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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Citrom
jéggel

Versenyt futottunk az idõvel, amikor le-
esett ez a (tavalyihoz képest) kicsi hó. Szó
szerint kapkodtuk magunkra a meleg téli
gúnyát, és szaladtunk a kislóki dombokba,
mert már szinte olvadt is. Lecsúsztunk
egyet, és alig maradt hó a nyomunkban, de
a fagyos föld jó terepként szolgált ahhoz,
hogy elmondhassuk: idén télen is szánkóz-
tunk.
De vajon meddig lesz ez így?

Egyre mediterránabbak a telek. Nem is tu-
dom, hasznos beruházás volt-e az új szán-
kó (mert a bátyám minden évben összetör
egyet). Mi lesz a téli holmikkal, ha nem
lesz fagy? Majd eljárunk a hegyekbe havat
enni? És visongunk, mint ausztrál Sarah
barátnõm, aki Magyarországon látott elõ-
ször ilyen halmazállapotú csapadékot?
A mediterránosodásban azt azért élvez-
ném, ha a reggeli teámba a citromot az ud-
varon terebélyesedõ citromfáról szakajt-
hatnám le.

Hargitai–Kiss Virág

Világ sajtjai, egyesüljetek!Világ sajtjai, egyesüljetek!

Tél tábornok jelentkezettTél tábornok jelentkezett
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Államtitkár a fanyesés ellen
Az E.ON Zrt. Sárbogárdon végzett gallyazási munkálataival
kapcsolatban fordult panasszal dr. Illés Zoltánhoz, a Vidék-
fejlesztési Minisztérium környezetügyért felelõs államtitkárá-
hoz levélben Etelvári Zoltán helyi önkormányzati képviselõ még
tavaly, kérve a miniszter hathatós közremûködését. Dr. Illés Zol-
tán 2014. január 14-én kelt válaszában tájékoztatta a képviselõt,
hogy megkereséssel fordult az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózat
Zrt. igazgatóságának elnöke, Gelencsér Lajos felé.

Az államtitkár levelében leírja a képviselõ által panaszolt problé-
mát, miszerint az E.ON üzemzavar elkerülése miatt nyesi a fákat,
és ezen munkálatok közben a fákat derékba vágják. Egy hasonló
eset kapcsán – fogalmaz az államtitkár – 2013 júliusában már
megkereséssel fordult dr. Rácz András helyettes államtitkár Ge-
lencsér Lajoshoz a Döbröközön végzett gallyazási munkálatok
miatt. A helyettes államtitkár akkor javasolta, hogy kiemelt fi-
gyelmet fordítson az E.ON a biztonsági övezetben végzett gallya-
zási munkálatok szakszerûségére. A biztonsági övezet terjedel-
mét részletesen meghatározza a villamos energiáról szóló törvény
(VET) kis-, közép- és nagyfeszültségû hálózat esetén is.
Dr. Illés Zoltán levelében hivatkozik az Alaptörvény P) cikkére:
„A természeti erõforrások, különösen a termõföld, az erdõk és a
vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és
állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét
képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövõ nemzedékek szá-
mára való megõrzése az állam és mindenki kötelessége.”

A fás szárú növények az életminõség, a környezetvédelem szem-
pontjából kiemelt jelentõségûek, azok védelme mindenki köte-
lessége. A Mûszaki Kézikönyv konkrétan elõírja, hogy a tervezett
beavatkozásokat a növényzet vegetációs ciklusainak, valamint a
természetvédelmi, ezen belül a madárvédelmi (pl. költési idõ-
szak) szempontokat is figyelembe véve kell megvalósítani, a galy-
lyazást minden esetben szakszerûen, a szakmai szabályok megfe-
lelõ betartásával kell végrehajtani.
A sorozatosan érkezõ lakossági panaszok arra mutatnak rá, hogy
a gallyazási munkálatok során indokolt szakértõ bevonása. Az ál-
lamtitkár hangsúlyozta: a biztonsági övezeten belül nõtt fás szárú
növények esetében kizárólag azoknak a faegyedeknek a teljes el-
távolítása szükséges, amelyek közvetlenül veszélyeztetik a hálózat
biztonságos mûködését. Egyéb esetben kizárólag a biztonsági
övezeten belülre nõtt gallyak eltávolítása indokolt.
Végül az államtitkár kéri, hogy az E.ON az említett problémára
találjon megoldást. A levelet egyúttal megküldte az áramszolgál-
tató elnök-vezérigazgatójának is.
Ezek után csak remélni tudjuk, hogy a következõ gallyazásnak
nem „nyesés” lesz a vége.

Hargitai–Kiss Virág

Köszöntõ
A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intéz-
mény Ápoló–Gondozó Otthonának lakója,
Zámbó Jánosné (született: Hegedûs Teréz,
Sárbogárd, 1919.) 2014. január 18-án töl-
tötte be 95. életévét. E jeles ünnep alkalmá-
ból Sárbogárd város polgármestere, dr. Sü-
kösd Tamás személyesen köszöntötte, és
átadta neki a Miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot és jókívánságait. Dr. Horváth-
né Lang Erika, az intézmény vezetõje és
dolgozói, valamint az otthon lakói is kö-
szöntötték a szépkorú ünnepeltet. A vidám,
hangulatos délután zeneszóval ért végett.

Bíró Sándorné,
az Ápoló–Gondozó Otthon részlegvezetõje

Sógor Béla: Öregek a parkban
Nézz elõre. Lassan lépegess,
fogd jól a kezem, el ne ess.

Vesd meg jól lábadat, az avar
alatt göröngy, vagy kõ lehet.
Nézd, az út mellett áll a pad,
széles ölében kínál helyet,
pihenjünk kicsit, gyûjtsünk
erõt, szívjuk az öreg õsztõl
kapott jó ízû, friss levegõt.

És a két totyogó, görbe test
óvatosan a kopott padra tottyan,

nézi, csodálja az elhagyottan
ácsorgó parkbéli platánokat,

lehunyt szemmel élvezi a
Nap még visszaintõ, lágyan
cirógató sugarát, mely a

fonnyadó leveleken szûrve
rajzol a reszketõ, ezer ránctól

barázdált vén fejek köré glóriát.
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Végkifejlet rendõrverõsdiben
Mivel múlt héten szerdán délelõtt 9 órától este 6 óráig zajlott a második bírósági tárgyalás a rendõrverés ügyében, leg-
utóbbi lapunkban csak egy rövid tájékoztatást tudtunk adni a megszületett ítéletrõl. Csütörtökön kaptunk hivatalos köz-
leményt az ügyben, amit alább olvashatnak. Egyúttal összefoglaljuk az elõzményeket, és csokorba gyûjtöttünk néhány
véleményt.

Elõzmények

Január 12-én, vasárnap, a délutáni órákban Sárszentmiklóson két
esetbeli gyorshajtás és záróvonal átlépése miatt egy fiatalembert
igazoltattak a rendõrök. Egészen addig készséges volt a jármû ve-
zetõje, amíg a díjfizetés nagysága és módja szóba nem került. A
rendõrök elmondása szerint azzal is fenyegetõzött a fiatalember,
hogy ha a házuknál megjelennek a rendõrök, fejbe lövi õket. Ek-
kor a rendõrök át akarták vizsgálni a ruházatát és a gépkocsit, ám
az intézkedés dulakodásba torkollt, amihez csatlakozott a gépjár-
mûvezetõ utasa/testvére is.
Hivatalos személy elleni erõszak bûntette és súlyos testi sértés kí-
sérlete miatt a Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség gyorsított el-
járásban állította a Sárbogárdi Járásbíróság elé a gyanúsítottakat
2014. január 15-én. Az elsõ- és másodrendû vádlott vallomásában
az állt, hogy nem õk bántalmazták a rendõröket, hanem éppen
fordítva, a rendõrök õket. Mivel további tanúk kihallgatása vált
szükségessé, a tárgyalást elnapolták január 22-ére, egyúttal a vád-
lottak õrizete megszüntetésre került, így szabadlábon védekezhe-
tett a továbbiakban a testvérpár.

Hivatalos tájékoztatás az ítéletrõl
A Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség súlyosításra irányuló fel-
lebbezést jelentett be a Sárbogárdi Járásbíróság 2014. január 22.
napján – a sárbogárdi rendõrök sérelmére elkövetett hivatalos
személy elleni erõszak bûntette miatt – meghozott ítélete ellen.
A Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség gyorsított eljárásban, az
õrizet idõtartama alatt, az elkövetéstõl számított 3 napon belül hi-
vatalos személy elleni erõszak bûntette és más bûncselekmény
miatt bíróság elé állította azt a két gyanúsítottat, akik 2014. január
12-én Sárbogárdon bántalmaztak két – velük szemben jogszerûen
intézkedõ – rendõrt. A Nyomozó Ügyészség mindkét vádlottal
szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását
indítványozta.
A 2014. január 15-ei tárgyaláson történt elnapolást követõ, 2014.
január 22-én megtartott tárgyaláson a Sárbogárdi Járásbíróság a
gyanúsítottakat 1 év és 4 hónap, valamint 1 év és 6 hónap szabad-
ságvesztés büntetésre ítélte, amely büntetések végrehajtását 2 évi
próbaidõre felfüggesztette.
Az ítélet nem jogerõs, az ellen az ügyész súlyosításért, a vádlottak
és védõik felmentésért, illetve enyhítésért fellebbeztek.
Székesfehérvár, 2014. január 23.

Jászberényiné dr. Király Teodóra sajtószóvivõ

Kérdésként föltettem a Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség-
nek, hogy milyen indokkal kaptak felfüggesztett büntetést az el-
követõk. Lapzártánkig még nem kaptam választ erre a kérdésre.

Vélemények a Bogárdi TV üzenõfaláról
2014-01-23 Jocó Aki olvasgatja a híreket a neten, az sajnos tudja,
hogy ezt a bûnözõi réteget nem szabad bántani! Nekik a káosz és a
magyar nép megfélemlítése a feladatuk! A 2/3-os kormányunk
meg nem tesz semmit, mert nekik is jó ez a káosz. Ja, és örüljünk,
hogy nem rúgják ki az intézkedõ rendõrt, mert hogy képzelte,
hogy megállít egy törvényen kívülit? Szégyen, hogy ez ma Ma-
gyarország!
2014-01-23 LIBERÁLIS Elrettentõ ítélet született. Már fejbe sem
szabad rúgni az intézkedõ rendõrt? Azonnal felfüggesztettet ad-
nak. Igaza van az ügyvédnek, fel kellett volna menteni Õket. Kü-
lönben miért nem használ fogvédõt. Szociális segélyt kapott a
rendõr. Mit akar még a nép?

2014-01-23 mérges Felháborító, erkölcsileg elfogadhatatlan, meg-
alázó minden törvénytisztelõ állampolgárnak a tegnapi napon
meghozott ítélet. Azért is, mert ez egy lavinát indíthat el. Most
már szabadon kezet emelhet bárki azokra az emberekre, akiknek
feladata a rend védelme? Hát hova jutottunk? Félelmetes ez a ki-
alakult helyzet! Ha ez ellen nem hoznak hathatós rendeletet, ak-
kor nem sok rendõr fogja vállalni ezt a hivatást!

2014-01-24 valaki A bankrobbantás véletlen és még nem is szán-
dékos! A sárbogárdi történet is véletlen és nem volt szándékos, de
ha a „PARASZT” ilyen BÛNT követ el, még azt az esélyt sem
kapja meg, hogy szabadlábon védekezzen, az meg csak ábránd,
hogy felfüggesztettet kap! Hol élünk?

2014-01-24 Senki Alfonz Az ítélethozó „bíró” figyelmébe ajánlom
a Hvg.hu tudósítását: „Egy oroszlányi nõ megfenyegette az élet-
társát elkísérõ rendõrt októberben, és egy ásványvizes palackot
vágott hozzá. A nõt 3 évre! ítélték, az ítélet jogerõs” Ha majrés a
bíró, nem meri vállalni azt, amiért hatalmas fizetést kap, miért
nem ment könyvtárosnak, vagy óvó bácsinak?

2014-01-24 Zsóti Egyetértek Alfonz, itt a link: http://hvg.hu/itt-
hon/20131120_Muanyag_palack... Ez a cikk tényleg jelzi, meny-
nyire gyenge volt a bogárdi ítélet, vagy ennyire jó volt az ügyvéd.
Ha másodfokon is ugyanez lesz az ítélet, akkor komoly rendészeti
problémákkal kell majd szembenéznie a helyi lakosságnak. A
rendõrök maradék tekintélye is totál el fog tûnni.

2014-01-24 anci Figyelem! A polgármesteri hivatal semmilyen
nyilatkozatot nem tett a rendõrverõ fiatalokkal szemben a bíró-
ság felé, mint ahogyan azt a sajtó közölte! A sajtó szerint „példá-
san” élnek. Ha ez a példakép Sárbogárdról, akkor szégyenteljes
városban lakunk!

Kommentár

Többektõl is hallom véleményként, hogy a rendõrveréshez ha-
sonló negatív hírek nem jó színben tüntetik fel a várost. Ebben
van igazság, és közbiztonsági fronton vannak megharcolnivalók,
de nem csak a mi településünkön. A mi problémáink gyakorlati
tünetei a nem megfelelõ törvényeknek.

Ám szeretnék rávilágítani egy másik oldalra is. Abba, hogy az or-
szágos média mit tart közlésre érdemes hírnek, igen kevés a bele-
szólásunk, hírszerkesztõk és feletteseik döntésén, hozzáállásán
múlik. Ha figyeljük a híradókat, tapasztalhatjuk, hogy kiemelt fi-
gyelmet élveznek a rendõrség és katasztrófavédelem hírei. Né-
melyik híradó felér egy Kék fénnyel. Némileg megnyugtató lehet
számunkra, hogy a fõváros és más helységek sem maradnak el ne-
gatív hírekben mögöttünk.

Mi, akik itt élünk Sárbogárdon, viszont tudjuk, amit a hírszerkesz-
tõk nem: hogy számos olyan értékes, érdekes történés van Sárbo-
gárdon, amiket érdemes lenne országosan megmutatni. Ha ezek-
re nem kíváncsi az országos média, akkor fölösleges bosszankod-
nunk rajta. Jó hírnevünk érdekében más csatornákon keresztül is
mindannyian tehetünk. Ahelyett, hogy lebecsméreljük a helyet,
ahol élünk (és ezáltal magunkat is), a magunk eszközeivel te-
gyünk meg mindent annak érdekében, hogy Sárbogárdról jó hírek
is eljussanak a külvilághoz.

Hargitai–Kiss Virág
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A gyed extra védelmében
Varga Gábor országgyûlési képviselõ és
Tóth Erika, a Fejér Megyei Közgyûlés
Fidesz-frakciójának és a Fidesz megyei
nõtagozatának vezetõje tartottak sajtó-
tájékoztatót vasárnap délelõtt a régi vá-
rosházán a gyed extráról.

Varga Gábor elmondta: aláírásgyûjtés in-
dult a gyed extra megvédéséért, amit az
MSZP és az Összefogás néven indult bal-
oldali koalíció indított e családtámogatási
forma ellen, amit a hullámvölgyben lévõ
demográfiai helyzet pozitív irányú megvál-
toztatása érdekében vezetett be a jelenlegi
kormány. A Fidesz–KDNP koalíció úgy
gondolta, ez olyan cél, mely minden ellen-
zéki párt támogatását bírhatja, de nem így
van. Gurmai Zita, az MSZP nõi tagozatá-
nak elnöke egy vele folytatott televíziós be-
szélgetésben kijelentette, hogy amennyi-
ben kormányra kerülnek, eltörlik a gyed
extrát. A Gyurcsány-koalíció megszüntet-
né a rezsicsökkentést, a családi adó- és já-
rulékkedvezményt is. Varga Gábor felhá-
borítónak tartja, ahogy a baloldali koalíció
hozzááll a családokhoz, ezért véleménye
szerint nem megengedhetõ, hogy még egy-
szer a hatalom közelébe jussanak. Úgy fo-
galmazott: a baloldal hét fõ bûne közt sze-
repelnek a sorozatos rezsiemelések a kor-
mányzásuk 8 éve alatt (15-ször emelték a
gáz árát, kb. 300 %-kal, miközben ezt sem-
mi nem indokolta volna); megszüntették a
gyest 2009-ben, ami 1967 óta állt fenn; a
családi pótlékot is meg akarták adóztatni,
amit egy alkotmánybírósági határozat aka-
dályozott meg. A Fidesz intézkedései a
gyermekvállalási kedvet ösztönzik. Vissza-
állították a gyest, bevezették a családi adó-
és járulékkedvezményt, a gyed extrát.
Ezekkel a támogatásokkal, kedvezmé-

nyekkel mindenki jól jár, akinek gyermeke
van, gyermeket vállal, és dolgozik.
Tóth Erika a gyed extra védelmében indí-
tott online aláírásgyûjtés részleteit taglal-
ta. Az acsaladazelso.fidesz.hu honlapon
keresztül rövid idõ alatt (név, e-mail-cím,
életkor, lakcím, biztonsági kód beütésé-
vel) csatlakozhat bárki azok táborához,
akik igent mondanak a gyed extrára. „Ez-
zel megvédhetjük azt a rendszert – fejtette
ki a képviselõ asszony –, ami többletjöve-
delmet és a munkába állás feltételeit te-
remti meg a nõk számára. A gyed extra
több lehetõséget rejt magában. Egyrészt a
gyermekvállalást ösztönzi, másrészt a
gyermeknevelést segíti, illetve kedvezõ fel-
tételeket teremt a kisgyermekes anyák
munkavállalásához. Azt szeretnénk ezzel
üzenni, hogy minden helyzetben az édes-
anyák mellett állunk. Nem kell választani
az édesanyáknak, hogy munkát vállalnak,
vagy gyereket nevelnek. Úgy gondolom, ez
a foglalkoztatásban is javulást fog hozni.

Kérem, minél többen éljenek ezzel a lehe-
tõséggel!”
Szerkesztõségünk kérdéseire az alábbia-
kat válaszolta Varga Gábor és Tóth Erika.
– Van-e határideje az aláírásgyûjtésnek?
Tóth Erika: – Folyamatosan zajlik, nagy az
érdeklõdés és kedvezõ a fogadtatás a fiatal
családok, nagyszülõk részérõl.
Varga Gábor: – Április 6-áig biztosan él a
honlap, április 6-án pedig a szavazók dön-
tenek arról, hogy támogatják-e a most reg-
náló kormánypártokat.
– A gyed extra 2014. január 1-jétõl lépett ha-
tályba. Módosítja-e a baloldal tiltakozása en-
nek hatályba lépését, érvényesülését?
Varga Gábor: – Semmiképp. Ezt törvény-
be foglaltuk. Azért kell megvédenünk a
gyed extrát, hogy ha a baloldali koalíció ke-
rülne pozícióba, akkor ez várhatóan meg-
szûnésre kerülne. Ha a jelenlegi kormány
marad, akkor a gyed extra is marad.
– Hogyan lehet igénybe venni ezt a támoga-
tást?
Tóth Erika: – Az OEP honlapján a gyed
extra kisokosban részletesen le van írva
minden teendõ. Négy lehetõség van: a
gyed és/vagy gyes melletti munkavállalás, a
tanulmányi idõ alatti gyermekvállalás,
munkába állás a gyermek 1 éves kora után
gyed mellett, és a munkáltató járulékked-
vezménye, amiben kisgyermekes anyuka
munkába állásának esetén részesül a fog-
lalkoztató – 3 évig nem kell szociális hozzá-
járulást fizetnie, a 4-5. évben pedig a szoci-
ális hozzájárulás felét kell fizetnie.
Varga Gábor: – Ezzel párhuzamosan meg-
növeljük a bölcsõdei férõhelyek számát,
hogy ezzel is segítsük az édesanyák munká-
ba állását.

Hargitai–Kiss Virág

Kampányolt a Munkáspárt
Biztos munkát, jövedelmet, jövõt ígér
kampányában a Munkáspárt, melynek
egyik arca Kádár János (még gyufásdoboz-
okon is láthattuk a néhai országvezetõt),
jelenleg élõ vezéralakja pedig Thürmer
Gyula. Vele, és választókerületi jelöltjük-
kel, a kálozi Berényi Bélával személyesen
is találkozhattak a járókelõk a Munkáspárt
múlt héten csütörtökön szervezett kam-
pányakciójának keretében a sárbogárdi
Penny áruház elõtt, ahol a párt aktivistái
szóróanyagokat osztogattak, megszólítva
az embereket, beszédbe elegyedve az ér-
deklõdõkkel.
A munkáspárt választási programjával a
dolgozók jobb életéért száll harcba. Meg-
látásuk szerint az ország jelenleg azé a ki-
sebbségé, akinél a pénz van, nem pedig
többségé: a tisztességesen dolgozóké,
akiktõl 25 éven át mindent elvettek. Véle-

ményük szerint a kisebb pártok sem az em-
berek érdekeit képviselik, hanem csak a
húsosfazékhoz akarnak közelebb jutni. „A
tõkét csak a Munkáspárt akarja és tudja
korlátozni, mert mi nem vagyunk tõkések,
nem vagyunk gazdagok. A mi érdekünk a ti
érdeketek.” – áll szórólapjukon.
Fõ célkitûzéseik közt szerepel, hogy min-
denkinek legyen munkája, alanyi jogon
biztosítsák a lakhatást, a nyugdíjat, csök-
kenjen a nyugdíjkorhatár, ingyenes legyen
az oktatás, az egészségügy, visszahívhatók
legyenek a képviselõk, átlátható legyen az
állam, fizessenek a milliárdosok kemé-
nyen. Az erõs magyar gazdaságot, a külföl-
di tõke uralmától való megszabadulást és a
független, semleges Magyarországot szin-
tén zászlajukra tûzték.

Hargitai–Kiss Virág
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Oszloptörés
a központban

A havas idõ – habár nem hullott túlzott mértékû csapadék – pró-
bára tette a közlekedõket az elmúlt hét végén. Sárbogárd köz-
pontjában, az Ady Endre út és a József Attila utca sarkán egy kis-
feszültségû bakoszlop egyik lábát törte ki egy gépjármû, ezért an-
nak cseréje vált szükségessé. Szerencsére az oszlop – még „sán-
tán” is – kibírta egy álltó helyében a szerelésig.
Mint azt Varga Ivett, az E.ON Hungária Zrt. munkatársának tá-
jékoztatójában áll, és a mellékelt képen is látható, az oszlop cseré-
jére kedden került sor. A munkálatok idejére a hálózat feszültség-
mentesítésére volt szükség. Hétfõn délelõtt a tervezett üzemszü-
netben az érintett ügyfeleket a szerelõk kiértesítették. A cserét
reggel kezdték meg, a munkálatok a kora délutáni órákra készül-
tek el.

Hargitai–Kiss Virág

Kérdezték
Homoksor –

útépítés télen?
Örültünk, hogy az önkormányzat megcsi-
náltatta mart aszfalttal a Homoksort, s ta-
vasszal még egy záró réteg is kerül az útfe-
lületre. Meglepett azonban bennünket,
hogy most, a legnagyobb tél idején újra fel-
bontották több helyen a kész utat a szenny-
vízcsatorna miatt, és átereszt is építenek az
úton keresztül. Miért nem az útépítés elõtt
végezték el ezt a munkát? Ha már ez a
munka elkerülhetetlen, miért nem várnak
a munkával tavaszig?

Válasz

Megkérdeztem dr. Sükösd Tamás polgár-
mestert, aki elmondta – mint korábban er-
rõl már írtunk lapunkban –, hogy késõn
kaptak mart aszfaltot, amit a kivitelezõ a
kedvezõ idõjárásban bedolgozott, így ez a
munka még a téli fagyok elõtt elkészülhe-
tett. A szennyvízcsatorna tisztítónyílásait
csak ennek az útalapnak az elkészülte után
hozhatták szintre.
Kimentem a helyszínre, ahol a vízelvezetõ
árokba tették éppen a helyére az út alatt
átvezetõ betongyûrûket. A kivitelezõtõl
megtudtam, hogy tekintettel az enyhe idõ-
re mielõbb le kell tenni a betongyûrûket,
hogy ha nagyobb esõzések lesznek, leg-
alább a víz elvezetésével ne legyen gond. A
korábbi évek szomorú tapasztalatain okul-
va nagyobb betongyûrûket fektettek le,
hogy az nagyobb mennyiségû csapadék be-
fogadására is képes legyen. Az út helyreál-
lítása szerdán, lapzártánk idején megtör-
tént. A földet betömörítették, az útalapba
a mart aszfaltot visszapótolták. Tavasszal,
meleg idõben az így elõkészített útfelület-
re csak rá kell húzni az aszfaltszõnyeget.

Hargitai Lajos

Harc a piros székért
Tisztelt képviselõjelöltek! Az már egy idõs
ember tudatáig is eljut, hogy micsoda harc
folyik ebben az országban. Egyre gusztus-
talanabb ez a hatalmi harc. A milliárdok
vezénylik Önöket. Ígérni tud mindenki. Én
úgy gondolom, hogy sok milliárd nem igaz-
ságos úton vándorolt pár ember zsebébe.
Rakják vissza a közösbe, és helyreáll az or-
szág! Micsoda pénz folyik el ebben a harc-
ban! Közben emberek éheznek, megfagy-
nak a saját otthonukban. Miért ennyi párt?
Az mind a sok pénzt viszi. Termelõmunkát
egy se végez, amibõl haszna lenne az or-
szágnak. Bárki van hatalmon, mindenki-
nek maga felé hajlik a keze. Legyen egy
párt és egy ellenzéki, beszéljenek meg min-
dent, és ne azon legyenek, hogy minél na-
gyobb vagyonra tegyenek szert, hanem iga-
zából a népet szolgálják.

Elõzzük meg
a kutyaharapást!

A Köztársaság út és a Kinizsi utca találko-
zásánál történt halálos baleset miatt kidõlt
kerítést még nem hozták helyre. Viszont
két kutya is van a háznál, amik könnyedén
ki tudnak jönni az udvarról. Jó lenne meg-
oldást találni erre a helyzetre, míg valami
súlyos baleset nem történik.

Név és cím a szerkesztõségben

Kutyaszorítóban

A kutyás esethez én is hozzáfûzném saját
tapasztalatomat. A Hõsök terén kétszer is
megkörnyékezett bennünket egy termetes
eb, amikor három gyermekemmel óvodá-
ba, illetve bevásárolni indultunk. Moccan-
ni sem tudtunk az állattól; akármerre pró-
báltunk menni, hiába szóltunk rá, szorosan
követett minket, elállta az utunkat. Bár bé-
késnek tûnt a kutya, pánik lett rajtam és a
gyerekeken is úrrá, hogy tehetetlenek va-
gyunk egy ilyen helyzetben, és abszolút ki
vagyunk téve a négylábú kényének-kedvé-
nek. Ha megtámadna, nem tudnánk hova
szaladni, megvédeni magunkat, segítséget
hívni.

Ugyanez a kutya a szerkesztõség bejárata
elé is lefeküdt egyszer nyitvatartási idõ-
ben, elállva az ügyfelek útját.

Nem játék a kutyatartás! Az, hogy a gazdá-
jával szelíd egy eb, nem jelenti azt, hogy az
idegenekkel is az! Úgyhogy ezúton is fel-
hívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét,
hogy az állattartásra vonatkozó szabályo-
kat tartsák be, ellenkezõ esetben viselniük
kell felelõtlenségük anyagi és jogi követ-
kezményeit! Nagy felelõtlenség emberéle-
tet veszélyeztetni!

Hargitai–Kiss VirágA kép illusztráció
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Életveszélyes jégre
lépni a Velencei-tavon

Az elmúlt idõszakban még napközben is fagypont alatt maradt
a hõmérséklet. Ennek köszönhetõen január 28-ára a Velen-
cei-tó déli oldalán körülbelül három centiméteres jégréteg ala-
kult ki, amelyre embernek és állatnak is tilos rálépni, mivel a
vastagsága meg sem közelíti a biztonságos értéket. Állóvizek
esetében elmondható, hogy tíz centimétert meghaladó vastag-
ságtól biztonságos a jégen tartózkodni.

A kihûlés, vagy hypothermia esetén a belsõ hõmérsékletünk a
normális 36,5-37,5 °C közötti értéknél alacsonyabb. Amennyi-
ben a maghõmérséklet 35 °C alá csökken, már kihûlésrõl be-
szélünk. Téves az a nézet, hogy kihûlni csak fagypont alatti hõ-
mérséklet esetén lehet. A folyamatot jelentõsen felgyorsítja a
nedves, szeles idõ, illetve a víz, amely huszonötször jobb hõve-
zetõ, mint a levegõ. Ez azt jelenti, hogy a szervezet által termelt
hõt huszonötször gyorsabban veszítjük el vízben, mint a leve-
gõn.

A jég beszakadása esetén követendõ
magatartási szabályok

A ropogó, recsegõ hang a jég beszakadását már elõre jelzi. Ek-
kor a beszakadás esetleg még elkerülhetõ, ha azonnal elhagy-
juk a területet.

Szükség esetén azonnal hasaljunk a jégre, hogy minél nagyobb
felülettel érintkezzünk a jéggel, ezzel a módszerrel a lehetõ
legkisebb nyomást gyakoroljuk egy adott pontra. Arccal a part
felé, lassú, nyugodt mozdulatokkal kússzunk a part felé.

Amennyiben a jég minden elõjel nélkül beszakad, vagy késõn
reagálunk az intõ jelekre, azonnal tárjuk szét karunkat és dõl-
jünk elõre, minden eszközzel akadályozzuk meg, hogy a jégfe-
lület alá csússzunk, illetve a vízbe merüljünk.

Mit tegyünk abban az esetben,
ha a jégfelület alá kerültünk?

Tartsuk nyitva a szemünket és nézzünk felfelé.

Amennyiben a jég hóval fedett, a közelben levõ jégtörés helyét
a fénysugár alapján fel lehet ismerni. Abban az esetben, ha a je-
get nem fedi hó, a víz és a jég egyforma fénytörése miatt a jég
beszakadásának helye csak igen nehezen ismerhetõ fel. Folyó-
víznél az áramlás miatt a jég beszakadásának helyét valószínû-
leg akkor sem lehet már elérni, ha tudjuk, hogy hol van, a túl-
élés esélye ilyenkor igen csekély.

Próbáljunk meg a felsõtestünkkel újból a jégfelület fölé jutni.
Végezzünk lábunkkal lökésszerû úszó mozdulatokat, a ka-
runkkal és súlyáthelyezéssel segítsük a lábmunkát. Amennyi-
ben így nem sikerül a jég fölé jutni, próbáljunk meg a jég besza-
kadásának helyével szembeni oldalon egyik lábunkkal a jég fe-
lületére jutni és ezután a kezünkre és lábunkra támaszkodva
testünket oldalt a jégfelületre tolni.

A jég újabb beszakadása esetén vágjunk magunknak utat a
part felé addig, míg ki nem jutunk a partra, vagy teherbíró jég-
felülethez nem érünk.

A víz hõmérséklete a jégfelület alatt 0-4 °C, vagyis már 20-30
másodperc után hidegsokk következhet be (vérkeringési zava-
rok, a szívmûködés leállása).

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ



Ha nincs kolbászból
a kerítés…

2014. január 20-án bejelentést érkezett, miszerint a Tesco áruház-
ból három csomag kolbászt tulajdonítottak el 2.995 Ft értékben.
Az áruvédelmi kapu egy középkorú nõ áthaladásakor jelzett, aki
ekkor sietni kezdett a kijárat felé, és a bejáratnál egy bevásárlóko-
csiba próbálta beletenni a mellénye zsebébõl a kolbászokat. A
biztonsági õr az elkövetõt a járõrök kiérkezéséig visszatartotta. A
rendõrök a 33 éves nõt elõállították a rendõrkapitányságra, ahol
meghallgatták, majd szabálysértési õrizetbe vették bíróság elé
állítása céljából. A bíróság döntése figyelmeztetés volt.

Bedobta az ablakot
2014. január 25-én a hajnali órákban bejelentés érkezett egy sár-
bogárdi lakostól, miszerint valaki bedobta az ablakát. A bejelentõ
a kiérkezõ járõröknek elmondta, hogy egy nagy csattanást hallott,
majd mikor körülnézett, akkor észlelte a rongálás tényét, vala-
mint látta az elkövetõt is, akit egyértelmûen felismert. Ezt követõ-
en a járõrök igazoltatták a bejelentõ által megnevezett elkövetõt,
akit elõállítottak a rendõrkapitányságra és szabálysértési õrizetbe
vették. A bíróság három nap elzárás kiszabásáról határozott.

Palackot vitt
2014. január 26-án Vajtáról érkezett bejelentés betörésrõl. A be-
jelentõ elmondta, hogy ismeretlen személy bement a házába az
ajtóra szerelt lakatot letörve, és elvitt onnan egy gázpalackot. A
környéken végzett adatgyûjtés során a tanúk beazonosították az
elkövetõt, akit elõállítottak a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra.
A 38 éves vajtai férfit gyanúsítottként hallgatták ki lopás vétség el-
követésének megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben a férfi bíró-
ság elé állítására kerül sor.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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Szalmabálák és PB-palack
Szalmabálák égtek a Sárbogárdról Kislókra vezetõ út mellett, egy
lakóház udvarán január 28-án kora délután. A lángok egy propán-
bután gázpalackot is elértek.

A katasztrófavédelemhez érkezett segélykérõ hívást követõen a
sárbogárdi hivatásos tûzoltók indultak el az eseményhez. A fedett
rész alatt elhelyezett húsz darab szalmabála már teljes terjedel-
mében égett a tûzoltók kiérkezésekor, akik egy vízsugárral és kézi
szerszámokkal kezdték el az oltási munkálatokat, ezzel párhuza-
mosan a gázpalackot is biztonságos helyre vitték, amelyet szintén
egy vízsugárral hûtöttek le.

A tûz közvetlenül veszélyeztette a családi házat, a továbbterjedést
a gyors beavatkozás akadályozta meg.
A szalmabálák elégtek, és további károk keletkeztek a tárolásra
szolgáló építmény tetõszerkezetében is. Személyi sérülés nem
történt.

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

Fatolvajt fogtak
Egy férfi tett bejelentést a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
hogy az Árpád-lakótelepen falopás történt. Egy 20 éves enyingi
nõ engedély nélkül vágta ki a fákat, majd haza akarta vinni. Mivel
azonban a jelzést követõen a rendõrök tetten érték, elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol szabálysértési feljelentést
tettek ellene. Meghallgatását követõen szabadon engedték.

FMRFK

KÉK HÍREK

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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Mészöly-hírek
Újabb országos versenyen

Január elsõ téli hétvégéjén (január 25.) rendezték meg Dunaújvá-
rosban a megyei asztalitenisz-diákolimpia döntõjét. Iskolánkat
Zádori Dénes 2. b és Buzás Ádám 6. b osztályos tanulók képvisel-
ték. Dénes az I-II. korcsoport összevont versenyén, Ádám a
III-IV. korcsoportban küzdött meg az ellenfeleivel a 3 szettig tar-
tó gyõzelemért. Dénes a korcsoportjában kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtva minden mérkõzésén 3:0-ra gyõzött, így elnyerte a
„Megye bajnoka” címet. Ádámnak a döntõig szintén sima útja
volt (5 gyõzelem). A döntõben igazi felnõttmérkõzések hangula-
tát és játékát láthatta a lelkes szurkolósereg. Küzdelmes, színvo-
nalas mérkõzésen 3:2-re maradt alul a nála 2 fejjel magasabb, 1
évvel idõsebb versenytársától. Ádám ezüstérme és Dénes arany-
érme egészen az országos döntõig juttatta õket! Gratulálunk, és
sok sikert kívánunk nekik!

Killer Gáborné, MGÁI

„Isten, áldd meg a magyart...”
A Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola 4 fõs 4. évfolyamos
csapatával január 22-én délután a magyar kultúra napja alkalmá-
ból rendezett „Szójátszótér” elnevezésû vetélkedõn vettünk részt
a Sárszentmiklósi Általános Iskolában. Az alkalom ünnepi han-
gulatát adta meg, hogy gyermekek és tanítók együtt szavalhattuk
a Himnusz kezdõ sorait.
Lelkes csapatmunkában következett a verseny. A csapatok tagjai
a Szózat és a Himnusz verssorai között tettek rendet. Szent koro-
nánk képét kellett kirakniuk, Kölcsey Ferencet és Erkel Ferencet
portréik töredékeirõl ismerhették fel. Képrejtvény, szólások felis-
merése, igaz–hamis állítások színesítették a feladatokat. Együtt is
gazdagodtunk ismeretekben.

Idén a dobogós 3. helyezettnek járó oklevéllel és kézmûves-
könyvjelzõkkel tértünk haza. A Haza bölcsei csapat tagjai: Né-
meth Vanda, Pszota Csenge, Horog Dóra, Szénási Benedek.
Köszönjük a miklósi tanítóknak a megrendezést és a szíves ven-
déglátást!

Váraljainé Melis Orsolya, MGÁI

Világ sajtjai, egyesüljetek!
A Szent István Általános Iskola szülõi munkaközössége évek óta
lelkesen szervezi meg farsang idején a pótszilveszteri bált. Idén
sem volt ez másképp. Január 25-én egy kis közös mulatozásra jö-
hetett össze mindaz, aki víg farsangra vágyott.
Az este kellemes alapozással vehette kezdetét, hiszen az iskola di-
ákjai lelkesen készültek hetek – volt, aki hónapok! – óta, hogy pro-
dukcióikkal megmutassák sokféle tehetségüket. Angol és német
nyelvû dalok mellett felhangzottak jól ismert magyar dallamok is
énekhangra és furulyára hangszerelve, az alsó tagozatos vers-
mondóverseny elsõ osztályos díjazottjai szavaltak nagy átéléssel,
megszólalt a szintetizátor, dolgozott Hófehérke a törpéivel, de ta-
lán a legnagyobb sikert az iskola tánc- és drámaszakkörösei arat-
ták. Kis darabjukban egérként lelkesen lázongtak és törtek világ-
uralomra, így a nézõk mosolygó arccal tehették magukévá a tor-
kos jelszavakat: Világ sajtjai, szalonnái, csokijai! Egyesüljetek! A

mûsor végére megválasztottuk II. Elemért új királyunknak, az
egérkék pedig eltáncolták az erre az alkalomra koreografált
„Egérdance”-t.
A fergeteges kezdés még vidámabban folytatódott, a kellemes va-
csora után a zene nem hagyta ülni a vendégeket, s aki akarta, rop-
hatta a tomboláig és még azután is.
Köszönetünket tartozunk kifejezni mindazon szülõknek, akik sü-
temény- és tombola-felajánlásaikkal, valamint munkájukkal elõ-
segítették az este sikeres és gördülékeny lebonyolítását. Továbbá
köszönjük a felajánlott tombolatárgyakat a következõknek:
Sellõ Gumiszerviz (Tóth Zoltán); Tesco fodrászat (Kelemen Tí-
mea); Cosa Nostra Pizzeria; Flóra Bababolt (Sinka Attila); Orova
Kft.; Czana és Társa Kft.; Tesco Könyvesbolt; Center Sport; At-
lanta Sport; Unikornis Gyógyszertár; Fruzsi Bizsu; Áruház;
Zsebõk Mûszaki Bolt; Gazdabolt; Weisz Gázmodul; Fair bútor-
ház (Handa Csaba); Vénusz vegyeskereskedés (Szabó Árpádné);
Szõnyeginé Szabó Klára; Domján János cukrászmester; Panda
Áruház; Krencz Szabolcs; Kristály Szépségszalon (Almádi Zsu-
zsanna); Korona Gyógyszertár; Festékbolt (Bereczk Edina); Pat-
kó csárda; Aranyorsó; Irka papír-írószer; Fagyöngy virágbolt; Vi-
rágbolt (Kocsi Ibolya).

Szent István Tagiskola SZMK

Bozsik-program

A 2013/2014-es tanév 1. félévének eredményei alapján elmond-
hatjuk, hogy labdarúgásban sikeresen szerepelt a Mészöly Géza
Általános Iskola futballcsapata.
Az idei évben a Magyar Labdarúgó Szövetség meghirdette az is-
kolai Bozsik-programot, ahol mind a 4 korcsoportban indult isko-
lánk. Örömteli, hogy a II. korcsoportban (3-4. oszt.) 3 csapatot is
tudtunk indítani a nagy létszám miatt. Korcsoportonként 2-2 tor-
nán vagyunk túl, az õszi mérkõzéseknek a sárszentmiklósi sport-
telep, a téli tornáknak a Mészöly sportcsarnoka adott otthont.
Büszkék lehetünk diákjainkra, hiszen minden korosztályos csapa-
tunk megnyerte a saját tornáját! Reméljük, hogy a tavaszi folyta-
tás hasonlóan jól fog sikerülni, és minél több srác vonzónak találja
ezt a sportágat.
Ez a program nagyon jó lehetõség a tavaszi Diákolimpiára való
felkészülésre, motivációt ad a fiúknak, hogy a legjobbak közé ke-
rüljenek, akik majd képviselik iskolánkat. Ennek a programnak
köszönhetõen 70 ezer Ft értékben sporteszközök közül választha-
tunk, amelyeknek használata a szabadidõ hasznos eltöltését je-
lenti az itt tanuló diákok számára.
Az I. félév kiemelkedõ eseménye volt a Futtsal (teremfoci) Diák-
olimpia IV. korcsoportjának (7-8. oszt.) körzeti döntõje, melyet
szintén iskolánkban rendeztek meg. A nagyon színvonalas és iz-
galmas tornán 8 iskola képviseltette magát, ahol a 2. helyet sze-
reztük meg a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium mögött. Ez a
két csapat jutott tovább a megyei döntõbe, melyet január 10-én
Felcsúton rendeztek meg. A 3-3 csoportra osztott mezõnyben
Székesfehérvár és Polgárdi csapatával kerültünk össze. Fehérvár
ellen 6:0-s vereséget szenvedtünk, Polgárditól szoros mérkõzésen
5:4-gyel maradtunk alul. Sajnos a szerencse is elpártolt tõlünk,
mert két meghatározó játékosunkat is nélkülözni kellett sérülés
miatt. Ennek ellenére dicséret illeti a fiúkat, hiszen a megyei 7. he-
lyezés is szép eredmény, ismerve az erõviszonyokat! Tavasszal
folytatás kinn a szabadban!

Südi László, MGÁI

Pakson

Január 22-én a magyar kultúra napja alkalmából a paksi Energeti-
kai Szakközépiskola vetélkedõjén vett részt a mészölyösök 4 fõs
csapata. A rendezvény „A gépek forradalma” nevet kapta. Játé-
kos informatikai, gazdasági, mûszaki állomások, furfangos és
ügyességi feladatok vártak a fiatalokra. Szükség volt a mûveltsé-
gük reál- és humánterületeire egyaránt. Az ötödik helyezést sze-
rezték meg diákjaink, így oklevéllel és ajándékcsomaggal térhet-
tek haza.

Dicsérdi Józsefné, MGÁI
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Hírek az alsószentiváni iskolából
A tej (amennyiben valódi, termelõi
minõségû) az egyik legfontosabb
táplálékunknak számít. Élettani ha-
tásai közismertek, gondoljunk csak
a csontok és fogak erõsítésére, a
benne található tápanyagokra és vi-
taminokra, s ráadásul még finom is.
Ezért nagyon örülünk annak a lehe-
tõségnek, hogy iskolánk 2014 janu-
árjától csatlakozhatott az iskolatej
programhoz. A tejet tanulóink teg-
nap óta élõben tesztelik, elmondásuk szerint nagyon finom a
Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. által szállított tej, többen pedig még a
bocis tejesdobozokat is gyûjteni kezdték. Ezúton is nagyon kö-
szönjük a csatlakozási lehetõséget Király László igazgató úrnak és
a KLIK Sárbogárdi Tankerületének!

A holocaust nemzetközi emléknapján 70 másodperc néma csend-
del és gyertyagyújtással emlékeztünk meg a II. világháború legsö-
tétebb idõszakáról. Egy másodperc itt egy évnek felel meg: 70 éve
tombolt tetõpontján a háborús népirtás. Kiss Attila tanár úr pre-
zentációjában ismertette beszédében a holocaust történelmi hát-
terét, s az elõadást nyomtatott formában is közzétettük az iskola
faliújságján. A gyertyagyújtás elõtt a tanár úr kiemelte, hogy a II.
világháborúban a sokat szenvedett zsidó nép áldozatai mellett ég-
jen a láng valamennyi ártatlanul kivégzett emberért, akiket az ak-
kori diktatúrák bármelyike (náci, fasiszta, kommunista) hurcolt a
halálba. Minden áldozat emlékének világítsanak a gyertyák (le-
gyen az zsidó, roma, lengyel, ukrán, magyar vagy bármilyen nem-
zetiségû), akit egy elnyomó diktatúra kiszolgálói pusztítottak el.

Bár december elején a Mikulás még nem hozta meg a gyerekek
számára a várva várt havazást, a múlt hétvégén Tél tábornok azért
jelezte, hogy számolni kell vele: ahogyan országszerte, nálunk is
jelentõs mennyiségû hó hullott. S amekkora bosszúság a közleke-
dõk számára a hó, legalább akkora örömet jelent a gyerekeknek:

lehet hóembert építe-
ni, szánkózni, hócsa-
tákat vívni, s a jó hi-
deg hóban megfür-
detni diáktársainkat,
illetve azon vállalko-
zó kedvû tanárainkat,
akik elég bátrak fel-
vállalni egy közös hó-
csata élményét a ta-
nulókkal, annak min-
den következményé-
vel egyetemben. Új-
donságképpen hóem-
berépítõ-versenyt is meghirdettünk, amire több mûvészi alkotás
is készült.
Kedves diákok! Amíg tart a tél és a hó, továbbra is érezzétek jól
magatokat és használjátok ki a tél adta örömöket! Ugyanakkor
kérem, hogy nagyon vigyázzatok közben magatokra és egymásra!
Hogy is írta a világhírû svéd írónõ, Astrid Lindgren? „A gyermek-
kor vidám, ártatlan játékai, bizony, bizony!”

Kiss Attila

Cecei sulibörze
Nagy sikere volt idén is a madáretetõ-készítõ felhívásnak isko-
lánkban. Közel 40 madáretetõ készült el a felhívásra, amiért nagy
köszönet az ügyes kezû családtagoknak is, hiszen az ÖKO-tuda-
tosság és állatvédelem mellett ebben a kezdeményezésben a szo-
ciális kompetenciákra, kapcsolatokra is nagy hangsúlyt fektetett
az intézmény. Leginkább az alsós korosztály érezte magáénak a
felhívást, volt olyan osztály, ahonnan 8-9 madáretetõ is érkezett
az iskola parkjába.
Az iskola pedagógusai köszönetük jelenként kis ajándékcsomag-
gal jutalmazták meg a madárszeretõ nebulókat, hiszen ez nem
verseny, mindenki a legjobb tudása szerint valósíthatta meg a fel-
adatot.
Az intézmény legmadárbarátabb osztálya az 1. a lett, osztályfõ-
nökük Kaczné Lajtos Judit.
Az iskola célkitûzése a kezdeményezéssel az is, hogy az otthoni
madárvédelemre felhívja a figyelmet.

Szabóné Várady Katalin
Madarak, figyelem!
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Aki megnyitja
Politikailag zûrzavaros idõben történt. Fá-
radtan és kissé leverten bandukoltam az
utcán. Fiatal lelkész voltam Essenben, egy
teljesen hitetlen munkásnegyedben, olyan
fanatikus és elkeseredett emberek között,
akik Jézusnak még a nevét sem bírták hal-
lani. Magányosnak, elhagyatottnak érez-
tem magam a zsúfolt bérkaszárnyák árnyé-
kában.
Elõttem néhány lépésre két fiatalember
haladt. Egyikük a Vörös Frontharcos Szö-
vetség szürke egyenruháját viselte. Élénk
vitát folytattak egymással. Engem az gyö-
tört: hogy lehet megközelíteni az ilyen fic-
kókat? De máris jött a következõ gondo-
lat: miért ne tehetne Isten csodát és adna
nyitott ajtót ezekhez az emberekhez? Hi-
szen Õ maga mondja a Jelenések könyvé-
ben: „Én vagyok, aki megnyitja és senki be
nem zárja.” Azonnal odafordultam a je-
lenlevõ Megváltóhoz: „Ó, Uram, hadd lás-
sam a te csodádat! Nyiss utat ezekhez az
emberekhez!” Persze, sejtelmem sem volt,
hogyan történhet ez.
Gyorsítottam a lépteimet. Utolértem a két
fiatalt. Elmenõben hallottam, hogy az
egyenruhás megkérdi a másikat: „Nem
tudsz valami olvasnivalót adni?”
Azonnal felöltöttem az udvariasságot. Itt a
nyitott ajtó! Odafordultam a kérdezõhöz:
„Ha valami olvasnivalóra van szükséged,
gyere hozzám!”
Meghökkenve rám nézett, és csodálkozva,
bizalmatlanul kérdezte: „Hát te meg ki
vagy?”
„Pap vagyok.”
A fiú nagyot nevetett: „Én is Papp va-
gyok.”
„Ember, ne mesélj butaságot. Kizárt do-
log, hogy pap vagy.”
A fiú még hangosabban hahotázott. „Fo-
gadjunk?”
Szóval kiderült, hogy Pappnak hívják.
Papp Vilmosnak.
„Hallottak már ilyet? Az én nevem is Vil-
mos, és pap, vagyis lelkész vagyok.”

Úgy tûnt, hogy vidám beszélgetés alakul
közöttünk. Vili azonban hirtelen rám me-
redt, szinte riadtan. „Mikor kereshetnélek
fel holnap?” – kérdezte aztán. Megadtam
egy idõpontot, õ pedig megígérte, hogy
jönni fog. Utána gyorsan távozott. Külö-
nös izgalom látszott rajta.
Másnap ott ült a szobámban és mesélni
kezdett.
„Tavaly egy délelõtt a Weber téren jártam.
Nagy csomó ember özönlött a templom fe-
lé. A férfiak ünnepélyesen, kalappal a fejü-
kön. ’Na, nézd csak, itt történik valami’ –
gondoltam. Kíváncsian felmentem a lép-
csõkön, hogy benézzek a templomba. Tó-
dultak utánam az emberek, és elõresodor-
tak. Jó világ, de régen nem voltam ilyen he-
lyen! Mért ne nézhetnék egy kicsit körül
benn? A nóta vége az lett, hogy teljesen be-
szorítva ott álltam elöl, a padok között. Ki
akartam menni, de akkor felhangzott az
orgona, és az emberek rám szóltak, hogy
maradjak nyugton. Így történt aztán, hogy
akaratom ellenére részt vettem egy isten-
tiszteleten.”
„Na, és hogy tetszett?” – vetettem közbe.
Beszéde alatt rájöttem, hogy az esemény
saját beiktatásom alkalma volt. S ami azt il-
leti – õszintén szólva – ez kínosan talált.
Arra az istentiszteletre nem szívesen em-
lékszem vissza. Ahogy általában a dolgok
összefutnak: elõzõ nap érkezett a bútor-
szállító kocsi, és fél éjszaka a könyveimet
rendeztem. 27 éves voltam, fiatal, és da-
gadtam a reménységtõl, hogy másnap al-
kalmas pillanatban valami majdcsak
eszembe jut.
Lelki szemem elõtt most újra megjelent a
zsúfolásig megtelt templom. Az oltár elõtt
álltak a különbözõ egyletek zászlótartói.
Palástos lelkészek, presbiterek, orgona-
számok, hosszú liturgia, valaki beszédet
mondott, aztán egy másik, utána még egy.
Már eltelt egy óra, majd egy további félóra,
a zászlótartók aggasztóan dülöngéltek, a
zsúfolt templomban hiányzott a levegõ. És
akkor kellett felmennem a szószékre. Az

emberek már olyan fáradtak voltak! Ne-
kem egy napsugár állandóan a szemembe
tûzött, úgyhogy alig láttam valamit. Nyil-
ván mindenki megérti, hogy még az a kevés
is elszállt az emlékezetembõl, amit mon-
dani akartam. Ott álltam boldogtalanul a
magas szószéken, és örültem, amikor lejö-
hettem.
Ahogy leültem, kedves fiatal feleségem
megjegyezte: „Szégyellheted magad a pré-
dikációd miatt.”
Igen, így történt. És most itt ül elõttem egy
fiatal, éles eszû kommunista, és meséli,
hogy „akarata ellenére” részt vett ezen az
istentiszteleten. Másodszor fogom tehát
hallani, milyen nyomorúságos „bizonyság-
tevõ” voltam. De hirtelen könnybe lábad a
szemem, ahogy az ember folytatja a mon-
danivalóját. Sejtelme sem lehet, mi az, ami
megindított.
„Ott álltam tehát, és kétségbe voltam esve.
Mert az egész história sehogy nem akart
véget érni. S amikor még egy alak felment
a szószékre, megpróbáltam a kijárathoz
préselni magam. Lesz, ami lesz – gondol-
tam. De akkor észrevettem, hogy ott fenn
egy egészen fiatal ember áll. Korombeli le-
hetett. ’Ezt még meghallgatom – adtam
meg magam. – Kíváncsi vagyok, mit tud.’
És akkor – igen, akkor a beszéde belém ha-
sított, ahogy még semmi meg nem rázott.
Azt sem tudom, hogy kerültem ki a temp-
lomból. Csak arra emlékszem, jó sok idõre
volt szükségem, hogy elfelejtsem a benyo-
mást, amit az a beszéd tett rám. De hát –
végül is meggyõzõdéses ateista voltam.
Nem engedhettem, hogy elbutítsanak.”
A fiú szünetet tartott. Feszülten várakoz-
tam.
„Egész õszinte akarok lenni – folytatta az-
tán. – Nézd, én vagyok a Vörös Front fú-
vószenekarainak a körzeti fõnöke. Az
egész Ruhr-vidék összes karvezetõje alám
tartozik. Minden születésnapon játszunk.
Persze ilyenkor folyik az ital. Én nem na-
gyon bírom. De mit csináljon az ember,
muszáj a többiekkel tartani. Ebbõl adódik
aztán, hogy szinte minden másnap része-
gen megyek haza. Tönkremegy a házassá-
gom, és zûrzavaros az egész életem. Pár
napja állandóan az forog a fejemben: csak
találnék valakit, aki más, új mutat mutatna
nekem. Igen, ez a vágy ûz napok óta. És ak-
kor… – pontosan akkor történik, hogy
megszólít az utcán az az ember, akinek a
beszéde egyszer szíven talált. Hát, ha ez
nem különös…!”
Igen, mindketten ámultunk. Õ úgy vélte,
hogy különös „véletlenrõl” van szó, én
azonban megmagyaráztam, hogy itt más
Valakinek a keze volt a játékban.
A fiú kedves munkatársam lett. Az Úrnak
adta a szívét és szolgálatát. Mivel határo-
zott vonzalmat érzett a fúvósok iránt, ná-
lam is alapította egy zenekart.
Soha nem felejtem el, ahogyan elsõ alka-
lommal kivonult: elöl óriási lárma, utána
férfiak vézna kis csapata menetelt és
traktátust osztogattak. Az én halott kerü-
letembe így tört utat az evangélium.

Wilhelm Busch

Forrás: Élet és világosság 2003/3-as száma

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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Négy cigánylegény mesterségének haszna
II. rész

Úgy is tett. A királyhoz könnyen bejutott, mert ezt a királyt nem
õrizték testõrök.
– Szerencsés jó napot, felséges királyom! – köszönt bátor hangon
a királynak.
– Adjon isten neked is, fiam. Ugyan mi járatban vagy?
– Szegény cigánygyerek vagyok, messze országból vándorolok,
szeretnék valami mesterséget tanulni.
– Jól van, kedves fiam! Látom, fáradt is vagy, biztosan éhes is, ülj
le, és falatozz kedvedre.
Szó, mi szó, a király megkínálta enni- és innivalóval bõségesen.
Amikor a legény befejezte az evést és ivást, a király megkérdezte,
jóllakott-e.
– Igenis jóllaktam, felséges királyom.
– Ha már megebédeltél, ide figyelj, kedves fiam! Azt mondod,
mesterséget szeretnél tanulni. Ez bizony szép dolog. Mivel na-
gyon messzi országból jöttél, felfogadlak, de azt elõre megmon-
dom neked, hogy nálam csak a csillagvizsgálást lehet megtanulni,
mert én a csillagok királya vagyok.
– Szép mesterség lehet az, felséges királyom! Ha megtanít rá,
meghálálom – fogadkozott a fiú.
Ott is maradt, csak még lement a palotából, hogy elbúcsúzzék a
testvéreitõl, s meghagyta nekik, hogy ha õk is kitanulják az a mes-
terséget, amit választanak, jöjjenek vissza erre a helyre, ahol most
elbúcsúzkodnak: itt fogja várni õket hét esztendõ múlva.
A három testvér aztán fogta a cókmókját és továbbment. Addig
mentek, mendegéltek, amíg a szabók királyának országába nem
értek. A második fiú felment a szabók királyához, s elmondta, mi
járatban van. A király felfogadta hétévi szolgálatra, mert itt is
annyi idõ kellett a mesterség kitanulásához.
A harmadik fiú a vadászok királyához került, a legkisebb pedig a
rablók királyához. Mindenütt hét év volt a tanulási idõ.
Mind a négy fiú szorgalmasan tanult és hét esztendõ alatt ki-ki si-
keresen megtanulta mesterségét. Jóformán észre sem vették, le is
telt a hét esztendõ, s mindegyik király felesége hozta nekik a bõsé-
ges útravalót, és mindegyik király inasa a nyakukba akasztott egy
átalvetõt, tele aranypénzzel.
A három testvér addig ment, mendegélt, míg meg nem érkezett
arra a helyre, ahol hét évvel azelõtt elbúcsúzkodtak. Mindhárman
felmentek a csillagok királyához, hogy elkérjék tõle a legidõsebb
bátyjukat. A király nagyon megörült, hogy megismerhette mind a
négy testvért, s megköszönte a legidõsebb testvér szolgálatát. A
királyasszony ellátta minden jóval, a király inasa pedig a nyakába
akasztott egy átalvetõt, tele aranypénzzel; aztán mind a négyen
elindultak, és szerencsésen haza is értek.

– Adjon isten jó napot, kedves jó édesapánk és édesanyák! Haza-
jöttünk! – álltak meg a kapuban.
Hej, megörült a két öreg, mikor meglátta a négy fiút, akiket már
rég elveszettnek hittek! A fiúk letették a tarisznyát a nyakukból,
kibújtak a nehéz átalvetõbõl, s odaadták az öregeknek. Az öreg ci-
gány pedig maga köré ültette õket, s így szólt:
– No, kedves gyermekeim, mondjátok meg: nem jobb-e így, hogy
van mindegyikteknek mestersége?
– Jobb bizony! – felelték a fiúk.
– No, lássuk: ki milyen mesterséget tanult? – kérdezte a legidõ-
sebb fiától. – Vagyis hát mi lett belõled édes fiam?
– Én bizony csillagvizsgáló lettem, kedves apám.
– Hát te? – kérdezte a másik fiát.
– Én szabó lettem.
– Hát te, fiam? – szólt a harmadikhoz.
– Én vadász.
– No és te? – kérdezte a legkisebbtõl.
– Én rabló.
Erre csak hümmögött az öreg, fejét csóválta. Aztán ismét a leg-
idõsebbhez fordult.
– No, lássuk csak, milyen csillagász lettél, ha már hét évig tanultad
ezt a mesterséget egy királynál? Gyere csak ki velem az udvarra!
Látod, hét év alatt, míg távol voltál, mekkora nyárfa nõtt itt?
(folytatjuk)

Cigány mese

FILMAJÁNLÓ

Csodabogarak – Az elveszett hangyák völgye
Egy erdei tisztáson tartott piknikrõl egy fiatal pár váratlanul távozni kényszerül, és ez messze ve-
zetõ események egész sorát indítja be a környéken. A magára hagyott elemózsiáskosár hatására
valósággal felbolydul a természet, hiszen minden apró állat akar egy darabkát a finomságokból,
és elkezdik széthordani a kincseket.

A Csodabogarak – Az elveszett hangyák földje a Csodaboga-
rak címû francia animációs tévésorozat nagyjátékfilmes verzi-
ója, az eredeti alkotóitól. A nemrég bemutatott Dinoszauru-
szok – A Föld uraihoz hasonlóan úgy alkották meg, hogy valós
természeti környezetbe helyezték az animációs figurákat, ám
itt nem volt cél a hitelesség. A Csodabogarak hõsei kissé stili-
zált és egyszerû, de rendkívül bájos és szerethetõ kis karakte-
rek, akikkel valódi élmény lesz közösen repkedni, vad vizeken
tutajozni vagy épp várat védeni a fiatal közönség számára.



12 CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK 2014. január 30. Bogárd és Vidéke

TÉLI ÉTELEK
Céklakrémleves

Hozzávalók: 2 közepes cékla, 2 közepes hagyma, 3 ek olívaolaj, 1,2
l alaplé, 1 dl joghurt, 1 dl fõzõtejszín.
A céklákra 1 ek olívaolajat löttyintünk és alufóliába bugyoláljuk. 1
órán keresztül sütjük a sütõben. A kissé kihûlt céklát meghámoz-
zuk és apróra kockázzuk, akárcsak a hagymát. 2 ek olívaolajon
megdinszteljük a hagymát, majd a céklát is hozzáadjuk, s addig
pároljuk, míg megpuhul. Botmixerrel pürésítjük a zöldségeket, s
fokozatosan felengedjük az alaplével. Újra felforraljuk, majd a
joghurttal és tejszínnel krémesítjük. Ízlés szerint lehet sóval, bors-
sal, citromlével és cukorral finomítani.

Majorsághús szilvával
Hozzávalók: 1 kg csirke (pl. 5 comb, de lehet kacsa is), 10 dkg vaj,
1 nagy fej vöröshagyma, 20 dkg aszalt szilva, 2,5 dl alaplé, 1 tk ka-
kukkfû, só ízlés szerint, 2 dl fõzõtejszín, 1 evõkanál étkezési ke-
ményítõ.
A húst megtisztítjuk, ha kell, feldaraboljuk, besózzuk, majd meg-
pirítjuk 5 dkg vajban. Kiszedjük a húst a serpenyõbõl, a megma-
radt vajban megfonnyasztjuk az apróra vágott hagymát. Amikor
megpuhult, a szafttal együtt összeturmixoljuk. Az aszalt szilvát át-
forgatjuk még egy kevés vajban, mellétesszük a húsdarabokat.
Megszórjuk õket még sóval, kakukkfûvel, majd felöntjük a hagy-
más szafttal és az alaplével. A serpenyõt lefedve, közepes lángon
addig pároljuk a húst, míg megpuhul. A maradék alaplevet kemé-
nyítõvel sûrítjük, s a tejszínnel dúsítjuk.

Diós tallér
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 20 dkg porcukor, 20 dkg darált dió, 6
dkg kristálycukor, 20 dkg puha vaj, 1 tojás, fél tk õrölt fahéj, kés-
hegynyi õrölt szegfûszeg, 2 ek rum, 50 db fél dió.
A lisztbõl, darált dióból, cukorból, vajból, tojásból, fahéjból és
szegfûszegbõl tésztát gyúrunk, majd gombócot formálunk, és fóli-
ába csomagolva, hûtõben legalább 1 órát pihentetjük (még jobb,
ha egy éjszakát). A sütõt elõmelegítjük. A tésztát 1/2 cm vastagra
kinyújtjuk, és kb. 3 cm-es kör alakú formával kiszúrjuk. Sütõpa-
pírral bélelt tepsire tesszük, és középsõ álláson 10-12 perc alatt vi-
lágosra sütjük, majd hagyjuk kihûlni. A porcukorból, 1 csipet fa-
héjból és a rumból mázat keverünk, és minden süti tetejét meg-
kenjük vele. Minden sütit 1-1 fél dióval díszítünk. A mázat hagy-
juk száradni.

Immunerõsítõ turmix
Hozzávalók: 3 közepes db sárgarépa, 10 dkg ananász, 1 közepes
db narancs, 1 cm gyömbér (nyers).
Tisztítsuk meg a hozzávalókat. Tegyük egy centrifugába. Frissen
fogyasszuk, hogy ne veszítsen a C-vitamin tartalmából.

NAGYMAMA RECEPTJEI HALLGATJUK A RÁDIÓT
A kisfiú súlyos betegséggel született. Néha leállt a lélegzése. A
születésekor az orvosok figyelmeztették a szülõket, hogy ezzel a
bajjal a gyerekek az egyéves kort sem szokták megérni. A család
képtelen volt ebbe beletörõdni. Harcot kezdtek a fiú életéért.
Nem panaszkodtak, nem káromolták az Istent a csapás miatt, pe-
dig nem lehet elmondani, milyen gyötrelmeket jelentett az anyá-
nak, apának ez a helyzet. Egy percig sem hagyhatták idegfeszítõ
felügyelet nélkül a gyötrõdõ csecsemõt. Azok a fuldoklások!
Azok az elkékült arcok!
Megkeresték azokat az orvosokat, akik képesek voltak valami
halvány reményt nyújtani. Nyakukba vették az országot. A kis fa-
luból Pestre, Miskolcra utaztatták a gyereket. Olyan készüléket
kapcsoltak rá, amely alvás közben azonnal jelezte, ha leáll a léleg-
zés. Ilyenkor az arcocska simogatásával felébresztették szegény-
két, aki rájuk mosolygott, kedvesen gügyögött. Olyan mértékû
szeretet csodája született ott a szívekben, amely egészséges sze-
mélyek esetén egyáltalán nem jöhetett volna létre. A részvét mély
emberi tulajdonsága varázserõvé válhat. Manapság kisgyereket
ölnek némely családban. Kék-zöld sebhelyek, betört kis kopo-
nyák jelzik, hogy az embertelenedés széles körökben gyökeret
vert. Miért ütik-verik szegény fiatalokat, miért veszik el az életü-
ket? Hát mert nem voltak hajlandók abbahagyni a sírást, nem
hagyták aludni vagy békésen tévézni a felnõtteket a kis bõgõmasi-
nák. Felidegesítették a mostohaapát.
Sokfélék vagyunk mi, emberek. A mi beteg kisfiúnk szülei nem
tettek mást, csak szerettek. De úgy látszik, a szeretethez is pénz
kell. Kimerültek az anyagi lehetõségek, az utaztatás, a gyógysze-
rek sokba kerültek. A család társadalmi segítségért folyamodott.
A csoda képes másik csodát szülni. Jelentkezett egy öreg ember.
Megszületett az elsõ dédunokája, most értette meg igazán, mit je-
lent egy kisgyerek a világban. Ötszázezer forintot ajánlott fel.
Igen, ötszázezret. De fölvette a telefont egy idõsebb asszony is. Az
életkora miatt már nem vezet autót, felajánlotta a kisfiú szüleinek
a kocsiját. Jól fut, nincs baj vele, egy éve esett át a mûszaki vizsgán.
Ingyen odaadott egy autót. Ugye, nehéz elhinni? Pedig igaz.
Miért vannak szentek? És miért vannak az állatnál állatabbak?
Miért nem képesek megjavulni? Miért nincs halvány fogalmuk
sem arról, hogy õk rosszak? Az élet tele van titkokkal.
Lám, néha érdemes bekapcsolni a rádiót! Sok érdekességet meg-
tudhat az ember. Aztán gondolkodhat.

L. A.

IDÕJÁRÁS
A következõ napok idõjárásának elõrejelzése megle-
hetõsen bizonytalan. A fagyos levegõvel kitöltött Kár-
pát-medencében valószínûleg nehézkesen megy
majd végbe az enyhülési folyamat. Dél, délkelet felõl
enyhe légtömegek érkeznek a magasban, ám a kiter-
jedt közép-európai és balkáni hómezõk miatt talajközelben – feltehetõen – ke-
vésbé lesz határozott a változás, mint szokásos esetben. Az élénk, olykor erõs
légmozgás hatására a légrétegek átkeveredése viszont megtörténhet, tehát le-
hetséges, hogy az elõrejelzettnél magasabb hõmérsékleteket mérhetünk a
hétvége folyamán. Az idõszak alatt több alkalommal is elõfordulhat vegyes hal-
mazállapotú csapadék. Eleinte fokozatosan ónos esõ, fagyott esõ, esõ váltja
fel a havazást, majd vasárnaptól újból eshet akár hó is, mivel a magasban pár
fokkal hidegebb levegõ szivárog a térségünkbe.

www.metnet.hu

KÖNYVAJÁNLÓ

Oravecz Nóra:
99 léleksimogató gondolat

„Az írás hatalmas erõvel bír. Idegenek szívét érintheted meg álta-
la, kitörölheted magadból a fájdalmat, színt vihetsz mások életé-
be.”
Oravecz Nóra közel 75 ezer ra-
jongóját lelkesíti és motiválja nap
mint nap a facebook-oldalán.
Blogját hetente közel félmillió
ember olvassa, egyes posztjait
több ezren lájkolják, bejegyzéseit
sok magyar híresség is követi.
Most összegyûjtötte neked 99
legnépszerûbb gondolatát egy
gyönyörû kis kötetbe, hogy ma-
gaddal vihesd bárhová, ott legyen
mindig a kezed ügyében, ha szük-
séged van rá, és hogy odaajándé-
kozhasd azoknak, akiket sze-
retsz!
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Oly korban
éltünk 3.

– Lajoskám, sétáljunk egyet a kertben! Munka után mindig ezt
szoktam. Egy karéj kenyér, hasaalja szalonna, hozzá friss paradi-
csom. Ez a vacsorám. Nincs ennél jobb.
Feri bácsi két szelet kenyeret kanyarít. Az egyiket a kezembe adja,
hozzá szalonnát, meg egy alkalmatos kiskést is kapok tõle, így in-
dulunk ki a kertjébe. Sétálunk a szépen gondozott zöldségágyá-
sok, szõlõsorok közt. Levesz két friss paradicsomot. Az egyiket
nekem nyújtja:
– Így a legjobb. Na, üljünk le egy kicsikét! Tudja, cselédvilágból,
Békésbõl jöttem én ide Sárbogárdra. Pártolom én ezt a rendszert,
mert a munkások, szegények érdekeire tekint. De, Lajoskám, ami
mostanában itt megy, az nekem nem tetszik. Megmondom én ezt
szemtõl szembe is az elvtársaknak. Amit csinálnak, azzal elárulják
az eszmét. És látja, ide vezetett a részegeskedés, a kurválkodás, a
vajtai dorbézolások a munkásõrgyakorlatokon. Jó, hogy nincs
éles lõszer a tárban ilyenkor, mert még emberhalál is lett volna.
Ne haragudjon, én nem értem ezt az új világot. Nem értem én a
Pozsgayt se, aki most ellenforradalom helyett népfelkelésrõl be-
szél. A saját fészkébe piszkít? A Szovjetunióban Gorbacsov Pe-
resztrojkáját se értem. Igazából magát se értem, hogy miért csi-
nálja ezt az új szervezkedést. Pedig nap mint nap találkozunk,
tiszteljük, becsüljük egymást. Maga is párttag, és ugyanakkor
többpártrendszerrõl beszél. Maga nem élt benne. Én emlékszem
még, amikor itt volt a sok párt. Volt a Kisgazdapárt, voltak a
nyilasok, és mind csak kihasználták, becsapták a kisembereket.
– Ezt csinálták a kommunisták is. Rákosi meg a többiek – vetem
közbe.
– Azok nem kommunisták voltak, akik ezt csinálták. Én régi vágá-
sú, igaz kommunista vagyok. Szó szerint hiszek az eszmében, nem
úgy, mint az íróasztal mögött ülõ, fizetett forradalmár elvtársaink,
de azt mondom, ha éleslõszert tesznek a tárba, lesz itt olyan bo-
lond ember, aki parancs nélkül is meghúzza a ravaszt. Vegyék el
tõlünk a fegyvert, az az igazság. Én odaadom, ha parancsot kapok
rá. De, Lajoskám, barátilag azt tanácsolom, azért ne álljon ki a
tûzvonalba. Nem érdemes.
Közben elfogy a kenyér, a szalonna, paradicsom. Elbúcsúzom,
mennem kell be a kultúrházba a fúvószenekar szülõi megbeszélé-
sére. Lengyelországba indulunk pénteken. Lang Jóskával, a zene-
kar vezetõjével készítjük elõ az utat. A lengyelekkel részletesen
egyeztettük a programot, és nagyon várnak bennünket. Én is kí-
váncsi vagyok, hogy mi megy ott. Náluk is óriási változások van-
nak, ahogy nálunk is. A Szolidaritás mozgalom már a választások-
ra készül.
A fúvószenekari szülõk közt vannak is aggodalmak, biztonságos-e
odautazni, amikor szinte már forradalom zajlik. De hát béke van,
mint nálunk, nyugtatgatjuk õket. Így sikerül meggyõzni az aggó-
dókat, hogy biztonságban lesznek a gyerekek. Másnap hajnalban
teljes létszámban ülünk fel a külön buszra, ami Lengyelországba
visz bennünket.
A lengyel határt átlépve érdekes látni, hogy itt mindenütt kis par-
cellákban, magángazdaságokban mûvelik a földet. Náluk nem
volt tagosítás, nem jöttek létre mezõgazdasági nagyüzemek, mint
Magyarországon. Emiatt nagy a szegénység, amit mi, a meleg ven-
dégszeretet miatt nem érzékelünk. A bilgoraji vendéglátó együt-
tes zenével fogad bennünket. Házaknál szállásolnak el minket.
Én a városi kulturális szervezõnél leszek. A városközpontban la-
kik a feleségével egy háromszobás lakásban. Szombaton koncer-
tet adunk a helyi színházban. Telt ház, lelkes ünneplésben van
része a zenekarnak. Este közös vacsorával vendégelnek meg ben-
nünket.
Vasárnap reggel korán kelek. Sétára indulok egyedül a városban.
A fõteret kéttornyú katolikus templom uralja. A templomból
énekszó árad ki. A kapu mellett kifüggesztve a miserend. Megle-
põdve olvasom, hogy itt kétóránként reggeltõl estig vannak mi-

sék. Mondják, hogy a lengyelek nagyon vallásosak. De hogy eny-
nyire? Bemegyek a templomba. Meglep az óriási tömeg, ami ná-
lunk, Magyarországon nem jellemzõ. Ami még inkább meglep,
hogy az oltár elõtti szabad területen a mise alatt kisgyerekek ját-
szadoznak. És ez egyáltalán nem zavaró. Ezáltal oldottabb, em-
berközelibb a szertartás. És az a mély lelki átélés, ahogy együtt
énekel az egész sokaság, végképp lenyûgöz. Gyermekkorom vilá-
gát idézi, amikor édesapám a harmóniumnál latinul felel a papi
zsolozsmára, s felel rá a sokaság szülõfalum zsúfolásig teli temp-
lomában. Akkor még a templomajtón kívül is álltak és énekeltek
az emberek. Azóta kiürültek a templomok, és a sírban nyugsza-
nak a kántorizálástól eltiltott kántortanítók. A magyarok rászok-
tak, hogy vasárnapi mise helyett is dolgozzanak.
Ez hát Karol Vojtyla, II. János pápa lelki bázisa, a vallásában lelki
támaszt találó Lengyelország! Ott, a tömegben állva megérzem
azt a mély lelkiséget, ami a keresztény hit vállalásával egybeolvad
a lengyel hazafisággal, a zsarnokság elleni szelíd, mégis megtör-
hetetlen ellenállással. Megérzem, hogy mit jelent számunkra, ma-
gyarok számára és az egész világ számára az, ami Lengyelország-
ban történik.
Ugyanezen a napon visznek el bennünket a második világháborús
majdaneki haláltáborba, ahol lengyel, magyar, cseh zsidók szá-
zezreit semmisítették meg mérnöki módszerességgel a németek.
Dermesztõ látvány az elhamvasztottak hamvaiból keletkezett
hegy, az emberi koponyák hegye, az emberi hajak hegye, a barak-
kok megszámlálhatatlan sora.
Este vendéglátó háziasszonyom finom vacsorával vár. Utána tár-
salgunk a magunk módján, kézzel-lábbal, hiszen saját nyelvén kí-
vül mást nem ismer. Aztán bekapcsolja a televíziót. Történelmi
sorozat fut. A közben hazaérkezõ férje aztán elõvesz egy vodkás-
üveget, és tölt:
– Na zdowie – koccintunk.
Ma már nem ez az elsõ pohár neki, látszik rajta. Reggel is ezzel
nyitotta a napot. A negyedik pohár után már bánatosan énekelni
kezd valami szomorú lengyel dalt. Felesége rosszallóan ránéz, az-
tán fejcsóválva elteszi a vodkásüveget. Jobb, ha nyugovóra té-
rünk, másnap úgyis korán indulunk haza, Magyarországra.
Augusztusban viszonozzák lengyel barátaink a látogatásunkat.
Õk is hozzák a zenekarukat. Lengyel házigazdám most az én ven-
dégem. Ámulva csodálkozik a kertünkben álló fóliasátoron, a szé-
pen megmunkált kertünkön, a nyulászatunkon, a fürtökkel rakott
szõlõtõkéken, az étellel megrakott ünnepi asztalon, s kedvtelve
nyakalja a házi pálinkát és a bort. Közben beszélgetünk a magyar
világról, a politikáról és egyebekrõl. Hiába próbálom megértetni
vele, hogyan mûködik a magyar gazdaság. De hát hogy is magya-
rázzam el, mi az a háztáji gazdaság, mi a fusi, a GMK. És hogy
mindent, ami tömegtermény, például a búza, kukorica, krumpli
stb., a nagyüzem állítja elõ, amihez sok kézi erõ kell, azt pedig a
háztáji gazdaság termeli meg, és ezért minden ház udvarán az ól-
ban röfögnek a sertések, kárálnak a tyúkok. És értelmiségiként én
is trágyázok a nyulak alól, építem a házam szabad idõmben, mû-
velem a kertem, a szõlõt, és három ember helyett dolgozom. És
ezt teszi mindenki Magyarországon. Ezért élünk jobban, mint a
többi szocialista országban, mert mi magunkat zsákmányoljuk ki
önként, dalolva, hogy zsírban fürödhessünk.
S még nem tudjuk, hogy lassan ennek lesz vége nálunk a rendszer-
váltással…
Folytatom.

Hargitai Lajos
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BOGÁRD és VIDÉKE–Arany Ászok
városi teremlabdarúgó-bajnokság

X. forduló

A mérkõzéseket vezette: Tóth István.

Légió 2000-Pentagri–
Twister Galaxy 4:2 (3:1)

Légió 2000–Pentagri: Szilágyi I. – Németh,
Csuti Z., Örkényi, Szilágyi II.

Csere: Dombi Z., Dombi V., Pálinkás, Ve-
reczkei.

Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Kaló,
Killer G., Salamon.

Csere: Killer I., Kristóf, Simon, Szántó.

1. perc: Simon közeli lövését Szilágyi I.
szögletre ütötte. A másik oldalon Szilágyi
II. lövését Bognár védi. 2. perc: Vereczkei
lövése nem okozott gondot Bognárnak. 5.
perc: Simon nagy erejû lövését védte Szil-
ágyi I. 6. perc: megint Simon, de lövése el-
kerülte a kaput. 7. perc: Salamon átadásá-
ról Killer I. maradt le. 9. perc: a kiugró
Vereczkeit Salamon húzta vissza. A meg-
ítélt szabadrúgásból nem lett semmi. 10.
perc: szögletdobás után Pálinkás nagy
helyzetben lyukat rúgott. 12. perc: Kristóf
az utolsó pillanatban lépett bele Szilágyi
II. lövésébe. 13. perc: Killer G. jó helyzet-
ben kapu fölé rúgta a labdát. 14. perc: Ör-
kényi lövését védte Bognár. 15. perc: Pá-
linkás is kapu fölé bombázott. 16. perc:
Vereczkei jól eltalált lövése talált utat
Bognár kapujába. 17. perc: Dombi Z. lõtt
kapufát, a kipattanó labdát Killer G. mes-
terien Kristóf elé tálalta, aki egyenlített,
1:1. 18. perc: egymás után kétszer is beta-
lált a Légió! Ezzel 3:1-re alakult az ered-
mény. 21. perc: Örkényi nem tudott élni a
lehetõséggel, Németh átadását kapu fölé
vágta. 22. perc: Szilágyi II. lõtt kapu fölé.
23. perc: Salamon emelt kapura, Szilágyi I.
a gólvonal elõtt tisztázott. 24. perc: Pálin-
kás lövése Balogh sarkáról került a me-
zõnybe. 26. perc Simon szabadrúgását Ba-
logh sarokkal próbálta kapuba juttatni a
labdát. 27. perc: Simon perdítésébe Pálin-
kás rosszul ért bele, ezzel szépített a Twis-
ter, 3:2. 30. perc: Balogh ballábas lövése
kerülte el a kaput! 31. perc: Pálinkás, a má-
sik oldalon pedig Salamon lõtt kapu mellé.
33. perc: Balogh közeli lövését védte Szil-
ágyi I. 35. perc: Küzdelem a javából! Az
egyenlítõ gólért harcolt a Twister. 8. perc:
Dombi Z. lövését Bognár szögletre ütötte.
Támadott a Légió. 39. perc: szöglet után
Szilágyi II. állította be a végeredményt.

Jó iramú mérkõzés volt!

Sárga lap: Örkényi.

Góllövõk: Vereczkei 2, Örkényi, Szilágyi II.
ill. Kristóf, Simon.

Cece Old Boys–
Toledó 2005 6:4 (3:1)

Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Tóth, Szikszai,
Fülöp T., Lakos.

Csere: Mikuli, Pintér.

Toledó 2005: Kiss – Rozgonyi J., Rozgonyi
G., Barabás, Szilágyi F.

Csere: Csuti J., Csuti T.

1. perc: Szikszai lövését Kiss szögletre
ütötte. Barabás lövését Fülöp Gy. másod-
szorra tudta megfogni. 2. perc: Fülöp T. át-
adását Lakos a kapufára rúgta. 3. perc:
Tóth lövését Kiss a mezõnybe rúgta Szik-
szai elé, aki az üresen maradt kapuba nagy
nyugalommal helyezte, 1:0. 5. perc: Mikuli
emelt kapu mellé. 6. perc: Fülöp T. lövését
Kiss a gólvonal elõtt csípte el. Sem játék –
sem iram!!! 11. perc: nagy helyzetben Pin-
tér lyukat rúgott! 12. perc: Barabás lövését
védte Fülöp Gy. 15. perc: Szikszai lövése a
kapufáról Lakos elé pattant, aki meglepe-
tésre kapu mellé gurított. 16. perc: Lakos
lövése a kapuban, 2:0. 17. perc: Pintér át-
adását Lakos értékesítette, 3:0. 18. perc:
Kiss félpályáról megeresztett lövése akadt
meg a bal alsó sarokban, 3:1. 22. perc:
Mikuli lövése Csuti J.-rõl újból elé került,
elhamarkodottan kapu mellé lõtt. 23. perc:
Fülöp Gy. a hatoson kívül fogta meg a lab-
dát, 2 percre a kiállítás sorsára jutott. Sza-
badrúgás után Csuti T. lövését a szükség
kapus, Fülöp T. nem háríthatta, 3:2. Baj-
ban a Cece! 26. perc: Mikuli lövésébe Kiss
az utolsó pillanatban lépett bele. A labda
szögletre vágódott. 27. perc: Rozgonyi J.
erõs lövése a kapu mellett landolt. 30.
perc: Rozgonyi G. elõl Fülöp Gy. merész
vetõdéssel hárított. 31. perc: az elalvó vé-
dõk mellett, szöglet után, Szikszai növelte
az elõnyt, 4:2. 32. perc: Fülöp T. átadása jó
helyzetben találta Szikszait, aki nem hibá-
zott, 5:2. 35. perc: Fülöp T. szabadrúgásból
Lakos elé rúgta a labdát, melyet a kapuba
továbbított, 6:2. 38. perc: Szikszai lövése a
kapu fölött hagyta el a játékteret. 39. perc:
Rozgonyi J. lövése Fülöp Gy. lába alatt
csúszott a kapuba, 6:3. És még nem volt vé-
ge, mert Rozgonyi hatalmas lövése újból a
kapuban kötött ki, 6:4. 40. perc: Rozgonyi
G. lövését nagy bravúrral védte Fülöp Gy.

Magának tette nehézzé a gyenge iramú
mérkõzésen a gyõzelmet a Cece.

Piros lap: Fülöp Gy. 2 perc.

Góllövõk: Szikszai 3, Lakos 3 ill. Kiss, Csuti
T., Rozgonyi J. 2.

FLD Ászok Ásza–
Sárkeresztúr Kike

5:1 (2:1)

FLD Ászok Ásza: Géczi – Magyar, Vinkl-
mann, Bíró, Bor.
Csere: Mihalkó.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kiss, Hajdinger,
Geiger, Szauervein.
Csere: Jancski, Szakács, Vörös.

A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Hajdinger.
Góllövõk: Magyar 2, Bor 3 ill. Geiger.

Extrém–Spuri 6:4 (2:1)

Extrém: Fekti – Flõgl, Dévényi, Horváth
D., Szabó A.
Csere: Horváth T., Huszár Cs., Stiksz.
Spuri: Kiszl – Bereczki, Szabó Gy., Huszár
L., Imre.
Csere: Banda, Bozsoki, Fésû, Gál.
1. perc: Horváth D. perdítését Kiszl bizto-
san védte. 2. perc: Szabó A. kicselezte a vé-
delmet, az elfekvõ kapus mellett okosan
emelt a kapuba, 1:0. 3. perc: Szabó A. szo-
rongatott helyzetben a kapufára gurított.
4. perc: Horváth D. lövése kerülte el a ka-
put. 5. perc: Dévényi lövését Kiszl szöglet-
re ütötte. 6. perc: Flõgl közelrõl nem talál-
ta el a kaput. A Spuri támadásai a kilences
vonal elõtt elakadtak! 8. perc: Bereczki
lõtt kapu mellé. 9. perc: az elsõ valamire
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való támadás végén Szabó Gy. lövése Fésû
hátáról vágódott le. A kapus már verve
volt. 10. perc: Flõgl fejjel próbálkozott. 11.
perc: Horváth T. nagy helyzetben kapu
mellé perdített. 12. perc: Gál fejese Stik-
szrõl a mezõnybe vágódott. 13. perc: Szabó
Gy. lövésével egyenlített a Spuri, 1:1. 14.
perc: Dévényi tört elõre, lövését Kiszl
szögletre ütötte. 16. perc: ismét Dévényi
próbálkozott, sikertelenül. 17. perc: Hor-
váth T. lövése suhant el a kapu elõtt. 18.
perc: Stiksz a kapu elõterében cseleivel el-
fektette a védõt és a kapust, nagy nyuga-
lommal helyezte a labdát a kapuba, 2:1. 19.
perc: Imre legurított szabadrúgását, Gál
vágta kapu fölé. Megérezte a Spuri az
egyenlítés lehetõségét! 23. perc: Dévényi
lövése említésre méltó. Magának tette ne-
hézzé a mérkõzést az Extrém! 24. perc: Fé-
sû egyedül tört kapura, és egyenlített, 2:2.
A gól után magához tért az Extrém! 25.
perc: Dévényi lövése a kapuban, 3:2. 26.
perc: Szabó szögletébõl Horváth D. lõtt
gólt, 4:2. 27. perc: három az egyben vezet-
ték kapura a labdát, lemaradtak a védõk,
és Fésû újabb gólt lõtt, 4:3. 28. perc: Hor-
váth T. lövése Kiszlrõl pattant szögletre.
29. perc: Flõgl szórakozta el a kínálkozó
helyzetet. 31. perc: Horváth D. – kapufa.
33. perc: Stiksz lõtt kapu fölé. 34. perc: a
sorozatos támadások után Horváth T.
talált a kapuba, 5:3. Kezdés után Imre
eredményes, 5:4. 37. perc: Huszár Cs.
távolról próbálkozott, majd Fésû lövését
védte Fekti. 40. perc: sakk-matt helyzet
után Dévényi átadásából Horváth T. sze-
rencsés gólt szerzett.
Nagyon jó iramú mérkõzésen nehezen
gyõzött az Extrém!
Góllövõk: Szabó A., Stiksz, Dévényi, Hor-
váth D., Horváth T. 2 ill Szabó Gy., Fésü 2,
Imre.

Tabella

1. Extrém 10 10 - - 57:16 30
2. FLD Ászok Ásza 10 8 - 2 49:20 24
3. Légió 2000–Pentagri 10 7 1 2 28:16 22
4. Sárkeresztúr Kike 10 4 - 6 47:32 12
5. Twister Galaxy 10 3 2 5 45:38 11
6. Spuri 10 3 1 6 31:41 10
7. Cece Old Boys 10 3 - 7 33:56 9
8. Toledó 2005 10 - - 10 16:87 0

Góllövõlista

1. Horváth Tamás, Extrém, 19 gól; 2. Bor
József, FLD Ászok Ásza, 18 gól; 3. Szabó
András, Extrém, 17 gól.

Gróf Ferenc

1 %-os ADOMÁNYGYÛJTÉS
a sárbogárdi Sárréti Íjász Club egyesület részére

Tisztelt Támogatónk!

Egyesületünk jogosult az adó 1 %-ának el-
fogadására.
Köszönjük, hogy az elmúlt évben is a sze-
mélyi jövedelemadó 1 %-át egyesületünk-
nek ajánlotta fel, és ezzel hozzájárult mû-
ködésünkhöz! Kérjük, hogy idén is legyen
segítségünkre!
Az íjászat nem egy látványsport, nem erõ
és lendület. Az íjászat nagyon szép sport,
ugyanakkor nagyon nehéz; mentális sport
sok apró (63) hibalehetõséggel lövésen-
ként, ami a tökéletes végrehajtást befolyá-
solja. Az Ön támogatása felér egy arany-
nyal.
Kiváló sportemberek neveléséhez és ver-
senyeztetéséhez biztos anyagi támaszra

van szükségünk. Erre a célra nyerje meg
családtagjait, kollégáit, barátait, ismerõse-
it!

Látogasson el honlapunkra:
sic.hupont.hu.

Telefon: 06 (30) 387 6842.

Legyen egyesületünk tagja! Várjuk fiúk,
lányok és gyermekes szülõk jelentkezését,
felszerelést biztosítunk!

Adószámunk: 18491074-1-07.
A kedvezményezett neve:

„SÁRRÉTI ÍJÁSZ CLUB” Egyesület
SÁRBOGÁRD.

Köszönettel és tisztelettel:

Gilicze László a sárbogárdi íjászok
képviseletében

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy Sárbogárd Város Önkormányza-
tának képviselõ-testülete a gyermekét-
keztetés intézményi térítési díjait az
1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendele-
tében foglaltak alapján 2014. január
1-jétõl az alábbiak szerint állapította
meg.
Bölcsõde:
315 Ft/nap+áfa.
Óvoda:
315 Ft/nap+áfa. Ebbõl tízórai: 58 Ft/
nap+áfa, ebéd: 199 Ft/nap+áfa, uzson-
na: 58 Ft/nap +áfa.
Iskola:
422 Ft/nap+áfa. Ebbõl tízórai: 77 Ft/
nap+áfa, ebéd: 268 Ft/nap+áfa, uzson-
na: 77 Ft/nap +áfa.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2014. január 17-ei
ülésén elfogadta:
– a 1/2014. (I. 29.) önkormányzati ren-
deletet a gyermekvédelem helyi rend-
szerérõl szóló 41/2002. (XII. 17.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról;
– a 2/2014. (I. 29.) önkormányzati ren-
deletet a köztisztviselõk díjazásáról, jut-
tatásáról szóló 5/2010. (II. 15.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról;
– a 3/2014. (I. 29.) önkormányzati ren-
deletet a temetõkrõl és a temetkezésrõl
szóló 15/2000. (VI. 22.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfo-
gadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot hirdet
közmûvelõdési feladatellátás átadására az önkormányzati fenntartású

Pusztaegresi Klub közmûvelõdési megállapodással történõ
további üzemeltetésére.

A klubot az önkormányzat 2014. április 1-jétõl 2018. szeptember 30-áig adja át mû-
ködtetésre.
Közmûvelõdési megállapodás köthetõ: jogi személlyel (társadalmi szervezet, alapít-
vány, gazdasági társaság), magánszeméllyel (vállalkozó).
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 28.
A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzata címére (7000 Sárbogárd, Hõsök te-
re 2.) kell benyújtani.
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellékleteket nem tartalmazó pályázatok
elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetõség.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. márciusi képviselõ-testületi ülés.
A feladatellátás kezdete: 2014. április 1.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk 2014. március
31-éig.
Bõvebb információt kérhetnek a polgármesteri hivatal szervezési ügyintézõjétõl
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. I. emelet 1.).

A részletes pályázati feltételek és a teljes pályázati kiírás megtalálható
a www.sarbogard.hu weboldalon.
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Február 1., 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 Pecatúra
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 A világ madárszemmel: Ázsia és
Ausztrália 14.40 Chaplin korcsolyázik 15.00 A következõ! 17.05 Szeretettel Holly-
woodból 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sport-
hírek 20.20 A Dal 22.25 A hatalom árnyékában 0.05 Millennium I. – A tetovált lány
RTL KLUB: 6.25 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.10 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 12.15 4ütem 12.55 Kõgazdagok 14.00 A nagy vág-
ta 16.50 Észak és Dél 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 A gyûrûk ura: A két to-
rony 23.00 Jesse James meggyilkolása, a tettes a gyáva Robert Ford 2.05 Fojtoga-
tó szeretet 4.05 Tuti gimi 4.55 Gossip Girl – A pletykafészek 5.45 Eastwicki boszor-
kák
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 10.20 Astro-világ 11.25 Norbi
Update – Az egészség iskolája 11.55 Állatõrség 12.25 Babavilág 12.55 13-as raktár
13.50 Édes élet 16.00 Családi titkok 16.55 Irigy Hónaljmirigy 18.00 Tények 19.00
Magánnyomozók 20.00 Amerika kedvencei 22.10 Cápa 2. 0.30 A pancser harcmû-
vész 2.00 Luxusdoki 2.45 Xena 3.30 Monk – Flúgos nyomozó 4.15 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 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10 Éjszaka

Február 2., 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 Úton-útfélen 9.45 Útmutató
10.35 A sokszínû vallás 10.55 Református magazin 11.20 Baptista ifjúsági mûsor
11.30 A vallásszabadság ünnepén 12.00 Hírek 12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 TS –
Sport7 13.05 Labdarúgó vb magazin 13.40 Munkával szerzett pasi 15.05 Szilvesz-
teri gálamûsor (ism.) 17.05 Egy kis mennyország 18.50 A lényeg 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 A Vaslady 22.05 Kabaré 0.10 Néma csönd
RTL KLUB: 6.25 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.25 Max Steel 9.55 Egészségkalauz
10.30 Teleshop 11.30 Kalandor 11.55 Havazin 12.25 A Muzsika TV bemutatja: Mi,
muzsikus lelkek 13.05 Glee – Sztárok leszünk! 14.10 Szörfös nindzsák 15.50
Jóbarátok 16.25 Hármasban szép az élet 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Ün-
neprontók ünnepe 22.20 Könnyû préda 0.20 Portré 1.00 Az életed sem drága 2.40
Cobra 11 3.30 Gálvölgyi-show 4.05 Barátok közt 4.40 A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 10.05 Astro-világ 11.10 Stílusva-
dász 11.40 Stahl konyhája 12.10 Több mint testõr 12.40 Édes élet 16.00 Családi tit-
kok 17.00 Magánnyomozók 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Szakíts, ha bírsz!
22.10 A kör 0.20 A felolvasó 2.20 Psych – Dilis detektívek 3.05 Napló 3.50 Vers
éjfélkor
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
Görög katolikus szent liturgia közv. 11.05 Gondolat-Jel 12.00 Krónika 12.22 Sport-
világ 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 20.50 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

Február 3., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A korona herce-
ge 10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 12.55
Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.45 Rex
felügyelõ 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.30 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 21.25 Párizsi mentõsök 22.15 Az Este 22.55 Híradó 23.05
Sporthírek 23.10 Verssor az utcazajban 23.15 Aranymetszés 0.10 Rex felügyelõ
1.00 Elcserélt lányok 1.45 Everwood: Az élet nagy döntései
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 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 21.10 Barátok közt 21.50 Castle
22.50 CSI: A helyszínelõk 23.55 Pokerstars – European Poker Tour 9 0.55 Mr. és
Mrs. Bloom 1.55 Reflektor 2.10 Kémpárbaj 3.00 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.40
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 15.55 Családi titkok 16.55 Hal a tortán 18.00
Tények 19.30 Az élet show-ja 20.30 Édes élet 21.40 Jóban-Rosszban 22.40 NCIS
23.40 Elit egység 0.40 Tények 1.15 Aktív 1.40 NCIS 2.25 Doktor House 3.10 Eva
Luna 3.55 Családi titkok 4.40 Édes élet 5.35 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 A görög katolikus 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

Február 4., KEDD

MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser
Bildschirm 13.25 Pecatúra 13.55 Életmûvész 14.55 Rex felügyelõ 15.45 A múlt fog-
ságában 16.30 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 ké-
pünk hozzá!: Válogatás klasszikus rádiókabaré jelenetekbõl 22.20 Az Este 22.55
Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 Verssor az utcazajban 23.15 Gyilkosság 0.00 Rex
felügyelõ 0.50 Elcserélt lányok 1.35 Everwood: Legbelsõ félelem

RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 Havazin 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fó-
kusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Hír-
adó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.50 Glades –
Tengerparti gyilkosságok 22.50 Döglött akták 23.50 XXI. század – A legendák ve-
lünk élnek 0.25 Reflektor 0.45 A fõnök 1.45 A Grace Klinika 2.30 A szív útjai 4.05
Barátok közt 4.40 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 15.55 Családi titkok 16.55 Hal a tortán 18.00
Tények 19.30 Az élet show-ja 20.30 Édes élet 21.40 Jóban-Rosszban 22.40 NCIS
23.40 Zsaruvér 0.40 Tények 1.15 Aktív 1.40 Magyar szépség 3.35 Doktor House
4.20 Eva Luna 5.05 Édes élet 6.00 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 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 21.56 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

Február 5., SZERDA

MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55
Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.45 Gasztroangyal 14.40 Rex felügyelõ 15.30 A
múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.30 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 21.10 Bábel 22.10 Az Este 22.45 Híradó 23.00 Sporthírek 23.05
Verssor az utcazajban 23.10 Summa 23.40 KorTárs 0.10 Rex felügyelõ 1.00
Elcserélt lányok 1.45 Everwood: Otthon

RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 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
21.10 Barátok közt 21.50 Szulejmán 23.10 Házon kívül 23.45 Reflektor 0.00 Az el-
szánt diplomata 2.25 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.40 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 15.55 Családi titkok 16.55 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 A szellemlovas 0.50 Tények 1.25 Aktív 1.50 A médium 2.45
Porontyjárat 4.15 Doktor House 5.00 Eva Luna 5.45 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
13.23 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 21.56 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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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

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 31., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Kapocs 9. rész (magazinmûsor, 20p), Márton-nap Alapon (ism.
41p), Dr. Vekerdy Tamás elõadása Sárbogárdon (90p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle
Február 1., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 Kapocs 9. rész (magazinmûsor, 20p), Márton-nap
Alapon (ism. 41p), Dr. Vekerdy Tamás elõadása Sárbogárdon (90p) 18.00
Lapszemle 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 Lapszemle
Február 2., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Kapocs 9. rész (magazinmûsor, 20p),
Márton-nap Alapon (ism. 41p), Dr. Vekerdy Tamás elõadása Sárbogárdon
(90p) 13.00 Heti híradó 14.00 Kapocs 8. rész (magazinmûsor, 20p),
Lendvai Gábor dupla missziója (ism. 67p), 10 éves a Harmónia Kórus (ism.
89p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 3., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Iskolabál Töbörzsökön (30p), Idõsek napja Alapon 1-2. rész (ism.
145p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 4., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Kapocs 10. rész (magazinmûsor, 20p), 8 éves a
Búzavirág (ism. 60p), Zeneiskolások adventi koncertje Sárszentmiklóson
(ism. 47p), Inti Raymi (ismeretterjesztõ dokumentumfilm 50p) 23.00 és
0.00 Heti híradó
Február 5., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Iskolabál Töbörzsökön (30p), Idõ-
sek napja Alapon 1-2. rész (ism. 145p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle
élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 6., 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

Február 6., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Al-
pok–Duna–Adria 13.25 Átjáró 14.00 Különleges mentõalakulat 14.45 Rex felügye-
lõ 15.35 A múlt fogságában 16.25 Híradó+ 16.35 Elcserélt lányok 17.20 Szeren-
csehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.25 Az eltakarítónõ 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek
23.00 Verssor az utcazajban 23.10 Barangolások öt kontinensen 23.40 Történetek
a nagyvilágból 0.10 Rex felügyelõ 1.00 Elcserélt lányok 1.45 Everwood: Az utolsó
nyár
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 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 21.10 Barátok közt 21.50
Rendõrakadémia 6.: Az ostromlott város 23.35 Reflektor 23.55 Dollhouse – A felej-
tés ára 1.00 Mélyvízben 1.55 A la Car 2.25 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.40 A gya-
nú 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 15.55 Családi titkok 16.55 Hal a tortán 18.00
Tények 19.30 Az élet show-ja 20.30 Édes élet 21.40 Jóban-Rosszban 22.40
Grimm: Édes a bosszú 23.40 Célkeresztben 0.40 Tények 1.15 Aktív 1.40 Grimm
2.30 Célkeresztben 3.20 Doktor House 4.05 Eva Luna 4.50 Édes élet 5.45 Vers éjfél-
kor
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
13.27 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 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvo-
nások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 7., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Életkerék 12.55 Esély
13.30 Történetek a nagyvilágból 14.00 Különleges mentõalakulat 14.45 Rex fel-
ügyelõ 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.30 Híradó+ 16.45 XXII.
Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014: Megnyitó 20.20 Híradó 20.55 Sporthírek 21.15
Szerelmes üzenetek 22.50 Az Este 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Verssor az
utcazajban 23.45 Orvlövészek célkeresztben 1.20 Rex Felügyelõ 2.05 Everwood
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 Kalandor 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fó-
kusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Hír-
adó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.50 A zöld íjász
22.50 Gyilkos elmék 23.50 Odaát 0.55 Reflektor 1.15 Kalandor 1.45 Az egység 2.35
4ütem 3.00 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 15.55 Családi titkok 16.55 Hal a tortán 18.00
Tények 19.30 Az élet show-ja 20.30 Édes élet 21.40 Jóban-Rosszban 22.40 Atom-
támadás 0.40 Tények 1.15 Aktív 1.40 Szellemdoktor 2.30 Doktor House 3.15 Eva
Luna 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 A zsidó vallási felekezet 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 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvo-
nások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

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)

180 kg-os hízó eladó 06 (25) 462 408

Gombbehúzó prést vásárolnék, esetleg szerszá-
mokkal együtt. Érdeklõdni: 06 (20) 9826 630

Hízók eladók 06 (20) 367 2785

Elsõ emeleti erkélyes, egyedi gázfûtéses lakás
eladó, vagy családi házra cserélném. Irányár:
4.800.000 Ft. 06 (70) 391 1330 (2159373)

M6-os autópályán OMV töltõállomás nõi mun-
katársakat keres. Jelentkezés fényképes önélet-
rajzzal a sárbogárdi OMV-n. (2159317)

Rántani való csirke kapható, tisztítva elõjegyez-
tethetõ. Tinódy utca 52. 06 (30) 384 2294
Nõi munkatársat keresünk heti 20 órában. Szá-
mítógép ismerete szükséges. Önéletrajzot a
Krencz Kft.-nél kérjük leadni.
Hízósertések, kb. 120 kg, eladók. Érdeklõdni:
06 (30) 338 1922

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

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

NÓNIUSZ 183 Palotás
fedezõménnel fedeztetést vállalok.

06 20 474 6519

ELVESZETT!
MAGAS JUTALOMBAN részesül,
aki megtalálja 14 éves labrador

keverék kan kutyámat.
Ismertetõje: fekete színû,

bal fülének a vége hiányzik.

Értesíteni telefonon:
06 30 382 4133

ÕSI GYÓGYMÓD
* meddõség

* férfi potencia helyreállítása
* cukorbetegség gyógyítható

* allergia
*asztma stb.

A gyógyulás garantált!

zsenizsg.viniker.hu
06 30 865 7572

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

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

Dr. Farkas János háziorvos
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597:
H-K: 8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.

Dr. Horváth Endre háziorvos
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
470-007, mobil: 06 (30) 2373-700. H: 8-15,
K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P:
8-10.

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

Dr. Nemes Mária háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a
2. emeleten rendel. Tel.: 06 (25) 461 742. H-P:
8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

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

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi ren-
delõben rendel, tel.: 06 (25) 460 013. H:
12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fe-
hérvári u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre
álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel,
tel.: 06 (25) 463 489; Töbörzsök, Szt. István
u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd:
8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda:
8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök:
8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek:
8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd:
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szer-
da: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468
214. H: 8-11, K: 13-14, Sze: 8-11, Cs: 10-12, P:
8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463
220. H: 11-12, K: 9.30-10.30, tanácsadás: K:
10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.
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Sárbogárdi Járási Hivatal
jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2014. február
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagy-
hörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsó-
szentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sár-
szentágota, Szabadegyháza
2014. február 1-2.: dr. Földi József, Cece, Köz-
társaság u. 30/a, 06 (20) 355 7213;
2014. február 8-9.: dr. Pátzay József, Sárbo-
gárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977;
2014. február 15-16.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szent I. u. 3., 06 (20) 974 9065;
2014. február 22-23.: dr. Szénási Károly, Sár-
bogárd, Tüzér u. 24., 06 (30) 816 1376.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet
a 06 (30) 956 3168-as számú

telefonon érhetõ el.

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

E-számokról õszintén
Élelmiszereink árnyoldalai – ez annak a kiadvány-
nak a beszédes alcíme, melyet ugyan három éve je-
lentettek meg, de talán aktuálisabb, mint valaha.
Mi is kell a lekvárba? Gyümölcs, cukor, vagy méz
és egy kis szódabikarbóna. Sokunk fejében fogal-
mazódtak meg hasonló gondolatok a mérgezett
guargumi, vagyis az E 412-botrány óta. Egyszerû
vásárlóként nem is kellene tudnunk errõl az élelmi-
szer-adalékanyagról. Vagy talán mégis? A szakem-
berek folyamatosan arra biztatnak, hogy bön-
gésszük tudatosabban a termékek leírását, figyel-
jünk a szavatosságra, a származásra, na és persze
az összetevõkre.

TUDÁS ÉS HASZNOSÍTÁS
A tájékoztatás és a gyakorlati ismeret között még
elég hosszú és göröngyös az út. Hiába foglalkozott
a média szinte minden területe már ezzel a kérdés-
körrel, nehéz hasznosítani a megismert tényeket a
hétköznapok világában. Napjaink emberének ma-
rad az elszörnyülködés, netalán a tájékozódás.
Sajnos nem elég elolvasni a különbözõ, E-számok-
ról szóló tanulmányokat, cikkeket, meg is kellene
jegyeznünk õket. Azonban ez nem is olyan egysze-
rû feladat: a jóslatok szerint minden egyes összete-
võ E-formában szerepel majd a jövõben, jók,
rosszak, mellõzhetõek és szükségesek egyaránt.
Bolondság lenne hát bebiflázni egy állandóan bõvü-
lõ listát, ezért inkább forduljunk segítséghez.

TOBZÓDUNK AZ ÖSSZETEVÕKBEN
Hiszen több dolgot veszünk meg, mint gondolnánk:
a kenyérrel, tejjel és felvágottakkal együtt minden-
féle bennük található pluszt is. Ha nem is minden

egyes bevásárláskor, de alkalomadtán, ha idõnk
engedi, nézzük át a kamránk polcain, a hûtõnkben
sorakozó élelmiszereket. Ehhez kínál hasznos se-
gítséget Az E-számokról õszintén címû könyv,
melynek nagy elõnye, hogy nemcsak a szövevé-
nyes számok kérdéskörét taglalja, hanem kicsit fel-
lebbenti a fátylat az élelmiszeripar néhol igenis
megkérdõjelezhetõ tevékenységérõl. Nyelvezete
miatt átlátható, a gyakorlati életben is könnyen fo-
gyasztható írást vehetünk kezünkbe. Éppúgy fog-
lalkozik a „kulisszák mögötti” gyártói attitûddel,
mint a vásárló saját felelõsségével. Kitér arra is, ho-
gyan jutott el idáig a tudomány, miként állította ér-
tékesnek induló felfedezését a profit szolgálatába.

AZOK A RÉGI ÍZEK HOVA TÛNTEK?
Ha a fenti kérdésre nem is kapunk választ, de ahogy
a könyv elõszavában dr. Reisinger János írja „Tóth
Gábor könyve a tájékozódásban segít. Módszere-
sen végigköveti a modern élelmiszeripar útját, és
szakszerûen szemlélteti azokat a változásokat,
amelyeket szinte mindannyian érzünk, de szólni ró-
luk csak így vagyunk képesek: már nem olyan a ke-
nyér, mint harminc-negyven éve, sem az alma íze,
sem a befõtt, lekvár…
És hogy az írás elején leírt kérdésre mi is valójában
a válasz? Az E 412, eredeti nevén guargumi nem
más, mint állománymódosító sûrítõanyag, stabili-
zátor, hordozó. Nem káros, hacsak nem mérgezett,
azonban nem is feltétlenül szükséges adalék. Leg-
alábbis ha az étvágyunkról van szó, nem a profitról.

Forrás: Vetró Rita, Vitaminsziget.com
Könyv: Tóth Gábor: E-számokról õszintén,

Tudomány és Életmód sorozat, 2004.

KÖZPONTI ÜGYELET
MINDEN NAP 15.30 órától

Ady Endre út 79-83.,
06 (22) 311 104



20 HIRDETÉSEK 2014. január 30. Bogárd és Vidéke

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


