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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

„Bámulok, így még
sosem láttam”
(idézet a Tárkány Mûvektõl)

Mélázva bámulom a reggeli tea közben az asztalon lévõ diós birs-
almasajt vonulatait. A szemem megáll az egyik diószem és a birs-
almasajt találkozásánál, ami templompadban imádkozó asszony
alakjává mosódik. A szobaajtón és a zuhanyzó vízpárájában ar-
cok, alakok bukkannak fel. Sztereogram, térhatású nyomat nyújt
hasonló élményt, amibõl némi bandzsítás révén bontakozik ki a
kép.

A gyermekekben nagyon erõs a képalkotás, tudtuk meg Vekerdy
Tamás elõadásán, amire a mesék, a játék, a velük való beszélgetés
különösen jó hatással van, viszont a túladagolt tévé, az elõrecso-
magolt képkínálat kiöli ezt. Aki szeret olvasni, annak éppen azért
okoz csalódást egy már elolvasott könyv filmváltozata, mert a
saját belsõ képkockáin minden más.
A mesék, az irodalmi és zenemûvek, a mûvészeti alkotások tele
vannak jelképekkel, amik a figyelõ csendben a mélyünkben rez-
dülnek, és képesek felszínre hozni egyedi valónkat, világlátásun-
kat.
Szerintem tehát nem attól kulturált valaki, ha címeket és adato-
kat sorol, hanem attól, hagyja-e az adatok mögötti tartalmat be-
ivódni és hatni.

Hargitai–Kiss Virág

„ZENG A
HIMNUSZ”

Második alkalommal rendezték meg a magyar kultúra napja al-
kalmából a Cecei Általános Iskolában Kölcsey Ferenc költemé-
nyének közös elõadását. Kicsik és nagyok együtt szavalták nemze-
ti imádságunkat, érezték át mondanivalóját, fejlesztették e nemes
költeményen keresztül magyarságtudatukat.
Reményeinek szerint a memoriter segítségével közös élményen
keresztül tanulják meg diákjaink, hogy miért ez a nap a magyar
kultúra napja, miért fontos ez minden magyar ember számára.
Kezdeményezésünkkel természetesen mi is csatlakozunk az
„Együtt szaval a nemzet!” címû országos programhoz, melynek
céljai azonosak a mi rendezvényünkével.
A szavalatról videofelvétel készült, amelyet feltöltünk a program
által biztosított felületre, így bárki számára elérhetõvé válik.

Szabóné Várady Katalin igazgatóhelyettes
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Kérdezték
Mint a heringek

A rétszilasi gyermekes szülõk és idõsek pa-
naszolják, hogy különösen a reggeli bu-
szok, amelyek Sárbogárdra, Székesfehér-
várra közlekednek, nagyon zsúfoltak.
Emiatt többször elõfordul, hogy föl se tud-
nak szállni, mert nincs hely a járaton. Kü-
lönösen nagy a zsúfoltság reggel fél nyolc
körül, amikor az iskolások, óvodások és az
orvoshoz eljutni szándékozó betegek sze-
retnének fölszállni. Rétszilason reggelen-
te egy busznyi utas várakozik. Innen nincs
iskolai, helyi járat, csak a Volán helyközi
járatait tudják igénybe venni. Az iskolá-
sok, óvodások, mivel hely nincs, mint a he-
ringek, állva utaznak. Fékezéskor dominó-
ként esnek egymásra. Csoda, hogy ebbõl
eddig még nem következett be súlyos bal-
eset.
Kérjük a polgármester urat, ha lehet, állít-
sanak be Rétszilasról is iskolai helyi jára-
tot, illetve tárgyaljanak a Volánnal, hogy
reggel több busz legyen!
Szíves intézkedését elõre is megköszön-
jük!

Rétszilasiak

Dr. Sükösd Tamás polgármester lapunk
érdeklõdésére elmondta: amint jelezték
neki a fenti problémát, azonnal telefonál-
tak a Volánnak, és levelet is küldtek, hogy
a személyszállító oldja meg, hogy a gyere-
kek felférjenek a reggeli elsõ buszra, mivel
bérletük van, és a második busszal iskola-
kezdésre nem érnek oda. A Volán nem

zárkózott el az akut probléma orvoslásá-
tól. Az önkormányzat várja a hivatalos vá-
laszt és az intézkedést.
Helyi járat beállítására nincs lehetõség,
mert a helyi buszok reggel le vannak ter-
helve.

Szerkesztõség

Miért jár a vonatmotor?
Lakossági észrevétel érkezett szerkesztõ-
ségünkhöz Cecérõl, miszerint a cecei vas-
útállomásra minden nap egy vonat érkezik
(talán a mûszakot váltó vasutasokat szállít-
ja), ott áll egész nap, folyamatosan járatva
a motort egészen addig, amíg délután el
nem megy. Utas nincs rajta. Vajon miért
járatják fölöslegesen egész nap a vonatmo-
tort?
A lakossági kérdésre a MÁV Zrt. Kom-
munikációs Igazgatóságától az alábbi vá-
laszt kaptuk:
„Az utasok által jelzett kérdést illetõen a
Dunaújvárosból Cecére 7:58-kor érkezõ
és onnan vissza 12:20-kor induló vonat
esetében történik a jelzett esemény, mely
szerint a téli idõszakban a motor többnyire
az indulási idõig is készenléti, elindított ál-
lapotban marad.
A vonat Bz motorkocsikból áll, amelyek
esetében nincs meghatározott mûszaki
elõírás arra vonatkozóan, hogy a dízelmo-
tort kötelezõen járatni kell, vagy le kell ál-
lítani. A döntést ebben az esetben a moz-
donyvezetõ hozza, aki elsõsorban az idõjá-

rás, a hideg idõ függvényében határozza
meg a motor leállítását, vagy további jára-
tását. Ennek szükségessége összetett mû-
szaki okok miatt van. A motor-alapjáratás
(hõn tartó járatás) elsõdleges célja a folya-
matos és egyenletes hõmérséklet biztosítá-
sa. Az ilyen típusú jármûvek belsõ tere
ugyanis gyorsan kihûl, majd lassan meleg-
szik fel, így az utasok és a vezetõtérben tar-
tózkodók számára is a vonat indulásáig ez
az optimális megoldás. Emellett technikai
okok is indokolják a hideg idõben a motor
további mûködtetését. Egyrészrõl a dízel-
motor súrlódó alkatrészei a hidegindítás-
nál gyorsabban kopnak, másrészrõl gyak-
rabban elõfordul a fûtõrendszer késõbbi
meghibásodása a csatlakozó elemek köté-
seinél, ha nincs optimális külsõ és belsõ hõ-
mérséklet.

Természetesen a modern, újabb típusú jár-
mûveknél nem szükséges a motor folya-
matos üzemeltetése a várakozási idõ alatt,
azonban a régebbi jármûvek egyes típusai-
nál a fentebb említett okok miatt szüksé-
ges lehet ez a megoldás.”

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Visszaléptették
Juhászt

Az egyik internetes hírportálról,
az index.hu-ról értesültünk arról,
hogy a két baloldali politikai szer-
vezõdés, az Együtt–PM és a De-
mokratikus Koalíció egymás kö-
zötti területosztása újratervezésre
került. Ennek eredményeként
Sárbogárdon az Együtt–PM lead-
ja a jelöltséget, és Juhász János
helyett Ecsõdi László, a DK jelölt-
je indul az országgyûlési képvise-
lõjelöltségért.
Érdeklõdésemre, hogy hogyan fo-
gadta visszaléptetését, Juhász Já-
nos így nyilatkozott: amikor jelöltként alkalma nyílt Bajnai Gor-
donnal egy négyszemközti beszélgetésre, azt kérte, hogy legyen
összefogás bármi áron a baloldalon. Az se baj, ha a sárbogárdi
körzet kerül átadásra a DK-nak, és õt esetleg visszaléptetik, csak
legyen összefogás. Úgyhogy nem lepte meg a döntés; az összefo-
gásra vonatkozó kívánsága teljesült.

Hargitai–Kiss Virág

Felfüggesztett
börtönt kaptak
a rendõrverõk

A január 12-ei, vasárnapi rendõr-
bántalmazás ügyének gyorsított el-
járásban zajló január 22-ei (máso-
dik) tárgyalása lapzártánk idején is
folyt még. A legutolsó pillanatban,
még a lap nyomtatása elõtt, 18 óra-
kor kihirdette a bíró az ítéletet: az
elsõ rendû vádlott hivatalos személy
elleni erõszak, valamint súlyos testi
sértés bûntettének kísérletéért 1 év
6 hónap börtönbüntetést, a másodrendû vádlott hivatalos sze-
mély elleni erõszak, valamint súlyos testi sértés bûntettének kísér-
letéért 1 év 4 hónap börtönbüntetést kapott. Mindkettõ esetben a
büntetést két évre felfüggesztette a bíró.
Az ügyész súlyosbításért fellebbezett, a vádlottak felmentést, il-
letve enyhítést kértek.
Részletes tájékoztatást jövõ héten teszünk közzé.

Hargitai–Kiss Virág

Fotó: internet
Fotó: internet
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NAPLÓ
Ez évi elsõ ülését január 17-én tartotta a sárbogárdi képviselõ-testület
tíz városatya részvételével.

Dr. Sükösd Tamás polgármester az elmúlt
idõszak történéseit sorolta fel bevezetõ-
ként: Ezentúl mindenhol az Eurest bizto-
sítja az intézményi étkeztetést. Partiképes
ajánlatot más nem tett. December 19-én
közbiztonsági egyeztetõ fórum volt a tér-
ség polgármesterei, civil szervezetei, egyéb
meghívottak bevonásával. Hogy ennek mi-
korra lehet érezni az eredményét, mikorra
sikerül megnyugtató helyzetet teremteni,
azt nem tudom, de egyetértés alakult ki ab-
ban, hogy mindenképpen szükséges vál-
toztatni. Ugyanezen a napon tartottunk
munkaerõigény-felmérést a PET-palack-
feldolgozó Globus Viridis Kft.-vel és a
munkaügyi központtal. Örömmel lehetett
látni, hogy az emberek egy része nemcsak
regisztrálni jött, hogy a késõbbi munkanél-
küli járadékot igénybe tudja venni, hanem
valóban dolgozni akar. Remélem, február
1-jével a munka is megkezdõdik. A csarno-
kot átvették, a gépek telepítése folyik, zaj-
lanak az interjúk. Ha három mûszak lesz,
akkor 24 ember lesz. A kereskedelmi igaz-
gató azt mondta, hogy 800 körüli önélet-
rajz érkezett. Azt hirdették meg, hogy mi-
nimálbér fölötti munkabérrel kezdik el a
foglalkoztatást, a szakmunkásokat kemé-
nyebb szûrõn kívánják kiválogatni, de
hosszabb távon szeretnék foglalkoztatni.
December 20-án sikerült megkötni a Fe-
jérvíz, a sáregresi, a vajtai és a sárbogárdi
önkormányzat által eladói oldalon jegyzett
szerzõdést a volt Sárrét-Víz Kht.-s házra.
Az elsõ részlet megfizetése megtörtént. A
december 20-ai szeretetkarácsonyon – az
átlagosnál nagyobb számú szponzornak
köszönhetõen – több mint 300 gyereket
tudtunk megajándékozni. A Cothec Kft., a
Vertikál Zrt., a Takarék Bank illetve a he-
lyi Takarékszövetkezet és az önkormány-
zat szponzorálta a rendezvényt. 2014 vé-
gén megkezdõdik a megyei önkormányzat
pénzek fölötti koordináló szerepe. Ezért a
közgyûlés elnöke illetve a megyei fõjegyzõ
a fejlesztési elképzelések benyújtását kér-
te tõlünk novemberben, amit e-mail-for-
dultával megküldtünk, miután a fejlesztési
elképzeléseink többé-kevésbé régóta
együtt vannak. Január 14-én a könyvtári
eszközbeszerzés átvétele történt meg.
Megtekintettük a polcokat, egyéb beren-
dezéseket. Ha minden egyéb mûszaki rész-
szel végeznek, akkor megkezdõdik a
könyvtár költözése.

Költségvetés I.

Dr. Sükösd: A 2014-es költségvetésünk a
feladat-finanszírozás jegyében zajlik. A
közoktatási feladatunk az óvodai oktatás-
ra koncentrál. Társulás mûködteti a sárbo-
gárdi Egyesített Szociális Intézményt,

ezért annak költségvetése a társulás hatás-
köre. Nálunk ez úgy szerepel, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának mek-
kora összeggel kell hozzájárulni a társulás
költségvetéséhez. A bevételi oldalon
struktúraváltás nem várható. A normatív
finanszírozáson túl a legnagyobb forrá-
sunk az iparûzési adó, ami 210 millió Ft-os
szinten került tervezésre. A gépjármûadó
40 %-a, ami itt marad, 34 millió Ft-os szin-
ten került tervezésre. A 2013-ban átalakult
rendszer kiemelt eleme a gyermekétkezte-
tés, ami az önkormányzat feladata azon in-
tézményeknél is, ahol nem vagyunk tulaj-
donosok, fenntartók, de itt találhatók a vá-
rosban. Szerkezet-átalakítási támogatás-
sal tudtuk üzemeltetni ezt a feladatunkat,
amit a jogalkotó 2014-ben a normatív fi-
nanszírozásba épít be. 2015-ig áll fönn az
az oktatásügyi kötelezettségünk, hogy kb.
107 millió Ft-os éves hozzájárulást kell fi-
zetnünk az iskolák mûködéséhez. A szoci-
ális és gyermekjóléti társuláshoz való hoz-
zájárulást, valamint a segélyeket az elõzõ
évi szinten, az útjavításokat, karbantartá-
sokat, közvilágítás-bõvítést az igényeknek
megfelelõen, de takarékosan terveztük.
Mivel három különbözõ választás is lesz az
idei évben, nagyszámú új pályázatos fej-
lesztéssel nem számolunk, hanem az áthú-
zódó pályázatainkat szeretnénk tisztessé-
gesen befejezni, mint a városközpont-re-
habilitáció vége, a TIOP-os pályázat, Az
egészséges óvodásokért, a szervezet-fej-
lesztési pályázatunk stb. Az adósságkon-
szolidáció visszalévõ üteme február végéig
befejezõdik. Még tisztázatlan a csatorna-
mû-társulat által ránk hagyott tartozás mi-
att fölvett hitel sorsa, aminek a részleteit
most is fizetjük. Óvatosságból ennek
törlesztõrészleteit inkább beterveztük a
2014-es költségvetésbe. Szeptembertõl a
gyermekétkeztetésnél az inflációs mérték-
nek megfelelõ 2,4 %-os emeléssel számo-
lunk. A köztisztviselõk illetménykiegészí-
tése összesen 5,9 millió Ft-tal terheli a
2014-es költségvetést, ha a testület elfo-
gadja. Illetménykiegészítésként középfo-
kú végzettséggel rendelkezõknél 10-20 %
adható, felsõfokú végzettséggel rendelke-
zõknél 20-30 %. A köztisztviselõi illet-
ményalap 2008 óta változatlan, azon nem
tudunk változtatni, mivel az az országgyû-
lés hatásköre, és a köztisztviselõk sorsán
most nem kíván változtatni az országgyû-
lés. A 2007 óta változatlan illetménykiegé-
szítésrõl viszont van lehetõségünk döntést
hozni. A költségvetésünk tervezett kiadási
fõösszege 1.553.527.000 Ft. A bevételek
fõösszege 1.469.527.000 Ft. A különbözet
84 millió Ft. Ennek a hiánynak két forrása

van: 4 millió Ft fejlesztési hitel, ami még
nem került lehívásra, és 80 millió Ft pénz-
maradvány. A sportcélú támogatásoknál
szükséges felnõni ahhoz a feladathoz, hogy
a TAO-s állami forrást igénybe tudják ven-
ni az egyesületek. Úgy tûnik, talán 2014
lesz az elsõ év, amikor mind a négy látvány-
sportban érintett egyesületünk igénybe
tudja venni ezt a támogatást. A szakági
szövetségek támogatására is jó esélyünk
van. Nem a játékengedélyekre vonatkozó
93 %-os támogatásra gondolok, hanem az
egyéb támogatásokra, amiket eddig is már
több egyesület igénybe tudott venni. A mû-
velõdési ház most megy elõször neki úgy a
költségvetésnek, hogy az energiaracionali-
zálás (a színháztermen kívül) megtörtént.
A mûvelõdési ház vezetõje azt mondta:
érezhetõ eltérés van a födémszigetelés, az
összes szigetelt nyílászáró és kondenzációs
kazán miatt.

Kézzelfogható
pénzmaradvány

Juhász János: Jutalom nem volt 2007 óta a
köztisztviselõknek. 2010 óta 10 illetve 20
% volt az illetménykiegészítés, én terjesz-
tettem be, csak azért tudom. De nem aka-
rok kötözködni. Örülök neki, hogy ezt elõ-
terjesztettétek, maximálisan egyetértek
vele. A szociális ágazatban a 6-11 % közti
kiegészítés kikre terjed ki?
Dr. Sükösd: A védõnõk külön kaptak, az
ESZI valamennyi dolgozójára illetve a böl-
csõdére teljes egészében kiterjed. Ez álla-
mi finanszírozású történet.
Juhász kritikaként fogalmazta meg az ál-
lammal kapcsolatban, hogy 100 milliárdos
nagyságrendekben segítettek meg egyes
településeket az adósságkonszolidáció-
ban, Sárbogárd csatornamû-társulásos hi-
telén meg görcsölnek. Kérdezte, hogy a 80
milliós pénzmaradvány mennyire valós.
Dr. Sükösd: Kézzelfoghatóan ennyi a
pénzmaradvány.
Juhász: A magam részérõl el tudom fo-
gadni a költségvetést.
Nedoba Károly: Én is egyetértek a kiegé-
szítésekkel. A Sárbogárdi Napokra meg a
sportra szánt keretet keveslem. El kellene
kezdeni kiépíteni a térfigyelõ kamerákat,
legalább a frekventált helyeken. A költség-
vetés következõ tárgyalására szeretném
kérni a gazdasági vagy a mûszaki osztályt,
hogy fektessenek le a testület elé egy gaz-
dasági tervet, mennyibe kerülne. Az nem
megoldás, hogy várunk.
Dr. Sükösd Sárbogárd Hír TV-s szereplé-
sére utalva kifejtette: Egy haszna minden-
képpen volt a mûsornak: jelentkezett egy
szervezet, aki azt állítja magáról, hogy tud
megoldást a kamerás problémára. A ka-
merák használatának az adatvédelemtõl
kezdve a személyiségi jogvédelemig sok
szabályozója van.
A polgármester hozzátette, hogy a részle-
tek ismeretében februárban a testület elé
kerülhet ez a téma.

Folytatás a következõ oldalon.
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Polgárõrök,
orvostanhallgatók

támogatása

Etelvári Zoltán: A civil szervezetek támo-
gatásába (1.150.000 Ft) beletartozik a pol-
gárõrség is?

Dr. Sükösd: Igen.

Etelvári: Akkor javaslok 2-3-500.000 Ft-ot
ide csoportosítani még, mert ha a polgár-
õrség többet járõrözik, akkor a betörõk ta-
lán nem mernek mozogni. A másik fölve-
tésem, hogy az egyetemekrõl ide kellene
csábítani ösztöndíjjal fiatal orvosokat.
Jarabin doktor úr szerint 50.000 Ft-nyi ha-
vi ösztöndíjjal ide lehetne csábítani orvo-
sokat. 5 orvossal számolva évi 5-6 millió Ft
lenne ez az ösztöndíj. Mert az orvoshiány
miatt van egy ügyelet, amivel senki sincs
megelégedve.

Macsim András: Mert nincsenek elké-
nyeztetve. Eddig el voltak a betegek ké-
nyeztetve.

Dr. Sükösd: Hogy senki nincs megeléged-
ve, azt az mondhatja, akinek van a zsebé-
ben 12.643 sárbogárdi aláírás. A szolgálta-
tóval komoly szerzõdésünk van, komoly
kötelezettségekkel mindkét oldalon. Je-
lezhetjük a problémát, de ne általánosít-
sunk. A civil szervezetek támogatásának
növelésére vonatkozó javaslatod úgy szól-
hat, hogy a keretet emeljük meg 500.000
Ft-tal, de azt nem mondhatjuk meg, hogy a
bizottság átruházott hatáskörben kinek
mennyit adjon.

Etelvári: Kértem, hogy a Bursa Hungari-
cát emeljük 1 millió Ft-ra, de elmondta a
jegyzõ asszony a bizottsági ülésen, miért
elég a 800.000 Ft.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ: Maxi-
mum 5.000 Ft adható. Az elbírálásnál újra
kellett kezdeni a számolást, mert nem tud-
ta a bizottság kitölteni a 800.000 Ft-os ke-
retösszeget, ezért felemelte minden egyes
esetben a kérelmek alapján az elbírálandó
összeget.

Etelvári: Nem lehet célarányosan támo-
gatni a polgárõröket?

Dr. Sükösd: Közpénz lévén nem.

Macsim: A nyugdíjas orvos nem fogja csak
úgy odaadni a praxisát, csak eladni. Egy fi-
atal orvosnak azonban nincs pénze meg-
venni.

Dr. Sükösd: Nem a praxis a probléma. Dr.
Jarabin Jánosnak igaza van, hogy olyat
kellene keresnünk, aki még most képzõ-
dik.

Juhász: Nem lehet meghirdetni az egyete-
meken?

Dr. Sükösd: Megvizsgáljuk, hogy lehet-e
csak orvosi egyetemistára kiírni az ösztön-
díjat. A jegyzõ asszony elsõdleges kontroll-
ja szerint lehet. Ehhez forrást szükséges
hozzárendelni. Az éves összeget járulékkal
együtt kell számolni.

Köztisztviselõk
illetménykiegészítése

Novák Kovács Zsolt: A köztisztviselõk il-
letménykiegészítéséhez lenne hozzáfûzni-
valóm: a 20 fõs kört bõvítsük ki egy kicsit, a
város valamennyi olyan köztisztviselõje és
közalkalmazottja kapjon kiegészítést, aki
nem kap idén béremelést. A keretet nem
akarom emelni.
Demeterné: A közalkalmazottak esetében
a jogszabály által meghatározott bértábla
van, tehát meg kellene jelölni a kiegészítés
formáját. 5 könyvtári dolgozóról van szó.
A megfelelõ forma némi fejtörést okozott
a jelenlévõknek, de arra jutottak, hogy feb-
ruárig, a költségvetés következõ fordulójá-
nak tárgyalásáig megkeresik a megoldást.
Etelvári a civil szervezetek támogatására
elkülönített keret 500.000 Ft-os emelésé-
nek forrásaként a városi ünnepek keretét
jelölte meg. Az orvosi ösztöndíjat hitelbõl
javasolta finanszírozni. A kamerák megvá-
sárlásába elmondása szerint többen is be-
szállnának.
Dr. Sükösd: Ennek õszintén örülök, de a
nyilvános részen mindig többen vannak,
mint amikor teljesíteni kell.
Etelvári: Huszár Gabi többször megtan-
kolta a polgárõrök autóját.
Dr. Sükösd: A polgárõrséget más, itt mû-
ködõ gazdálkodó szervezet pl. a cégautó-
adó átvállalásával évente 12 hónapra tá-
mogatja. A társadalmi szervezõdés arról
szól, hogy a polgárok összejönnek, és pró-
bálnak valamilyen tárgykörben jobbat ten-
ni, és ehhez próbálnak szerezni finanszíro-
zást is.
Nedoba kifogásolta, hogy a városi ünnepek
keretébõl akar elvenni Etelvári.
Megállapodtak a képviselõk, hogy a fen-
tebbi javaslatokhoz egyelõre nem jelölnek
meg forrást, hanem februárban térnek
vissza a finanszírozási és egyéb részletekre,
több információ ismeretében.

Fáziskésés

Ferencz Kornél távozásakor dr. Sükösd
megjegyezte: Képviselõtársunk a szokásos
mondatot mondta, hogy visszajön. A múlt-
kor, amikor ezt mondta, 3 hónap múlva
jött vissza.

Szociális temetés elodázva

A legutóbbi ülésen vita bontakozott ki a
bevezetendõ szociális temetés kapcsán.
Több képviselõ megalázónak, megkülön-
böztetõnek ítélte ezt a temetkezési formát.
Miután a sárbogárdi képviselõ-testület
többsége elfogadta az erre vonatkozó ren-
deletet, országos szinten változott a jog-
szabály. A hatálybalépés idõpontját módo-
sította az országgyûlés 2014. január 1-jérõl
2015. január 1-jére, és az év folyamán való-
színûsíthetõk még módosítások a törvény-
ben illetve a végrehajtási rendeletben.
Emiatt most a testület a szociális temetke-
zésre vonatkozó rendelkezéseket hatályon
kívül helyezte.

Nedoba hangja

Nagy Tibor: Csatát nyert az igazság, ennek
különösen örültünk a bizottságban.
Nedoba: Nem gondoltam volna, hogy a
törvényhozóig elhallik a hangom. 13-án
még nagyon küzdöttünk, 16-án már hatá-
lyon kívül helyezték. Nagyon szomorú, és
sajnállak benneteket, hogy a saját pártcsa-
ládotok és annak vezetõje, Orbán Viktor
vesztesnek nézett benneteket.
Juhász: Kihátrált mögületek.
Nedoba: Nagyon szomorú vagyok, hogy
nem tudtunk példaértékûek lenni Magyar-
országon, és nem követtünk el mulasztásos
törvénysértést. A törvényhozó belátta,
hogy olyan nagy a társadalmi ellenállás, és
választás jön, hogy ezt nem merte hatályba
léptetni. Szerintem taktikai, politikai hibát
követett el a polgármester annak idején.
Biztos vagyok benne, hogy ha akkor tudta
volna, mit hoz a jövõ, másképp szavazta-
tott volna.
Dr. Sükösd: Én megszavaznám ma is, de
jogszabályi kötelezettségeink vannak.

Bejelentések

Nagy: Szomorú híreket hallok, hogy a gye-
rekek nem fognak járni úszni. Kaptunk er-
rõl tájékoztatást?
Dr. Sükösd: A mindennapos testnevelés
keretében talán egy kicsit túlvállalás tör-
tént. Elõször nagyon tág körben indult
meg az úszásoktatás, és annak fönntartása
valóban nem megy. Maradt még valahány
gyerek, aki részt tud venni a programban.
De a tankerületi igazgatótól tudom, hogy a
hirtelen kiszélesítés gazdasági alapja nem
látszott az õ költségvetésükben. Hogy ezt
azóta meg tudták-e oldani, azt nem tudom.
Errõl rövid idõn belül be tudunk számolni.
Nagy (az orvosi ösztöndíj kapcsán): Az az
ideális rendszer, ha sárbogárdi diákot tá-
mogatunk. Lényegesen nagyobb problé-
ma, hogy nem mennek az orvosira, mert
annyira drága.
N. Kovács: Drága és nehéz.
Nagy: Országos problémáról beszélünk,
úgyhogy állami beavatkozás szükséges.
Ezt vegyük figyelembe februárban, hogy
ne legyen felesleges pénzkidobás.
Dr. Sükösd: A Csernavölgyi fõorvos úr azt
szokta mondani, hogy ha nincsen doktor,
akkor nem tud küldeni.

A rend fenntartására

Nagy: A rendõrség sajnos odáig jutott,
hogy nemcsak az állampolgárokat képtele-
nek megvédeni, hanem sajnos már magu-
kat is. Ez évtizedek rossz hozzáállásából
alakult ki. El kell gondolkozni a rendõri
vezetõknek és a politikusoknak, hogy így
nem tartható fenn a rend. Érjük el, hogy
nyomravezetõi díjat tûzzenek ki a sárbo-
gárdi betörésekkel kapcsolatban. A kame-
rarendszer néhány kamerával elindítható,
utána tetszés szerint bõvíthetõ, rendszám-
felismerõvel is. A polgárõrség, rendõrség
kezelhetné a rendszert. Nagyon fontosnak
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tartanám, hogy ebben az irányban komo-
lyan megfontoljuk, mit tehetünk. Bízom
abban, hogy elõbb-utóbb meglesznek azok
az emberek, akik ezeket a betöréseket el-
követik.
Tóth Béla köszönte a Szélsõ utca mart asz-
faltozását, a kátyúk javítását.
Dr. Sükösd: A Szélsõ utca, Homoksor vo-
natkozásában hozzá kell tenni: nem ideá-
lis, hogy télen készült el, éppen ezért meg-
állapodtunk a kivitelezõvel, hogy erre még
egy profilzárást fog csinálni tavasszal,
ugyanezzel a melegítéses technológiával.
Ha valamennyi kamionvezetõnek sikerül
az egy-, vagy maximum kétjegyû számokat
kellõképpen elsajátítani, és esetleg az
összeadás–kivonás is megy annyira, hogy a
15 kisebb, mint a 45, vagy a 40, és nem pró-
bálkozik a Szélsõ utcában forogni, akkor
ez egy tartós megoldás lehet.
Etelvári (Nedobának): Mindig a Bogárdi
Napok mellett voltam, mert a bogárdi em-
berek megérdemlik. Most is ezt mondom,
Karcsi, de ha betörnek hozzám, hozzád
vagy akárkihez, utána már nincs kedvem
ünnepelni. Próbáljuk meg fönntartani a
rendet, amiben nagyban segítenek a pol-
gárõrök. Az ünnepektõl javasoltam elven-
ni azt a pénzt, hogy ha majd rend lesz,
akkor ünnepelünk nyugodtan.

Tetanusz nélküli ügyelet,
védtelen rendõrök

A képviselõ az ügyelettel kapcsolatban egy
konkrét esetet említett: Megharapott a ku-
tya valakit, elvitték este 10 óra után az
ügyeletre, és ott nem volt tetanusz. Mivel
be voltak zárva a gyógyszertárak, el kellett
menni Fehérvárra. Macsim képviselõtár-
sam fölhatalmazott, hogy mondjam: ha
ilyen probléma van, hogy nincs gyógyszer
az ügyeleten, nyugodtan menjenek el hoz-
zájuk, és akkor adnak este is. Beszéltem a
rendõrkapitány úrral és tisztelettel meghív
bennünket, megbeszélt idõben, a nyilvá-
nosság kizárásával. Január 12-én, vasár-
nap, délután Sárbogárdon történt egy elfo-
gadhatatlan eset. Elfogadhatatlanok azok
a törvények, hogy a rendõr nem védheti
meg magát, hogy az élettõl elszakadt bírók
és ügyészek nem igazságot, hanem jogot

szolgáltatnak, hogy az antiszociális embe-
rek azt csinálnak, amit akarnak. Nekime-
hetnek a rendõrnek, hamis tanút visznek
oda, és még utóbb a rendõr lesz a hibás,
mert saját magát fejbe rúgta, leütötte.
Kapják meg a méltó büntetésüket a bûnö-
zõk, mert Bogárdon félnek az emberek.
Ha nem kapják meg, akkor nagy lovat ad-
nak alájuk, és azt csinálnak, amit akarnak.
90 %-ban egyetért velünk a kapitány úr, de
neki is parancsolnak, nem tehet olyasmit,
amit nem engednek neki. De próbálnak
mindent megtenni, amit lehet. Megy levél
mindenhova, ahova kell. Elérünk valamit.
Összefogásra kérek mindenkit. Ha nem
állunk össze, akkor a bûnözõk el fognak
bennünket taposni.
Dr. Sükösd: A vádlottak õrizetben voltak,
nem elõzetesben. Elõzetes letartóztatásu-
kat nem rendelte el a bíróság. Személy sze-
rint meg jogászként ezzel a részével én sem
értek egyet, de ettõl még ez a büntetõeljá-
rás folyik. Az ügyész nem volt az élettõl el-
szakadt, mert vádat emelt hivatalos sze-
mély elleni erõszak, súlyos testi sértés kí-
sérlete miatt, és bódítószer használatára
vonatkozó vizsgálat is zajlik. Ha valaki sza-
badlábon védekezik, az nem azt jelenti,
hogy elengedték. Azzal viszont egyetértek,
hogy a társadalom egységességére szükség
van. Ennek jó példája, hogy voltak, akik
felvállalták a tanúvallomás tételét.
Nedoba: Az ügyeletre nekem is panasz-
kodtak páran. Hogy mennyire megalapo-
zott, nem tudom. Remélem, csak egyedi
esetekrõl van szó. Amerikában nem teke-
tóriáznak, fogják és lelövik a bûnözõt. Ter-
mészetesen ez nem Amerika, ezt lehet is
érzékelni. Nem a rendõrséggel van itt a
legnagyobb probléma, hanem a politiku-
sokkal; meg van kötve a rendõrség keze.
Nem mernek intézkedni, nem tudják, mi-
kor mit tehetnek. Annak idején a rend-
õrök tudtak intézkedni, rend is volt. Egyet-
értek, hogy a polgárõrségnek adjunk
500.000 Ft-ot. Volt idõ, amikor még a
rendõrségnek is adtunk fél millió Ft-ot
benzinre. De a városi ünnepek keretébõl
elvenni nem helyes. Meg kellene alkotni a
sárbogárdi mûfüves futballpálya használa-
tának rendjét. Akik oda járnak, nem akar-
ják úgy igénybe venni, hogy ne fizessenek
érte.

Dr. Sükösd: Ahhoz, hogy tovább tudjon
üzemelni az egész sporttelep, erre az évre
is szerzõdést kell kötni az egyesülettel. Az
összes elszámolási kérdés rendezését kö-
vetõen meg tudjuk kötni az új szerzõdést.
Meg is tudtuk volna kötni az új szerzõdést,
ha a gázszolgáltatóból ki tudtuk volna kö-
zösen verni három hét alatt a kompenzáci-
ós számlát. Az egyesület elnökének ren-
delkezésre bocsátottuk a használati utasí-
tást a pályához. Készítettünk pályahaszná-
lati szabályzatot is. Az összeg vonatkozásá-
ban akkor lehet továbblépni, ha lesz üze-
meltetési szerzõdés. Kértem, hogy amed-
dig nincs üzemeltetési szerzõdés, addig
este ne használják a pályát, mert nem tu-
dom kin számon kérni a villany díját.

Átvesszük megint
a parasztozós leckét

Nedoba: A munkaügyi központhoz tegyen
ki az önkormányzat egy táblát nyíllal, hogy
ott lehet parkolni a füves területen.
A képviselõ Hargitai Lajosnak a Bogárd
és Vidéke hetilap 2014. 1-2. számában
megjelent írására reagálva ismét levezette
parasztozós képletét, hangsúlyozva: Nem
érdekel engem zsurnaliszta, polgármester,
országgyûlési képviselõ, akkor is ugyanazt
mondom még egyszer. Ha valaki megint ír,
akkor átvesszük megint a leckét.

Amerikás tárgyalás

Juhász: A bíró úr miért napolta el az ítélet-
hozatalt? Komolyabb, felkészült rendõri
erõket vár 22-ére?
Dr. Sükösd: Nem. Tudomásom szerint (de
ez nem nagyon haladja meg azt, amit a par-
lamentben folyosói pletykának szoktak
nevezni) olyan bizonyítási indítványt tet-
tek, aminek helyt tudott adni, de nem tud-
ta foganatba venni, azaz bejelentettek ta-
nút, aki nem volt ott. Egy átlagos halasztás
3-4-6 hónap. Az egyhetes halasztás olyan
„amerikás” már, ott szokták egymás utáni
napokon lepörgetni a tárgyalást.
Juhász érdeklõdött a megyének eljuttatott
területfejlesztési elképzelésekrõl.
Dr. Sükösd: Pl. a kerékpárút és minden
olyan tartozik ide, ami nem valósult meg,
és már itt döntöttünk róla. Balsay alelnök
úr ennek a koordinátora, aki nagy harcosa
a közösségi közlekedésfejlesztésnek.
Juhász: Felsorolásszerûen a következõ
testületi ülésre kaphatunk egy lapot ezek-
rõl?
Dr. Sükösd: Természetesen.

Hargitai–Kiss Virág

Munkáltatói fórum
A Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Járási Munkaügyi Hiva-
talok Járási Munkaügyi Kirendeltségei munkáltatói fórumsorozatot rendeznek a Fej-
ér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervével
együttmûködve.
A rendezvénysorozat célja a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtõ
beruházásainak támogatására kiírt pályázat bemutatása, a nõk 40 év szolgálati jogvi-
szonyának megszerzését elõsegítõ munkaerõ-piaci program ismertetése, szolgáltatá-
saink ajánlása, valamint a munkahelymegõrzõ támogatásról nyújtott tájékoztatás.
A fórum keretében a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi
Szakigazgatási Szerv igazgatója tájékoztatását is meghallgathatják.
Sárbogárdon 2014. január 27-én (hétfõn) 9–12 óráig kerül megrendezésre a munkál-
tatói fórum, melyre szeretettel várják az érdeklõdõket.
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KÉK HÍREK
Szürke ló vontatta vaskapuk

2014. január 18-án a reggeli órákban egy szolgálaton kívüli rendõr
tett bejelentést a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, miszerint a
sárbogárdi laktanyából látott kijönni három személyt egy szürke
ló vontatta lovas kocsival, melyen vasajtók vannak. A kiérkezõ
járõrök a fogatot vezetõ személyt és két utasát ellenõrzés alá von-
ták, majd bûncselekmény gyanúja miatt elõállították õket a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányságra. A helyszíni szemle során megálla-
pítást nyert, hogy a három férfi a laktanya területérõl öt darab vas-
kaput fûrészeltek le, majd tulajdonítottak el 200.000 forint érték-
ben. A három férfit gyanúsítottként hallgatták ki, melynek során
elismerték a bûncselekmény elkövetését.

A fûrészes
2014. január 18-án a délutáni órákban bejelentés érkezett, hogy a
Sárkeresztúr, Szent István utca 20. szám alatti lakatlan ingatlan
melléképületérõl ajtókat emeltek le, illetve az elválasztó fakeríté-
seket lefûrészelték és eltulajdonították a melléképület mögötti
két akácfával együtt. A bejelentõ elmondta, hogy az udvarukból
induló nyomon végigmentek, ami egy, a szomszéd utcában talál-
ható házhoz vezetett, ahol látták az eltulajdonított dolgokat szét-
fûrészelve. Értesítették a rendõrséget, majd a kiérkezõ járõrök is
elindultak a csapáson, és ekkor egy fûrésszel a kezében velük
szembe ment az elkövetõ, akit elõállítottak a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányságra. A fiatalkorú fiú gyanúsítottként került kihallga-
tásra, a lopás bûncselekmény elkövetését elismerte.

Fanyûvõk
A 62-es fõúton Szabadegyháza közelében a járõrök intézkedtek
két mezõfalvai lakossal szemben 2014. január 19-én. A 44 és 40
éves férfi az út menti erdõsáv fáit pakolta éppen fel egy kocsira,
amikor a rendõrök odaértek. A fatolvajokat a Sárbogárdi Rend-
õrkapitányságra elõállították, majd meghallgatásukat követõen
szabálysértési õrizetbe vették a rendõrök.

FELHÍVÁS
A korábbi évek tapasztalatai szerint az elkövetkezõ idõszakban
gyakoribbá válhatnak az olyan jellegû bûncselekmények, amiket
a füstölõben lévõ, már kész, illetve majdnem kész füstölt húsféle-
ségek megszerzése érdekében követnek el.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy fordítsanak kiemelt figyel-
met füstölõikre! Ha még nem tették meg, szereltessenek legalább
egy lakatot a füstölõajtóra, a házõrzõ kutyát tartsák a füstölõ kö-
zelében, és világítsák meg az építményt. Célszerû utánajárni,
hogy a lakásbiztosításuk kiterjed-e a melléképületekre. Amennyi-
ben nem, úgy kezdeményezzék a biztosítás ilyen irányú módosítá-
sát.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Óvd a gyalogost!
A gyalogosoknak – mint a közlekedés legvédtelenebb résztve-
võinek – a téli szürkületi és sötét idõszakokban való közlekedé-
se nagyobb kockázatot jelent, mint az év egyéb idõszakaiban.
Télen, sajnálatos módon, megnövekszik a gyalogoselütések
száma. A kedvezõtlenné váló látási és útviszonyok „asszisztál-
nak” ehhez. A balesetet ugyanis az esetek döntõ többségében
emberi mulasztás, valamilyen szabályszegõ magatartás okoz-
za.
Az utóbbi napokban
jelentõsen megnõtt
a gyalogoselütések
és ezek következté-
ben elhunyt szemé-
lyek száma, mivel
2014 januárjának el-
sõ három hetében
13 gyalogos szenve-
dett halálos kimene-
telû közúti közleke-
dési balesetet az or-
szágban. Ezen ese-
tek bekövetkezésé-
hez jellemzõen a gyalogosok úttesten történõ szabálytalan át-
haladása (6 esetben), valamint az úttest szélén történõ szabály-
talan közlekedésük (4 esetben) vezetett. Sajnálatos módon 1
fõt kijelölt gyalogos-átkelõhelyen, míg két gyalogost munka-
végzés közben, az úttest mellett ütöttek el. Jellemzõ továbbá,
hogy a 13 tragikus halálesetbõl 10 a késõ délutáni, az esti, vala-
mint a kora reggeli idõszakban következett be.
Nem árt tudni, hogy kedvezõtlen idõjárási körülmények között
a gyalogosok általában nem elég körültekintõek, kevésbé fi-
gyelnek a közlekedés más résztvevõire, hiszen a kellemetlen
idõben – érthetõ módon – mielõbb célhoz szeretnének érni.
Ebbõl adódóan a jármûvezetõk mindig fokozott figyelemmel
és a sebesség csökkentésével közelítsék meg a kijelölt gyalo-
gos-átkelõhelyeket, buszmegállókat, valamint azokat a helye-
ket, ahol fokozottan kell számolni gyalogosok megjelenésével!
Kérjük, hogy most még fokozottabb figyelemmel és körülte-
kintéssel közlekedjenek!
A KRESZ a gyalogosok részére elõírja, hogy „lakott területen
kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a láthatósá-
gi mellény (vagy ruházat) használata kötelezõ” A láthatósági –
fényvisszaverõ – eszközök használata életmentõ lehet lakott
területen belül sötétben és jó látási viszonyok között egyaránt,
így a mellény viselése ajánlott azokban az esetekben is, amikor
az éppen nem kötelezõ! A láthatósági mellény mellett, vagy a
helyett a nem sötét színû, jól látható hétköznapi ruházat viselé-
se is sokat jelenthet egy baleset bekövetkezésének megelõzé-
sében.
A gépjármûvek tompított fényszórói 35-45 m távolságban vilá-
gítják meg az útfelület egy részét, azonban ez a távolság az
esõs, ködös, párás idõben jelentõsen lecsökkenhet. A szürke,
fekete, környezetbe olvadó ruházatú, láthatósági eszközöket
nem viselõ gyalogos baleseti kockázata megnõ, így féktávolsá-
gon belül könnyen elüthetik õket. Lakott területen kívül a gya-
logosoknak kötelezõ a forgalommal szemben közlekedni, mert
így jobban látják a szembõl érkezõ forgalmat!
Saját közlekedésbiztonságunk érdekében tenni kell valamit!
Ennek egyik módja a LÁTHATÓSÁG növelése.
Gyalogosok – LÁTSZANI! Gépjármûvezetõk – LÁTNI!
A balesetek nem történnek, azokat okozzák! Figyelmetlenség,
felelõtlenség, kockázatvállalás, nemtörõdömség, a láthatóság
hiánya, a nem megfelelõ világítás használata tragédiát okoz-
hat!
Biztonságos és balesetmentes közlekedést kíván

az ORFK Országos Baleset-megelõzési Bizottsága

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

A kép figyelemfelkeltõ illusztráció
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A VÉSZ
segít!

Az elmúlt év márciusi, rendkívüli hó-
helyzet, valamint a júniusi árvíz a koráb-
biaknál hatékonyabb megoldás kidol-
gozását tette szükségessé a lakosság
azonnali, naprakész, ugyanakkor cél-
zott tájékoztatására. Ennek érdekében
a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság a Rádiós Segélyhívó és
Infokommunikációs Országos Egyesü-
lettel és a Microsoft Magyarország Kft.-
vel együttmûködve kifejlesztett egy mo-
bil eszközökre optimalizált, új alkalma-
zást, amely a közönségszavazatok alap-
ján a veszélyhelyzeti értesítési szolgál-
tatás (VÉSZ) elnevezést kapta.

A VÉSZ segítségével az okostelefonnal
rendelkezõk azonnal tájékozódhatnak
a lakhelyük, az úti céljuk által érintett
területek, figyelt útvonalak, megyék,
vagy akár az egész ország aktuális hely-
zetérõl, a kiadott figyelmeztetõ és riasz-
tási jelzésekrõl.

Az alkalmazást letöltõ felhasználó beál-
líthatja magának, hogy Magyarország
mely területérõl kér azonnali értesítést
mobil eszközére. Kijelölheti a lakóhely-
éhez igazított értesítési zónát, egy-egy
megyét, a nagyobb hazai tavak környé-
két, vagy akár az egész országot is. A
VÉSZ képes arra is, hogy a mobil esz-
köz GPS-berendezésének segítésével
figyelje a felhasználó aktuális helyzetét,
és ehhez viszonyítva küldi az adott terü-
letre érvényes értesítéseket az okos-ké-
szülékre. A szolgáltatás háromfokozatú
értesítést tud küldeni, a felhasználó tet-
szés szerint kiválaszthatja, hogy csak a
riasztásokról, a figyelmeztetésrõl, vagy
pedig mindenrõl, így a tájékoztatásról is
kér-e értesítést.

Az ingyenesen letölthetõ alkalmazás az
Android, az iOS és a Windows Phone
operációs rendszerekre egyaránt elér-
hetõ, teljesen díjmenetesen.

További információk találhatóak a
http://www.katasztrofavedelem.hu/ind
ex2.php?pageid=lakossag_veszelyhely
zeti_tajekoztato_rendszer honlapon.

(BM OKF–FMKH)

Terjed az influenza
Európában

Az Európai Betegségmegelõzési és Jár-
ványügyi Központ (ECDC) legfrissebb
jelentése szerint egyre több országban
van kiterjedt járvány – közölte az Ál-
lami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat.
A közlemény szerint a megelõzõ heti-
hez képest Portugálián túl már Spa-
nyolország és Anglia is kiterjedt influ-
enzajárványról számolt be. Eközben
Görögországban, Hollandiában,
Olaszországban, Skóciában, a szom-
szédos Szlovéniában és Magyarorszá-
gon is növekedett az influenzaszerû
megbetegedések száma.

Az influenzáról általában
Az õszi-téli idõszakban gyakoriak a légúti megbetegedések zárt közösségekben, kö-
rülírt területeken, és országos viszonylatban is, a lakosság körében szétszórtan, vagy
halmozott, esetleg kifejezetten járványos formában. E betegségeket egyes baktériu-
mokon kívül 5 víruscsalád mintegy 175 tagja képes kiváltani. Ezeket gyakran influen-
zának nevezik, azon téves elgondolás alapján, hogy ez egy gyûjtõnév a hûléses, lázas,
hurutos tünetekkel járó betegségek jelölésére. Pedig a valódi influenza az influenzaví-
rusok által okozott megbetegedés, mely mind járványügyi, mind klinikai sajátságai-
ban és kihatásaiban eltér az egyéb légúti megbetegedésektõl.

Terjedése
Az influenzavírusok az egyéb légúti fertõzések kórokozóihoz hasonlóan a köhögés-
kor, tüsszögéskor és beszéd alatt keletkezõ légúti váladékcseppecskék révén, csepp-
fertõzéssel terjednek. Az influenzafertõzések azonban a terjedés gyorsasága tekinte-
tében általában eltérnek az egyéb légúti fertõzésektõl. Közösségek (pl. iskolák, mun-
kahelyek, szociális otthonok stb.) tagjainak többsége egyik napról a másikra eshet
ágynak az influenza következtében.

Tünetei
Klinikai szempontból fontos különbség az influenza és egyéb légúti megbetegedések
között, hogy az influenza kezdeti tünetei közül a hurutos tünetek hiányoznak. Hirte-
len kezdet, magas láz, erõs levertség és izomfájdalmak a jellemzõk.

Szövõdményei
A magas láz a csecsemõk, az idõsek és a tartós betegségben szenvedõk számára veszé-
lyes: megterheli a szívet, a tüdõt, felboríthatja az anyagcserét (cukorbetegség), de
ronthatja a vese-, máj- és vérképzõszervi betegségben szenvedõk állapotát is. Gyak-
rabban lépnek fel szövõdmények hörghurut, tüdõgyulladás az immungyengeségben
(daganatos betegek) szenvedõknél, az idõseknél és a dohányosoknál. Az influenza
általában 1-2 hét alatt magától gyógyul, a lábadozás azonban elhúzódó lehet.

Megelõzése
Járványos idõszakban kerülni kell a zárt helyeket, a tömeget. A beteg pár napig ma-
radjon otthon, de legalábbis védje környezetét azzal, hogy zsebkendõbe köhög és
tüsszent, vagy maszkot hord. Szedjen C-vitamint, kalciumot, fogyasszon sok mézes-
citromos teát (a hárs különösen hatékony), gyümölcsöket, zöldségeket, savanyított
káposztát, orrdugulásra sós vizes orrspray-t használjon, és pihenjen!

Forrás: internet
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Cecei sulibörze
Iskolatej

Az iskola és tagintézményei nagy örömmel csatlakoztak a Mezõ-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal új, az Európai Unió által
társfinanszírozott kezdeményezéséhez, amelynek célja a 7–14
éves korosztály körében a tej és tejtermékek fogyasztásának nép-
szerûsítése volt. A cecei tagintézményben már 2013 decemberé-
ben megkezdõdõdött kísérleti jelleggel, illetve az igények felmé-
résével a program: diákjaink napi 2 dl iskolatejet kaphattak.

2014 januárjától a kezdeményezéshez csatlakozott az alapi és az
alsószentiváni tagiskola is. Ennek köszönhetõen mindhárom in-
tézményegységben elérhetõvé tettük a szolgáltatást, amelynek
költségét 100 %-ban biztosítja a fenti pályázat. Gyermekeinknek
a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. szállítja a friss tejet minden reggel,
közvetlenül az intézményekbe. Reméljük, hogy ez a kezdeménye-
zésünk is hozzájárul iskolánk egészségprogramjához, amelynek
alapgondolata az egészséges táplálkozás népszerûsítése.

Elsõ ízben a megyei diákolimpián

2014. január 18-án 10 órai kezdettel került megrendezésre a Játé-
kos sportverseny diákolimpia Fejér megyei döntõje. A sportese-
mény a Fejér Megyei Diáksport Egyesület szervezésében Agár-
don, a Velencei Vízi Sport Iskola tornatermében zajlott. A döntõ-
re a körzeti versenyek legjobb csapatait várták. Így juthattunk el
mi is, s képviselhettük a Cecei Általános Iskolát ezen a rangos
megmérettetésen.
Azért, hogy ide eljuthassunk, sokat dolgozott gyermek és pedagó-
gus egyaránt. A felkészülést már szeptemberben elkezdtük. Földi
Józsefné kolléganõmmel kiválogattuk a 2., 3., 4. évfolyam leg-
ügyesebb tanulóit, megkezdtük velük a heti 1, az utóbbi idõszak-
ban 2-3 edzést. Örömmel tapasztaltuk, hogy sok gyermeket érde-
kel a mozgás, szívesen készültek, gyakoroltak úgy is, hogy tudták,
nem lehet mindenki a végleges csapat tagja. A versenyen ugyanis
csak 12 gyermek (6 fiú és 6 lány) lehetett a csapatban, valamint 6
póttagot vihettünk. Cserére versenyszámonként volt lehetõség.
A feladatok a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelõ, a tan-
anyagra épülõ sor- és váltóversenyekbõl álltak, amelyek néha iga-
zi kihívást jelentettek. Volt szekrényen átugrás, bukfenc, labdave-
zetés, kúszás, akadályugrás, labdahordás, talicskázás, kötélhúzás.
Igazán változatos és érdekes feladatokkal találkoztunk.
Agárdon minden csapatot nagy szeretettel vártak. A verseny le-
bonyolításában igen nagy profizmusról tettek tanúbizonyságot. A
döntõbe jutott 6 csapat szinte az olimpián érezhette magát. A csa-
patok a településük névtábláját tartó emberek után vonultak a
pályára, mint az igazi olimpián. A hangosbeszélõben a verseny ál-
lásáról tudósított a játék vezetõje. A gyerekeket kísérõ szülõk
szurkolása kísérte a feladatok végrehajtását.
Elismerésre méltó volt a korrekt szervezés, a szabályok mindenki-
re kötelezõ betartatása, az idõmérés pontossága, a fordulók
gördülékeny szervezése.
A 10 feladatból álló verseny végén a Cecei Általános Iskola csapa-
ta 5. helyezést ért el. Élményekkel, tapasztalatokkal gazdagod-
tunk ezen a hétvégen. Bár nem jutottunk az országos döntõbe,
nem keseredtünk el, annál is inkább, mivel ez volt az elsõ ilyen
versenyünk! A megszerzett tudással jövõre még alaposabban tu-
dunk felkészülni, s hisszük, hogy még jobb helyezést fogunk elér-
ni!
Köszönettel tartozunk Varga Gábor polgármester úrnak, aki szü-
lõként biztosította csapatunk egységes megjelenésének anyagi
hátterét. Köszönet a szülõknek, akik segítették gyermekeiket a
többletfeladatok megoldásában! S nem utolsósorban azoknak a
gyerekeknek, akik nem vehettek részt a versenyben csapattag-
ként, de munkájukkal segítették a felkészülést!

Sohárné Bali Mária

A csapat tagjai voltak: Varga Gábor Levente, Farkas Máté, Feke-
te Kíra, Kovács Ilonka, Szabó Alexandra, Fekete Róbert, Szabó
Dániel 3. a, Szabó Dániel 3. b, Pajor Lili, Veres Laura, Kovács Ni-
koletta, Kovács Zoltán, Markó Viktor, Török Norbert, Jákob
Kristóf, Lehota Eszter, Szakálas Dorina, Sebestyén Dominika. A
felkészülésben részt vettek még: Bali Máté, Bali Gréta, Fekete
Lilla, Szepesi Balázs, Klazer Krisztián, Pordán Nikoletta, Asbóth
Zsuzsanna, Jóni Afrodité.

Rajzverseny Dunaújvárosban

Január 21-én délután rendezték meg a dunaújvárosi Arany János
Általános Iskolában a 8. évfolyamosok számára meghirdetett Fej-
ér megyei tanulmányrajzversenyt. A versenyen normál tantervû
és rajztagozatos iskolák diákjai mérették meg magukat. A pálya-
munkák elkészítésére – mely csendélet készítése volt grafittal,
A/3 méretben – 2 óra állt a gyerekek rendelkezésére.
A több mint harminc elkészült mûvet a Tóparti Gimnázium és
Mûvészeti Szakközépiskola két mûvésztanára, Végvári Beatrix
grafikusmûvész és Kovács Árpád festõmûvész értékelte. A leg-
jobbnak ítélt tíz rajz alkotója részesült könyvjutalomban és okle-
vélben.

(Folytatás a következõ oldalon.)
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Mészöly-hírek
Magyar kultúra napja

Január 22-ét 1989 óta ünnepeljük meg annak emlékére, hogy Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a magyar Himnusz
kéziratát Szatmárcsekén. Az évfordulóval kapcsolatosan ország-
szerte megemlékezéseket tartanak. Az iskolarádióban mi is meg-
emlékeztünk e jeles napról, meghallgattuk a Himnuszt Sinkovits
Imre elõadásában, valamint iskolánk tanulói 13+1 kérdésbõl álló
feladatsort tölthettek ki, melybõl kiderült, hogy mennyire ismerik
a magyar Himnuszt. Választ kerestünk arra, hogy mit nevezünk
himnusznak, mi a mûfaja, hány versszakból áll, mi az alcíme, ki ze-
nésítette meg és hol található Magyarországon a Magyar Nemzeti
Himnusz szobra. Ezzel egy idõben rajzversenyt is hirdettünk,
melynek témája a következõ volt: „Tervezz Himnusz-szobrot”. A
feladatsor és a rajzverseny elkészítõi emléklapot vehettek át, a
legötletesebb rajzokból kiállítás nyílt iskolánk aulájában.

R. Sz. Á., MGÁI

Iskolánkat Csilléry Klaudia, Hegyi Vanda, Barsi Alexandra és Fé-
sü Fanni képviselték. A lányok elsõ alkalommal vettek részt ilyen
versenyen, s bár oklevelet nem szereztek, mégis büszkék lehetünk
az erõs mezõnyben való helytállásukra, teljesítményükre.

Tornócziné Bondor Csilla
Cecei iskola

Négy cigánylegény mesterségének haszna
I. rész

Volt egyszer, hol volt, volt egy szegény, öreg cigányember. Az er-
dõbe járt dolgozni szegény feje, hogy mindennapi betevõ falatját
megkeresse magának és családjának. Reggeltõl estig hasogatta a
fát, ölbe rakosgatta, cipekedett vele napestig. A vastagabb fákat
kiválogatta, azokból teknõket meg vályúkat készített. Ez bizony
túlságosan sok munka volt az öregnek, estére mindig úgy elfáradt,
hogy alig bírt hazacammogni.
Volt az öreg cigánynak négy naplopó suhanc fia. Hiába kérte
õket, segítsenek a munkájában, legalább a maguk kenyerét keres-
sék meg – hiszen már mindegyik elmúlt tizenhét esztendõs –, nem
hajlottak az apai szóra.

Apjuk nem is bánta volna lustaságukat, ha nem lett volna rettene-
tes étvágyuk! Mindent felfaltak, ami csak megehetõ volt. Hiába
dolgozott az öreg erejét megfeszítve, hosszú évek alatt annyit nem
tudott összekuporgatni miattuk, hogy düledezõ viskóját megre-
parálhatta volna. De hiába könyörgött a felesége is a négy suhanc-
nak, még a szelíd anyai szó sem fogott rajtuk!
Egyszer, amikor kettesben volt feleségével az öreg, így szólt az
asszonyhoz:
– Hallod-e, öreg Mari, kedves feleségem! Tisztességben megöre-
gedtünk mindketten, egész életünkben dolgoztunk, húztuk az
igát, de egy megveszekedett krajcárt sem tudtunk félretenni! Az
öregség napról napra jobban gyöngíti erõmet, és látom, rajtad is
napról napra több a ránc; maholnap annyira elvénülünk, elgyen-
gülünk, mint öreg fûzfa a patak partján, amely addig korhad, míg
egyszer csak kidõl. De ez még hagyján! A legjobban az fáj, hogy itt
van ez a négy erõs, lusta fiunk. Keservesen neveltük fel õket, még-
sem segítenek meglett korukban a munkában. Mért dolgozom
én? Csak azért, hogy a szájukra keressek? Hiába nógatom õket, az

sem használ semmit. Ez még jobban elkeserít! Ezért azt gondol-
tam, hogy holnap, mikor kint leszek az erdõn, mondd azt nekik,
hogy téged is, õket is elcsapom a háztól, ha nem tanulnak valami
tisztességes mesterséget!
Másnap, alighogy az öreg munkába ment, az asszony így szólt a
négy sihederhez:
– Idefigyeljetek, fiaim! Mondani akarok nektek valamit. Édes-
apátok panaszkodott, hogy egész nap csak lustálkodtok, nem dol-
goztok semmit. Ha nem fogtok dolgozni, elcsap a háztól titeket is,
engemet is örökre, mert öreg fejével nem bírja már a nehéz erdei
munkát. Azért én is azt mondom, fiaim, nézzetek valami munka
után, s eztán már ne ténferegjetek, ne szédelegjetek a ház körül,
mint a fejbe kólintott kacsa, hanem lássatok valami mesterség-
hez!
A fiúk elgondolkoztak, és igazat adtak anyjuknak. A legidõsebb
azt mondta:
– Igazad van, kedves jó anyám! Erõs legényekké neveltetek ben-
nünket, úgy dukál, hogy most már valami mesterség után néz-
zünk, s ne csak magunkat, hanem titeket is eltartsunk öreg napjai-
tokra.
Összedugta a négy suhanc a fejét, s hamarosan elhatározták, el-
mennek valahová valamilyen mesterséget tanulni. Mikor az öreg
cigány este hazajött az erdõbõl, örömmel hallotta, mi a szándéka
a fiainak. Magához hívatta s becsületességre, jóságra és tisztes-
ségre intette mindnégyüket.
Másnap aztán el is búcsúzott a négy fiú apjától, anyjától. Szépen
feltarisznyázták õket; õk pedig fogadkoztak, hogy derék emberek
lesznek, és hét év múlva biztosan hazatérnek.
Elindult a négy fiú botra akasztott batyuval kelet felé. Mentek,
mendegéltek, utakon innen, utakon túl, patakon innen, patakon
túl, de még hetedhét országon is túl, no meg az üveghegyen is túl,
amíg egy nagy országos városhoz nem értek. Bocskoruk olyan ne-
héz volt már a portól, hogy mikor törölték az árok szélén, tele lett
az árok porral. Az árokparton üldögéltek, pihentek egy szemme-
nésnyit, majd megindultak a városba befelé. A város közepén egy
gyönyörûséges nagy sokemeletes házat láttak.
Megkérdeztek egy odavalósit, miféle ház az.
– Ez bizony a király háza – felelte az idegen s azzal tovább is ment.
Hallván ezt, a legöregebb fiú így szólt testvéreihez:
– Várjatok itt rám, kedves testvéreim! Bemegyek a királyhoz, hát-
ha kapok tõle valamilyen munkát.
(folytatjuk)

Cigány mese
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Barátok
II. rész

„Ha olyanok nem lesztek,
mint a kisgyermekek.” Máté 18,3

Jómagam is tele voltam megválaszolatlan
kérdésekkel, de már egészen más lelkület-
tel tudtam imádkozni ezért a kisfiúért.
Meg kell említsem, hogy mivel bizalmi
ügyként kezeltem a mi kis szövetségünket
a fiúkkal, még a gyülekezet lelkipásztorá-
nak sem tettem említést a két kisfiúval
kapcsolatos gondjaimról, vagyis emberek-
tõl nem kértem semmilyen segítséget! 25
év elteltével most tárom fel a történetet,
most is kizárólag azért, hogy Istent dicsõít-
hessem, no meg, hogy a hozzám hasonló
hitetlen Tamásoknak legyen erejük végre
– velem együtt – leborulni az Úr elõtt és ki-
mondani: „Én Uram, én Istenem.” (János
20,28)
Egy éven belül az egyik ifjúsági vezetõnk
Lacikát magához vette és 18 éves koráig
gondviselõ segítõtársa volt. A gyülekezet
nagy családját pedig nagyon szerette Laci-
ka, szinte második otthona lett a gyüleke-
zet. Ha esett a hó, õt mindig ott láttam a la-
pátolók között, ha fizikai segítségre volt
szükség, az õ hátán mindig ott voltak a cso-
magok. Konfirmációi fogadalmat tett és if-
júsági csoportjában lelki testvéreket ka-
pott az Úrtól. Imalistáimon továbbra is
eredeti helyükön maradtak a barátok.
Újra hosszú évek teltek el, s egy különösen
forró augusztusi nyáron önkéntes kisegítõ
szolgálókat kerestek a Schweizer Albert
Idõsek Otthonába, hogy legalább 1-1 hét
szabadságra elmehessenek az ottani túl-
terhelt dolgozók. Így kerültem egy hétre
én is az otthonba. Rekkenõ 38 fokos hõség
volt, elkelt a segítség. Bizony, minden kéz-
re szükség volt, hogy az ott gondozott idõs
testvéreknek segítségükre lehessünk. Az
önkéntes szeretetszolgálók reggeli eligazí-
tásán elmondták, hogy nem kell szoronga-

nunk, mert minden munkafázisban velünk
lesz 1-1 állandó munkatárs is, aki eligazít,
segít, tanácsol minket. Délben a mosoga-
táshoz osztottak be. Rengeteg edény, gõ-
zölgõ forró víz és az elviselhetetlen hõség.
Alig kaptam levegõt. Éppen arra gondol-
tam, hogy én ezt nem fogom bírni egyedül,
meg egyáltalán, hol van a beígért fõállású
segítõ, amikor ismerõs hangra lettem fi-
gyelmes. Látni szinte alig láttam a szem-
üvegem párafüggönyén át. A mellettem
lévõ második mosogatóhelyre beállt egy
fiatal férfi – õ volt beígért fõállású – és ked-
vesen köszöntött:

– Áldás, békesség, hát Inke néni mit csinál
itt?
Meglepetésemben csak annyi csúszott ki a
számon, hogy:
–Ugyanazt, Lacikám, amit Te: „Isten di-
csõségét igyekszem szolgálni.”
Mert addigra már bizonyos voltam, hogy Õ
az, az én „kis Lacikám” akinek a sorsát to-
vábbra is tenyerén hordozza az Úr. Laci,
miközben gyakorlott mozdulattal egy
egész tálcát poharastul a forró vízbe eresz-
tett, csendesen csak ennyit tett hozzá:
– De jó… Egyébként én is!
Hála legyen az Úrnak érte!

Szalóczyné Móray Inke

Forrás: Áldás, békesség! Levél a Pasaréti
Református Gyülekezet tagjainak 11.
szám

Könyvajánló
Forgách András:

12 nõ voltam

12 nõ voltam. Egy – aki egy eszkimóhoz
megy feleségül. Kettõ – aki az ûrben akart
csókolózni. Három – akit legjobb barátnõ-
je meggyilkolásával vádolnak. Négy – aki a
Budapest–Párizs járaton lefogy 25 kilót.
Öt – aki bemártja azt, akit a legjobban sze-
ret. Hat – aki újra találkozik 12 élettel ko-
rábbi karmikus szerelmével. Hét – aki tud
nemet mondani. Nyolc – aki egy orosz ban-
kárba zúg bele Szentpéterváron. Kilenc –
aki egy hétig állt mozdulatlanul tütüben.
Tíz – akinek rendõr volt az apja. Tizenegy –
akinek négy anyja volt, de egyik se vallja
be, melyikük szülte. Tizenkettõ – aki egy
széthasított fejû férfit szeretett.

Alice Munro:
Asszonyok, lányok élete

Az önéletrajzi ihle-
tésû „Asszonyok,
lányok élete” Alice
Munro egyetlen re-
génye, amely egy
kislány fiatal nõvé
serdülését követi
nyomon az 1940-es
évek kanadai kisvá-
rosában, Ontario
tartományban. Az
elbeszélõ, Dell a vá-
ros és a bozótvidék
határán, ezüstróka-tenyésztõ apja farmján
éli kisgyerekkorát, ahol öccsével és családi
barátjukkal, alkalmazottjukkal, a különc
Benny bátyámmal tölti ideje java részét.
Amikor iskolásként a városban kezd élni,
szinte csak nõk veszik körül: anyja, egy ha-
tározott gondolkodású, a kisvárosi normá-
kat áthágó asszony, aki enciklopédiát árul
a helyi gazdáknak; albérlõjük és barátnõ-
jük, a szabados életvitelû postáskisasszony
és Dell iskolatársa, Naomi, akivel meg-
osztja és átéli a kamaszkor félelmeit és fék-
telenkedéseit. Velük együtt vagy éppen el-
lenükben keresi Istent, tapasztalja meg a
szerelmet és a testiséget, próbálja megta-
lálni a saját útját és szerepét, miközben vé-
gig megmarad a kisvárosi élet bölcs és szel-
lemes megfigyelõjének. Dell nyolc törté-
nete megindító, mégis humoros beszámo-
ló asszonyok és lányok életérõl, a társadal-
mi korlátok elleni kisebb-nagyobb lázadá-
sokról, a nõi szerepek változásairól, a fel-
nõtté válás naposabb és árnyékosabb pilla-
natairól.

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
meghívja Önt

Forgács Endre
„A templom soron”

címû mûvét bemutató beszélgetésre.

A beszélgetés résztvevõi:
Leszkovszki Albin, Jákob Zoltán

és minden kedves érdeklõdõ.

Mindenkit szeretettel várunk!

2014. február 4-én (kedden)
18 órakor a mûvelõdési házban.
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Gyerekekrõl és szülõkrõl
Dr. Vekerdy Tamás neves pszichológus tar-
tott lebilincselõ elõadást a dísztermet meg-
töltõ hallgatóságának hétfõn este Sárbo-
gárdon. Egyúttal méltó zárása volt ez az
esemény „A könyvtár múltja, jelen és jövõ-
je” elnevezésû, több programot felölelõ
projektnek a Madarász József Városi
Könyvtár és a Honvéd Bajtársi Egyesület
Sárbogárd közös szervezésében.

Vekerdy Tamás humoros megfogalmazással színesítette a nagyon is komoly,
mély gondolatokkal teli, mindannyiunkat érintõ, megérintõ témát: gyerme-
keink testi–lelki fejlõdésének útját és útvesztõit. A gyermekek szemszögébõl
világított rá az óvodáskor, iskoláskor és kamaszkor jellegzetességeire.
Az este második felében lehetõség nyílt kérdéseket intézni a pszichológus-
hoz. A válaszokból szintén sok hasznos tanáccsal gazdagodhattunk.
Igazi feltöltõdést nyújtott a tartalmas elõadás, ami ünnepélyes projektzáró-
val ért véget.
Gál Sándor, a HBE elnöke néhány mondatban összefoglalta, hogy milyen
programok zajlottak szervezésükben az elmúlt hónapokban, Novák Kovács
Zsolt alpolgármester pedig hozzátette: ezek a programok ékes bizonyítékai
annak, hogy a könyvtár nemcsak egy hely, ahova olvasni járunk, hanem szá-
mos széles körû kulturális tevékenységet felölelõ közösségi tér, aminek
éppen ezért nemcsak múltja és jelene van, de jövõje is.
Az eseményt állófogadás követte.

Hargitai-Kiss Virág

Õrülten magyaros paprikás punk
Rendkívül nagy bulinak ígérkezett a szombat estére meghirdetett Bohemian
Betyars-koncert a sárbogárdi mûvelõdési házban. Azonban az elvárásokkal el-
lentétben nagyon kevesen voltunk. Pedig általában telt házas bulikat csinálnak
nemcsak hazánk kis- és nagyszínpadain, de külföldön is. Jártak már Szlovákiá-
ban, Lengyelországban, Németországban, Madridban és még sorolhatnám.

Félõ volt, hogy egy ilyen jó zenekar koncertje elmarad. De hát már fölpakoltak,
a színpadon állt a dobszerkó, s a gitárok is arra vártak, hogy valaki belecsapjon a
húrokba.

István becsõdítette a kis közönséget az aulába, hogy elkezdõdhessen a koncert,
majd este tíz óra után színpadra léptek a fiúk, és egybõl jó hangulatot teremtet-
tek zenéjükkel.

A muzsikájuk stílusát nehéz leírni, de jóformán modern népzene skaval és
punkkal megfûszerezve. Igazán jól lehetett rá táncolni.

Igazán jól éreztük magunkat, de egy dolog azért mindenkit bántott, hogy ezekre
a zenészekre miért nem kíváncsi a sárbogárdi közönség. Mert ha nincs semmi,
az a baj, ha meg van, alig jönnek el. Ezek a srácok többet érdemeltek volna!

Hargitai Gergely
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Darált húsos, sajtos póréleves

Hozzávalók: 2 póréhagyma, 1 sárgarépa, 1 vöröshagyma, 2 ek
olaj, 500 g darált hús, 1 l zöldségleves, 600 g ömlesztett sajt.

A pórét és a hagymát gyûrûkre vágjuk. A sárgarépát durvára re-
szeljük. Az olajat egy fazékban felforrósítjuk, hozzáadjuk a húst,
és kb. 8-10 percig pirítjuk. Hozzáadjuk a hagymát, a pórét és a sár-
garépát, további 1-2 percig dinszteljük. Felöntjük a levessel, hoz-
zákavarjuk a sajtot. Sóval, borssal ízesítjük, lefedve kb. 10 percig
fõzzük. A levest borssal és szerecsendióval pikánsra ízesítjük,
petrezselyemmel díszítjük.

Mustáros–fokhagymás mártásban
sült csirkecombok

Hozzávalók: 8 db csirkecomb, 350 g tejföl, 1 ek mustár, 1 ek étel-
ízesítõ, bors ízlés szerint, 3 gerezd fokhagyma, 5 dkg vaj, 1 dl nap-
raforgóolaj, 20 dkg sajt (reszelt).

Összekeverjük a mustárt, a tejfölt, az ételízesítõt, a borsot, a fi-
nomra reszelt fokhagymát és az olajat. A combokat bekenjük a
vajjal és belemártogatjuk a szószba. Egy tepsibe szorosan egymás
mellé tesszük, fóliával letakarjuk, és forró sütõben 40 percig süt-
jük. Utána megszórjuk sajttal, és fólia nélkül sütjük tovább, míg a
sajt szépen rápirul.

Fûszeres–szezámos burgonya

Hozzávalók: 1 kg burgonya (apró), 50 g vaj, 30 ml olívaolaj, 1,5 ek
szezámmag, 0,25 teáskanál szegfûbors, 1 teáskanál só (tengeri
só).

A vajat felolvasztjuk, hûlni hagyjuk. A burgonyát megmossuk, el-
felezzük, majd egy edényben elkeverjük a vajjal, olajjal, szezám-
maggal, szegfûborssal és sóval. Egy tepsibe öntjük. 200 fokra elõ-
melegített sütõben kb. 45-50 perc alatt megsütjük, 30 perc után
forgassuk meg.

Bajor galuska

Hozzávalók: 500 g liszt (finom), 3 db tojás, só ízlés szerint, 0,5 dl
tej, 200 g bacon, 150 g tejföl, 150 g füstölt sajt.

Liszttel, tojással, sóval, tejjel galuskatésztát készítünk, kifõzzük.
A bacont ujjnyi széles csíkokra vágjuk, kevés olajon átpirítjuk. A
megfõtt galuskatésztát rászedjük, átforgatjuk. Tálaláskor tejfölt
teszünk a tetejére, megszórjuk a sajttal. Paprikával, paradicsom-
mal, lilahagymával körberakjuk.

Habkönnyû sajtfánk

Hozzávalók a tésztához: 2,5 dl tej, 10 dkg vaj, 15 dkg liszt, 1
kávéskanál só, 1 késhegynyi fehérbors, 4 db tojás, 10 dkg félke-
mény sajt. A fánk tetejére: 1 db tojássárgája, 5 dkg sajt.

A tejet a vajjal egy tálban felforraljuk. Ha a tej felforrt, akkor el-
zárjuk alatta a lángot, és a sóval, borssal elkevert lisztet hozzáad-
juk. Gyors mozdulatokkal addig kavarjuk a tésztát, amíg teljesen
homogén nem lesz, és elválik az edény falától. A masszát félre-
tesszük kicsit hûlni, majd egyenként hozzáadjuk és elkeverjük
benne a tojásokat. Ha mind a négy tojást hozzáadtuk, akkor a saj-
tot belereszeljük a tésztába, és jól eldolgozzuk. A tésztát habzsák-
ba töltjük, és sütõpapírral bélelt tepsire diónyi nagyságú kupaco-
kat nyomkodunk. A tetejét megkenjük felvert tojássárgájával,
majd reszelt sajttal megszórjuk. 180 fokra elõmelegített sütõben
25-30 perc alatt barnára sütjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI A MAGYAR
KULTÚRA NAPJA

Ne legyünk ünneprontók! Ne kérdezzük, hogy egyáltalán léte-
zik-e magyar kultúra, amelynek január 22-én van az ünnepnapja.
Ne kezdjük sorolni a kulturálatlanság bizonyítékait, a megdöb-
bentõen nagyszámú analfabétát, akik a nevüket sem tudják leírni,
a nyelvünk romlását, a bunkóság általános eluralkodását a bu-
szon, boltban, utcán, filmstúdióban, tévében, színházban, családi
otthonokban, na meg a kultúrahiány ezernyi más jelét! Ezen a na-
pon igenis adózzunk lélekben a Himnusznak, amelynek, ugye, ke-
letkezési dátuma volt január 22.
1823 telén vagyunk Csekén, egy nemesi kúriában. Ez a község ma
Szlovákiában van, a Trianonban meghúzott határtól körülbelül
negyven kilométer távolságra. Mit érzett volna a Himnusz költõ-
je, Kölcsey Ferenc, ha megtudta volna, hogy az összmagyarság
egyik alapszövege, a magyar alkotmány bevezetõjébe is beiktatott
költemény keletkezési helye száz év múlva egy idegen országhoz
kerül majd? Talán meg is tébolyodott volna. Mert ezek az embe-
rek a hazaszeretet szentjei voltak. Széchenyi tényleg megõrült a
hazája tragikus sorsa miatt, Vörösmarty „elkárhozott lélekkel”
kiáltozta be „a nagy végtelent” a világosi katasztrófa után. És so-
rolhatnánk…

Tehát Cseke, 1823 januárja. Valószínûleg hó lepi be a tájat. Nincs
közvilágítás, nincs villany, csak némelyik ablak világít halványan.
Ma elképzelhetetlen csend ül a vidéken. Úgy képzeljük, éjszaka
van. A félszemû, tudós ember a bibliotékában ül lehorgasztott fej-
jel. Elõtte az asztalon árkus papiros, mécses, tintásüveg, a kezé-
ben kihegyezett lúdtoll. A sorson gondolkodik. A nemzete sorsán,
múltján, jelenén, jövõjén. Új év kezdõdik. Mit hoz a magyarra? A
költõ lelke bonyolult, titkos sugallatokat is megérez. Talán meg-
érinti õt az utak nélküli haza helyzete, a viskók, a kilátástalanság.
Boldogabb országokban operaház zsúfolt páholyaiból élvezi az
elõadásokat az elõkelõ közönség, klubokban, tudományos társa-
ságokban folynak viták a legaktuálisabb kérdésekrõl, nálunk
nincs egy rendes színház, az arisztokraták még magyarul sem tud-
nak, bécsi palotákban élnek. De az is lehet, hogy Kölcsey megérez
valamit az új szelekbõl? A nagycenki gróf, õfelsége huszárkapitá-
nya, Széchenyi István már járja a világot, tapasztalatokat gyûjt,
egy megújuló Magyarország látomását idézi maga elé. „Hozz rá
víg esztendõt” – rója a merített papirosra a költõ lúdtolla. Ha nem
hitt volna víg esztendõben, nem írta volna le e szavakat. De azt is
leírta, hogy „Kínzó rabság könnye hull – Árvánk hõ szemébõl”.
Nem volt boldog.
Ma nem értjük, honnan volt ezekben az emberekben ez a hazafias
lángolás. Van, aki mosolyog rajtuk. Azt hiszem, inkább irigyelni
kellene õket. Voltak eszményeik. Volt miért élniük. Nem éltek az
önzés kalitkájában.
Abban az évben Vörösmarty már huszonhárom éves, de ekkor
született Petõfi és Madách. Arany már hatéves, de két év múlva
jött Jókai. Micsoda kultúra volt itt! Akármelyik nép büszke lehet-
ne rá. Érdekes dolog, szép dolog, hogy ennek a kultúrának épp a
Himnusz keletkezésének az évfordulója az ünnepe.
2014. január 22.

L. A.
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Oly korban éltünk 2.
Kapálok. Elrejt a kert dzsungele. Ide nem hatol be a külvilág zaja.
Két év alatt egy paradicsom lett a gaztenger helyén. Huszár Sanyi-
val fél napig kaszáltuk az embermagasságú, fölmagzott kórót, mi-
kor ide költöztünk. Mint a mesében, azóta terem benne szóló szõ-
lõ, csengõ barack és mosolygó alma, tízkilós dinnye, szamóca,
málna. A zöldséges harsogó, haragos zöld. Meghálálja a belehor-
dott több vontatónyi birkatrágyát.

1986-ban vettük meg ezt a házat OTP-kölcsönátvállalással. Az
elõzõ tulajdonos alig két éve fejezte be az építkezést, aztán Pesten
kapott állást. Az ottani lakáshoz kellett neki a pénz, muszáj volt
eladnia. Kellett neki találni egy nagy családot, aki átvállalja tõle a
lakáshitelt.
Négy gyerekkel, feleségemmel, édesanyámmal együtt heten már
igen szûkösen fértünk el a tanácsi lakásban. Valamit ki kellett ta-
lálnunk. Éppen kapóra jött hát ez a kétszintes, ötszobás ház ne-
künk. Kiszámoltuk: ha megkapjuk a tanácsi lakás utáni lelépést, a
négy gyerekre az állami lakástámogatást, és a rokonság is segít,
akkor megvehetjük a nagy házat 1,3 millióért, amihez ráadásul
óriási kert is tartozik. Anival kiszámoltuk, hogy 70 évesek leszünk,
mire az utolsó részletet letörlesztjük.
Egy délutánon elsétáltunk ide, a Tinódy utcába. Jött az egész csa-
lád nagy izgalommal, hogy megszemléljük leendõ otthonunkat. A
szomszéd, Kiss Feri bácsi engedett be bennünket körülnézni. Õt
bízták meg a házpásztorsággal.
Feri bácsit korábbról ismertem már. Szerettem közvetlen nyíltsá-
gát, egyenes beszédét, becsületességét. Régi vágású munkásem-
ber volt, Isten nyugosztalja, aki kertelés nélkül megmondta a véle-
ményét akárkinek. Munkásõrként gyakran teljesített szolgálatot
a pártbizottságon. A bejárat melletti õrszobán az épületbe belé-
põket ellenõrizte, s telefonon felszólt a titkárságra, hogy been-
gedheti-e a vendéget. Míg várakoztam ilyen alkalmakkor, gyak-
ran váltottunk szót egymással. Soha nem éreztem benne arrogan-
ciát, mint a fõnökeiben, és hát szeretett nagyon beszélgetni.
Nem volt egyszerû hozzájutni ehhez a házhoz. Javában intéztük
az adásvétel ügyét, az OTP-nél megegyeztünk a kölcsönátválla-
lásról, csak a megyei központjuk hozzájárulása kellett. De csak
nem jött a hozzájárulás.
A pártbizottságra küldtek, hogy rajtuk múlik. Nem értettem, mi
közük nekik egy kölcsönügylethez, de fölkerestem az elsõ titkárt.
Míg várakoztam, Feri bácsival beszélgettünk. Panaszoltam neki,
hogy lassan megy a kölcsön ügye, a megyei OTP-igazgatóság ül
rajta. Azért is jöttem most ide, mert azt mondták, beszéljek az
elsõ titkárral.
– Én tudom, honnan fúj a szél – hajolt hozzám Feri bácsi, majd
odasúgta: – Szemet vetettek a házra az istenek.
– Miféle istenek? – kérdeztem meghökkenve.
– Hát itt, ni – mutatott fölfelé jelentõségteljesen.
– Kinek kellene? – kérdeztem izgatottan.
– Csak tapogassa ki maga!
Megcsörren a telefon, fölveszi.
– Na, mehet a Takács elvtárshoz – int nekem, és még odasúgja: –
Nem én mondtam.

Nagy indulattal, három lépcsõt átugorva vágtatok föl az emeletre.
A titkárságon Rózsika fogad szíves mosollyal.
– Á, Hargitai elvtárs, jöjjön csak, jöjjön, Takács elvtárs már várja!
Nagy lélegzetet veszek, aztán bekopogok, s választ se várva benyi-
tok. A családjáért harcoló oroszlánként állok most a titkár elõtt.
Nem kertelek, rögtön a közepébe vágok:
– Takács elvtárs! Nekem azt mondták, magán múlik, hogy meg-
kapjam az OTP-lakáskölcsönt a házvásárlásomhoz. Miért akadá-
lyozzák, hogy egy négygyermekes család lakáshoz jusson?
A titkár idegesen fölvesz egy dossziét az asztaláról, majd ismét le-
teszi. Zavarát arroganciával leplezve indulatosan visszakérdez:
– Honnan veszi ezt, Hargitai elvtárs? Ne gyanúsítgasson engem
alaptalanul!
– Nem gyanúsítgatok, titkár elvtárs. Nekem ezt mondták, és én
meg azt mondom magának, hogy nem hagyom annyiban, s ha kell,
elmegyek az atyaistenig is az igazamért.
Látja rajtam az elszánt indulatot, hát próbál szelídebben meg-
gyõzni:
– Legyen megértõ, Hargitai elvtárs! Keressen maguknak más lak-
hatási lehetõséget. A mi úttörõtitkárunk is családos, egyelõre úgy
jár be vidékrõl ide dolgozni, nekik gondoltuk. Más lehetõségben
hajlandók vagyunk segíteni magának is. Álljon el a vásárlástól!
– Nem alkudozom. Én már végigjártam az utat, megegyeztem a
tulajdonosokkal, és nem vagyok hajlandó lemondani arról a ház-
ról! Keressenek maguk más lehetõséget!
Ennyiben maradunk. Takácstól egyenesen az úttörõtitkárhoz
megyek. Régrõl ismerem a kedves fiatal pedagógusnõt. Színház-
ba, elõadóestekre járnak a kultúrházba csoportosan kollégáival.
Egy vidéki iskolában tanított, míg be nem hozták Bogárdra úttö-
rõtitkárnak. Elmondom neki, hogy mi történt, s nekem nagyon
kellemetlen ebben a házügyben vele összeütközésbe kerülni, de
hát mi már megegyeztünk a tulajdonossal, és nem állunk el a vé-
teltõl. Felháborít, hogy a helyi pártbizottság tart be a lakásköl-
csönügyünkbe.
A hallottak teljesen kétségbe ejtik:
– Jaj, Lajos, én nem tudtam errõl az egészrõl. Dehogy venném el a
családodtól ezt a lehetõséget! Ne haragudj, de nekem a legkelle-
metlenebb ez az egész. A fõnök felajánlotta, hogy segít bennün-
ket a lakáshoz jutásban, de ilyen áron nekem nem kell a segítség.
Egy hét múlva értesítettek az OTP-bõl, hogy megvan a megyei en-
gedély, mehetünk a kölcsönpapírokat aláírni.
Így lettünk szomszédok Feri bácsiékkal, és rövidesen nagyon
összebarátkoztunk. Jó volt hallgatni az ízes dél-alföldi beszédét.
Békés megyébõl került Sárbogárdra. Büszke volt a kertjére. Meg-
termett abban minden. Amikor végre beköltözhettünk, a kert volt
az elsõszámú közös témánk. Minden csak ez után következett.
Parasztgyerekként magam is boldogan vetettem bele magam a
kertészkedésbe. Nyulakat, csirkét tartottunk. Az ebbõl származó
mellékjövedelem kellett a kölcsöntörlesztéshez. A szépen fejese-
dõ káposzta, karfiol palántáit is tõlük kaptuk. Feri bácsi felesége
nevelte a palántákat, s abból jutott nekünk is annyi, hogy Dunát
rekeszthettünk a káposztával, karfiollal nyár végére. Kiss néni
hasznos tanácsokkal látott el bennünket, hogy védekezzünk a fér-
gek ellen. A kert termésébõl a háztartás mellett bõven jutott a
nyulaknak, csirkéknek is zöld eleség.
Esteledik. Abbahagyom a munkát. Összeszedem a kikapált gazt,
viszem, és bedobom a csirkéknek. Hegyén-hátán futnak a kerítés-
hez, s egymás csõrébõl húzgálják ki a friss zöldet. Ahogy megyek
befelé a házba, látom, Feri bácsi éppen érkezik haza szolgálatból.
Odaköszönök. Int, hogy menjek át hozzá.
– Jöjjön, Lajoskám, beszélgessünk! Nagy vihart csinált a gyûlésen,
azt tudja, ugye?
– Tudom, persze. De magának mi a véleménye? Erre is kíváncsi
vagyok.
Folytatom.

Hargitai Lajos

A kép illusztráció
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BOGÁRD és VIDÉKE–ARANY ÁSZOK
városi teremlabdarúgó-bajnokság

IX. forduló

A mérkõzéseket Tóth I. és Farkas J. vezet-
te.

Cece Old Boys–Spuri 7:2 (4:2)
Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Tóth, Szikszai,
Fülöp T., Németh.
Csere: Szeip, Lakos.
Spuri: Kiszl – Szabó, Gál, Imre, Fésü.
Csere: Banda, Bereczki, Bozsoki, Huszár.
2. perc: Fülöp T. perdítését Kiszl védte. 3.
perc: Szabó lövése a kapu fölé szállt. 4.
perc: Szikszai lövése kerülte el a kaput. 5.
perc: Gál lövése Fülöp Gy.-rõl a mezõny-
be, Szabó elé pattant, akinek lövését védte
Fülöp. 8. perc: Imre találatával megszerez-
te a vezetést a Spuri, 0:1. Kezdés után
Szikszai azonnal egyenlített, 1:1. 10. perc:
Fülöp T. a kapu fölé bombázott. 11. perc:
Huszár átadását Szabó lõtte be, 1:2. 13.
perc: Szikszai csúsztatott fejesét védte
Kiszl. 14. perc: kapujához szegezte a Spurit
a Cece, melynek eredményeként megint
Szikszai egyenlített, 2:2. 17. perc: Szeip
csúsztatott fejesét védte Kiszl. 18. perc:
Imre nagy helyzetet hagyott ki. 19. perc:
Szikszai takarásból ellõtt labdája a kapu-
ban kötött ki, 3:2. Mesterhármas! És még
nem volt vége, mert az elalvó Spuri játéko-
sai mellett Szikszai a negyedik gólját is
meglõtte, 4:2. 21. perc: Gál lövése kerülte
el a kaput. 22. perc: szöglet után Tóth lõtt
mellé. 23. perc: Fésü került helyzetbe, lö-
vése a kapu fölé szállt. 25. perc: Fülöp T.
erõs lövése kerülte el a kaput. 26. perc: Fé-
sû elõl Fülöp Gy. merész vetõdéssel szedte
fel a labdát. 27. perc: Szikszai hatalmas lö-
vése a jobb felsõbe ment, 5:2. 28. perc: Fü-
löp T. lövését védte Kiszl. 29. perc: Szabó
alapvonalról leadott lövése a kapu mögött
kötött ki. 30. perc: minden nem sikerülhet!
Szikszai lövése kerülte el a kaput. 31. perc:
Németh lövését védte Kiszl. 31. perc: Szik-
szai átadását Németh értékesítette, 6:2. 33.
perc: Fülöp T. végigrobogott a pályán, lö-
vése a bal felsõben kötött ki, 7:2. 38. perc:
Imre lövésébe belekapott Fülöp kapus,
mely a kapufáról a mezõnybe vágódott. 39.
perc: Imre lövését Fülöp Gy. szögletre
ütötte.
Megérdemelte a nagyarányú gyõzelmet a
Cece Old Boys csapata a gyenge napot ki-
fogó Spuri ellen.
Góllövõk: Szikszai 5, Németh, Fülöp T., ill.
Imre, Szabó.

Toledó 2005–Légió 2000-Pentagri
1:4 (1:2)

Toledó 2005: Fûrész – Kiss, Rozgonyi J.,
Csuti T., Barabás R.
Csere: Rozgonyi G., Szilágyi F.
Légió 2000-Pentagri: Huszár – Németh,
Csuti Z., Örkényi, Dombi V.
Csere: Baki, Dombi Z., Kelemen, Szilágyi
II., Vereczkei.

2. perc: Örkényi lövése Rozgonyiról vágó-
dott szögletre. 4. perc: Csuti T. lövése Hu-
szárról került szögletre. 6. perc: Kelemen
átadásáról Dombi V. maradt le. Nagy hely-
zet volt! 7. perc: Kelemen átadásából Csuti
Z. szerezte meg a vezetést, 0:1. 8. perc: Ke-
lemen átadásáról Szilágyi II. maradt le. 9.
perc: Szilágyi II. lövése Fûrészrõl került
szögletre. 10. perc: Barabás R. átadását
Kiss a kapus Huszár kezébe emelte. Ez is
nagy helyzet volt! 11. perc: Csuti Z. átadá-
sát Baki kapu mellé helyezte. Helyzet itt,
helyzet ott!!! 12. perc: Vereczkei lövése a
kapufán csattant. 13. perc: Barabás R. sza-
badrúgása kerülte el a kaput. 14. perc:
Rozgonyi J. lövése a felsõ lécen csattant.
15. perc: Örkényi jól eltalált lövése a kapu-
ban kötött ki, 0:2. 16. perc: Barabás R. a
jobb oldalon végigcselezte magát, átadásá-
ból az üresen maradt Rozgonyi J. szépített,
1:2. 21. perc: Dombi V. lövését Fûrész a
mezõnybe ütötte. 23. perc: Csuti T. átadá-
sát Kiss nagy helyzetben a kapu mellé lõt-
te. 27. perc: Rozgonyi J. lövését Huszár
védte. 28. perc: szép támadás! Kelemen–
Szilágyi II.–Csuti Z. volt a labda útja, utób-
bi nem hibázott, nagy gólt lõtt, 1:3. 29.
perc: Kelemen lövése a kapufáról ment ki.
31. perc: Kelemen visszagurításából Szil-
ágyi II. lõtt gólt, 1:4. 34. perc: Csuti T. át-
adását Barabás Huszárba lõtte. Ez is
helyzet volt! 36. perc: Dombi V. lövését
Fûrész szögletre tolta. Ezután említésre
méltó esemény már nem volt. Belenyugod-
tak az eredménybe a Toledó játékosai.
Góllövõk: Rozgonyi J., ill. Csuti Z. 2, Ör-
kényi, Szilágyi II.

Twister Galaxy–FLD Ászok Ásza
4:6 (3:5)

Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Kaló,
Killer G., Simon.
Csere: Fekete, Kristóf, Szántó, Palásti.
FLD Ászok Ásza: Géczi – Magyar,
Vinklmann, Bíró, Bor.
Csere: Mihalkó.
1. perc: Bíró szögletét Magyar lõtte a kapu
mellé. 2. perc: Bor lövését védte Bognár. 3.
perc: érdekes gólnak lehettünk a szemta-
núi! Simon lazán hazagurította a labdát,
mely a kapus, Bognár lába alatt csurgott be
a kapuba, 0:1. 4. perc: Balogh a kapu torká-
ban tisztázott. Meg is jegyezte a csapat
ásza, Killer I., aki még a kispadra sem fért
oda, ez nagy mentés volt!!! 5. perc: Magyar
nagy erejû lövését védte Bognár. 7. perc:
Magyar átadásából Bíró szerzett gólt, 0:2.
8. perc: Kaló lövését Géczi védte. 9. perc:
Bíró lövése a kapuban, 0:3. 11. perc: Bíró
átadásából Mihalkó szerezte a negyediket,
0:4. 13. perc: Vinklmann átadásából újabb
Bíró-gól, 0:5. 14. perc: Kristóf váratlan lö-
véssel szépített, 1:5. 18. perc: Fekete át-
adását Kaló helyezte a kapuba, 2:5. 20.
perc: Kaló tovább csökkentette a hátrányt,
3:5. 21. perc: Kaló óriási helyzetet hagyott

ki. 22. perc: Bognár kidobását Killer G.
hosszan vette át. 23. perc: Simon lövése
Géczirõl Bíró elé vágódott ki, aki nem hi-
bázott, 3:6. 26. perc: Killer átadása Vinkl-
mann kezén csattant. A megítélt büntetõt
Simon a kapusba rúgta, akirõl az szögletre
vágódott. 28. perc: Killer G. átadása Kris-
tófot találta jó helyzetben, azonban lövése
elkerülte a kaput. 30. perc: Bor lövését
Géczi szögletre ütötte. Közben a Twis-
terbõl 5 mezõnyjátékos volt a pályán, ter-
mészetes a kiállítás. 33. perc: Bíró lövése a
kapufán csattant. 35. perc: Killer G. a felsõ
lécre emelt. 37. perc: Kristóf átadásából
Kaló szerzett gólt, 4:6. 38. perc: Kristóf át-
adását Kaló kapu fölé vágta. Nehezen ho-
zott gyõzelem, a meglepetés a levegõben
lógott.
Piros lap: Killer G. 2 perc.
Góllövõk: Kristóf, Kaló 3, ill. Simon öngól,
Bíró 4, Mihalkó.

Sárkeresztúr Kike–Extrém 1:2 (0:0)
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kiss, Hajdinger,
Geiger, Sütõ G.
Csere: Jancski, Szauervein.
Extrém: Németh – Flõgl, Dévényi, Hor-
váth D., Szabó.
Csere: Horváth T., Huszár.

A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.

Piros lap: Sütõ G. 2 perc, Sütõ Z. végleg.

Góllövõk: Geiger, ill. Huszár, Dévényi.

Tabella

1. Extrém 9 9 - - 51:12 27

2. FLD Ászok Ásza 9 7 - 2 44:19 21

3. Légió 2000–Pentagri 9 6 1 2 24:14 19

4. Sárkeresztúr Kike 9 4 - 5 46:27 12

5. Twister Galaxy 9 3 2 4 43:34 11

6. Spuri 9 3 1 5 27:35 10

7. Cece Old Boys 9 2 - 7 27:52 6

8. Toledó 2005 9 - - 9 12:81 0

Góllövõlista

1. Horváth Tamás, Extrém, 17 gól.

Gróf Ferenc
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Felkészülés a tavaszi szezonra
A Sárszentmiklósi Sportegyesületnél kez-
detét vette a felkészülés a tavaszi szezonra.
Mindenki tele van energiával, és teljes erõ-
vel fog dolgozni az aranyéremért. A felnõt-
tek csapata már az elmúlt héten elkezdte az
alapozást, és részt vesz a megyei mûfüves
minibajnokságon, melynek célja a kellõ fel-
készültség elérése a szezon tavaszi kezdeté-
re.
Csapatunk célja továbbra is a feljutás, lehe-
tõleg az összes meccset megnyerve. Ez az
ifinél és az U16-nál is hasonló. A többi kor-
osztályunk is a mezõny elején végzett, kor-
osztályonként az alábbi helyeken várjuk a
tavaszi kezdést:
Felnõtt: 1. helyezett, ifi: 1. helyezett, U16:
1. helyezett, U14: 3. helyezett, öregfiúk: 3.
helyezett.
Csapataink a felkészülést a nyílászárókra,
tetõre, fûtésre kiterjedõ felújításon átesett
öltözõkben kezdhették meg.

Sárszentmiklósi SE

Filmajánló
AMERIKAI BOTRÁNY

Irving (Christian Bale) zseni.
De sajnos a hazugság meste-
re, az átverés bajnoka, a tör-
ténelem egyik legsikeresebb
szélhámosa. Annyira, hogy
olyasmi sikerült neki, ami
sok, nála komolyabbnak és
fontosabbnak tûnõ ember-
nek sem: beleírta magát az
Egyesült Államok történeté-
be. Õ valamint bûn- és élet-

társa (Amy Adams) egy ideje kénytelen egy FBI-ügynöknek
(Bradley Cooper) is dolgozni, aki ráveszi õket, hogy küzdjék be
magukat a maffia felsõ köreibe. Ebben az izgalmas, sok új lehetõ-
séget kínáló és nagyon veszélyes világban politikusok, bûnözõk és
beépített ügynökök találkoznak. És persze: nõk. Ha bármelyikük
hibázik, minden összeomlik, és a romok az összes résztvevõt ma-
gukkal rántják.

KÍSÉRTÉS

Ahogy a nyár õszre fordul, Keith Reynolds zenetanár (Guy
Pearce) az éhezõ mûvészként megélt régi napjain mereng. Mi-
közben felesége, Megan (Amy Ryan) és lánya, Lauren (Mac-
kenzie Davis) a lány középiskolai utolsó évére készül, Keith azok-
ba az estékbe kapaszkodik, amikor egy neves manhattani szimfo-
nikus zenekarnál helyettesíthet csellistaként.

Megan úgy dönt, a család befogad egy külföldi cserediákot. Sop-
hie (Felicity Jones), az angol középiskolai végzõs könnyen beil-
leszkedik, de hamarosan nagy kihívás elé állítja a családi kapcso-
latrendszert. Felszínre hozza Keith személyiségének impulzivitá-
sát, mellyel a látszólag tökéletes családot ismeretlen területekre
taszítja.

A TEREMFOCI ZÁRÓ RENDEZVÉNYE
A teremfoci záró rendezvénye (vacsorával egybekötött eredményhirdetés) március 1-jén, kerül megrendezésre.

Kérjük a csapatokat, hogy részvételi szándékukat (és a létszámot) 2014. január 26-áig jelezzék Bereczki Tamásnál.
Gróf Ferenc
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Január 25., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szem-
mel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.00 Vágtass ve-
lem! 10.30 Két duci hölgy 11.00 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér
’89 12.50 KorTárs 13.20 A világörökség kincsei 13.40 Sir David Attenborough
14.10 A világ madárszemmel: Dél-Amerika 15.05 Tilos a szerelem 16.50 Egyszer
volt, hol nem volt 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 A Dal 22.25 Ellenállók 0.40 Csalás és ámítás 2.15 Ennio
Morricone Krakkóban
RTL KLUB: 6.25 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.05 Max Steel 9.30 Mint a mesében
10.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.40 XXI. század – A legendák velünk élnek
11.15 Házon kívül 11.45 A la Car 12.20 4ütem 12.55 FTC–Érd nõi bajnoki kézilab-
da-mérkõzés 14.35 Gossip Girl – A pletykafészek 15.35 Kõgazdagok 16.35 Észak és
Dél 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 A gyûrûk ura: A gyûrû szövetsége 23.05
Leszámolás az 51-es körzetben 0.00 Hellraiser – Halálos 2.40 Kipurcant a
bébicsõsz, anyának egy szót se! 4.30 Jóbarátok 4.55 Tuti gimi 5.40 Eastwicki
boszorkák
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 9.25 Gondos bocsok 2. 10.40
Astro-világ 11.45 Állatõrség 12.15 Babavilág 12.45 Stílusvadász 13.15 13-as rak-
tár 14.15 Édes élet 16.15 Majomszeretet 18.00 Tények 19.00 Aktív Extra 19.25
Magánnyomozók 20.30 Példátlan példaképek 22.35 Cápa 1.00 Az iskoláját! 2.25
Luxusdoki 2.30 Vaklárma 3.10 Xena 3.55 Vers éjfélkor
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Ka-
barématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány
hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.07 Sportvilág 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló
értékeink 20.55 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10
Éjszaka

Január 26., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Summa 6.55
Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.30 Kérdések a Bibli-
ában 10.45 Metodista magazin 11.10 Baptista ifjúsági mûsor 11.15 Balaton-felvi-
déki református templomok: Monoszló 11.30 Az utódok reménysége 12.00 Hírek
12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 TS – Sport7 13.10 Odüsszeusz nyomdokain 14.10
Madagaszkár 15.05 Nászút Vegasba 16.45 A lényeg 17.20 Férfi kézilabda Eb: Dön-
tõ 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 A király beszéde 22.20 Ütközések 0.10
Kasztner meggyilkolása
RTL KLUB: 6.25 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.40 Max Steel 10.05 Egészségkalauz
10.45 Teleshop 11.45 Kalandor 12.10 Havazin 12.40 A Muzsika TV bemutatja: Mi,
muzsikus lelkek 13.20 Glee – Sztárok leszünk! 14.25 Ki ez a lány? 16.30 Alex és
Emma – Regényünk az életünk 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Õ a megoldás
21.55 Nem fogadott hívás 23.45 Portré 0.25 A hõs 93-as járat 2.10 Cobra 11 3.05
Élve vagy halva 4.30 Barátok közt 5.00 A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 Zöld világ 6.50 TV2 Matiné 10.35 Astro-világ 11.40
Stahl konyhája 12.10 Több mint testõr 12.40 Aktív Extra 13.10 Édes élet 16.10
Bingó 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 27 idegen igen 22.10 A bûn színe 0.10 A
boldogság nyomában 2.15 Napló 3.00 Psych – Dilis detektívek 3.45 Vers éjfélkor
4.05 Eva Luna 4.50 Családi titkok 5.35 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.34 A XXI. századi történelem 6.00 Vasárnapi új-
ság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 10.04
Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-Jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág
12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti
nagyvizit 14.05 Szonda 14.30 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró
Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók 20.55 Vers napról
napra 21.04 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Január 27., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A Lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 A korona herce-
ge 10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 12.55
Roma magazin 13.25 Domovina 13.50 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.45 Rex
felügyelõ 15.40 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.35 Híradó+ 16.45 Elcse-
rélt lányok 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Kékfény 21.20 Párizsi mentõsök 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55
Sporthírek 23.00 Verssor az utcazajban 23.05 Aranymetszés 0.05 Rex felügyelõ
0.55 Elcserélt lányok 1.40 Everwood: Valentin-nap
RTL KLUB: 5.50 Top Shop 6.20 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 Fókusz Plusz 13.35
Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25
A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.05
Barátok közt 21.45 Castle 22.45 CSI: A helyszínelõk 23.50 Pokerstars – European
Poker Tour 9 0.55 Mr. és Mrs. Bloom 1.55 Reflektor 2.10 Kémpárbaj 2.55 A szív út-
jai 4.30 Barátok közt 5.00 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi kopó 13.55
Shopping királynõk 14.55 Maricruz 16.00 Családi titkok 17.00 Hal a tortán 18.00
Tények 19.30 Az élet show-ja 20.30 Édes élet 21.40 Jóban-Rosszban 22.40 NCIS

0.40 Tények 1.15 Aktív 1.40 Elit egység 2.40 Walker, a texasi kopó 3.30 Vers éjfél-
kor 4.05 Eva Luna 4.50 Családi titkok 5.35 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.26 Zene 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Január 28., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.30 Vágtass velem! 14.00 Életmûvész 14.55 Rex felügyelõ 15.45 A
múlt fogságában 16.35 Híradó+ 16.45 Elcserélt lányok 17.30 Híradó 17.40 Ridikül
18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Párizsi helyszínelõk 21.20
Van képünk hozzá!: Válogatás klasszikus rádiókabaré jelenetekbõl 22.10 Az Este
22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 Verssor az utcazajban 23.10 Gyilkosság 23.55
Rex felügyelõ 0.45 Elcserélt lányok 1.30 Everwood: Eltemetett titkok
RTL KLUB: 5.50 Top Shop 6.20 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 Havazin 13.35 Éj-
jel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A
gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.05
Barátok közt 21.45 Glades – Tengerparti gyilkosságok 22.45 Döglött akták 23.50
XXI. század – A legendák velünk élnek 0.25 Reflektor 0.40 A fõnök 1.45 A Grace Kli-
nika 2.55 A szív útjai 4.30 Barátok közt 5.00 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi kopó 13.55
Shopping királynõk 14.55 Maricruz 16.00 Családi titkok 17.00 Hal a tortán 18.00
Tények 19.30 Az élet show-ja 20.30 Édes élet 21.40 Jóban-Rosszban 22.40 Kutya-
ütõk 0.20 Tények 0.55 Aktív 1.20 Zsaruvér 2.10 Az ember, aki nappal aludt 3.50
Vers éjfélkor 4.05 Eva Luna 4.50 Családi titkok 5.35 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.26 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nél-
kül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.05
Rádiószínház 0.10 Éjszaka

Január 29., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika 13.00
Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.50 Gasztroangyal 14.45 Rex felügyelõ 15.35 A
múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.35 Híradó+ 16.45 Elcserélt lányok 17.30
Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Sza-
badság tér ’89 21.05 On The Spot 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek
23.00 Verssor az utcazajban 23.10 Summa 23.40 KorTárs 0.10 Rex felügyelõ 1.00
Elcserélt lányok 1.40 Everwood: A leleplezés
RTL KLUB: 5.50 Top Shop 6.20 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 A Muzsika TV
bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20
Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30
Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.05 Barátok közt 21.45 Szulejmán 23.05 Há-
zon kívül 23.40 Reflektor 23.55 Sweeney Todd – A Fleet Street démoni borbélya
2.05 Gálvölgyi-show 2.55 A szív útjai 4.30 Barátok közt 5.00 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi kopó 13.55
Shopping királynõk 14.55 Maricruz 16.00 Családi titkok 17.00 Hal a tortán 18.00
Tények 19.30 Az élet show-ja 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.30 Édes élet 21.40
Jóban-Rosszban 22.40 Banki meló 0.50 Tények 1.25 Aktív 1.50 A médium 2.50
Vers éjfélkor 4.05 Eva Luna 4.50 Családi titkok 5.35 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.26 Zene 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Január 24., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Karácsonyi koncert a miklósi katolikus templomban (75p), Gimis
szalagtûzõ és bál Sárszentmiklóson és a Mészölyben 23.00 és 0.00 Lap-
szemle
Január 25., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Szilveszteri kosárlabdakupa
(~30p), Teremlabdarúgás (40p) 13.00 Lapszemle 14.00 Karácsonyi kon-
cert a miklósi katolikus templomban (75p), Gimis szalagtûzõ és bál
Sárszentmiklóson és a Mészölyben 18.00 Lapszemle 19.00 Stressz két-
szer 1. rész (23p), Stressz kétszer 2. rész (27p), ASKA állatmentõ interjú
(32p), Ovis bál Cecén (~70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Január 26., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Karácsonyi koncert a miklósi katoli-
kus templomban (75p), Gimis szalagtûzõ és bál Sárszentmiklóson és a
Mészölyben 13.00 Heti híradó 14.00 Stressz kétszer 1. rész (23p), Stressz
kétszer 2. rész (27p), ASKA állatmentõ interjú (32p), Ovis bál Cecén
(~70p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Január 27., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Kapocs 8. rész (magazinmûsor, 20p), Lendvai Gábor dupla missziója
(ism. 67p), 10 éves a Harmónia Kórus (ism. 89p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Január 28., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Szilveszteri kosárlabdakupa
(~30p), Teremlabdarúgás (40p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Kapocs
8. rész (magazinmûsor, 20p), Márton-nap Alapon (ism. 41p), Dr. Vekerdy
Tamás elõadása Sárbogárdon (90p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Január 29., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Kapocs 8. rész (magazinmûsor,
20p), Lendvai Gábor dupla missziója (ism. 67p), 10 éves a Harmónia Kórus
(ism. 89p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Terem-
labdarúgás (40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Január 30., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szerep-
lõ 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.

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések a

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Január 30., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55
Kvartett 13.30 A kékvércse 13.55 Különleges mentõalakulat 14.45 Rex felügyelõ
15.35 A múlt fogságában 16.20 Híradó+ 16.35 Elcserélt lányok 17.20 Szerencse-
híradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthí-
rek 20.20 Fábry 21.45 Az Este 22.20 Híradó 22.30 Sporthírek 22.35 Verssor az ut-
cazajban 22.40 Rejtélyes XX. század 23.10 Történetek a nagyvilágból 23.40 Rex
felügyelõ 0.30 Elcserélt lányok 1.10 Everwood: Az everwoodi csoda
RTL KLUB: 5.50 Top Shop 6.20 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 EgészségKalauz
13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata
17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest
21.05 Barátok közt 21.45 Gyilkos kígyó 23.40 Reflektor 0.00 Dollhouse – A felejtés
ára 1.00 Mélyvízben 2.00 A la Car 2.20 Gálvölgyi-show 2.55 A szív útjai 4.30
Barátok közt 5.00 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop
10.50 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi kopó 13.55
Shopping királynõk 14.55 Maricruz 16.00 Családi titkok 17.00 Hal a tortán 18.00
Tények 19.30 Az élet show-ja 20.30 Édes élet 21.40 Jóban-Rosszban 22.40 A tá-
bornok lánya 0.50 Tények 1.25 Aktív 1.50 Célkeresztben 2.50 Walker, a texasi
kopó 3.40 Vers éjfélkor 4.05 Eva Luna 4.50 Családi titkok 5.35 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.26 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Január 31., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 13.00 Esély
13.25 Történetek a nagyvilágból 14.00 Különleges mentõalakulat 14.50 Rex fel-
ügyelõ 15.40 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.35 Híradó+ 16.45 Elcse-
rélt lányok 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Ezeregy éjszaka meséi 22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.50 Sporthí-
rek 22.55 Verssor az utcazajban 23.00 Célkeresztben 0.35 Rex Felügyelõ 1.25
Elcserélt lányok 2.10 Everwood: Holdfény szonáta
RTL KLUB: 5.50 Top Shop 6.20 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 Kalandor 13.35 Éj-
jel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A
gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.05
Barátok közt 21.45 A zöld íjász 22.45 Gyilkos elmék 23.50 Odaát 0.50 Reflektor
1.05 Kalandor 1.35 Az egység 2.30 4ütem 2.55 A szív útjai 4.30 Jóbarátok 4.55 Tuti
gimi 5.40 Eastwicki boszorkák
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi kopó 13.55
Shopping királynõk 14.55 Maricruz 16.00 Családi titkok 17.00 Hal a tortán 18.00
Tények 19.30 Az élet show-ja 20.30 Édes élet 21.40 Jóban-Rosszban 22.40 Az áru-
ló 0.50 Tények 1.25 Aktív 1.50 Szellemdoktor 2.50 Walker, a texasi kopó 3.40 Vak-
lárma 4.35 Alexandra Pódium 5.00 Vers éjfélkor
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.26 Zene 13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

Ady-lakótelepen lakás kiadó! 06 (30) 384 0228
Árpád-lakótelepen 3. emeleti erkélyes lakás,
egyedi gázfûtéssel, villanybojlerrel, éjszakai
árammal eladó. 06 (30) 601 0554
Sárszentmiklóson 2 szobás családi ház eladó.
Víz, villany, gáz, központi fûtés. Irányár:
3.700.000 Ft. 06 (20) 256 9325 (7953097)

Patkó Csárda elõtt lévõ parasztház eladó. Tele-
fon: 06 (70) 290 8272 (2159199)

Sárszentmiklóson 2 szobás, összkomfortos
gázfûtéses lakás kiadó. Telefon: 06 (20) 215
2756 (2159103)

Utazzon elõszezonban, május végén Horvátor-
szágba a Neszebár Utazási Irodával. Jelentkez-
zen gyorsan! 06 (70) 3341 611
Komplett vagyonvédelmi rendszerek (kamerák,
riasztók, tûzjelzõk, gázérzékelõk stb.) elhelyezé-
se, ajándék plusz szirénával. DIBOSS Kft. 06 (30)
946 3040
180 kg-os hízó eladó 06 (25) 462 408
Gombbehúzó gépet (prést) vásárolnék, esetleg
szerszámokkal együtt. Érdeklõdni: 06 (20) 9826
630
Hízók eladók 06 (20) 367 2785

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

IKEA BEDDINGE KANAPÉ,
ami egy mozdulattal ággyá
alakítható, kisebb hibákkal

AKCIÓSAN ELADÓ.
Mérete 140x200.
06 30 951 3367

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása

06 30 440 5790

BÚTORKÁRPITOZÁST,
JAVÍTÁST VÁLLALOK.

06 30 662 5375

SPURI KERÉKPÁRSZAKÜZLET
Sárbogárd, Ady E. út 213.

Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-17-ig,
szombat: 9-13-ig.

Telefon: 06 30 425 9736

38-as (M-es) KISMAMARUHÁK
eladók. Farmer, felsõ, mellény,
ruha, harisnya. 06 30 3483 320

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

Lekner Kegyelet Temetkezés Kft.

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI
ÜGYINTÉZÉS.

ÁLLANDÓ ÜGYELET.
06 (30) 4359 021

Légió 2000 Biztonságtechnikai Kft.
Sárbogárd, Ady E. út 29.

Riasztórendszerek telepítése,
karbantartása, távfelügyelete
részletfizetési lehetõséggel is!

Érdeklõdni:
06 (25) 508 980, 06 (20) 3166 730

Honlap: www.legio2000.hu

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi napokon és településeken, a megadott idõpontokban
munkatársaink elõre tervezetten medence-, illetve glóbuszmosási karbantartási munkákat végeznek 900

és 1400 óra között.
Felsõkörtvélyesen és Nagyhörcsökön a jelzett idõpontokban ezek a munkák 900-1600-ig tartanak.

Ezeken a napokon az adott településen megszokottnál kisebb víznyomás, idõszakos vízhiány várható.
Pusztaegresen, Sárhatvanban, Felsõkörtvélyesen és Nagyhörcsökön végzett karbantartásoknál a
település teljes területén, a munka idõtartama alatt vízhiány várható! Vízvételi lehetõséget a
vízmûnél, vízszállító autóból biztosítunk.
A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá válhat, mely az egészségre nem ártalmas.
Az ezt okozó anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.
További információ a kihelyezett plakátokon, vagy helyi munkatársainktól.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük felhasználóink türelmét és megértését.

FEJÉRVÍZ ZRt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

január 27. (hétfõ) Pusztaegres
január 27. (hétfõ) Dég
január 28. (kedd) Sárhatvan
január 28. (kedd) Középbogárd–Dég-Újtelep
január 29. (szerda) Aba
január 29. (szerda) Lajoskomárom
január 30. (csütörtök) Aba
január 30. (csütörtök) Lajoskomárom
január 31. (péntek) Sárkeresztúr
január 31. (péntek) Mezõkomárom

február 3. (hétfõ) Káloz
február 3. (hétfõ) Mezõkomárom
február 4. (kedd) Felsõkörtvélyes
február 4. (kedd) Nagyhörcsök
február 4. (kedd) Szabadhidvég
február 5. (szerda) Soponya
február 5. (szerda) Igar-Vám-szõlõhegy
február 6. (csütörtök) Soponya
február 6. (csütörtök) Igar-Vám-szõlõhegy
február 7. (péntek) Nagykarácsony

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett férjem, édesapám,

KREPSZ IMRE
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet a Szentlélek Temetkezés
dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család

„ÚJRATERVEZÉS” MEGÚJUL SÁRBOGÁRD VÁROSKÖZPONTJA – AZ UTOLSÓ MÛSZAKI ÁTADÁ-

SOK IS MEGTÖRTÉNTEK

A városrehabilitációs projektben 2013. év végéig újabb projekthelyszíneken fejezõdtek be a kivite-
lezési munkálatok:
– Fedett piac kialakítása piacfelügyelõséggel és szociális blokkal
– Települési zöldfelület felújítása, parkoló és útcsatlakozás kialakítása
– Új helyszín kialakítása a Hõsök terei régi óvoda épületében a Madarász József Városi Könyvtár
számára akadálymentesítéssel
A fenti elemekkel együtt a projekt építési része befejezõdött, a kapcsolódó
résztevékenységek (például eszközbeszerzés) még folyamatban vannak.
www.ujszechenyiterv.gov.hu

DVD rendelhetõ a 2013. október 6-ai sárbogárdi

SZIMFONIKUS KONCERTRÕL
a Bogárd és Vidéke Hírházban.

Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900.
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TÁJÉKOZTATÓ
A kormány döntése szerint az 509/2013. (XII. 29.)
korm. rendelet 2014. január 1-jei hatállyal módo-
sította a súlyosan mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011.
(VI. 29.) korm. rendeletet. E módosítás miatt
szükséges volt a kérelemnyomtatvány és annak
mellékletét képezõ tájékoztató módosítása.
A szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti ké-
relem benyújtásának határideje minden év
március 31-e és szeptember 30-a. A kérelmeket a
Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalához (8000 Székesfehérvár, Piac tér
12-14.) postai úton, illetve személyesen, vagy a
Fejér Megyei Kormányhivatal két Integrált Ügy-
félszolgálati Irodájánál (Székesfehérvár, Piac
tér 10.; Dunaújváros, Vasmû u. 39.) lehet leadni
személyesen.
A szociális és gyámhivatal elérhetõsége:
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér
12-14. III. emelet.
E-mail: gyamhivatal@fejer.kdrkh.hu
Honlap: www.fejerkozig.helyinfo.hu
A Szociális és Gyámhivatal ügyfélfogadási rend-
je: hétfõ–csütörtök 8.00–11.30 és 13.00–15.30,
péntek 8.00–11.30.
A tárgyban készült kérelemnyomtatvány és
tájékoztató a sárbogárdi városi polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatánál is megtekinthetõ és
átvehetõ.

Dr. Varnyu Péter aljegyzõ–hatósági osztályvezetõ

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. január 24-én
(pénteken) informatikai eszközök elõre tervezett
cseréje miatt a Sárbogárd Járási Hivatal Ok-
mányirodai Osztályán az ügyintézés/ügyfélfoga-
dás minden ügytípusra vonatkozóan (adatletiltás,
adatszolgáltatás, egyéni vállalkozás, okmánykiál-
lítás, ügyfélkapu-regisztráció) szünetel.

Kérjük, további információért forduljanak az ok-
mányiroda munkatársaihoz, akik készséggel áll-
nak az Önök rendelkezésére.

Telefonszám: 06 (25) 520 290, 06 (25) 520 291.

Megértésüket és türelmüket köszönöm.

Szenci György okmányirodai osztályvezetõ

Sapka, sál, kesztyû!
Végre jön a hó!

Komolyan vehetõ havazás pénteken és szombaton lehet. Egy földközi-tengeri
ciklon biztosítja a nedvességet, egy kelet-európai ciklon pedig a hideg levegõt a
fokozatosan télire váltó idõjáráshoz.
Szerdán fõként a Tata–Szeged vonaltól keletre várható esõ, tehát Budapesten
is. Fõleg az ország északkeleti részén hullhat havas esõ és hó is, itt éjszaka he-
lyenként megmaradhat a hó, de maximum 2 centiméter vastagságban. Estére
mérséklõdik az élénk, idõnként erõs északnyugati, északi szél a Dunántúlon és
északkeleten is.
Csütörtökön ismét északkeleten lehet hószállingózás, kisebb havazás, délnyu-
gaton viszont inkább esõ esik. Nem kell nagy mennyiségû csapadékra számíta-
ni, és nem igazán marad meg a hó.
Pénteken már többfelé várható csapadék, nyugaton és északon hó, másutt ha-
vas esõ, és sajnos ónos esõ.
Szombaton több helyütt havazhat, a délkeleti területeken esõ, havas esõ is vár-
ható. Sokfelé megélénkül, a Dunántúl nyugati részén gyakran megerõsödik az
északi, északnyugati szél. Vasárnap egyre többfelé szakadozhat fel a felhõzet,
de legtöbbször inkább hétfõn süthet ki a nap. Ez viszont nem sokáig tart, mert
keddtõl újra megvastagodik a felhõzet, és többfelé várható kisebb havazás.

Erõsödik a fagy

Egyre hûvösebb lesz az idõ a következõ öt nap során. Szerdán még 3 és 8 fok kö-
zé melegszik a levegõ. Csütörtökre virradóra már -3, +2 fok közé csökken a hõ-
mérséklet, délután 0, + 5 fok lesz a jellemzõ. Szombaton helyenként napköz-
ben is fagypont alatt marad a hõmérséklet.
Vasárnap hajnalra már -2, -8 fokig süllyed a hõmérséklet, sõt a kevésbé felhõs,
havas vidékeken még ennél is csípõsebb idõre számíthatnak. Napközben csu-
pán -2 és +2 fok közé melegszik fel a levegõ, és hétfõn is érdemes lesz kesztyût
húzni, mert hasonló hõmérsékletekre lehet számítani mind reggel, mind
napközben.

Vigyázzanak az utakon!

A lehûlést az okozza, hogy most a Kárpát-medencétõl északra egy anticiklon
helyezkedik el, és ennek a peremén néhány fokkal hidegebb levegõ érkezik
Magyarország fölé. A nedves légtömegeket pedig egy délre elvonuló mediter-
rán ciklon szállítja.
Az idõjárásra érzékenyek emiatt hidegfronti hatásra számíthatnak, erõsödõ
reumatikus, illetve ízületi fájdalmakkal. A front fejfájást, migrént, szédülést
okozhat, és ingadozhat a vérnyomás is. A közlekedõknek a síkos, jeges útsza-
kaszokra érdemes figyelniük, és arra, hogy a reakcióidõ frontok esetén
hosszabb a megszokottnál.

Forrás: internet

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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A magyar kultúra napja iskolánkban
„Hazánk, hazánk, te drága szó, / Zendülj
az ajkakon!” – szól a finn himnusz, mely
akár mottójául is szolgálhatott volna an-
nak a hangulatos iskolai ünnepségnek, me-
lyen a magyar Himnusz születésnapját ün-
nepeltük az iskola könyvtártermében.
A Violin Mûvészeti Alapiskola tanulói Já-
kob Zoltán tanár úr vezetésével az idei
tanévben a skandináv országokat tûzték ki
úti célul, így a délután folyamán a követke-
zõ, minden nemzet sorsát jelentõsen meg-
határozó zeneszámok hangzottak el.
Elsõként Dániába, Andersen, a híres me-
semondó hazájába utazhattunk, melynek
himnuszát egy kamaraegyüttes adta elõ fu-
rulyán, klarinéton, fuvolán és dobon Zoli
bácsi zongorakíséretével. Dániát a sorban
Norvégia követte; e zenemûvet Huszár
Kata és Krencz Ábel adták elõ furulyán. A
tûz és a jég birodalmának, Izlandnak a
himnuszát Szummer Ádám szólaltatta
meg trombitán. Svédország nemzeti éne-
két, melynek dallama egy dél-svédországi
népdal, a 3. osztályos szolfézscsoport éne-
kelte el, az énekszót pedig Varga Petra kí-
sérte klarinéton. A képzeletbeli utazást
Finnország zárta, melynek himnusza Zel-
man Fanni fuvolajátékán keresztül vált él-
vezetessé. Az ezer tó országa himnuszának

szövegét Vörösmarty Szózata ihlette, ze-
néjét pedig Fredrik Pacius szerezte.
Zoli bácsi a délután folyamán igyekezett
minden himnuszról a gyerekek számára
legérdekesebb tudnivalókat elmesélni, és
térképen is megmutatni azokat a területe-
ket, melyeket együtt jártunk be a zene
szárnyain. Az ünnepség végén közösen
énekeltük el Kölcsey Ferenc szövegét Er-
kel Ferenc megzenésítésében, vagyis ha-
zánk Himnuszát.

„MiSulink” újságíró szakkör

Véget ért a Dakar

Múlt heti lapszámunkban hírt adtunk arról, hogy a sárbogárdi Bognár József harmad-
szor indult a lóerõk maratoni világfutamán, a Dakaron Sebestyén Sándor oldalán, idén
kiegészülve Ungvári Miklós olimpikonnal. A január 5-én az argentin Rosarióban rajtolt
autós trió 153 autós egységbõl a 46. helyen fejezte be a Dél-Amerikában rendezett 36.
Dakar-ralit január 18-án, a chilei Valparaisóban, több mint 9000 kilométert legyûrve.
Kategóriájukban, a széria terepjárók között a 7. helyen végeztek.
„Nem tudom kifejezni azt az örömöt, amit érzek; nagyon büszke vagyok a csapatomra, az
áldozatosan dolgozó szervizcsapatra és magára az autóra is. Szériakategóriában az utolsó
pillanatokig nagy volt a meccs, végül megismételtük a tavalyi hetedik helyünket, elégedett va-
gyok. Ráadásul teljesítettünk egy másik vállalást is: megígértük Ungvári Mikinek, hogy
végigvisszük a Dakaron és lám, itt van a célban. Õ most már a 2016-os olimpiára készül, mi
pedig a 2015-ös Dakarra gondolunk, újra itt leszünk és meg akarjuk csinálni, ugyanebben a
felállásban, Sandlander-színekben” – jelentette ki a pilóta, Sebestyén Sándor a célvonalnál.

Hargitai–Kiss Virág

Tisztelt
Elõfizetõink!

Amennyiben 2014-re is elõ szeretnének
fizetni a Bogárd és Vidéke hetilapra, azt
megtehetik személyesen, vagy megbí-
zottjuk révén a szerkesztõségben (Sár-
bogárd, Hõsök tere 12.) hétfõtõl pénte-
kig 8-tól 17 óráig.

Elõfizetési áraink változatlanok: 1 évre
(48 lapszám) 7.600 Ft, 1/2 évre (24 lap-
szám) 4.000 Ft, 1/4 évre (12 lapszám)
2.200 Ft. Minél hosszabb idõre fizetnek
elõ, annál kedvezményesebb áron jut-
hatnak hozzá a lapszámokhoz.

A Bogárd és Vidéke hetilapot minden
csütörtökön személyesen juttatjuk el
postaládáikba.

Szerkesztõség


