott van kád és folyik a csapból a meleg víz.
Sõt, még egy mosógép is áll a fürdõszobában. Robiyáéknál is van melléképület für-

dõszobával, benne csapokkal és vízelvezetõvel, de meleg víz nincs. Nem értem, miért nem lehet a tetõre egy víztartályt helyezni, ami nyáron megoldaná ezt a problémát. Lehet, hogy télen elfagynak a vezetékek meg a csapok a nagy hegyi hidegben?
Elsõ naptól fogva az az érzésem, hogy vadkempingezek. Udvaron mosakszom és
mosogatunk, tábortüzet raknak a kenyérsütéshez, szõlõlugas a mennyezet, a hegyi
víz megállás nélkül csobog, apuka és anyuka éjszakánként kint alusznak az udvaron.

Ebben a családban mindenki keményen
dolgozik, nincs mese. Korán kelnek, még
hétvégén is. Tegnapelõtt azt az öt tonna
szenet lapátolta a család minden tagja a
pincébe, amit télire rendeltek. A házimunkát beosztják egymás között. Akkor is kell
fõzni és mosogatni, ha fáj valakinek valamije. Télen is nyitott tûznél fõznek, mosogatnak a tábori konyhában. A mosogató
fele elkopott, sok mindent tégla támaszt
alá. Mellette két nyitott vödör, a legyek
boldogan röpdösnek ki-be belõlük. Az
egyik vödörben mûanyagzacskók, a másikban ételmaradékok. Nem tudom, kinek
szelektálnak, mert itt nincs disznó, se más
háziállat. A mosdó- és mellékhelyiség leghátul áll az udvaron. A mellékhelyiség
alapja beton, abban egy nagyobb, háromszögû nyílás. Abba kell célozni. Víz nincs,
vinni kell flakonokban. Mindig üres. A törököknél, irániaknál, szíreknél mindig tele
van. A vécépapírt az ember arra használja,
hogy a lemosott kezét megtörölje vele.
Ennél tisztább és jobb módszert nem lehet
kitalálni, nagyon hiányolom Nyugaton.
Tegnap a kutyázás után kimostam a ruhámat és az égszínkék, tadzsik viseletemet
húztam magamra, a nagy meleg miatt csak
a térdig érõ blúzt – gondoltam megnapoztatom magam a térdtõl lefelé. Ott ült a teraszon a nagypapa is, aki hunyorogva nézett felém, gondoltam a napsütéstõl. Ekkor a nõi családtagok hevesen kezdtek integetni a fehéredõ lábam és a nagypapa felé. Azonnal megértettem a titkos üzenetet,
de visszaintettem, hogy nagypapa úgyis
alig lát, mint már mondta is. „Lát az mindent!” – fakadtak könnyekre a kacagástól
a nõk. Föl kellett húznom a nadrágot. Va-

lahonnan kellemes tadzsik zene kezdett el
szólni, és nagyapa hirtelen eljárt egy botos
tadzsik ropogóst.
Másnap lakodalomba indulunk Robiyával
és Naszibával, a Cirkusz közelébe, egy lakótelepre. Én a frissen varrt, égszínkék tadzsik ruhámban ékeskedek, Robiya egy
gyöngyökkel kivarrt, mohazöld bársony alkalmi viseletben. Kezében kézzel hímzett
batyut tartott, amit mindenféle apró ajándékokkal töltött meg a család. A tizenöt
emeletes lakóház lepukkant, akár a környéke. Minden életveszélyes, a lifttõl kezdve a folyosóig. A tizenkettedik emeleten
ropják az ünneplõk a 42 fokban. A lakás
csinos, szépen átalakították. Ide szorult be
a vendégsereg pár napra. Szinte felfoghatatlan, mennyi ember meg tud férni egy kis
lakásban. Minden szobában gazdagon terített szõnyeg, körülötte a vendégek egy
része. Mindenki kézzel eszik, én is. A jobb
kezükkel vesznek az ételbõl (bal kézzel keleti szokás szerint soha, mert az tisztátalan), négy ujjukkal összegyúrják a falatot,
majd a szájukhoz emelik, aztán a hüvelykujjukkal elegánsan belendítik a szájukba
az egészet. Semmi nem vesz kárba, nem
esik le a terítõre, csak a gyerekeknél meg
nálam. Vacsora után többek között egy
aneszteziológus lánnyal beszélgetek. Meséli, hogy nemrég 5 német sebész járt itt
nyúlszájas gyerekeket operálni. A havi
fizetése 320 szomoni, akárcsak Robiya
keresete a könyvtárban (1 dollár=5 szomoni). Rengeteg képzett orvos hagyja el az
országot, általában orosz nyelvû területre
vándorolnak.
Késõbb zenét tesznek fel, és egy kisebb
szobában megkezdõdik a tánc. A férfiak
táncában kaukázusi elemeket fedezek fel,
rá is kérdezek. Szerintük csecsen. Engem
is hívnak táncolni, menni kell. Mindenkivel kell ropnom, legyen az férfi, vagy nõ.
Olvadok a forró, levegõtlen szobában,
bent és kint is még mindig 30 fok fölött van
a hõmérséklet, hiába vannak tárva az ablakok.
Az örömapa filmrendezõ, van mirõl társalognunk. Mesélte, hogy õ is vasárnaponként a Tenkes kapitánya sorozatot bámulta, akárcsak mi Magyarországon. Milyen
kicsi is a világ!
A kisebb leánykák élvezik a bulit a legjobban. Egy 10 év körüli kislány azonnal mély
barátságába fogad, fogja a kezem, lesi minden kívánságomat. Nézem, ahogy kecsesen hajladozik az ifjú võlegénnyel, akit fölkért táncolni. Minden nõnemû személy
kecsesen táncol, a vérükben van.
Éjszakára mindenkinek leterítettek egy
hosszúkás, mintás, feltöltött ülõszõnyeget.
Noha úgy néztünk ki, mint a heringek a dobozban szósz nélkül, ezt mégsem éreztem
kellemetlennek egy percig sem, annyira
bensõséges kapcsolat alakult ki az emberek között már az elsõ pillanattól.
Folytatjuk.
Gulyás Ibolya
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Vándorlásaim 24.
Az esti fürdés utáni vacsora alatt az a legfontosabb kérdés, hogy mit eszik az állatka, mivel lehetne közelebb csalogatni magunkhoz. Elmagyaráztam, hogy ez egy
mindenevõ rágcsáló. Olyan éles fogai vannak, mint egy nyuszinak. Szereti a sajtot és
a kenyeret, ezzel várjuk majd esti vendégünket.
Sötétedés után újra tábortüzet gyújtunk. A
gyerekek már szinte otthonuknak tekintik
a szigetet. Nem félnek a sötétségtõl, az eleven tûzzel való kapcsolat pedig egészen elbûvöli õket. A sziget, a Duna – mint nekem
– már nekik is a végtelen szabadság élményét jelenti. A társadalom viselkedési szabályai itt érvényüket vesztik, s helyükbe lép
a természet közvetlen, társadalmi játszmáktól, képmutatástól mentes világa.
Most éppen a legszelídebb arcát mutatja
felénk. Még nem tapasztalták meg a kicsinyeim, hogy ennek a világnak is megvannak a könyörtelen törvényei, s ezeket nem
hagyhatjuk figyelmen kívül, ha életben
akarunk maradni. Még nem tapasztalták
meg, hogy az élet õserejének törvényei fölötte állnak minden más törvénynek, így a
társadalom törvényeinek is, s a társadalom
törvényei végsõ soron csak a természet törvényeinek tiszteletben tartásával érvényesek.
Míg ezek a gondolatok futnak át rajtam,
gyermekkorom feledhetetlen emléke, egy
nyári vihar jut eszembe. Annál is inkább,
mert a fülledt levegõ most is vihar közeledtét jelzi.
A szõlõben dolgoztunk nagyapámmal és
édesapámmal. Tízéves gyerekként inkább
hátramozdító voltam akkor még a munkában, de egy kis segítséggel végigkapáltam
velük én is három sort. Délután láttuk már,
hogy vészterhes felhõk gyülekeznek a nyugati égbolton. Dörgött, villámlott, de be
akartuk fejezni a munkát. Amikor teljesen
váratlanul, iszonyatos csattanással egy villám lecsapott a mezõn, mégis félbehagytuk

a kapálást. Sietõs kapkodással fogtuk be a
riadtan ágaskodó lovakat a kocsiba, s mire
elindultunk, már szakadt az esõ és szinte
egyfolytában csapkodtak körülöttünk a
villámok. Halálos félelem szorította össze
a szívem, míg a viharban a határból a göröngyös úton hazafelé tartó, rázkódó szekér aljához lapultam. A kocsiderékban a
felborult a kosárból a meggy ezerfelé gurulva összekeveredett a krumplival. Minden egy masszaként zötykölõdött alattam,
nagyapám meg csak ütötte a lovakat, és
semmi sem számított, csak hazaérni valahogy, elérni végre az oltalmat nyújtó otthont. A megáradt Kis-ér elõtt megtorpantak a lovak. Nem voltak hajlandók átmenni
a rohanó vízen. Le kellett szállnunk, s a
kantárjukat fogva, a szakadó esõtõl megvakulva botorkáltunk át a patakmederré
vált úton. A hídra érve újra fölültünk a kocsira. A kemény ostorcsapások alatt nyerítve ágaskodott a két ló, majd állati rettegésükön felülkerekedve, nagyot rántva a
kocsin megindultak. Vágtatva fordultunk
be otthon a kapun. Hazaérkeztünk. Miközben sietõsen fogtuk ki a lovakat, egy
sistergõ villám csapott bele a szomszéd ház
melléképületébe. A kocsiból kifogott lovak a felcsapó lángoktól megriadva felágaskodtak, s nyerítve rohantak be az istállóba. Mi is befutottunk a házba. De hát hova menekülhet az esendõ ember a természet tomboló ereje elõl? Nagymama imádkozott a szoba közepén az asztalra borulva, s vele együtt reménykedtem én is Isten
könyörületességében, s Szûzanya gyámolító védelmében.

FARSANG

Az esti fürdés után az állatkának félretett
ennivalódarabokat gondosan kihelyezzük.
A sátor közelébe is rakunk, hogy minél közelebb csalogassuk. Bevonulunk a sátorba.
Ma nincs mese, hanem csöndben figyelünk, hogy mikor jön kis vendégünk vacsorázni. Egyszer csak megelevenedik a tisztás. Kifut a kis bundás jószág. Két lábra áll,
kicsit gombolyít a kezével, s megjelenik a
párja is. Ketten vannak. Futkosnak ideoda, fölkutatnak minden elhullott morzsát, s egymás után rátalálnak a kenyér- és
sajtdarabokra. A gyerekek elbûvölve nézik. Ilyet még nem láttak soha. Jönnek egyre közelebb az állatkák. Szorítom a gyerekek kezét, õk is az enyémet, hogy mozdulatlanok maradjunk. Ott vannak már a sátor elõtt. Leülnek a totyakos fenekükre, és
néznek bennünket. Fantasztikus, hogy
nem félnek. Van még egy darabka kenyér
nálam, azt nyugodt, lassú mozdulattal a sátor elé helyezem a homokra. Az állatkák

Február 16., Pusztaegres,
mûvelõdési ház
GYEREKFARSANG:
* 14 órától sminkelés az AVON
támogatásával;
* 14.30-tól jelmezes felvonulás,
majd eredményhirdetés;
* tinidiszkó.
A belépés ingyenes!
Tombola, zsákbamacska, farsangi fánk!
FELNÕTTFARSANG:
* 21 órától retro diszkó – belépés
jelmezben, vagy retro ruhában!
A legötletesebb farsangozót megjutalmazzuk!
Belépõjegy: 700 Ft.

Ezen az estén már ismét égõ botokkal csatázunk, és gyönyörködünk a szikraesõben,
ahogy összecsapnak a tüzes husángok. Aztán elalszik a tûz, a szunnyadó parázsra homokot húzunk. Belém égetett szabály,
hogy soha ne hagyjak õrizetlen tüzet! Soha
nem tudni, hogy mi lesz éjszaka. Ha feltámad a szél, a magára hagyott parázs bajt
okozhat.

egy kicsit hátrafutnak, de aztán ismét
visszamerészkednek, egyre közelebb és
közelebb. Aztán a nagyobbik (biztosan õ a
fiú) elõreszalad a kenyérhez, elkapja, és
visszafut a párjához. Két lábra állva együtt
fogják és eszik a kenyeret, s amikor elfogy,
még futnak egy kört a sátor elõtt, aztán eltûnnek egy bokor alatt.
– Apu, apu! Láttad? Itt voltak, eljöttek
hozzánk! – lelkendeznek a gyerekek.
Ekkor hallom, hogy egy erõs széllökés hirtelen meglebegteti a sátor ajtaját. Az ártéri
erdõ zúgása egyre erõsebbé válik. Föltámadt a szél. És már villámok is cikáznak, s
gyors fellegek takarják el a holdat. Hirtelen olyan sötét lesz, hogy az orrunkig se látunk. S ekkor megzendül az ég. Eleinte távolról, aztán egyre közelebbrõl hallani a
mennydörgést. Vihar közeledik.
– Jaj, apu, apu! Mi lesz velünk? – sírja el
magát Ildi, s utána Encsi is.
– Ne aggódjatok, egy hirtelen nyári vihar
tör ránk. A sátrunkat biztonságos helyen
vertük fel – nyugtatom õket.
Kimegyek, megigazítom a sátrat tartó zsinórokat. A fõ tartócölöpökre köveket teszek biztosítékul, aztán bekötözöm a sátor
ajtaját. A gyerekek hozzám bújnak védelemért. Mert hát egy nyári vihar elég félelmetes itt, a Dunán. Elered az esõ. Egyre
erõsebben veri a sátrat. Szünet nélkül villámlik, mennydörög. Aztán egy villám valahol a közelben csap le. Halljuk, ahogy
egy fa a villámcsapástól recsegve dõl el.
– Jaj, apu! Jaj, apu! Itt halunk meg! – kiált
Encsi.
A dörgést túlkiabálva bátorítom:
– Ne féljetek, csak feküdjetek a takaró
alatt. Itt vagyok, vigyázok rátok.
Aztán lassan csendesül az esõ, halkul az
égzengés, elvonulnak a felhõk. Csend lesz,
csak a falevelekrõl lecsepegõ esõvíz koppan még néha a sátoron, és kisüt a hold. Kinyitom a sátorajtót. Ezüstös fényben úszik
a folyó, és ragyognak a csillagok az égen.
Átölelem a kicsinyeimet, együtt nézzük a
természet csodáját. Ringatom õket. A nap
sok élménye lassan álmot hoz a szemükre.
Kis gyermekdalocskát dúdolok:
„Ess, esõ, ess, csendes esõ, ess,
Zab szaporodjék, búza bokrosodjék,
Az én hajam olyan legyen,
mint a csikó farka,
Még annál is hosszabb,
mint a Duna hossza.”
Folytatom.
Hargitai Lajos
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A korai
fejlesztésrõl
Hargitai Enikõvel, az ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
vezetõjével beszélgettem a korai fejlesztés fontosságáról, melyben jelentõs segítséget tud nyújtani a szakszolgálat már 0 éves
kortól, azonban nem minden szülõ ismeri e Sárbogáron ingyen
rendelkezésre álló lehetõséget.
– Szeretném, ha bemutatnád a szakszolgálat mûködési körét, illetve
felhívnánk a szülõk figyelmét arra, hogy legyenek bátrak, és bármilyen rendellenességet tapasztalnak gyermeküknél, vagy bizonytalanok fejlõdésükkel kapcsolatban, keressenek fel benneteket.
Hargitai Enikõ: – Köszönöm a lehetõséget, hogy intézményünk
egy kicsit bemutatkozhat. A szakszolgálat 6 éve mûködik. Három
alapfeladatot látunk el: logopédiát, gyógytestnevelést és korai fejlesztést. A logopédia és a gyógytestnevelés széles körben ismert,
mert a nevelési–oktatási intézményekben jelen vannak a kollegáink. Részben õk szûrik a gyerekeket, részben pedig háziorvosi,
szakorvosi, iskolaorvosi javaslatra kerülnek gyógytestnevelésre,
logopédiára. E két terület gördülékenyen mûködik. A korai fejlesztés most van felfutóban, mert egy év alatt megháromszorozódott azoknak a gyerekeknek a száma, akik bekerültek ebbe a
rendszerbe.
– De nem azért nõtt meg a gyerekek száma, mert most kezdtétek el ezt
a fejlesztési formát, hanem más oka van.

– És nem is azért nõtt meg a gyerekek száma, mert most hirtelen
több ilyen gyerek lett. Az az oka, hogy a szülõk egymásnak adják
az információt a tanácsadóban, lakótelepen, baráti körben, hogy
õk járnak tornára, fejlesztésre, foglalkozásokra a szakszolgálatba.
Sokat dolgoztunk azon, hogy minél szélesebb körben próbáljunk
tájékoztatni: szórólapokat készítettünk, felkerestük a védõnõket,
megpróbáltuk több oldalról megközelíteni azokat a szülõket, családokat, akiknek gyermekei esetleg veszélyeztetettek lehetnek.
Ez a szolgáltatás nem kizárólag a gyerekrõl szól, hanem a szülõkrõl, családról is. Ebben nemcsak a gyerek fejlesztése van, hanem
tanácsadás, konzultáció, más szakemberekkel való együttmûködés, hogy a csecsemõk, kisgyermekek minél gyorsabban, minél
jobb irányban tudjanak fejlõdni.
– Milyen korosztály tartozhat a korai fejlesztés körébe?
– 0-tól 5 éves korig láthatjuk el a gyerekeket. Ha tavasszal tölti a
kisgyermek az 5. életévét, akkor végig tudjuk vinni a korai fejlesztésben a tanév végéig. Olyan gyermekek kerülhetnek a korai fejlesztésbe, akik más, köznevelési intézményes ellátásban nem
vesznek részt, tehát nem óvodások, iskolások. A bölcsõdések
részt vehetnek a korai fejlesztésben.
– Miért fontos, hogy minél korábban kerüljön be egy gyermek illetve
család a korai fejlesztési rendszerbe?
– Vannak olyan érési folyamatok a szervezetben, amik egy idõ
után lezárulnak, amikkel egy idõ után már nem tudunk mit kezde-

ni. Csecsemõkortól 5 éves korig viszont nagyon szép eredményeket érhetünk el, mert ezek az érési folyamatok befolyásolhatók.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél korábban bekerüljenek a
gyermekek, csecsemõk a korai fejlesztésbe, mert minden egyes
nap elvesztegetett idõnek számít ilyenkor. Ha például veszélyeztetett terhességbõl születik egy pici, aki koraszülött is, ott a csecsemõ életébõl kimarad a terhesség utolsó 1-2-3 hónapja, ami
alatt az õ idegrendszerének, fizikális adottságainak érnie kell. Ha
ez kimarad, valahogy pótolni kell. Az anya nem feltétlenül tudja,
hogyan tudja pótolni ezeket a dolgokat, illetve nem feltétlenül veszi észre, hogy valami hiányzik, hogy lassabban fejlõdik a csemetéje. Ezért ezeket a babákat, amint hazajönnek a kórházból, sõt már
a kórházi kezelés ideje alatt is korai fejlesztésben kellene részesíteni.
– Ha a szülõ aggódóbb, vagy bármi miatt szeretne bizonyosságot
nyerni, hogy a pocakban nem történt olyasmi, ami korlátozná a gyerek egészséges fejlõdését, akkor bátran jöhet hozzátok? Inkább jöjjön, mint se?
– Így van. Nagyon szeretjük, ha a szülõk segítséget, tanácsot kérnek. Mindenkit fogadunk, minden kicsi babát, kisgyermeket megnézünk. A nagyon picikhez házhoz megyünk. Elmondjuk, hogy
melyik intézmény, orvos, szakértõi bizottság adhat javaslatot,
hogy a korai fejlesztést elkezdhessük. Amíg ez meg nem történik,
addig is részesülnek tanácsadásban, a konduktor, a mozgásterapeuta illetve a gyógypedagógus a család otthonában a gyermek
fejlesztésének technikáit mutatja meg a szülõnek. Egyszerû dolgokra kell gondolni: ringatás, forgatás, különbözõ testhelyzetek
gyakorlása. Amikre kifejezetten szeretném felhívni a figyelmet,
azok nagyon apró dolgok, amikre nem is gondolnak a szülõk, a
szakemberek se sokszor. Korai fejlesztés nélkül egy veszélyeztetett, elhúzódó, vagy koraszülésnek, magzati, vagy újszülött korban történt oxigénhiánynak súlyos tanulási zavar (diszlexia,
diszgráfia, diszkalkulia, magatartászavar, hiperaktivitás) lehet a
következménye, amikor a gyermek bekerül az oktatási rendszerbe.
– Kell-e fizetni a szakszolgálat szolgáltatásaiért?
– Nem, ez teljesen ingyenes, ahogy a logopédia, a gyógytestnevelés, a különbözõ köznevelési ellátások is alapellátásként járnak a gyermeknek illetve a szülõnek. Az állam feladata ennek finanszírozása. Az alapfeladatainkon kívül megpróbálunk más
szolgáltatásokat is felkínálni a szülõknek. Ilyenek a Fecske Szolgálat, a Csipike Egyesület szolgáltatásai.
– Hol található a szakszolgálat?
– A székhelyünk Sárszentmiklóson van a Köztársaság út 175.
szám alatt, az iskola mellett, abban az épületben, ahol a klub is
mûködik. Itt van parkolási lehetõség, viszonylag jól, akadálymentesen megközelíthetõ az épület.
Elérnek bennünket a teka@invitel.hu e-mail címen, a 06 (25)
467 008-as illetve a 06 (70) 379 2012-es telefonszámon minden
hétköznap hétfõtõl péntekig. Intézményünk az iskolai, óvodai
nyári szünetben is nyújt szolgáltatást. Bármilyen életkorú gyermeket bármilyen problémával fogadunk. Még ha nem is mi vagyunk a megoldás kulcsa, de megpróbáljuk hozzásegíteni a megfelelõ szolgáltatáshoz a szülõket, gyermekeket.
Hargitai–Kiss Virág
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Filmajánló
EGY ÕSHÕSNÕ
Amióta világ a világ, bármilyen különbözõek is legyenek a mozihõsnõk, a sziluettjük nagyjából egyforma. Egyformán tökéletes homokóra. A DreamWorks Animation – több más közt a Shrek alkotója – sok
bátor újítással rukkolt már elõ a filmjeiben, és most ez ügyben is forradalmat kezdett.

Új filmje, a Croodék (hazai bemutató:
március 21.) kamaszlány fõszereplõjének
olyan válla van, mint egy olimpiai bajnok
úszónõnek és olyan vádlija, mint egy atlétának. Olyan gyors és erõs, hogy akár a világvégét is túlélné. Nem véletlenül: a kitalált õskorban játszódó digitális animációs
vígjáték õslánya ugyanis vulkánkitörések,
földrengések közepette, különösnél különösebb lények elõl menekülve kénytelen
kényelmes barlangot keresni. A világ elsõ
családja hihetetlen környezetben játszódó, mókás kalandjainak szereplõi megmutatják, hogy az õskor is jó buli volt – csak
mindig készen kellett állni a meglepetésekre.

KISPÁLYÁS SZERELEM
A megnyerõ egykori futballcsillag, George
(Gerard Butler) néhány sikertelen ballépés után hazatér, hogy végre rendbe tegye
az életét. George a fiához is szeretne újra
közel kerülni, ezért elvállalja az edzõséget
a fiú focicsapatában.
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Cecei sulibörze
„Vesd Bele
Magad!”-konferencia
A „Vesd bele magad!” program zárásaként egy értékelõ konferenciára invitálták
a Vidékfejlesztési Minisztériumba, Budapestre a programban résztvevõ iskolák
képviselõit. Az eseményen a program
eredményeit, tapasztalatait próbálták öszszegezni. Elõadást tartott dr. Fazekas Sándor miniszter, illetve beszédet mondott dr.
Hoffmann Rózsa oktatásért felelõs államtitkár. Ezután a programban érintett személyek, szervezetek, vállalkozások társadalmi felelõsségvállalásáról volt szó, ahol a
kiemelt támogatók mutatkoztak be (AGRYA, OTP Bank, Cargill, AGRO.bio,
MNVH). Majd egy debreceni általános iskola és egy komlóskai ruszin nemzetiségi
általános iskola mondta el tapasztalatait a
programról. 12 órakor megkezdték az
ajándék osztálykirándulások kisorsolását.
Nagy élmény volt számomra a konferencia. Megerõsített abban, hogy az idei
„Vesd bele magad!” keretében is a kisiskolás (jellemzõen 6–10 éves) gyerekeink újra
vetõmagot kaphassanak, hogy azt otthon,
a saját konyhakertben elvessék, majd a terméket a család felhasználja és elfogyassza.
A vetõmagosztás célja továbbra is az, hogy
felhívják a gyerekek, felnõttek figyelmét: a
friss élelmiszerek, vitamindús zöldségek
különösen nagy anyagi befektetés nélkül,
odafigyeléssel és kis munkával otthon is
elõállíthatók.
Várjuk tehát a kertészkedni vágyó kisiskolások jelentkezését!

rotechnikai Múzeumban, ahol rendhagyó
fizikaórát tartott nekik dr. Tóth Judit, a
Mûegyetem volt tanára. Sok érdekes kísérletet láthattak a gyerekek, és sok magyarázatot, ami a remények szerint felkeltette a
fizika iránti érdeklõdésüket. Ezután a
Nemzeti Múzeumban a Tudós Magyarok
címû kiállítást tekintették meg, ahol híres
honi feltalálóink és Nobel-díjas tudósaink
eredményeit ismerhették meg. A Rákóczi-szabadságharctól a rendszerváltásig terjedõ magyar történelmi idõszak eseményeinek képes beszámolójával zárták a múzeumlátogatást.
Tartalmas, élménydús nap volt, melyet
Balázsné Aranyos Judit szervezett diákjainknak. Köszönet érte!

Horváthné Sohár Eszter programkoordinátor

Tanulmányi kirándulás
Budapesten
A Cecei Általános Iskola 8. osztályos diákjai január 29-én tanulmányi kiránduláson
vettek részt Budapesten a Magyar Elekt-

MEGHÍVÓ
A Cecei Általános Iskola
Diákönkormányzata

2013. február 9-én (szombaton)
14 és 17 óra
között szervezi meg

hagyományos
farsangi mulatságát,
Hiába igyekszik azonban érett, komoly felnõtté válni, a kikapós „futballanyukák”,
akik valósággal tapadnak rá, számos megpróbáltatás elé állítják, ráadásul volt szerelme, Stacie (Jessica Biel) is férjhez menni készül.
A romantikus vígjátékot Gabriele Muccino
rendezte (A boldogság nyomában) olyan kiváló színészekkel a fõszerepben, mint Gerard Buttler, Jessica Biel, Catherine Zeta-Jones, Uma Thurman és Dennis Quaid.
Forrás: internet

melyre minden kedves érdeklõdõt szeretettel vár! A délutánra a talpalávalót
az iskola lemezlovasai biztosítják!
Belépõ: jelmezeseknek ingyenes, gyermekeknek, iskolánk tanulóinak 100 Ft,
felnõtteknek 200 Ft.
Tombola: 50 Ft.
A vidéki tanulókat és szüleiket az iskolabusz szállítja, mely Vajtáról 13.00-kor
indul, Sáregresrõl 13.30-kor, visszafelé
17.00-kor.
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Farsang
Alsószentivánon
Hagyományos farsangi mûsorunkra az idei tanévben 2013. február 1-jén került sor. A mulatságot fõként az osztályok elõadásai
dobták fel.

gyan nyomja igazán brutálisan egy kõkemény rockbanda, illetve
milyen is egy bazi nagy roma lagzi (néha ki kell ereszteni a gõzt).
Szívünk királynõiként a 7. osztályosok fergeteges kánkánt jártak.
A 8. osztályosok pedig bizonyították, hogy igenis képesek az iskola legaranyosabb és legtündéribb osztálya lenni, csak akarniuk
kell. Az egyéni jelmezesek felvonulásán is láthattunk olyan
eredeti produkciókat, mint a kéményen fészkelõ gólya, vagy a
nutella.
Az elsõ és második osztályosok bájosan eljárták a kishattyúk táncát. A 3-4. osztályosok frappáns tengerésztánc-bemutatóval szórakoztatták a közönséget. Az 5-6. osztályosok bemutatták, ho-

A jó hangulatot tovább fokozta a szendvicsek hegye és tombola is.
A rendezvényt a megszokott farsangi diszkó zárta.
Kiss Attila

Ezért érdemes volt tanulni!
A magyar kultúra napja alkalmából hirdetett vetélkedõt a paksi Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium. A verseny feladatsora a reformkorhoz kötõdött. A témához konkrétan kapcsolódó ismereteken kívül a különféle tantárgyak keretén belül megszerzett ismeretek gyakorlati
alkalmazását is igényelték a versenyzõktõl.
Ötletesség, találékonyság, gyors észjárás és helyzetfelismerés is kellett a feladatok megoldásához. A matematikától kezdve a történelmen keresztül a testnevelésig minden tudásunkat össze
kellett szedni, hogy helyt álljunk. Írtunk kortesbeszédet az esélyegyenlõségrõl és imát nemzetünkért. Okosan gazdálkodtunk a „reformpoly”-ban, szereltünk, tekertünk, saját testünkbõl
formáztunk Lánchidat. Kezdeti szorongásunk, aggódásunk néhány pillanat alatt elszállt, ami a
szervezõk precízségét, gondoskodását dicséri. Ahogyan haladtunk egyik feladat helyszínétõl a
másikig, megismerkedtünk az iskola felszereltségével, hangulatával, az itt tanítók és tanulók
értékrendjével. Megállapítottuk, hogy igen magasra tették a „lécet”.
A hõsies versengésben csapatunk elsõ helyezést ért el. A koronát természetesen az eredményhirdetés tette fel a délutánra: csapatunk minden tagja egy iPad minivel gazdagodott. Álmodni
sem mertünk ennél szebbet! Példaértékû, hogy az ajándékokat az ESZI padjaiból kikerülõ
szakemberek ajánlották fel. Iskolánk szintén felajánlásból kapott egy évre való krétát és három
focilabdát.
Köszönjük tanáraink színvonalas felkészítõ munkáját, mert nélkülük nem élhettük volna át ezt
a csodálatos élményt!
Kokics Noémi, Jákob Mihály, Simon Alexandra, Simon Csaba,
a Mészöly Géza Általános Iskola 8. a osztályos tanulói

ISKOLABÁL
Az alsószentiváni
általános iskola
szeretettel meghívja Önt a

2013. február 16-án
20.00 órai kezdettel
az iskola épületében
megrendezésre kerülõ
iskolabálra.
NYITÓTÁNC!
BÜFÉ, TOMBOLA!
A báli hangulatot
a Melódia zenekar biztosítja.
BELÉPÕJEGY: 500 Ft

Bogárd és Vidéke 2013. február 7.
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Az alapi iskola GIMISAROK
FEBRUÁR
hírei
„Az iskola ajtaját mi nyitjuk ki,
de a gyereknek kell belépni.”
Tisztelt Szülõk!
Változnak idén a tankötelezettség szabályai. Azok a gyerekek, akik 2013. szeptember 1-je elõtt betöltik hatodik életévüket,
iskolakötelesek. Korábban május volt a
határ, és a szülõk mérlegelhették, hogy engedik-e gyermeküket iskolába, vagy visszatartják-e még egy évet. Mostantól ez is változik: ha a gyermek iskolaérett, a szülõnek
nincs választási lehetõsége, szeptemberben el kell kezdeni az iskolát.
A Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája a következõ programokat ajánlja a nagycsoportos, iskolába készülõ gyermekek és
szüleik számára:

Nyílt tanítási nap szülõknek:
2013. február 21.
Megtekinthetõ órák:

Szerkesztette: Dombi Zoltánné
és Kiszlné Simon Andrea

VERSENYEREDMÉNYEK
Magyar nyelv

1. óra (8.00–8.45), 2. osztály, magyar olvasás (Béró Edit);
2. óra (9.00–9.45), 1. osztály, magyar írás
(Horváth Anikó);
3. óra (10.00–10.45), 3. osztály, magyar olvasás (Farkasné Gúth Gabriella);
4. óra (11.00–11.45), 4. osztály, matematika (Peszt Edit).

Óralátogatás az óvodásoknak
2013. március 1-jén 10.00 órától „Iskolába
hívogató”;
2013. március 1-jén 14.00 órától játékos
péntek délután.
E találkozások jót tesznek a gyermekeknek, hiszen megismerik a tanító nénit, a
közösséget, ahová õsztõl tartozni fognak,
és magabiztossá válhatnak a tanévkezdésre. A szülõk pedig meggyõzõdhetnek arról, hogy jó helyre kerül-e gyermekük, és
megismerhetik az iskolával való együttmûködés alapjait, feltételeit.
Beszélgetünk, játszunk, tanulunk, együtt
élünk vele, akárcsak Önök! Kezdjük hát
együtt ezt a nagy kalandot! Szeretettel várjuk csemetéiket!
Alapi iskola

A Lázár Ervin országos anyanyelvi verseny
49 csapatából a legjobb tíz közé jutott a 10.
c osztályos Kovács Evelin, Nagy Tünde és
Cseri Nikolett alkotta csapatunk Barabás
Irén felkészítésében.
A megyei j/ly helyesírási versenyen Kristóf
Napsugár (5. c) és Sükösd Gergõ (7. c) az
igen szép harmadik helyet szerezte meg.

Matematika: Kisgimis siker
Dunaújvárosban
A decemberben lezajlott dunaújvárosi Bolyai matematikaversenyen két csapattal indult iskolánk, és ezúttal sikerült az elsõ helyezést elhoznia az Alpek Kata, Kiszl Fanni, Szajkó Dóra és Tóbel Cintia alkotta 9. c
osztályos csapatnak. A másik csapat negyedik lett, tagjai: Halasi Nóra, Baki Dániel, Makkos Anna és Révész Csaba.

Informatika
Az Alba Regia Informatikai Verseny döntõjében 9. helyezést ért el Takács Anna 12.
c osztályos tanuló.

Természettudomány
A Komplex Freshhh junior elnevezésû
internetes verseny több mint 800 (!) résztvevõ csapatából a Kósa Szilárd, Sebestyén
Melinda és Borbély Vivien alkotta 10. d
osztályos csapat az országos 18. helyet szerezte meg.

Nyelvvizsgák
Angol középfok C: Kovács Anna Zsófia
(11. c) és Bittner Cintia, Enczi Alexandra,

Kõrösi Szabolcs, Tinódy Gergõ (12. c) és
Parnicsán Patrik (12. b).
Angol középfok A: Abdalla Aimen (12. c).

A Himnusz-mondó verseny
díjazottjai
5-6. osztály (29 versenyzõ)
Kiemelt aranyminõsítés: Horváth Zsombor 5. c, Csibrik Annamária 6. c (közönségdíjas).
Aranyminõsítés: Fábián Petra 5. c, Farkas
Dóra 5. c, Karnis Imola 5. c, Mursa Szimonetta 6. c, Rádi Eszter 6. c, Szarka Éva
5. c (közönségdíjas), Tóth Lilla 6. c (közönségdíjas).
7-8. osztály (19 versenyzõ)
Kiemelt aranyminõsítés: Horváth István
7. c (közönségdíjas).
Aranyminõsítés: Král Friderika 8. c,
Márkovics Dániel 7. c, Száka Márk 7. c.
9–12. osztály (14 versenyzõ)
Kiemelt aranyminõsítés: Makkos Anna
Ráhel 9. c.
Aranyminõsítés: Dörögdy Anna 9. c, Kovács Evelin 10. c, Siák Magdolna 10. c (közönségdíjas), Várady-Szabó Márton 9. c
(közönségdíjas).
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BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság
14. forduló

Toledó 2005–Sárbogarak
2:4 (1:2)
Vezette: Tóth I.
Toledó 2005: Fûrész – Rozgonyi J., Dombi
Z., Dombi V., Barabás R.
Csere: Csuti T., Kiss.
Sárbogarak: Csuti J. – Rigó, Dizseri P.,
Steinbach, Németh.
Csere: –
2. perc: Rigó egy szép támadás végén rúgott góllal szerezte meg a vezetést. 5. perc:
Steinbach távoli lövés után növelte az
elõnyt. 6. perc: Csuti védte szögletre Barabás lövését. 7. perc: Dombi Z. lecsúszott
lövésébe Barabás beletette a lábát, melyrõl a kapuba vágódott a labda. 12. perc:
Dizseri lövése a kapu mellé ment. 13. perc:
Rozgonyi lövése Csuti mellérõl vágódott a
mezõnybe. 16. perc: Dizseri lövését szépen
védte Fûrész. 18. perc: Steinbach lövése
nem okozott gondot Fûrész kapusnak. 19.
perc: Barabás lövése újból elé került a kapusról, másodszorra viszont védte Csuti.
22. perc: Rozgonyi átadás helyett elhamarkodottan a kapu fölé bombázott. 26. perc:
Dombi Z. lövését Csuti hárította. 30. perc:
Rigó lövése Fûrész lábai között jutott a kapuba. 23. perc: Megint elkerülte a kaput
Dombi Z. lövése. 35. perc: Dombi V. szépített. 38. perc: Rozgonyi lövését Csuti lábbal hárította. 39. perc: megint szép támadás végén Németh beállította a végeredményt.
Góllövõk: Barabás, Dombi V. ill. Rigó 2,
Steinbach, Németh.

Sárszentmiklós öfi–
Spuri 7:2 (1:1)
Vezette: Szakács I.
Sárszentmiklós öfi: Plézer – Szepesi, Pintér, Kiss, Killer.
Csere: Derecskei, Tóth I.
Spuri: Lajtos – Palásti, Gál, Huszár, Czeiner.
Csere: Kiszl, Kovács, Bereczki.
2. perc: Szepesi hagyott ki ziccerhelyzetet.
4. perc: Kiss emelése kapu fölé szállt. 8.
perc: Lajtos lábáról Tóth elé került Killer
lövése, melyet Tóth a kapu fölé lõtt. 10.
perc: Czeiner gyenge perdítését Plézer biztosan védte. 11. perc: Lajtos védte Deák lövését. 12. perc: Gál két lövését is védte
Plézer. 13. perc: Kiss nem találta el a kaput. 16. perc: szögletdobás után Pintér talált a kapuba. Még ugyanebben a percben
egyenlített Czeiner. 18. perc: Deák, majd
Gál hagyott ki nagy helyzetet. 20. perc: Gál
lövése Plézerrõl vágódott ki a mezõnybe.
22. perc: Deák lövése Lajtos mellérõl jött

ki. 23. perc: szöglet után Tóth védhetetlen
gólt lõtt. 24. perc: Czeiner a hatoson belül
kézzel ért a labdához, a 7 méterest Deák
értékesítette. 26. perc: Tóth átadását Deák
okosan helyezte a kapuba. 27. perc: Deák
már a harmadik találatánál járt. 28. perc:
Killer bolondította meg a Spuri védõit cseleivel, takarásból lõtt a kapuba. 30. perc:
Tóth lövését Lajtos biztosan védte. A másik oldalon Czeiner lövését Plézer védte.
31. perc: Lajtos és Killer összefutott a hatoson kívül, mégis Deák húzta a rövidebbet. 33. perc: Palásti lõtt kapu fölé, Huszár
meg kapu mellé. 37. perc: Deák újabb gólt
szerzett, immár a negyediket. 39. perc:
Czeiner lövését Plézer szögletre ütötte, a
bedobás után Kovács fejesével szemben
már tehetetlen.
Sárga lap: Czeiner.
Góllövõk: Pintér, Tóth, Deák 4, Killer ill.
Czeiner, Kovács.

Cece Old Boys–Extrém
2:6 (2:4)
Vezette: Szakács I.
Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Szikszai, Fülöp T., Németh.
Csere: Király, Szeip, Tar, Tóth S.
Extrém: Németh – Huszár, Flõgl, Horváth
D., Szabó.
Csere: Horváth T., Stix.
2. perc: Flõgl lövése kapu mellé szállt. 3.
perc: Fülöp T. lövése a kapufáról jött ki. 5.
perc: Szabó kontratámadás után szerezte
meg a vezetést. 6. perc: Fülöp T. erõs lövése a kapuban táncolt. 7. perc: Szabó nem
találta el a kaput. 8. perc: Huszár lõtt kapu
mellé. 9. perc: Huszár lövése Fülöp lábáról
vágódott a mezõnybe. 10. perc: Horváth D.
lövése a bal alsó sarokban kötött ki. 11.
perc: Királynak elsült a lába. Egyenlített!
12. perc: Horváth T. góljával újból az Extrémnél a vezetés. 14. perc: Szikszai lövését
Németh szögletre mentette. 14. perc:
Stiksz lövése kerülte el a kaput. 16. perc:
Király lövését Tar átlépte, amely majdnem
becsapta Németh kapust. 18. perc: váratlanul Horváth T. lövése akadt meg a kapuban. Sok volt az átadási hiba mindkét csapat részérõl a második játékrész elején. 27.
perc: Horváth D. lövése zúgott el a kapu
elõtt, érkezõ viszont nem volt. 28. perc: Király lövése centikkel ment a kapu mellé.
29. perc: Stix lövése célt tévesztett. 30.
perc: Németh Zs. nagy helyzetben nem talált a kapuba. 31. perc: Király lövését Németh T. szögletre ütötte. Kidobás után
Huszár hatalmas gólt lõtt. 32. perc: Fülöp
Gy.-rõl Horváth T. elé került a labda, az õ
lábáról pedig a kapuba csurgott. Szerencsés találat! 34. perc: Tar közeli lövése
ment kapu mellé. 36. perc: Huszár lövése
Fülöp Gy.-rõl vágódott szögletre. A hátra-

lévõ idõben már nem változott az
eredmény, mindkét csapat beletörõdött.
Góllövõk: Fülöp T, Király ill. Szabó, Horváth D., Horváth T. 3, Huszár.

Légió 2000, Pentagri–
Sárkeresztúr Kike
1:5 (0.3)
Vezette: Szakács I.
Légió 2000, Pentagri: Szilágyi – Németh,
Pálinkás, Imre, Baki.
Csere: Huszár Z., Kelemen, Örkényi,
Szilágyi II., Tóth A., Vereczkei.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Szauervein,
Hajdinger, Geiger, Sütõ.
Csere: Kiss.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Németh, Szilágyi I. ill. Szauervein.
Góllövõk: Tóth ill. Hajdinger 2, Geiger 2,
Kiss.

FLD Ászok Ásza–
Twister Galaxy
2:2 (1:1)
Vezette: Szakács I.
FLD Ászok Ásza: Farkas – Mihalkó, Magyar, Lakatos, Bor.
Csere: ifj. Bor, Roszkopf, Vinklmann.
Twister Galaxy: Bognár I. – Balogh, Szabó, Salamon, Simon.
Csere: Bognár T., Kaló, Killer, Szántó.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Balogh.
Piros lap: Magyar 2 perc.
Góllövõk: Bor, Magyar ill. Salamon 2.

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. Sárbogarak
10. Spuri

14 13
14 12
14 10
14 8
14 6
14 4
14 4
14 3
14 3
14 2

1 -79:12
- 276:32
- 465:31
- 631:28
1 755:40
4 647:46
2 835:55
1 1027:63
- 1124:82
1 1129:73

40
36
30
24
19
16
14
10
9
7

Góllövõlista
I. Deák Géza, Sárszentmiklós öfi, 24 gól.
Gróf Ferenc
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Az LSC Sárbogárd elkezdte a felkészülést a bajnoki rajtra
Az alapozást január 19-én bõ kerettel, 22 fõvel kezdte meg az
LSC. A csapattól egy fõ, Plézer Norbert távozott Sárszentágotára.
Alapvetõen a csapat együtt maradt, és ezt tartom a legjobb erõsítésnek. Azonban nem mondtunk le az erõsítésekrõl, mert érkeztek régi és új játékosok is. Íme a névsor: Berta János Sárszentágotáról vissza, Iványi Roland Dégrõl vissza, Bogdán Attila
Sárszentmiklósról – lejárt a szerzõdése –, Lajtos Csaba (Cece
PSE), és játékra jelentkezett Lakatos Károly, akinek lejárt az
eltiltása.
A keret: Kapusok: Lajtos Csaba, Kovács Attila, Sümegi Zsolt.
Védõk: Gilicze Ferenc, Kovács Zoltán, Lakatos György, Berta János, Szabó László, K. Szabó János, Barabás Máté, Sebestyén
Zsolt.
Középpályások: Bogdán Attila, Bognár Zsolt, Lakatos Károly,
Hegedûs Norbert, Bõhm Imre, Szabó József Zsolt, Márkovics
Róbert, Varga Balázs, Markovics János.

Csatárok: Böröndi Géza, Iványi Roland, Csendes István, Géczi
Gergõ.
Ifjúsági csapatunk a felnõttekkel együtt készül a megmérettetésre.

Értesítés az edzõmérkõzések idejérõl:
2013. 02. 09., 15.00 óra:

LSC Sárbogárd–Sárszentágota

2013. 02. 10., 15.00 óra:

LSC Sárbogárd–Alap

2013. 02. 16., 15.00 óra:

LSC Sárbogárd–Cece

2013. 02. 17., 15.00 óra:

LSC Sárbogárd–Mezõszilas

2013. 02. 24., 15.00 óra:

Mezõszilas–LSC Sárbogárd

Az ifjúsági mérkõzések 2 órával elõbb kezdõdnek!
Jakab Ferenc mb. edzõ

1 %-os adománygyûjtés a sárbogárdi Sárréti Íjász Club egyesület részére
Tisztelt Támogatónk!
Egyesületünk jogosult az adó 1 %-ának elfogadására. Köszönjük, hogy az elmúlt évben a személyi jövedelemadó 1 %-át egyesületünknek ajánlotta fel, és ezzel hozzájárult egyesületünk mûködéséhez, versenyzõink versenyzéséhez. Kérjük, hogy idén is legyen
segítségünkre.
Az íjászat nem tartozik a látványsportok közé, nem erõ és lendület. Az íjászat nagyon szép sport, sok örömet és élményt nyújt szerelmeseinek. Ugyanakkor nagyon nehéz, sok hibalehetõség rejlik benne, ami a tökéletes végrehajtást befolyásolja.
Az Ön támogatása felér egy arannyal. Kiváló sportemberek neveléséhez és versenyeztetéséhez biztos anyagi támaszra van szükségünk. Erre a célra nyerje meg családtagjait, kollégáját, barátját, ismerõsét!
Adószámunk: 18491074-1-07.
Látogasson el honlapunkra: sic.hupont.hu. Telefon: 06 (30) 387 6842. Legyen egyesületünk tagja! Várjuk fiúk, lányok és gyermekes
szülõk jelentkezését! Felszerelést biztosítunk!
Köszönettel és tisztelettel: Gilicze László, a sárbogárdi íjászsportolók képviseletében

1950 elõtti
fényképeket
keresünk
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület gyûjtõmunkát végez. Ehhez Sárbogárd
1950 elõtti életét, eseményeit, épületeit, utcáit ábrázoló fényképeket keresünk. Akinek ilyen képek vannak a birtokában, kérjük, lemásolás céljából
bocsássa rendelkezésünkre! A másolást azonnal elvégezzük a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében, a Hõsök tere
12. szám alatt, és a képeket visszaadjuk a tulajdonosának.
Különösen biztatjuk a fiatalokat, hogy
kérdezzék meg szüleiket, nagyszüleiket, nézzenek szét a családi fotóalbumokban, érdeklõdjenek a képek történetérõl, meséltessék el, írják le, hogy
kik szerepelnek a képeken. Segítsenek
ezzel megõrizni, megmenteni Sárbogárd múltját! A történetekkel mindenkit szeretett várunk az egyesület
összejövetelein, amelyeket minden
hónap elsõ keddjén 18 órakor a József
Attila Mûvelõdési Központban tartunk.
Sárbogárdi Múzeum Egyesület

„Mentsük meg értékeinket!”
Pályázati felhívás
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület pályázatot hirdet Sárbogárd értékeinek, történetének megismerése, megmentése érdekében.
Pályázni lehet írásmûvekkel, hang- és képdokumentumokkal.
Az írásmûvek legyenek tudományos igényûek, eredetiek, saját kutatáson alapulók.
Terjedelem: minimum 10 gépelt oldal. A hang- és képdokumentumokra nincs megkötés.
Ajánlott témák:
– sárbogárdi kúriák története;
– családtörténetek;
– egyesületek, közösségek története, gazdasági szervezetek, helyi katonai alakulatok, téeszek,
állami gazdaságok története;
– helyi felekezetek története;
– neves helyi személyiségek életrajza;
– utcanevek és helyi névadóik;
– nevezetes épületek (templomok, lakótelepek, laktanyák stb.) története;
– helyi népszokások, viseletek, ételek, ünnepi szokások, lakodalmi szokások stb.;
– régi sárbogárdi mesterségek és mesterek bemutatása;
– egyéb szabadon választott témák.
Részletes információkat az egyesület vezetõségénél kaphatnak az érdeklõdõk:
Novák Kovács Zsolt, 06 (30) 2732 389, sarbogardimuzeum@gmail.com
Ángyán József, Isztl László, dr. Lendvai Gábor, dr. Fülöp Gyula, Sáriné Geiger Ágnes.
A pályázatok leadási határideje, helye: 2013. április 30., József Attila Mûvelõdési Központ, Hõsök tere 3.
A pályamûveket szakmai zsûri értékeli. A kiemelkedõ pályamûvek értékes jutalomban részesülnek.
A legjobb pályamûvek nyomtatásban való megjelenését támogatjuk.
Sárbogárdi Múzeum Egyesület
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HITÉLET

Keresztszülõk iskolája
A keresztszülõ az a személy, aki anyagilag
képes támogatni a gyermeket, akár még
magához is venni, ha szükséges – a köztudatban legalábbis ez a kép él. A keresztyének azonban elsõsorban a gyermekek vallásos nevelésére vállalkoznak, az egyik református gyülekezet pedig a keresztszülõi
fogadalom megtartásában is segít.
Hogyan fejlõdik gyermekeink Isten-kapcsolata? Mit tehetnek a gyerekek hitre jutásáért a szülõk és keresztszülõk? – ezekre
a kérdésekre keresték a választ a budai református gyülekezet Keresztülõk iskolája
elnevezésû programsorozatának elsõ elõadásán.
– Minél hamarabb érdemes elkezdeni a
vallásos nevelést, de olyat ne mondjunk a
gyereknek Istenrõl vagy a túlvilágról, amiben mi magunk nem hiszünk. Ahogy felcseperednek, egészítsük ki, amirõl már beszéltünk nekik, de úgy beszéljünk, hogy ne kelljen visszamenõleg megváltoztatnunk az állításainkat – mondta elõadásában CsákyPallavicini Zsófia klinikai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, hittanár. A gyermekek vallásfejlõdésének szakaszairól szóló
elõadás alkalmával kisgyermekes családok
és egyszeres vagy többszörös keresztszülõk
is választ kaphattak kérdéseikre. Hogy mit
jelent számukra keresztszülõnek lenni, azt
portálunk mikrofonja elõtt is elmondták.

Megtiszteltetés
– Keresztszülõnek lenni számomra nem teher, hanem megtiszteltetés. Azzal, hogy
felkértek erre a feladatra, bizalmat szavaztak nekem. A férjemmel arra kértek minket, hogy osztozzunk a szülõk felelõsségben, könnyítsük a terhüket, ezért saját magamat is folyamatosan számon kell kérnem, hogyan teljesítem ezt a szolgálatot –
mondta érdeklõdésünkre Vetõ Lilla.

A háromgyermekes édesanya azt mondja,
nem vállalná el bárki felé a keresztszülõséget, szerinte ezt a szerepet komolyan kell
venni. Éppen ezért õ is részt vett a budai
gyülekezet szülõknek és keresztszülõknek
szóló képzésén.
– A férjemmel mindketten felnõttként keresztelkedtünk meg. Nehéz úgy jó keresztszülõnek lenni, hogy mi gyermekkorban
nem tapasztalhattunk meg, milyen is az, ha
a szüleinken kívül van egy olyan házaspár,
akihez fordulhatunk, ha Istent keressük. A

gyülekezetben viszont feltehetjük a kérdéseinket, és ez sokat segít.

Felhõfoszlány
– Elsõsorban nem anyagi támogatói vagyunk a keresztgyermekeinknek, bár ha
úgy adódik, a lehetõségeinkhez mérten szívesen segítenénk, ha hozzánk fordulnának
– mondja Gondos Attila.
Az ötgyermekes édesapa hozzáteszi:
– A Bibliában egy helyen olvashatjuk, hogy
bizonyságtevõk fellege vesz körül minket
(vö. Zsidókhoz írt levél 12. rész, 1. vers).
Ma nem mondhatja el minden ember magáról ugyanezt, ezért keresztszülõként az a
feladatunk, hogy csatlakozva a szülõkhöz,
kialakítsunk egyfajta bizonyságtevõ felhõt,
amelynek a gyerekekhez közel álló felnõttekként jelentõs foszlánya lehetünk.

Kapocs Isten és a gyermek között
Csak rendszeres, érzelmileg szoros kapcsolatban érdemes a gyerekekkel a hit kérdéseirõl beszélgetni – mondta a szakember a
keresztszülõk iskolájának elsõ elõadásán.
– Könnyû dolgunk van, mert mindkét családdal, ahol a keresztgyerekeink nevelkednek, szoros lelki kapcsolatunk van – mondta Bartos Bea. – Nehezebb dolga lenne a
gyerekeknek, ha a családjuk nem lenne hívõ, és azzal kellene szembesülniük, hogy
míg mi mondunk valamit a Mennyrõl, Istenrõl, addig apu, anyu mást mond. Kisgyermekkorban az a jó, amit a szülõk mondanak, kamaszkorban viszont a kívülállók
véleménye gyakran a szülõkét is felülírhatja, ilyenkor a szülõknek nehezebb. Ha
nincs kapcsolat köztünk már kisgyermekkorban, nem mehetek oda egy tizenhat
éves gyerekhez, hogy elmondjam a tutit.

Segítenek
A keresztszülõkrõl gyakran az a kép él a
köztudatban, hogy olyasvalakirõl van szó,
aki anyagilag képes támogatni a gyermeket, akár még magához is venni, ha szükséges. A hívõ keresztyének azonban elsõsorban mást fogadnak meg a kereszteléskor.
– Míg gyakori volt a korai halandóság, a keresztszülõnek patrónusi szerepe volt. Ez
ma már kevéssé jellemzõ. A hitüket gyakorló keresztyének olyan házaspárt kérnek
fel keresztszülõknek, akik hitben nevelnék
gyermekeiket – magyarázza Siba-Rohn
Hilda lelkipásztor.
A budai gyülekezetben nemcsak a jegyesoktatásra, a házassággondozásra és a szülõképzésre, hanem évek óta a keresztszülõk
keresztelõ elõtti felkészítésére is nagy
hangsúlyt fektetnek. A gyermeküket megkeresztelni szándékozó szülõk között vannak, akik rendszeresen járnak gyülekezetbe, de olyanok is, akiknek nehezebb átlépni
a templom küszöbét.
– Fogadalmat tenni nagy feladat. Azt fogadják meg kereszteléskor, hogy gyermeküket úgy nevelik és neveltetik, hogy a konfirmáció alkalmával majd önként tegyen
vallást Krisztusba vetett hitérõl. Az is elõfordul, hogy valaki nem vállalja a kereszt-

2013. február 7. Bogárd és Vidéke
szülõséget, mert fél attól, hogy a fogadalmat nem tudja megtartani. A keresztelésre
való felkészítés során sokat beszélgetünk a
családdal. Végigbeszéljük életútjukat, a
szülõi mintákat, amiket hoznak, beszélgetünk arról, hogy számukra mit jelent a hit,
és mindig mesélünk arról, hogy mit jelent
hitben nevelni egy gyermeket, hogyan tudják megtartani fogadalmukat. Mivel azonban a felkészítõ beszélgetések után is sokszor bizonytalansággal találkozunk, szükségét éreztük, hogy olyan képzést szervezzünk, ami a hit átadásának gyakorlati lehetõségeirõl szól – számolt be a keresztszülõkkel kapcsolatot tartó lelkész.

Férfiakhoz is szólnak
– Szeretnénk, ha az iskola programmá alakulna, és további elõadásokra invitálhatnánk a gyülekezeti tagokat és az érdeklõdõket. Bár a legtöbb gyülekezetben nehezen kapcsolhatók be az apák, a férfiak a közösség életébe, a nagyszámú érdeklõdõ annak a jele, hogy õket is érzékenyen érinti a
gyermekek hitre nevelésének kérdése –
tette hozzá Siba-Rohn Hilda.

Felvont sorompók
– Akik nem keresztyén közegben nevelkedtek, mégis fontosnak tartják, hogy a
gyermekük, keresztgyermekük tartozzon
valamelyik gyülekezethez, azokat is szeretettel fogadjuk, és lehetõségeket kínálunk
nekik arra, hogy bekapcsolódhassanak a
közösségi életbe. Nem engedjük le a sorompókat, ha a szülõk vagy a keresztszülõk
nem gyakorolják a hitüket; mindig mindenkivel egyénileg beszélgetünk, és próbálunk segíteni, hogy a gyermek hitre nevelése ne szakadjon félbe – magyarázta a lelkipásztor.
Elõfordul persze, hogy néhányan elmaradoznak, ezért a keresztelõ után a kapcsolattartó lelkészek meglátogatják a családokat, de rendszeresen tartanak baba–mama
kört, családos hittant, kézmûves-foglalkozást és meditatív kismamatornát is, ahol a
magzatért és az édesanyáért imádkoznak.
Többen ezeknek az alkalmaknak a rendszeres látogatásával kapcsolódtak be a közösség véráramába.
– Ha a családok nyitottak a közeledésünkre, akkor szívesen segítünk, ha elzárkóznak, nem erõszakoskodunk. Elõfordulhat,
hogy ha érzékenyebb szakaszba lép az életük, nyitottá válnak. A krízisbe jutott családoknak, az egyedülálló szülõknek felajánljuk a segítségünket. Ha nem gyülekezeti
taggá akarjuk formálni õket, hanem a szükségben melléjük szegõdünk, jó szájízzel
gondolnak ránk. Amikor pedig megismerkednek más családokkal és anyukákkal,
miután átlépték az idegen rendszer küszöbét, könnyebben jönnek másodszor, harmadszor, késõbb akár vasárnapi istentiszteletre is – tette hozzá a lelkész.
Nehéz helyzetek, rázós kérdések a vallásos
nevelésben – ezzel a címmel tartották meg
a keresztszülõk iskolájának idei második
elõadását január 27-én a budai református
gyülekezetben. Az elõadásról és a gyülekezetrõl itt tudhat meg többet:
gyulekezet.hu/kereszt-szulok-iskolaja/.
Jakus Ágnes
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LAPSZEMLE
1913. február 2.
A város javát munkáló gondolatok közül
kiemelkedik az a konkrét javaslat, mely a
lap elsõ oldalán tûnik fel: „Miként oldható
meg a járda és utak kérdése?” Érdeme,
hogy az S. K. monogrammal publikáló
mérnök általánosságok helyett alapos számításokat vetett papírra.
„Megmozdult már Sárbogárd község lakossága is és végre belátta, hogy mégis csak
szükséges már valamit tennie a gyalogjárók
és kocsi utak rendbe hozása miatt. Olyan ember, azt hiszem, egy sincs, aki szívesebben ne
járna jól épített gyalogjárón és olyan gazda
sem akad, aki szívesebben nem járna köves
úton, mint tengelyig érõ sárban. Csak egy
kellemetlenségtõl fél a lakosok egy része,
attól, hogy az utak és gyalogjárók kiépítése
pénzbe kerül, már pedig fizetni senki sem szeret. Ez a költség azonban nem olyan nagy,
hogy azt a községnek legtakarékosabb polgára is a legnyugodtabb lélekkel meg nem szavazhatná és ezt az alábbiakban ki is fogom
mutatni. Több évi tapasztalatom alapján legjobbnak találom a gyalogjárók építését
betonból készíteni. Ugyanis a betont oly
szilárdnak csinálhatom, amilyennek akarom, nem síkos. Könnyen tisztán tartható és
kopása oly csekély, hogy egy jól készített
betonjárda még a kocsibejáróknál is 50-60
esztendeig minden javítás nélkül eltart, így
tehát csak egyszer igényel nagyobb befektetést, azután fenntartásról nem kell gondoskodni, nem úgy, mint a téglajárda, amely
mindig sáros és néhány év alatt tönkremegy.
Egy négyzetméter betonjárda 6 kor. 50 fillérbe
kerül. Ha most figyelembe vesszük, hogy
Sárbogárd utczáit ilyen járdával látnók el,
még pedig a legforgalmasabb utczákat 1.2
mtr. szélességû gyalogjáróval tervezve a következõ költségek merülnének fel. Legsürgõsebb volna a fõutcának (Andrássy útnak)
a kiépítése még pedig az utca mindkét oldalán a vasúttól le a nagy malomig, ezen utcának hossza 2000 mtr. vagyis mindkét oldalt
véve az összes járdahossz 4000 mtrt tesz ki. A
járdát 1.2 mtr. szélesnek véve a kiépítendõ
betonjárda 4800 négyzetmétert lenne. Kiépítendõ volna még a piactól a postáig egyik oldalon, továbbá a szolgabírósági hivatalhoz
vezetõ utca szintén az egyik oldalon és a
templomokhoz vivõ utca a ref. templomig
szintén az egyik oldalon. Ezen utcáknak
hossza összesen 800 mtrt tesz ki. Itt is 20 mtr.
széles gyalogjárdát tervezve az építendõ
betonjárda 960 négyzetmétert tesz ki, vagyis
Sárbogárd legfõbb négy utcájának járdája
összesen 4800-szor 960 – 5760 négyzetmtr.
Négyzetméterenként 6 kor. 50 fillért számítva
5760-szor – 37440 koronába kerülne egy oly
járda, a melyre 50-60 esztendeig a községnek
semmiféle kiadása sem volna. A többi
utcákat is lehetne egy keskenyebb járdával
ellátni, keskenyebb járda folyóméterenként
kevesebbe kerül. Mellékutcában elegendõ
volna 80 centiméter széles, esetleg 1 mtr.
széles járda is. Hogy mely utcák volnának a
tervbe felveendõk, azt a képviselõ testület
állapítaná meg. (…)”

A matematikai szöveges feladatnak is beillõ számítások alatt egy visszaemlékezést talál az olvasó. Prepaliczayné Korponay
Aranka, a mára már jobbára elfeledett, de
a 19. században népszerû költõnek számító
Komócsy József (1836–1894 ) élettörténetét és vele való találkozását idézi fel. Nevezett író a Petõfi Társaság alapítója és egyben alelnöke is volt.
„Fiatal leány voltam, mikor Komócsy Józsefet ismertem. Bátyja Sárbogárdon lakott,
és nejével jó barátságban levén, engem kértek
fel keresztanyának. A keresztapja Komócsy
József volt.
Soha nem feledem el, mikor a kis Endrét a
keresztvízre tartottuk. A gyermek majdnem
nagyobb volt a keresztanyjánál és a keresztapának is jól meg kellett fognia, hogy a több
hónapos gyermek, ki ne ugorjon a kezünkbõl.
Ugyanis a keresztapa külföldre utazott és
elõbb nem jöhetett. Büszkeség dagasztotta a
szívemet, hogy ilyen megtisztelõ tisztségre
megválasztanám és hogy a 60-as évek kedvelt
poétája, a legnépszerûbb magyar írók egyike
volt a komapárom. Akkor jelent meg
Komócsynak egy költeményfüzete és abból
egy díszpéldányt nekem is elhozott, az
arczképével díszítve. Hányszor volt ez a költeményfüzet a párnám alá eldugva! Esténként
olvastam belõle, mert az ifjú leánykának a fiatal költõ volt az eszményképe. (…)”
Tovább böngészve az újságot az izraelita
„Szent-egylet” lakomájáról szóló hírre
bukkanunk. Magáról az egyesületrõl a következõ áll a Sárbogárd története c. kötetben: „Az egylet célja részben karitatív jellegû
volt: ezek között a szegény sorsú izraelita lakosok támogatása, azok temetésének rendezése szerepelt. A másik cél az õsi hagyományok ápolása volt, mint például a sírkertek
megóvása, sírkövek megmentése, elhalt személyek tiszteletére imák elvégzése. A tagok
közé csak férfi hitközségi tagokat vettek fel,
azokat is 24. évük betöltése után. A tagdíjak
évente 2 koronát tettek ki. Vagyoni helyzetüktõl függõen fizették a tagok a felvételi díjat,
amely 30-150 korona közötti összeg volt, de
13-24 év közötti férfiaknak is fizetni kellett.
Ez volt a várományosok tagdíja. Az egylet a
szegény sorsú betegeknek gyógyszerrõl és orvosi ellátásáról gondoskodott. Persze az egylet gondoskodott azokról a szegény sorsú
betegekrõl is, akik nem voltak egyleti tagok.
Halál beálltán az egylet elnöke két egyleti taggal jelen volt, akik a szükséges imákat el-

végezték, majd a temetésig az õrzésrõl gondoskodtak. A temetésen 10 egyleti tagnak kellett jelen lenni. Az egylet gondoskodott a sírkõállításról. Az egyletet elnök, alelnök, gondnok, pénztáros és 5 választmányi tag irányította, õket elöljáróknak nevezték, akik testületet alkotva elöljárósági gyûléseket tartottak.
A tagság régi szokás szerint minden harmadik évben chevralakomát tartott. Erre azonban egyleti vagyont nem fordítottak.”
S íme a cikk:
„A sárbogárdi izr. hitközség kebelén több
mint 120 éve fennálló „Szent-egylet” (Chewra-Kadischa) régi hagyományaihoz híven f.
év 4-én a „Korona” szálló nagytermében nagy
társas vacsorát rendez. Környékünk hasonló
célú egyletei, köztük a czeczei, alapi, sárkeresztúri stb. a társas vacsorán testületileg fognak részt venni. A társas vacsorát kegyeletes
kirándulás elõzi meg azok sírjaihoz, kik az
egylet létesítése és fejlesztése körül érdemeket
szereztek. A temetõbe vonulásra a hitközség
tanácstermében fél 4 órakor gyülekeznek a
hívõk, honnan testületileg vonulnak fel. A temetõben a halottak lelki üdvéért istentisztelet
lesz. A vacsora este 2 8 órakor veszi kezdetét.
A társas vacsora iránt, melyhez hasonló
ezelõtt 18 évvel volt, a zsidóság körében igen
nagy az érdeklõdés és eddigelé mintegy 100an jegyeztették magukat elõ. A vacsorát minden valószínûség szerint táncz fogja követni.”
Érdemes idekapcsolni az egy héttel késõbbi lapszám beszámolóját a megtartott rendezvényrõl: „(…) A vacsora elõtt Lõvy
Ignácz fõrabbi áldásban részesítette a megjelenteket. Vacsora közben dr. Öszterreicher
Gyula indítványozta, hogy az ünnep emlékét
azzal örökítsék meg, hogy a „Szent-egylet”
czéljára egy halottszállító kocsi beszerzésére
adakozzanak. Az eszme általános helyesléssel találkozott, nyomban megindult az
adakozás, mely 715 koronát eredményezett.
A vallásos jellegû ünnepély dr. Ábrahámsohn
Ármin magas szárnyalású beszédével ért
véget. Ezután a fiatalság mulattatására táncz
kezdõdött, mely kivilágos kivirradtig tartott.
A vacsora elõkészítésében Alpern Gyuláné,
dr. Ábrahámsohn Árminné, Jelliniek Ferencné, Kánicz Józsefné és Freihreich Adolfné fáradoztak, kik a legmagasabb szakácsmûvészettel tüntették ki magukat.”
(-b -n)
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NAGYMAMA RECEPTJEI
VARIÁCIÓK BRASSÓIRA
Csirkemájas brassói
Hozzávalók (6 fõre): 0,5 kg szûzpecsenye, 0,5 kg csirkemáj, 2 fej lilahagyma, 1 fej fokhagyma, 3 ek frissen reszelt gyömbér, 3 ek szójaszósz, bors, olaj, pirospaprika, 1 db citrom, 1 kg hasábburgonya.
A szûzpecsenyét megmossuk és vékony csíkokra vágjuk. Egy nagy serpenyõben megsütjük, hagyjuk, hogy saját levét elfõve jó puhára párolódjon.
Amikor a hús kész, hozzáadjuk a nagyobb darabokra vágott csirkemájat,
mert úgyis hamar megpuhul. Rátesszük a nagyobb kockákra vágott lilahagymát, a zúzott fokhagymát, a frissen reszelt gyömbért és a szójaszószt.
Elég sós a szójaszósztól, ezért nem teszünk bele sót; megborsozzuk. Kisütjük a hasábburgonyát és forrón összeforgatjuk. Tálaláskor meglocsoljuk
egy pici frissen csavart citromlével.

Brassói aprópecsenye borsóval
Hozzávalók: 10 dkg füstölt szalonna, 20 dkg hagyma, 1 kg sertéscomb, 1 kk õrölt majoránna, 80 dkg zöldborsó, ha tisztított, akkor 40
dkg, 1 cs petrezselyemzöld (apróra vágva), 1 db hegyes paprika (kis
kockára vágva), fokhagyma (ízlés szerint), olaj, só, bors, krumpli
(tetszés szerint).
A húst leöblítjük és szárazra töröljük. Tetszés szerint feldaraboljuk, vékony
csíkokra, vagy éppen apró kockára. A szalonnát gyufaszálra vágjuk. A
hagymát felkarikázzuk, és a fokhagymát vékony szeletekre daraboljuk. A
szalonnát zsírjára sütjük (vigyázzunk, nehogy megégjen), rátesszük a vöröshagymát és a fokhagymát. Kicsit sózzuk és fedõ alatt megpároljuk. Rárakjuk a húst, és 2-3 percig erõs lángon pirítjuk. Megszórjuk a majoránnával és erõteljesen borsozzuk. (Ha nem akarjuk nagyon felnõttesre, akkor
csak kicsit borsozzuk.) Lassú tûzön puhára pároljuk, ha elfogyna a leve, akkor vízzel, vagy alaplével pótoljuk. Miközben a hús fõ, addig a borsót enyhén sós vízben puhára fõzzük. A krumplit megpucoljuk, felkockázzuk.
Aranybarnára sütjük, és kicsit sózzuk. A húst zsírjára sütjük, és ha kell,
még ízesítjük. Mielõtt teljesen kész, még tehetünk rá zúzott fokhagymát. A
borsót lecsepegtetjük, és hozzáadjuk a húshoz a petrezselyemzölddel
együtt. Tálalásnál megszórjuk a pirospaprikával.

Tartármártásos rakott brassói
Hozzávalók: 50 dkg sertéshús, 1 cs spagetti, 1 fej vöröshagyma, só,
bors, majoránna, reszelt sajt a tetejére; a tartármártáshoz: 1 nagy
tejföl, 2 ek majonéz, só, 1 tk mustár, 1 mk kristálycukor, kevés citromlé.
A brassóit majoránnásan a szokott módon elkészítjük. Egy csomag spagettit sós vízben kifõzünk. A tepsi aljára tesszük az egyik felét, majd a kész
brassóit. A húst beborítjuk a spagetti másik felével. Elkészítjük a tartármártást, és nyakon öntjük vele a tésztás húst. A tetejére sajtot reszelünk.

Brassói rakott káposzta
Hozzávalók: 80 dkg fehér káposzta, 2 kicsi alma, 40 dkg lilakáposzta,
3 kisebb hagyma, étolaj, 50 dkg darált hús, 10 dkg füstölt szalonna, 20
dkg csirkemáj (elhagyható), 15 dkg rizs, 1 tojás, 2 dl tejföl, só, bors,
cukor, pirospaprika, fél kk õrölt köménymag.
Az egyik felaprított hagymát az olajban megpirítjuk a vékony laskára vágott fehérkáposztával, beleszórjuk a köményt, sózzuk és puhára pároljuk
(félidõben vékonyan beleszeleteljük a meghámozott almát). Ugyanígy járunk el a lilakáposztával egy másik edényben, de ahhoz sót és kevés cukrot
teszünk pároláskor. Olajon megpirítjuk a harmadik fej apróra vágott hagymát, hozzáadjuk a darált húst, a pirospaprikát, és pörköltalapként megfõzzük. A rizst olajon megfuttatjuk a felkockázott szalonnával, majd ugyanannyi alapleves vízben (leveskockával ízesített vízben) megfõzzük, vagy
párolóban megpároljuk. Ha szeretjük, az apróra vágott, olajon megpirított
májat a kész rizshez keverjük. Egy kimargarinozott tepsibe tesszük a rétegeket: a fehérkáposzta fele, rizs, majd hús és lilakáposzta, ismét rizs, hús,
majd a fehérkáposzta másik fele. A tojást kikeverjük a tejföllel, sózzuk, borsozzuk, és leöntjük a rakottast. Forró sütõben 50 percig sütjük.

2013. február 7. Bogárd és Vidéke

A PUSZTÁBA
KIÁLTOTT SZAVAKRÓL
A Bibliában vannak döbbenetes mondatok. Azt hiszem, a világon
elhangzott szörnyû mondatok közül az egyik legszörnyûbb az,
hogy „por vagy, és porrá leszel”. Ezt így az arcunkba vágja. Nincs
könyörület. Lappang a szent könyvben egy mondás a pusztába
kiáltott szavakról. Megjelenik a képzeletben egy magános ember
azon a véghetetlen keleti pusztán. Közel és távol egyetlen más
emberi lény sem található. És õ belekiáltja a szavait a sivatagi ûrbe. Átéli az egyedüllétet, megborzad tõle, a világgá kiáltja a jeleit,
bár tudja, hogy senki sem hallja õket. Nem halkan beszél, hanem
kiabál. Szörnyû kép!
A szavak társas létünk letéteményesei. Minden szó társat feltételez. Akkor van a szónak értelme, ha hallja, vagy olvassa valaki. A
szavak néha közvetlenül ömlenek a befogadók lelkébe. Petõfi
1848. március 15-én átélte a legmámorítóbb kommunikációs
helyzetet, amikor tömegek elõtt mondta el aznap többször is a
Nemzeti dalt. A nép esküre emelt kézzel vele együtt kiabálta a refrént: „A magyarok istenére esküszünk …” Kettõs boldogság, ha a
szerelmes arca kipirul egy vallomás szavainak a hatására! Öröm,
mikor a barátok, barátnõk bizalmas helyzetben elmondják egymásnak azt, amit csak akkor és csak ott lehet elmondani. Itt a szó
teljesíti a feladatát, arra használják, amire való. Ellenben Arany
János a szabadságharc leverése után ezt kérdezi a saját versétõl:
„Most árva énekem, mi vagy te?... Szó, mely kiált a pusztaságba?” A
költõ átéli a visszhangtalanságot. Megérthetjük ebbõl, hogy a világosi fegyverletétel után, a félelmetes Haynau-féle rémuralom
idején, amikor például kivégezték a tizenhárom aradi tábornokot
és másokat, Arany Jánost elfogta a Puszta rémülete. Úgy érezte, a
semmiségbe kiabál, senki nem hallja meg õt. És József Attila a
romló, világháború felé sodródó világ láttán megrendítõ szavakkal fejezi ki a visszhangtalanság élményét: „A költõ hasztalan
vonít.” Radnótinál egy elképzelt párbeszédben így faggatják a költõt: „Hát te hogy élsz? Visszhang jöhet-é szavaidra e korban?” Igen.
Ahol nincs visszhang, ott pusztaság van. Sajnos a mai tollforgatók
szavai is sokszor a pusztába vannak belekiabálva. Legalábbis õk
úgy érzik, ezt magamról tudom. Ír az írogató, szomjúhozza a
visszajelzést, de hiába.
A nagy kérdés itt az, hogy miért kiabál, aki tudja, hogy senki nem
hallja meg? Mit erõlködik? Minek koptatja a száját feleslegesen?
Na de mit tegyen? Hallgasson? Pusztuljon éhen-szomjan az a szerencsétlen ott a sivatagban? Az anyukája megtanította õt a szavakra, hát használja õket. „A remény hal meg utoljára.”
Olyan korban élünk, hogy sok a pusztába kiáltott szó. Ki hallja
meg a hatgyermekes munkanélküli vészkiáltozását? És a sok nyomorult esedezéseit, akiket rabszolgaként tartanak egy kuckóban,
megverik, ha szól? És például mi volt Nagy Imre könyörgõ szózata a nagyvilághoz 1956. november 4. hajnalán, mikor az egész ország zengett a szovjet tankágyúk dörgésétõl? Nem pusztába kiáltott szó volt? Ott akkor egy egész nép kiáltozott bele a süket világ
pusztaságába. Kaptunk amerikai segélycsomagokat, de a tankok
még sokáig itt maradtak.
L. A.

IDÕJÁRÁS
A következõ napokban marad a változékony, csapadékos idõjárás, fõként
szombaton és a jövõ hét elején többfelé csapadékkal. Pénteken átmenetileg felszakadozik a felhõzet, kevés napsütés is lehet, majd szombaton egyre többfelé kezdõdik havazás, melyet keleten, délkeleten napközben havas
esõ, fagyott esõ is felválthat. Vasárnap borongós idõre van kilátás, majd
hétfõn újra nedvesebb léghullámok érkeznek térségünkbe, és ismét többfelé lehet eleinte havazás, majd egyre inkább havas esõ, esõ valószínû. A hétvégén és a hét elején a sok felhõ ellenére fõként a hóval borított tájakon
igen hideg lesz, de napközben gyorsan enyhül majd a levegõ. Eleinte élénk,
olykor erõs lesz az északnyugati légmozgás, majd fokozatosan gyengül a
szél.
www.metnet.hu
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Könyvajánló

PI ÉLETE
Pi Patel különös fiú. Egyesek szerint (közéjük tartoznak a szülei is) bogaras. Tizenhat évesen elhatározza, hogy nemcsak hindu akar lenni (születésénél fogva az), hanem keresztény és muszlim is.
És keresztül is viszi az akaratát: megkeresztelkedik és beszerez egy imaszõnyeget.
Hõsünknek már a neve is furcsa: keresztnevét –
Piscine Molitor – egy párizsi uszodáról kapta. Iskolatársai persze Pisisnek csúfolják, mire õ lerövidíti a nevét, és a gyengébbek kedvéért felírja a
táblára: Pi=3,14.
Az is furcsa, hogy egy állatkertben lakik Pondicherry városában, amelynek apja a tulajdonosa és vezetõje. És éppen itt kezdõdnek a bajok: az
állatkert nem jövedelmezõ – a család úgy dönt,
hogy eladja az állományt, s átköltöznek Kanadába. Az Észak-Amerikába szánt példányok egy része velük utazik a Cimcum nevû teherhajón. A
hajó egy éjszaka valahol a Csendes-óceán kellõs
közepén elsüllyed. Az egyetlen túlélõ Pi Patel, valamint egy mentõcsónak-rakományra való állat:
egy zebra, egy orangután, egy hiéna és egy bengáli tigris.
Kezdetét veszi a jámbor, vallásos és vegetáriánus Pi több mint kétszáz napos hányódása a végtelen vizeken. Vajon mennyi és miféle leleményességre van szükség ahhoz, hogy egy kamasz
gyerek meg egy két és fél mázsás tigris kialakítson valamiféle békés egymás mellett élést? S ha
ez sikerül is, honnan és hogyan szereznek ételt.
italt ilyen hosszú idõn át? Egyáltalán: mivel telhet
ilyen hosszú idõ a végtelen, de korántsem kihalt
tengeren?

Milyen kalandok, milyen élmények várnak rájuk?
Meg lehet-e úszni ép ésszel az ilyesmit?
A Spanyolországban született, Kanadában élõ
Yann Martel egy csapásra világhírû lett ezzel a lebilincselõen izgalmas és fájdalmasan szép
könyvvel. Megkapta érte a Booker-díjat, rengeteg nyelvre lefordították, és állandó szereplõje a
bestsellerlistáknak.
A regénybõl az Oscar-díjas Ang Lee háromdimenziós filmet forgatott, amelyet 2012 decemberétõl játszanak a hazai mozik.

KÖZÖSSÉG / AJÁNLÓ
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mint bizonyára minden kedves olvasó értesült róla, a múlt héten, január 26. napján Sárbogárd város mûvelõdési központjában egy igazán fület és szemet gyönyörködtetõ elõadásra került sor. Ezen mûsor házigazdája és szervezõje a Csókavirág Népi Együttes
volt. A rendezvényen sokan élvezhették a népzene és népi játékok színvonalas fergetegének felvonulását, s szívükbe zárhattak egy cseppet az együttesek életébõl.
Mindazonáltal azt már kevesebben tudhatják, hogy hány és hány verejtékcsepp, mosolygós és szigorú tekintet, kedves és dorgáló szózat járult hozzá e pompás sikerhez. A pihenést és komótosságot teljes mértékben mellõzõ felkészülés mind idõben, mind minõségben erõn felüli
teljesítmény volt a fellépõk részérõl.
A tömérdek pozitív és dicséretnek hangot adó
visszajelzés nagy örömmel töltik el együttesünk szívét, mely lassan két és fél éve törekszik a legjobbat
adni a kedves közönségnek. Ezeket a köszöntéseket
azonban szinte kivétel nélkül kötelességünk továbbítani az együttes vezetõje felé, hiszen szüntelen lelkesedéssel és odaadással dolgozik a jövõ építésén.
Ezen formában is köszönjük Iker Józsefné (Györgyi) színvonalas munkáját, mellyel a közösség és a
város életét is jobbítja. Jó egészséget, további szép
sikereket és nem utolsósorban sok kitartást kívánunk!
Sárréti Csókavirág Népi Együttes

Karácsony a hajléktalanszállón
Bár már elmúlt a karácsony, és mindenki
készül a farsangra, de bátorkodtam megfogalmazni alábbi levelemet.
Az elmúlt év karácsonyán sem feledkeztek
meg Sárbogárdon a hajléktalan emberekrõl. Kellemes légkörben és hangulatban
igyekeztünk karácsonyi ünnepséget rendezni a hajléktalan-intézményben, melyre
az intézmény igazgatójának, vezetõjének
segítségével igyekeztem önkéntes munkámmal készülni a hajléktalan emberekkel.
Az adventi díszek elkészítése után szépen
kidekorálták a lakók a saját kezükkel készített karácsonyi díszekkel a szálló épületét, mûsorral is készültünk, verset tanultak, igyekeztek szebbé varázsolni a karácsonyt. Az ünnepségre eljött dr. Horváthné Lang Erika, az intézmény igazgatója, megtisztelt bennünket az evangélikus
lelkész is, aki énekkel és közös imádsággal
járult hozzá ünnepségünkhöz.
Nagyon sok segítséget kaptunk sárbogárdi
vállalkozóktól, székesfehérvári cukrászdáktól és Sárbogárd város polgármesterétõl. Az anyagi támogatásból karácsonyi
élelmiszercsomagokat készítettünk a lakóknak.

Szeretnék köszönetet mondani azon embertársaimnak, akik segítették önkéntes
munkámat adományaikkal. A Fõtéri cukrászda vezetõje egy nagy tálca süteménnyel járult hozzá ünnepségünkhöz, a
Domján pékség és cukrászda tulajdonosa
kenyérrel, az OTP-nél lévõ Fornetti pékség tulajdonosa üdítõitallal segített nekem. Köszönöm a székesfehérvári házirétes-bolt tulajdonosának az 50 darab rétest,
az Aranyalma cukrászda 15 darab
bejgliadományát, és köszönet minden sárbogárdi vállalkozónak, akik mákos és diós
kaláccsal járultak hozzá a karácsonyunkhoz. Végül, de nem utolsósorban a sárbogárdi SPAR üzlet dolgozóinak, köztük is
Csatáryné Verának köszönöm a segítséget, hiszen õk saját költségükre 18 darab
élelmiszercsomagot állítottak össze a lakóinknak.
Számomra szép emlék marad az intézmény karácsonyának megszervezése. Köszönöm dr. Horváthné Lang Erikának és
Rozgonyiné Áginak a támogatását, és
hogy lehetõséget kaphattam az intézményben önkéntesként dolgozni.
„Marcsi”
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Február 9., 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 12.35 Történetek a
nagyvilágból 13.05 A zene összeköt 13.30 Meztelen diplomata 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 22.15 Van az a
pénz, ami megbolondít 23.55 Karácsonyi rémálom 1.20 MüpArt – Snétberger –
New Generation
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Asztroshow
11.30 XX. század – A legendák velünk élnek 12.00 Házon kívül 12.30 Autómánia
13.10 FTC-PLER Budapest–Grundfos Tatabánya férfi kézilabda-mérkõzés 15.00
A zöld íjász 16.05 Ágyúgolyófutam 2. 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Hazárd megye lordjai 21.35 Deja vu 0.00 A jeti visszatér 2.00 Kaméleon
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.25 Astro-világ 11.30 Babavilág
12.00 Herkules: Légy ördög! 13.00 Psych – Dilis detektívek 14.00 Autóguru
14.30 Monk – Flúgos nyomozó 15.30 Célkeresztben 16.30 Kettõs ügynök 17.30
Irigy Hónaljmirigy-show 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Pókember 21.50
Kémjátszma 0.15 A kártyás, a csaj meg a mesterlövész 2.00 Astro-világ 3.00
Kalandjárat
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 18.05 130 év, 130 dal 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 21.50 Zene 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 10., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.05 „Ezt cselekedjétek az én
emlékezetemre” 10.15 A sokszínû vallás 10.30 Evangélikus magazin 10.55 Baptista ifjúsági mûsor 11.05 Mai hitvallások 11.30 Tessedik Sámuel, a szarvasi
evangélikus lelkész 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35 A Csendes-óceán 13.30
TS – Sport 7 14.00 Kortárs 14.30 Én a tied, pénz a mienk 15.55 Határtalan zene
18.05 Elcserélt lányok 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Retró kabaré 21.10 Millió dolláros bébi 23.20 Két szeretõ 1.10 MüpArt Classic
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.35
Teleshop 11.30 Gasztrotúra 11.55 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.35 Havazin 13.10 Tuti gimi 14.10 Annapolis – Ahol a hõsök születnek 16.15
Lelkipásztor-kutya 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Valentin-nap 22.30 Kommandó 0.20 Portré 0.50 Kaméleon 1.50 Cobra 11
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.05 Astro-világ 11.00 Egészségmánia 11.30 Stahl konyhája 12.00 Több mint testõr 12.30 13-as raktár 13.25
Zsaruvér 14.20 Hawaii Five-0 15.10 Pókember 17.30 Lángoló Chicago 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 S.O.S. Love – Az egymillió dolláros megbízás 22.05 Halálosabb iramban 0.10 A mandzsúriai jelölt 2.20 Astro-világ 3.20 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 Római katolikus szentmise
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 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 11., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 11.30 Napirend elõtt 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.25 Magyarlakta vidékek krónikája 14.20 Ízõrzõk 14.55 Humoróra 15.45 Boston Legal – jogi játszmák 16.30 Acu hercegnõ 17.15 Jövõ-Idõben 17.20 Híradó 17.30 A szenvedélyek
lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hacktion újratöltve 21.10 Kékfény 22.05 Az Este 22.40 Kortárs 23.10 Aranymetszés 0.05
Híradó 0.20 Acu hercegnõ 1.05 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 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz Plusz 13.35 Gálvölgyi-show 14.40 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.25 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30
Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25
Csont nélkül 22.30 A fõnök 23.35 A hatalom hálójában 0.30 Reflektor 0.50 A
Terminátor – Sarah Connor krónikái
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi
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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
23.30 A médium 0.25 Update konyha 0.30 Tények 1.05 Astro-világ 2.05 A félelem országútján 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 13.30 Az evangélikus
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 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Kabarématiné 0.10 Éjszaka

Február 12., KEDD
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 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Kékfény 14.20 Fejjel a fajnak
14.30 Ízõrzõk 15.00 Nevetni kell, ennyi az egész 15.55 Boston Legal – jogi játszmák 16.40 Acu hercegnõ 17.25 Híradó 17.30 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex
felügyelõ 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
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 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.25 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 A mentalista 22.25 A Grace klinika 23.30 XXI. század – A legendák velünk
élnek 0.00 Reflektor 0.20 Ments meg!
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-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 Hollywoodi
õrjárat 23.50 Hõsök 0.45 Update Konyha 0.50 Tények 1.25 Astro-világ 2.25 A
rózsa énekei 4.10 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 13.30 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 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 13., 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 14.15 Öveges
33 14.30 Ízõrzõk 15.05 Humoróra 16.00 Boston Legal – jogi játszmák 16.45 Acu
hercegnõ 17.30 Jövõ-Idõben 17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35
Rex felügyelõ 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 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 12.50 Reflektor 13.05 Trendmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.25 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 Szulejmán 22.30 Házon kívül 23.05 Góóól! 1.25 Reflektor
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-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 Astro-világ 2.20 Kettõn
áll a vásár 4.00 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 13.30 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 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 14., 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 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 A Kennedy
család 14.10 Öveges 33 14.25 Ízõrzõk 14.55 Beugró 15.50 Boston Legal – jogi
játszmák 16.35 Acu hercegnõ 17.20 Szerencsehíradó 17.35 Híradó 17.40 A
szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Fábry 21.35 Munkaügyek – Irreality show 22.05 Az Este 22.40 Nemzeti nagyvizit 23.10 Barangolások öt kontinensen 23.40 Híradó 23.55 Acu hercegnõ 0.40
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 12.50 Reflektor 13.05 Havazin 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35
Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.25 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30
Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Die
Hard 3. – Az élet mindig drága 0.00 Totál szívás 1.05 Reflektor 1.20 Infománia
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 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
Ilyen a formám 23.40 Grimm 0.35 Update Konyha 0.40 Tények 1.15 Astro-világ
2.15 Ilyen a formám 4.00 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 13.30 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 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 15., PÉNTEK
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 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Gasztroangyal 14.20 Fejjel a fajnak 14.25
Ízõrzõk 15.00 Humoróra 15.55 Boston Legal – jogi játszmák 16.45 Acu hercegnõ
17.30 Jövõ-Idõben 17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Igazából szerelem 22.30 Az Este
23.00 Négy pasi meg egy seprû 0.45 Híradó 0.55 Acu hercegnõ 1.40
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 12.50 Reflektor 13.05 Autómánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.25 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 A zöld íjász 22.25 Gyilkos elmék 23.25 Az egység 0.30 Reflektor 0.45
Gasztrotúra 1.10 Autómánia
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-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 I.Q. – A
szerelem relatív 23.25 Kettõs ügynök 0.20 Update Konyha 0.25 Tények 1.00
Astro-világ 2.00 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 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház 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 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 8., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Lázár Attila: Ige zenében, szóban (ism.
75p), Orgonakoncert Alapon (ism. 70p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Néptánctalálkozó (~120p), Interjú Hargitai Enikõvel (~20p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Február 9., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 Lapszemle 14.00 Néptánctalálkozó (~120p), Interjú Hargitai Enikõvel (~20p) 18.00 Lapszemle 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 Lapszemle
Február 10., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Néptánctalálkozó (~120p), Interjú
Hargitai Enikõvel (~20p) 13.00 Heti híradó 14.00 Disznóvágás a borbarátokkal (30p), A szõlõ védelme (60p), Az utolsó szó jogán – Portré dr. Béres
Józsefrõl II. rész (ism. 126p) 18.00 Heti híradó 19.00 Istentisztelet Szent
István ünnepén 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 11., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Istentisztelet Szent István ünnepén
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 A Violin zeneiskola évzáró koncertje
Sárszenmiklóson (ism. 30p) és Sárbogárdon (ism. 60p), Sárbogárdi kórusok karácsonyi koncertje (ism. 116p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 12., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 III. Tánckavalkád (ism. 140p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 13., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 A Violin zeneiskola évzáró koncertje Sárszenmiklóson (ism. 30p) és Sárbogárdon (ism. 60p), Sárbogárdi kórusok karácsonyi koncertje (ism. 116p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle
élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés (2x40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 14., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Istentisztelet Szent István ünnepén 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
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790
2

35 m -es lakás,
Sárbogárd központjában.
(K&H bank-épületében) ELADÓ.
06 30 643 1552
SÁRBOGÁRDON,
a Penny melletti ÜZLETHELYISÉG
HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ.
06 30 9369427

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
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

Az M6-os autópályán Dunaújvárosnál, az OMV
töltõállomás, nõi munkatársakat keres. Érdeklõdni: 10-17 óráig. 06 (30) 385 0414, 06 (30)
505 6561
300 literes hûtõláda eladó 8.000 Ft-ért. 06 (30)
384 0228 (3557045)
Városközponti háromszobás elsõ emeleti lakás, áron alul sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 994 1332, 06 (20) 419 4940 (450769)
Eladó hatfiókos fagyasztó 12.000 Ft, háromkilós
kakasok 1.800 Ft, tojás 30 Ft. 06 (30) 830 7095
(3557044)

53 nm-es sárbogárdi panellakás eladó. Ár: 3 millió Ft. Telefon: 06 (30) 4241 485

Tisztelt Partnereink!

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

BÚTORKÁRPITOZÁST, JAVÍTÁST
VÁLLALOK.
06 30 662 5375

* MÛTRÁGYA * VETÕMAGOK
* NÖVÉNYVÉDÕ SZEREK FORGALMAZÁSÁT.
Széles körû választékkal és szaktanácsadással állunk rendelkezésükre.

Sárbogárdi KÉPESLAPOK

Termékeinket finanszírozási és integrációs rendszerben,
házhoz szállítással is elérhetõvé tettük az Önök számára.

kaphatók szerkesztõségünkben
40 Ft-os áron.

TOB-KER Kft.
Sárbogárd–Pusztaegres, Ödönmajor

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

Telefon: 06 (20) 362 7366

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

a Szent István Általános Iskola
szülõi munkaközössége által rendezett

A Sárbogárd–Alsótöbörzsöki
Zengõ Óvoda
szeretettel meghívja Önöket a

JÓTÉKONYSÁGI
BÁLRA

2013. március 9-én (szombaton)
19 órától tartandó

2013. február 23-án (szombaton)

NÕNAPI
ÜNNEPSÉGRE.

2013. február 16-án 20 órától
tartandó

VALENTIN-NAPI
bálunkra.
Helyszín: Sáregres, mûvelõdési ház.
A jó hangulatról VÖRÖS JÓZSEF
gondoskodik.
Belépõdíj: 500 Ft.
Kérjük, támogassa egy kellemes est keretében egyesületünket!
Támogathatnak a bálon való megjelenéssel, belépõjegy-vásárlással, tombolatárgyak adományozásával, tombolajegy-vásárlással. Lehetõség van számlánkra való befizetéssel, illetve személyi
jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával is támogatni tevékenységünket.
Számlaszámunk: OTP Bank, Sárbogárd
11736051-20014232.
Adószámunk: 18497939-1-07.
A bevételt a településen rendezendõ
kulturális és szabadidõs programok
költségeinek biztosítására fordítjuk.
Mindenféle segítséget köszönettel fogadunk!
Sáregresért Közhasznú Egyesület

Helyszín: Szent István Általános
Iskola.
Az est programja
19.00:

kezdés;

19.30:

a Szent István Általános
Iskola tanulóinak
zenés mûsora;

20.15:

svédasztalos vacsora;

Helyszín: Patkó csárda.
Program:
18.45–19.00
19.00–19.20
19.20–19.30
19.30–19.55

21.00 órától hajnalhasadtáig zenél:
Rozgonyi Tibor;
24.00: tombolasorsolás.
(Az este folyamán a helyszínen büfé
üzemel.)
Belépõ: 2.500 Ft.
A jegyek megvásárolhatók az iskolában
és a Vénusz Kiskereskedésben Szõnyeginé Szabó Kláránál.
SZMK

érkezés;
Kasza Máté trombitál;
az ovisok mûsora;
Erlich Róbert
szintetizátorozik;
20.00
vacsora
(háromféle menübõl lehet választani a
jegyek megvásárlásakor);
21.00
tánc kifulladásig.
A zenérõl és a jó hangulatról gondoskodik: a Mi-csodabuli zenekar.
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Jegyeket 2013. március 1-jéig a rendezvény helyszínén Iker Jánosnál, valamint
Csibrik Péternél a 06 (70) 322 5593-as
telefonszámon lehet vásárolni.
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KÉK HÍREK
Elõvezették
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei január 30-án késõ este
Sárkeresztúron a Rákóczi utcában intézkedtek egy helybéli férfivel szemben. A személy nem fizette be a rá kiszabott 5.000 Ft helyszíni bírságot, ezért egy nap letöltésére a Székesfehérvári BV
Intézetbe a rendõrök elõvezették.

Áruházi tolvaj rendõrkézen
Az egyik sárbogárdi áruház üzletvezetõje tett telefonon bejelentést a rendõrségre január 30-án délután arról, hogy bolti tolvajt
tartanak vissza. A férfi 10 db csokoládét akart kivinni fizetés nélkül az üzletbõl, amikor tetten érték. A 2.990 Ft-os lopási kár így
megtérült. Amikor a rendõrök kiértek a helyszínre, a férfi ruházatának átvizsgálása során elõkerült tõle két darab 8,5 cm-es pengéjû zsebkés. Azt a rendõrök lefoglalták. Mind a lopás, mind a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz miatt megindult vele
szemben a szabálysértési eljárás.

Megkerült fiatalok
A 63-as számú fõúton, Sárbogárd külterületén a járõrök két fiatal
lányt igazoltattak január 31-én, akik az út szélén sétáltak az esti
órákban. Az intézkedés során a rendõrök megállapították a 14 és
17 éves lányról, hogy a Faddi Gyermekotthonból távoztak engedély nélkül. A lányokat meghallgatásukat követõen a
gondozóiknak átadták.

Bolti tolvaj
Sárbogárdon egy áruházba kért rendõri segítséget a biztonsági õr
január 31-én. A kiérkezõ járõröknek egy párral kellett intézkedni,
akik édességet és alkoholt próbáltak meg eltulajdonítani közel
10.000 forintértékben. A tolvaj férfit és nõt meghallgatásukat követõen szabálysértési õrizetbe vették a rendõrök.

Körözött
Székesfehérváron a Dózsa György utcában igazoltattak a járõrök
egy 31 éves sárbogárdi lakost február 5-én. Az intézkedés során a
férfirõl megállapították a rendõrök, hogy a Székesfehérvári
Rendõrkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene lopás vétség elkövetése miatt. A körözöttet elõállították a rendõrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként való kihallgatását
követõen szabadon bocsátották.
FMRFK

HARGITAI NAGYMAMA
SZAKÁCSKÖNYVEI
kaphatók a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban és
az újságot árusító boltokban!
Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft
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