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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Móra Ferenc: Az árvák beszélnekMóra Ferenc: Az árvák beszélnek (részlet)(részlet)

A hajnalicskák még nyitottak,A hajnalicskák még nyitottak,

S rigó fütyült a körtefán,S rigó fütyült a körtefán,

Mikor a katonavonathozMikor a katonavonathoz

Kimentünk apuka után.Kimentünk apuka után.

Dalolva ment el s azt igérte,Dalolva ment el s azt igérte,

Énekszóval hozzák haza...Énekszóval hozzák haza...

Ragyogd be õket, irgalomnakRagyogd be õket, irgalomnak

Aranyos csillaga!Aranyos csillaga!

Azóta várjuk, egyre várjuk,Azóta várjuk, egyre várjuk,

Hoz-e már háború-fiát,Hoz-e már háború-fiát,

Megfogta-e az aranyrétenMegfogta-e az aranyréten

Az ezüstszõrü barikát?Az ezüstszõrü barikát?

Csengetyü lesz-e a nyakában,Csengetyü lesz-e a nyakában,

És lesz-e annak szép szava?...És lesz-e annak szép szava?...

Ragyogd be õket, irgalomnakRagyogd be õket, irgalomnak

Aranyos csillaga!Aranyos csillaga!

……

Pedig jó volna már, ha jönne,Pedig jó volna már, ha jönne,

S õ szegne kenyeret nekünk -S õ szegne kenyeret nekünk -

Tán a karéjt nagyobbra szabná,Tán a karéjt nagyobbra szabná,

Most olyan sokat éhezünk.Most olyan sokat éhezünk.

Szedne targallyat is az erdõn,Szedne targallyat is az erdõn,

S melegebb lenne a szoba...S melegebb lenne a szoba...

Ragyogd be õket, irgalomnakRagyogd be õket, irgalomnak

Aranyos csillaga!Aranyos csillaga!

……

Fölkapaszkodunk az ölébe,Fölkapaszkodunk az ölébe,

És átöleljük a nyakát,És átöleljük a nyakát,

S hogy megváltozott mostanában,S hogy megváltozott mostanában,

Bepanaszoljuk anyukát!Bepanaszoljuk anyukát!

Fekete lett fehér ruhájaFekete lett fehér ruhája

S fehér a fekete haja...S fehér a fekete haja...

Ragyogd be õket, irgalomnakRagyogd be õket, irgalomnak

Aranyos csillaga!Aranyos csillaga!

(1915)(1915)

Az elsõ hagyományõrzõ bálAz elsõ hagyományõrzõ bál

OlvassunkOlvassunk
egymásnak!egymásnak!

Téltemetõ,Téltemetõ,
vígságszerzõvígságszerzõ
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Az elsõ hagyományõrzõ bál
„S ti leánkák lejtõzzetek módos léptekkel
Nemzetünk táncát soha ne felejtsétek el.
Ti pedig ne tágítsatok
Rajta legények!
Úgy szeretem az ifjakat hogyha serények.”

Czuczor Gergely eme 1828-ban perga-
menre vetett soraival invitálta a néphagyo-
mányok, régi báli tradíciók megõrzését cé-
lul kitûzõ elsõ báljára a Sárréti Csókavirág
Népi Egyesület 2014-ik évi februárius else-
jén este hat órára a Petõfi Sándor Gimná-
zium aulájába. A báli belépõ egyúttal az
együttes támogatását is szolgálta.
Az egyedi készítésû, régi szövegezésû meg-
hívó és a támogatói jegy kivételes mulatsá-
got ígért. Nagyon sok munkát fektettek a
néptáncosok abba, hogy vendégeiknek fe-
lejthetetlen pillanatokat szerezzenek. De
a meghívottak is izgatottan készültek az
eseményre, hiszen a gimnázium szalagava-
tóján kívül nemigen volt eddig Sárbogár-
don estélyi ruhás bál.

A szervezõk személyes meghívására mint-
egy százötven vendég érkezett a nem min-
dennapi eseményre. Az ajtón betoppanó-
kat a ceremóniamester és szatmári népvi-
seletbe öltözött táncosok fogadták pezsgõ-

vel, majd a gyertyákat követve jutottunk a
legfelsõ szintre, a bálteremmé avanzsált
aulába, közben megcsodálva az elsõ eme-
leti lépcsõfordulónál kiállított, gazdagon
hímzett, cifra kalotaszegi nõi népviseletet.
Tízfõs kerek asztaloknál foglaltak helyet
az érkezõk. Az elegáns teríték, a székeken
a masnis huzat, a feldíszített mennyezet
mind a néptáncosok keze munkáját dicsér-
ték.
Ünnepi nyitányként a konferanszié rövi-
den bemutatta a Sárréti Csókavirág Népi
Egyesületet, majd közösen elénekeltük a
Himnuszt. Ezt követõen palotásra sora-
koztak fel a néptáncosok, akik erre az alka-
lomra kiegészültek „amatõr” partnerekkel
is, köztük dr. Sükösd Tamás polgármester-
rel és feleségével. A tánc végén a polgár-
mester mint a bál fõvédnöke, Iker József-
né, az együttes vezetõje és koreográfusa és
dr. Bõle Pál, az együttes elnöke szólt a je-
lenlévõkhöz.
Az est a vacsora elköltésével, kötetlen
tánccal, beszélgetéssel folytatódott. De
tartogattak még meglepetéseket tarso-
lyukban a házigazdák! Hiszen, mint már

említettem, a céljuk e bál megszervezésé-
vel a hagyományok õrzése, amibe nemcsak
nézõként, hanem résztvevõként is bevon-
ták a közönséget: megtanulhattuk a fran-
cia négyest, és egy közös kendõs játékban
csókot lophattunk. Éjfélhez közeledvén
Bakonyi Balázs és Kovács Péter kalotasze-
gi táncában gyönyörködtünk, és a néptán-
cos férfiak megmutatták humoros oldalu-
kat is egy bajor tánc erejéig. A tombolán
több támogató által fölajánlott ajándékok
keltek el.

A néptáncosok és segítõik, s nem utolsó-
sorban a finom ételekrõl, italokról gondos-
kodó Patkó csárda személyzete állandóan
ott serénykedtek a vendégek körül – pazar
és nagyon figyelmes vendéglátásban volt
részünk.

Nem túlzás azt állítanom, hogy mindenki
jól érezte magát ezen a rendkívüli bálon,
önfeledt volt a hangulat. Nagyon egyben
volt a társaság, ha szólt a muzsika, kevesen
maradtak az asztaloknál, annál többen
ropták a táncparketten.

Folytatás a következõ oldalon.
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Móra- és
Hegedûs-
mozaikok

Idén a 135 éve született és 80 éve elhunyt
Móra Ferenc valamint a 15 éve elhunyt
Hegedûs Géza mûveibõl olvastak fel a Ma-
darász József Könyvtárban a helyi iskolák
tanulói és néhány felnõtt a szombati nap
folyamán. Délelõtt az alsósok, délután a
felsõsök és felnõttek váltották egymást.

Az Olvassunk egymásnak! elnevezést vise-
lõ program minden évben a magyar kultú-
ra napjához kötõdõen kerül megrendezés-
re, amin szívesen vesznek részt a diákok.
Volt, aki egyedül állt ki a publikum elé, de
voltak többen, akik ketten-hárman-né-
gyen tolmácsoltak például egy Móra-me-
sét. Számos értõ, szép elõadást hallhat-

tunk, s a választott mûvek tartalmát tekint-
ve hol a régen olvasott sorok fölötti nosz-
talgia, hol mosoly ült az arcunkra, hol elér-
zékenyültünk. Mint például Heksziné So-
mogyi Rózsa felolvasásán, aki Móra Fe-
renc A szánkó címû elbeszélését osztotta
meg velünk, mely gyermekkorát idézte föl.

A két író könyveibõl egy kis kiállítást is
megtekinthettünk a folyosó vitrinjeiben.

Hargitai–Kiss Virág

A templom
soron

Az elõzõ századforduló idején volt Sárbo-
gárdon református lelkész Forgács Endre.
A lelkészi hivatás mellett írói vénája is
megmutatkozott. Elbeszéléseibõl 1911-
ben adtak ki egy könyvet „A templom so-
ron” címmel. Halálának 100. évfordulójá-
ra, 2013 októberében a fenti kötet anyaga
néhány más helyi anyaggal kiegészítve a
Bogárd és Vidéke Hírház gondozásában
jelent meg újra. A Sárbogárdi Múzeum
Egyesület kedden rendezett könyvbemu-
tatót e munkából.
Leszkovszki Albin és Jákob Zoltán, vala-
mint Hargitai–Kiss Balázs mutatták be a
könyvet, s beszéltek a megjelenés körül-
ményeirõl.
– A kötet elbeszéléseit olvasva a legszem-
betûnõbb számomra, hogy ezeket egy igazi

író írta – emelte ki Leszkovszki Albin a
könyvvel kapcsolatban. Majd hozzátette: –
A másik, hogy az elbeszélésekbõl egy nagy,
gazdag ország képe rajzolódik ki az olvasó
elõtt. Az elsõ világháború és Trianon elõtt
vagyunk még. S ez a könyv beleillik abba a
sorba, amelyben Jókai és Mikszáth mûvei
vannak.
Jákob Zoltán beszélt arról a hitéleti, társa-
dalmi közegrõl, amely akkoriban egy vidé-
ki református lelkészt körülvett. Néhány új
adattal is szolgált eközben, bemutatva ko-
rabeli dokumentumok másolatait.
Hargitai–Kiss Balázs mint a könyv kiadója
szólt arról a háttérmunkáról, ami formai
megjelenésében is egyedivé teszi ezt a ki-
adványt. Az évszázados szöveg még ma is
frissnek hat. A régi és új szerves kapcsolata
hagyománytisztelõ, de új gondolatokat éb-
resztõ formában jelenik meg mind a belsõ
oldalakon, mind a borítón.

Hargitai Lajos

Széljegyzet
Nem tudom megállni, hogy ne szóljak egy
bált megelõzõ közjátékról. Érkezett
ugyanis egy telefonhívás szerkesztõsé-
günkbe, miszerint a városközpont fényrek-
lámján az a szöveg fut, hogy „Az utca hang-
ja szerint ELITBÁL lesz Sárbogárdon feb-
ruár hónapban. Te, aki ott állsz a buszmeg-
állónál, nem valószínû, hogy beférsz a tár-
saságba, ezért örüljünk mások örömének,
hisz így tisztességes!”
A telefonáló fölháborodottságát fejezte ki
a bál miatt, hozzátéve, hogy Bécsben az
ilyen elitbálok ellen tiltakozás tört ki, mert
irritálja a szegényebbeket a gazdagok
rongyrázása.
Utánanéztem az interneten ennek a bécsi
hírnek: egy szélsõjobbos párt bálja ellen
tiltakoztak tüntetõk.
Sárbogárdon a Sárréti Csókavirág Népi
Egyesület mint civil szervezet rendezett
bált. Nem elitet, hanem egyedit: hagyo-
mányõrzés és támogatások szerzése céljá-
ból. Mivel más bevételi forrásuk kevés
akad. Viszont fellépéseik során a várost
képviselik nemcsak helyben és a környé-
ken, hanem jártak már Kéménden, Szé-
kesfehérváron, Kakasdon és még folytat-
hatnám a sort.
Számos adománygyûjtõ bált rendeznek a
városban és a környéken iskolák, óvodák,
civil szervezetek, más közösségek. Van, aki
egy évben többször is. Mind belépõdíjas. A
néptáncosok bálján ugyanolyan színes volt
a társaság, mint másutt: jött pedagógus,
boltos, kozmetikus, fodrász, varrónõ, vil-
lanyszerelõ, orvos, mezõgazdász, ügyvéd
stb. Köztük olyanok, akik több rendez-
vényt, közösséget támogatnak felajánlása-
ikkal rendszeresen.
Többekkel egyetemben éppen ezért értet-
lenül állok az „elitbál” megnevezés, a
rosszmájú fényreklámszöveg és megjegy-
zések elõtt.
A Sárréti Csókavirág Népi Egyesület az
alábbi idézettel mondott köszönetet a tá-
mogatóknak:

„Ha csak egy apró örömet szerzel.
érzed, hogy máris több vagy ezzel.
Mert másnak egy világot jelenthet;
Lehet új cél, egy másik kezdet.
Ha adni tudsz, ne tétovázz sokat,
Így válthatsz valóra boldog álmokat!”

Hiszem, hogy ezek a sorok a hagyomány-
õrzõ bál szervezõire is igazak…

Hargitai–Kiss Virág

KÉPESLAPOK
a régi és új

Sárbogárdról!
Kaphatók szerkesztõségünkben

50 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06 (25) 508 900.
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Makk a háztetõn
Panaszával fordult szerkesztõségünkhöz
egy nagyhörcsöki család, akik elmondásuk
szerint megmozgattak már mindent ügyük
érdekében, de sehol nem kaptak segítsé-
get, ezért döntöttek úgy, hogy a nyilvános-
ság elé tárják problémájukat. Hétfõn jár-
tam náluk.
Kozma Ferencné Horváth Szilviának a
Kossuth utcában van a háza, ahol gyerme-
kével és élettársával, Rostás Ferenccel él.
Évek óta gondot okoznak számukra a
szomszédságukban álló kiserdõ tölgyfái,
de tavaly telt be a pohár. Tavasszal szóltak
a kiserdõ tulajdonosának, hogy szedje le a
fákat a tetõ fölül. Az õ kikötése azonban az
volt, hogy elõször rakják el a pincét.

Ezt a család megtette, az ágak azonban
maradtak. Rostásék birtokvédelmet akar-
tak kérni júliusban a hivataltól. Közben
azonban jött egy Kiss Sándor nevezetû úr a
Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága Erdõfelügyeleti és Hatósági
Osztálya – Fejér megye részérõl, aki tájé-
koztatta õket, hogy az erdõ tulajdonosa
megkérte az engedélyeket a fakivágáshoz.
Kiss Sándor egyúttal festékkel jelölte meg
azokat a fákat, amiket ki kell szedni, és
hozzáfûzte, hogy két hónap körülbelül az
engedélyezési eljárás.
A fák tulajdonosa megkapta az engedélye-
ket, és Rostás Ferencék tudomása szerint
kapott is árajánlatot a munka elvégzésére,
ami több mint félmillió forintba kerülne.
Véleményük szerint azonban ennél is költ-
ségesebb lenne, ha a fémvázas tetõt be-
nyomná egy ráesõ fa, vagy faág. A csator-
nát így is állandóan tisztítani kell a lehulló
falevelek, ágak, termés miatt. Rendszere-
sen cserélni kell a palát, pedig nemrég te-
tették rendbe. A kéménybe behullanak a
fa részei. A tetõn landoló makkok kopogá-
sától ráadásul aludni sem lehet rendesen.
Rostás Ferenc kijelentette: ha továbbra
sem történik változás, maga vágja le az
ágakat.

A kiserdõ tulajdonosa keddi megkeresé-
semre elmondta: az erdészeti szakhatóság-
tól engedélyt kértek és kaptak három fa ki-
vágásához. A hatóság ugyanakkor kérte,
hogy vegye föl az erdészet szakemberével a
kapcsolatot, õ dönt ugyanis arról, mikor és
hogyan lehet a fákat kivágni. Az erdészet
szakembere a tél folyamán várható. A tu-
lajdonos hangsúlyozta: õ a hivatali út sze-
rint jár el. Mindenképpen keresi a megol-
dást, hogy az ügy költségkímélõ és mindkét
fél számára megnyugtató módon rende-
zõdjön.
A Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatóságától afelõl érdeklõdtem: ami-
kor megállapításra került, hogy ki kell vág-

ni fákat, le kell szedni ágakat, és engedély
is van a fák tulajdonosának birtokában, mi
a határidõ, amíg ezt kötelessége megten-
ni? Ha ezt a határidõt nem tartja be, mi-
lyen szankciókkal lehet rábírni, hogy csele-
kedjen? Ki érvényesítheti a szankciókat?
Kérdéseimre a következõ választ kaptam
szerdán délben:

„A kérdéses ügyben a Pest Megyei Kormány-
hivatal Erdészeti Igazgatósága 2013. július
12-én helyszíni bejárás keretében fakivágás-
ra kötelezte az erdõgazdálkodót a Sárbogárd
01240/6 hrsz-ú földrészleten. Az érintett fák
sárga festékkel megjelölésre kerültek.
2014. január végén bejelentés érkezett az
erdészeti hatósághoz, hogy a veszélyes fák
kitermelése nem történt meg.
2014. január 29-én az erdészeti hatóság
helyszíni ellenõrzést tartott. A helyszínelés
során megállapítást nyert, hogy a fakiter-
melés valójában nem került elvégzésre, il-
letve a korábbi jelölések a fákon jól látha-
tóak.
Az erdészeti hatóság 2014. január 29-én
kelt határozatában 8 napos határidõvel
kötelezte az erdõgazdálkodót a veszélyes
fák kitermelésére.
A veszélyes fák kitermelésének elmaradá-
sa esetén az erdészeti hatóság végrehajtási
bírság kivetésével kényszerítheti ki a ve-
szélyes fák kitermelését.”
Érdekes momentum a történetben az
E.ON intermezzoja, akik tudvalevõleg
számtalan esetben szigorúan megnyesik a
fákat.

Ezúttal – hiába veszélyezteti az egyik fa a
villanyvezetéket és az egyik oszlopot, hiá-
ba kérte a fák tulajdonosa is, hogy azt vág-
ják le a kosaras autóval – elzárkóztak a fa-
nyeséstõl, mondván, hogy erre nekik nin-
csen meghatalmazásuk, nem az õ dolguk.

Hargitai–Kiss Virág
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Olvasói
levél

Tisztelt szerkesztõség!

Mindenekelõtt szeretném megköszönni
évek óta tartó áldozatos munkájukat, amit
azért végeznek, hogy Sárbogárd és a von-
záskörzetében lévõ települések lakói tájé-
koztatva legyenek a körzet híreirõl.
Tiszteletre méltó, hogy Önök ezt felvállal-
ták és évek óta magas színvonalon teljesí-
tik!
Mélységesen megdöbbent, ami az utóbbi
idõben itt folyik! Most éppen a rendõrve-
rés ítéletétõl hangosak a mindennapjaink,
de volt itt elõtte betöréssorozat, szolgálat-
ban lévõ polgárõr elleni tettlegesség és
még lehetne sorolni a válogatott bûntette-
ket!
A 2014. január 20-ai számban olvastam a
„sárbogárdi rendõrök sérelmére elköve-
tett hivatalos személy elleni erõszak” ítéle-
térõl és annak utózöngéirõl, vélemények-
rõl, valamint a cikk írójának, Hargitai–
Kiss Virág személyes kommentárját.
Engedjék meg, hogy egy mondatával vitá-
ba szálljak! Az általam egyébként nagyra
becsült cikket író hölgy egy helyen ezt írja
szó szerint: „Némileg megnyugtató lehet
számunkra, hogy a fõváros és más helysé-
gek sem maradnak el negatív hírekben
mögöttünk.”
Számomra cseppet sem megnyugtató,
hogy a kistérség a maga kb. 25.000 lakosá-
val ugyanott tart, mint mondjuk a fõváros a
közel 2 millió lakosával... Ennek kellene
megnyugtatónak lennie? Ez nem meg-
nyugtató, ez igenis felháborító, vérlázító és
még sorolhatnám a jelzõket vég nélkül. 1
év 4 hónap és 1 év 6 hónap szabadságvesz-
tés 2 évre felfüggesztve!!!!!!! Ennyivel meg

lehet úszni ilyen és ehhez hasonló bûncse-
lekményeket?
Ahogy olvasgattam a Bogárdi TV üze-
nõfaláról közzétett véleményeket, ott ta-
láltam „valaki” névvel ellátva egy véle-
ményt, és teljesen egyetértek Vele! Ha ezt
egy teljesen átlag polgár teszi meg – ebbõl
kiindulva pl. lehetnék én is –, még csak ab-
ban sem vagyok biztos, hogy szabadlábon
védekezhetnék, a felfüggesztett pedig
tényleg csak ábránd lenne!
Hova jut így a kistérség és az ország? Mi-
kor lesznek végre olyan törvények, ame-
lyek a lehetõ legteljesebb szigorral lesújta-
nak az ehhez hasonló esetekben? Mikor
ad az ország vezetése eszközt a rend fenn-
tartóinak a kezébe, amivel ténylegesen
tudnak rendet tartani?
Érdeklõdve várom a következõ tusát, mert
mint tudjuk, az ítélet nem jogerõs, az
ügyész súlyosításért, a vádlottak és védõik
felmentésért illetve enyhítésért fellebbez-
tek.
Sokakkal egyetemben azt várom, hogy pél-
dát statuál az igazságszolgáltatás, mert ha
most nem fogják meg az illetékesek a lej-
tõn elinduló szekeret, késõbb már nagyon
nehéz lesz, és a végén Magyarország el-
süllyed ebben a mocsokban és fertõben,
amibõl most még lenne kiút meglátásom
szerint!
További munkájukhoz jó erõt és egészsé-
get kívánok!

Tisztelettel: Kiss Ferenc

ADÓ 1 %
A Templomunk Alapítvány köszönetet
mond mindazoknak, akik az elmúlt
években személyi jövedelemadójuk 1
%-át felajánlották számunkra. Alapít-
ványunk célja a sárbogárdi római kato-
likus templom és plébánia épületének
tatarozási és felújítási munkáinak segí-
tése. Kérjük, hogy továbbra is támogas-
sák adójuk 1 %-ának felajánlásával ezt
a nemes célt.

Név: Templomunk Alapítvány
Sárbogárd

Adószám: 18490499-1-07

Isten fizesse meg!
Tisztelettel: az alapítvány kuratóriuma

ADÓ 1 %
A sárbogárdi református egyház által
alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány
kuratóriuma kéri, hogy adójuk 1 %-ával
támogassák tevékenységét.
Az 1 %-os felajánlásukat felajánlott
adományukat az idõsek otthonának
mûködtetésére fordítjuk.

Adószámunk: 18483118-1-07
Megnevezés:

Árva Bethlen Kata Alapítvány
Sárbogárd

További munkájukra Isten áldását kér-
ve felajánlásukat köszönjük!

JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTELI
A KISGIMIBE

Mivel felvételi vizsgahelyszín vagyunk, továbbra is tudjuk fogadni az érdeklõdõk
jelentkezését.
A pótfelvételi idõpontja: 2014. február 13. 14.00 óra.
Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ vagy a honlapról letölthetõ (www.psg.hu).
A leendõ kisgimnazistáknak írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük, ami
kétszer 45 perc. Egy anyanyelvi és egy matematikai feladatlapot kell
megoldani. A gimnázium honlapján elérhetõek a korábbi évek feladat-
sorai. Március elején szóbeli meghallgatásra is sor kerül, amelyen szö-
vegértési feladatot kapnak a vizsgázók.

PSG

DVD rendelhetõ
a 2013. október 6-ai sárbogárdi

SZIMFONIKUS
KONCERTRÕL

a Bogárd és Vidéke Hírházban.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

telefon: 06 (25) 508 900.
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FEBRUÁR 4. A RÁKELLENES
KÜZDELEM VILÁGNAPJA

Összefogás az
emlõszûrésért

Egy egész városnyi ember: 10.799 egészségtudatos nõ vett részt ta-
valy emlõszûrésen Fejér megyében. Majdnem mindannyian megnyu-
godva távozhattak, az a hetven beteg pedig, akiket meg kellett mûteni,
mára már bizonyára túl vannak a nehezén. Hogy sok ez, vagy kevés,
ítélje meg a kedves olvasó: tavalyelõtt 47 esetet fedeztek fel, az az-
elõtti években 30 körül mozgott ez a szám.

A rákellenes világnap elõtt összegezték a szakemberek a tapasztalatokat
Székesfehérváron, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház-
ban.
Az emlõrák korai felismeréséért végzett szûrés 2013. évi eredményeinek
értékelésére került sor február 3-án a Fejér Megyei Szent György Egyetemi
Oktató Kórházban. Az érintett szervezeteket a Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve hívta össze. Az értekezleten részt
vett a szûrést a megyeszékhelytõl messzebb fekvõ településekre helybe
szállító Life Egészségcentrum képviselõje, valamint a betegszervezetek
képviseletében a „Kézenfogva” onkológiai klub tagjai is. Különös aktualitást
adott a tanácskozásnak a február 4-ei rákellenes világnap.
Nem félni kell a ráktól! – tartják a gyógyult betegek. Amit lehet, azt meg kell
elõzni. A tüdõrák „szereti” a dohányfüstöt, a nemdohányzók védelmérõl
szóló törvény ezért rendkívül elõremutató és fontos intézkedés. Ha valame-
lyik daganatos betegséget korai szûréssel fel lehet fedezni és eredménye-
sen gyógyítani, részt kell venni a szûréseken. A mammográfia, azaz az em-
lõszûrés életmentõ lehet!
Fejér megyében az országos átlagnál magasabb a részvételi arány, az utób-
bi években emelkedett is.
Célunk, hogy a skandináv országokhoz hasonlóan nálunk is elérjük a 70-80
%-os átszûrtséget. Ezért egyeztetjük teendõinket, összegezzük eredmé-
nyeinket.
– Tavaly már három településen túlléptük a 60 %-ot: Gárdonyban (64 %),
Sárszentágotán (62 %) és Kálozon (62 %) – mondta el a szûréseket koordi-
náló dr. Pásztor László egészségfejlesztési osztályvezetõ.
Sajnos azonban van a megyében két olyan település, ahol a meghívottak
harmada sem jött el.
A szervezett népegészségügyi szûrés keretében a 45 és 65 év közötti höl-
gyeknek küldenek meghívót emlõszûrésre. Sokszor kérdezik, miért csak
nekik. Mit tegyenek a fiatalabbak és az idõsebbek? Nos, a betegség termé-
szetébõl következõen fiatalabb korban még olyan ritka a daganat, hogy na-
gyon sok nõt kellene feleslegesen megvizsgálni egy beteg felderítéséért.
Viszont mind a fiatalok, mind az idõsebbek rendszeresen elvégezhetik az
önvizsgálatot, melynek technikáját szívesen megtanítják a szûrõállomások
asszisztensei.
Magyarországon évente mintegy hétezer nõ szembesül az emlõrák diagnó-
zisával, Fejér megyében 350-400. Nem mindegy azonban, hogy egy elõre-
haladott, kiterjedt betegségrõl, vagy kezdeti stádiumról van szó. Az idõben
felfedezett emlõrák gyógyítható! A meghívottakat várjuk a szûrõállomás-
okon!

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

További információk: dr. Pásztor László, FMKNSZSZ Egészségfejlesz-
tési Osztály, Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13., tel.: +36 (22) 511
720, fax: +36 (22) 511 727.

Váljék egészségünkre!
Szûrések, mérések, vizsgálatok,

elõadások

EGÉSZSÉGNAPOT
szervez a Szent György Egyetemi Oktató Kórház és

Székesfehérvár Önkormányzata

február 14-én, pénteken,
15 és 22 óra között

Székesfehérváron a Gáz utcában,
a Vodafone Sportcsarnokban,

melyen ingyenes szûrésekkel várják
a gyermekeket és a felnõtteket

egyaránt az egész megyébõl.

Programok kicsiknek–nagyoknak:

kézmûves-foglalkozások, sportbemutatók, játszóház,
színházi produkciók, gyermeksarok, Fehérvár hangja.

Részletes program: www.szekesfehervar.hu



Betörõket fogtak
Sárszentágotán

A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra 2014.
január 31-én 18 óra körüli idõben érkezett
bejelentés, mely szerint Sárszentágotán a
Jókai utca egyik házának udvaráról két
férfit láttak a kerítésen keresztül kimászni.
A bejelentõ személyleírást is adott róluk,
és a helyszínre küldött járõrök egy közeli
utcában igazoltatták a két behatolót. Az
egyenruhások O. József 23 éves sárkeresz-
túri lakost és 16 éves – ugyancsak sárke-
resztúri – társát elfogták és elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. A rend-
õrök megállapították, hogy a két férfi a ke-
rítésen át mászott be az udvarra és az abla-
kon keresztül próbált bejutni a házba, aho-
vá bemenni nem tudtak, mert közben meg-
zavarták õket. A nyomozók mindkettõjü-
ket lopás vétség kísérlete elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt gyanúsított-
ként hallgatták ki, majd bûnügyi õrizetbe
vették õket.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Nyerges vontatók találkozója
Két nyerges vontató ütközött Cece és Alsószentiván között a 61-es úton január 31-én a
kora hajnali órákban. A mentést a katasztrófavédelem sárbogárdi hivatásos tûzoltói és
egy Budapestrõl érkezett daru végezte el.

A segélykérõ hívás nem sokkal hajnali három óra után érkezett a mûveletirányítási ügye-
letre, abban az idõpontban, amikor Fejér megyének ezen a részén változó intenzitással,
de már órák óta ónos esõ esett. A sárbogárdi tûzoltók is csak lassan, nagyon nagy körülte-
kintéssel tudták megközelíteni a helyszínt, mivel az utat gyakorlatilag jégpáncél borítot-
ta. Az utolsó pár száz métert gyalog tették meg, mivel a tûzoltó autó sem tudott tovább
menni a feltorlódott gépjármûvek miatt. A balesetben érintett nyerges vontatók közül az
egyik faforgácsot szállított, ennek sofõrje súlyosan megsérült, míg a másik pótkocsiján
egy kamion volt és ketten utaztak a fülkében, akik közül a gépjármûvezetõnek nem esett
baja, az utasa pedig könnyû sérüléseket szenvedett, akiket a mentõszolgálat – helyszíni
ellátásukat követõen – kórházba szállított.

A sérültek gyors kimentését követõen a forgalmi akadály megszüntetése nehéz feladat
elé állította a tûzoltókat. Az autódaru szintén elakadt vonulás közben, mivel az általa
használt útvonal szintén járhatatlan volt a jegesedés miatt. A közútkezelõ síkosság-men-
tesítõ munkagépe érkezett a segítségére, mely a daru elõtt sózta az utat, így tudta elérni a
baleset helyszínét. Több órás, mostoha idõjárási körülmények között végzett munka
után végül délután egy órára sikerült helyreállítani a forgalmi rendet az érintett útszaka-
szon.

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

Vascsõ a disznóktól
2014. január 20-án bejelentés érkezett
Kálozról, miszerint a disznóteleprõl isme-
retlen személyek lopják a vascsöveket az
istálló faláról. A kiérkezõ járõröknek el-
mondta a bejelentõ, hogy az egyik kollégá-
jával körbejárták a tanyát, amikor arra let-
tek figyelmesek, hogy kerékpárral és kézi-
kocsival a tanya kerítésén kívül sétál két
ember. Óvatosan közelítettek feléjük,
majd mikor az elkövetõk észrevették õket,
elkezdtek futni, de végül sikerült utolérni-
ük a két sárkeresztúri férfit. A kiérkezõ
járõrök az elkövetõket elõállították a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányságra, ahol gya-
núsítottként hallgatták ki õket lopás vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att. Az ügyben az elkövetõk bíróság elé ál-
lítására kerül sor.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK
HÍREK

Hargitai nagymama
szakácskönyvei

kaphatók a Bogárd és
Vidéke Lapkiadóban

és az újságot
árusító boltokban!

Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft
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Miklósi hírcsokor
Szójátszótér

Január 22-én ünnepeltük iskolánkban a magyar kultúra
napját. Ezen alkalomból „Szójátszótér” elnevezésû ver-
senyt rendeztek a 4. osztályosoknak. Különféle felada-
tok vártak ránk, például egy író vagy zeneszerzõ képérõl
mutattak egy darabot és arról kellett felismerni, hogy ki
õ. Egy másik feladatban a képtörténet alapján kellett ki-
találni a szólást vagy közmondást. Volt igaz–hamis játék
is, melyet táblával kellett jelezni. Még totó is volt. Ne-
kem mindegyik feladat nagyon tetszett, de volt egy, ami
különösen: az igaz–hamis állításokból álló. Utána kö-
vetkezett az eredményhirdetés. Már nagyon izgatottak
voltunk, hogy milyen eredményt értünk el. Végül kide-
rült: elsõ helyezettek lettünk.

Handa Virág 4. a

„Szép Magyar Beszéd” verseny

A 18. században élt Kazinczy Ferenc nyelvújítóról elne-
vezett versenyt az idén is meghirdette a róla elnevezett
alapítvány. Iskolánk hagyományaihoz híven benevezett
a felsõ tagozatosok iskolai fordulójára, melynek lebo-
nyolítása múlt csütörtökre esett.
„A beszéd tehát adás és befogadás. Nyitottság. Szere-
tet” – írja Pilinszky. Ennek jegyében folyt a verseny,
melynek során fontos volt figyelni a helyes hangképzés-
re, a hangsúlyozásra, a megfelelõ szünettartásra, a szö-
vegértésre, és természetesen a szöveghûségre is. A ver-
senyen megjelent több mint harminc tanulónak egy ma-
gukkal hozott és egy kötelezõ szöveget kellett az elõbb
említett szempontokat figyelembe véve minél jobban
felolvasni. A szöveg a versenykiírás szerint csakis egy a
20-21. században élt magyar szerzõtõl származhatott.
Hallhattunk írást a tanulók tolmácsolásában többek kö-
zött Kosztolányi Dezsõtõl, Wass Alberttõl, Babits Mi-
hálytól, és a kisebbek által oly kedvelt Fekete Istvántól
is. Az 5-6. évfolyamosok versenyét Magyar Zsuzsanna,
míg a 7-8. évfolyamosokét Kellner Dóra nyerte.
Gratulálunk, és sikeres felkészülést kívánunk a területi
megmérettetésre.

Zelmanné Varga Zsuzsanna, „MiSulink” újságíró szakkör

Hárman döntõsek

A Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny területi elõvá-
logatói zajlanak most. Iskolánk a soponyai helyszínt vá-
lasztotta a felkínált hat lehetõségbõl. A szépen felújított
mûvelõdési házban január 31-én délután kettõtõl népvi-
seletbe öltözött fiúk, lányok váltották egymást a színpa-
don. Az énekszót az elején és a végén citerások is kísér-
ték, daloltak kicsik és nagyok, daloltak egyedül, párban,
hárman és csoportban is. A vendéglátók – Soponya ön-
kormányzata, általános iskolája – kitettek magukért,
szendviccsel, üdítõvel kedveskedtek az izgalomtól kipi-
rult arcú, jókedvû gyerekseregnek. Az eredményt éne-
kesek, felkészítõ tanárok, szülõk várták kíváncsian. Mi
igazán örülhettünk: minden tanulónk továbbjutott a
döntõbe, melyet az idén Rácalmáson rendeznek meg.
Így a Sárszentmiklósi Általános Iskolát majd itt képvise-
lik: Diószegi Erika–Krausz Kasszandra kettõse, a Tü-
csökmadár énekhármas (Ellenbruck Krisztina, Huszár
Anna, Kovács Dominika) és a Csaloglányok csoport
(Csanádi Cintia, Ellenbruck Krisztina, Horváth Va-
nessza, Ellenbruck Zsanett, Huszár Anna, Kovács Do-
minika Paczona Panna, Szabó Dina, Tatár Petra).

Horváth Ferencné

A magyar diáksport
napja Alsószentivánon

Még 2013 októberében csatlakoztunk a Magyar Diáksport Szövetség által
meghirdetett „A magyar diáksport napja” rendezvényhez. A felhívás értel-
mében a jelentkezõ iskolák diákjainak, tanárainak legalább 120 percet kel-
lett töltenie sportolással, aktív testmozgással, illetve egyetlen közös progra-
mot kértek a szervezõk: minden résztvevõ teljesítse a diáksportnapi futótá-
vot, ami az idén 2013 méter volt. A kérésnek nemcsak megfeleltünk, hanem
azt túl is teljesítettük egy kicsit a következõ programokkal:
1. A diáksportnapi futás egy részét kivittük a település utcáira, így is hirdet-
ve a pénteki rendezvényünk fontosságát. A befutókat a sportpályán a „MA-
GYAR DIÁKSPORT NAPJA 2013” feliratú célszalag várta.

2. Sorversenyeket szerveztünk az iskola valamennyi tanulója és tanára ré-
szére egy órán keresztül a legváltozatosabb feladatokkal (váltófutás, gólya
viszi a fiát, páros futás, ügyességi feladatok stb.).
3. Kosárlabda-mérkõzéseken mérhették össze tudásukat a tanárok és a fel-
sõs tanulók, külön a fiúk és külön a lányok. A tanulók ezután még egymás
elleni játékot is szerveztek.
4. Az alsósok ellen tanár–diák focimeccsen hangsúlyoztuk a mindennapi
mozgás fontosságát.
5. A felsõs lányok és az alsós tanulók ellen röplabdában is megmérkõzött a
tanító nénik csapata, majd itt is alakultak vegyes csapatok, és folytatták a
játékot a tanulók.
6. A kézilabda sem maradhatott ki a repertoárból: elõbb a kapura dobást
gyakorolhatták az érdeklõdõk, majd bemutató-mérkõzésen is láthattunk
ízelítõt ennek a sportágnak a szépségeibõl.
7. A nap zárásaként Kaszás Ivett tanárnõ vezetésével mintegy 15 percnyi
aerobikkal lazíthattunk.
8. Bár az aerobik végén Kiss Attila tagintézmény-vezetõ minden résztvevõ-
nek megköszönte a részvételt, maradtak még, akik asztalitenisz-tudásukat
is szerették volna megmutatni, arra a reménytelen feladatra is vállalkozva,
hogy megpróbálják legyõzni Boros Tamás tanár urat.
Törekvéseinket a Fejér Megyei Diáksport Egyesület is elismerte azzal,
hogy a résztvevõ 533 iskola közül bennünket is a díjazottak közé sorolt, ami
a létszámunkat tekintve nagyon szép eredmény. A díjjal járó sportszerutal-
ványt most vehettük át, s terveink szerint kosár- és kézilabdákra fogjuk
elkölteni.

Kiss Attila
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Cecei sulibörze
Téltemetõ, vígságszerzõ

Vízkereszttõl hamvazószerdáig tart a farsang idõszaka, majd kez-
detét veszi a 40 napos böjt, aminek a húsvét vet véget. Az idei év-
ben egy január 23-ától február 14-éig tartó, 3 hetet meghaladó
projekt keretében megpróbáljuk sok érdekes elfoglaltsággal és
vigadalommal elûzni a telet.

A különbözõ tantárgyak keretében eddig is megünnepeltük a far-
sangot. Magyar nyelv és irodalom valamint hagyományismeret
tantárgy keretében olvastunk farsangi népszokásokról, énekórá-
kon dalt tanultunk, rajz- és technikaórákon pedig álarcot, jelmezt
készítettünk.
Most azonban, mivel több idõ áll rendelkezésünkre, a hagyomá-
nyos kereteken messze túlmutatóan foglalkozhatunk a farsang-
gal.

A délutáni kézmûves-foglalkozások eredményeképpen farsangi
díszbe fog öltözni az iskolánk. Versmondó-, szövegértõversenye-
ken mérhetik össze tudásukat a tanulóink. A népszokásokat digi-
tális bemutatóval tárják elénk a hetedik, nyolcadik osztályos gye-
rekek, az ötödikes, hatodikos tanulók plakátot terveznek.
A gyermekek és szülõk véleményét is kikértük, hogy milyen prog-
ramot szeretnének a hagyományosakon kívül.
Február 14-én a projektzáró rendezvényen bemutatjuk a legjob-
ban sikerült alkotásokat. Sok osztály készül kisebb-nagyobb jele-
nettel, amely vagy a népszokásokat mutatja be, vagy vidámságot
csempész a napjainkba. Délután pedig a hagyományos jelmezes
felvonulásra kerül sor, amit mulatság követ.
Reméljük, hogy a tél elûzésére tett erõfeszítéseinket siker koro-
názza, erre – úgy tûnik – szükség is lesz, hiszen az idén is furcsán
alakul a téli idõjárás.

Szücsné Takács Ilona projektfelelõs

Falusi iskolások a korcsolyapályán

Január 29-én, szerdán, reggel az iskola felsõ tagozatos diákjai iz-
gatottan készülõdtek az aznapra betervezett jégkorcsolyázásra.
Mindenki nyugtalanul várta, hogy a hószállingózás ellenére elin-
dulunk-e Székesfehérvárra, a Zichy-ligeti korcsolyapályára.
Egytõl egyig boldogan fo-
gadtuk az örömteli hírt,
hogy a hó ellenére kezde-
tét veszi a kirándulás. Az út
vidáman telt, sokan zenét
hallgattak, beszélgettek,
míg mások a havas tájban
gyönyörködtek. Amint
odaértünk, mindannyian
elfoglaltak egy széket a
melegedõben, ahova lepa-
koltuk a táskáinkat. Néhá-
nyan korcsolyával érkez-
tek az utazásra, akik arra
törekedtek, hogy minél
elõbb a jégen legyenek. A
többiek addig korcsolyát
béreltek, és õk is igyekez-
tek, hogy ne sokat veszítse-
nek az amúgy is gyorsan el-
szálló idõbõl. Páran, akik
otthon érezték magukat a
pályán, boldogan rótták a
köröket, de akik még eddig
nem sajátították el a kor-
csolyázás technikáját, azok
is gyorsan belejöttek a kí-
sérõk, vagy társaik segítsé-
gével. Az idõ gyorsan mú-
lott, azt vettük észre, hogy
már csak tíz percig élvez-
hetjük a száguldozást a hó-
esésben.
Hazafelé a buszon jóval csendesebb volt a társaság, nagyon elfá-
radtunk, és mindenki várta, hogy hazaérjen, pihenhessen.
Nagyon izgalmas és élményekben gazdag kirándulásunk volt.

A felsõ tagozatos diákok nevében szeretném megköszönni taná-
rainknak, Nagy Ferencnének és Kiss Tibornénak, hogy megvaló-
sították ezt a kirándulást, és köszönjük a kísérõknek, akik vigyáz-
tak, figyeltek ránk.

Kacz Kornélia Réka 7. b osztályos tanuló

Cecei Általános Iskola
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Bibliatanulmányok
„Csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre,
hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.” (Ef 4,29)

Pál leveleit olvasva megszoktuk, hogy az
apostol mondandóját általában az egyén
és a közösség életét szabályzó intelmekkel
fejezi be. Az Efezusi levélben szokatlanul
hosszúra nyúlik az intelmek sora; a levél
nagyobbik részét lényegében ezek foglal-
ják el.
A fenti ige ezért meglehetõsen észrevétle-
nül búvik meg a sokféle tanács és figyel-
meztetés közt; egy a keresztyén élet min-
den területére kiterjedõ apostoli intelmek
közül. Nem érezzük, hogy konkrét eset, va-
lamely friss élmény váltotta volna ki Pál
megjegyzését. A megfogalmazott igény jo-
gosságát sincs okunk vitatni. Ki ne értene
egyet a mindenkori olvasók közül azzal,
hogy egy közösség harmonikus, termékeny
mûködéséhez elengedhetetlen, hogy csak
akkor és úgy beszéljünk, hogy az mindenki
épülésére, áldására szolgáljon. Ám éppen
ezért elgondolkodtató, hogy egy ennyire
magától értetõdõ és vélhetõen mindenki
által elfogadott közösségi szabálynak mi-
ért kell egyáltalán hangot adni. Ha elvileg,
a deklarációk szintjén mindenki egyet is
ért a fentiekkel, nyilvánvaló, hogy az apos-
tolnak vannak negatív tapasztalatai ez ügy-
ben.
A friss, épphogy csak világra jött keresz-
tyén közösségnek még nem lehetett kipró-
bált, rutinszerû közösségi rendje. Mintául
elsõsorban minden bizonnyal a zsinagógai
összejövetelek rendje szolgálhatott, ahol
meglehetõsen szabályozott rend és elõre
megszabott sorrend szerint folyt az ige ol-
vasása és magyarázata. A nõk eleve ki vol-
tak zárva az aktív részvételbõl, és a férfiak
közül is jobbára az idõsebbeknek, tapasz-
taltabbaknak volt ildomos szólniuk. Pál re-

akciója nyilvánvalóvá teszik, hogy ez job-
bára csak vágyott minta, elõkép volt, hi-
szen az intelemre nem lett volna szükség,
ha mindenki „tudja a helyét”, magától fe-
jet hajt a tekintély elõtt, és általában jól
megfontolja, hogy szóljon-e egyáltalán, és
ha igen, azt hogyan tegye.
Minden bizonnyal maga az apostol enged-
te ki a szellemet a palackból. Az Evangéli-
um által nyert szabadság szószólója, aki
bátran vallja, hogy Krisztusban „nincs zsi-
dó, sem görög, nincs szolga, sem szabad,
nincs férfi, sem nõ” (Gal 3,28), vélhetõen
számos esetben tapasztalta, hogy milyen
kockázatos a szabadságot hirdetni, hiszen
a vele járó felelõsség és önmérséklet üze-
nete rendszerint már sokkal kisebb hatás-
fokkal jut el a hallgatóság szívéig. (Luther
wartburgi fogságából a Páléhoz hasonló
érzelmekkel hallgathatta a rajongók moz-
galmának viselt dolgairól szóló híreket.)
Ahogy ezt a korinthusi asszonyoknak cím-
zett, meglehetõsen erõteljesen megfogal-
mazott intelme tanúsítja: maga az apostol
sem tud mindig higgadtan megküzdeni ez-
zel a problémával (1Kor 14,34–35).
A kereszténység hõskorát követõ évszá-
zadokban fokozatosan kialakuló egyházi
hierarchia hosszú idõre megoldotta ezt a
problémát. A legutóbbi idõkig még a pro-
testáns gyülekezetekben sem volt könny az
egész közösség nyilvánossága elõtt szóra
bírni azokat, akik nem tartoztak a hivatá-
sosak (lelkészek, tanítók), de legalábbis a
nagy tekintélyûek köréhez. Napjainkban
mindez változni látszik, bár aligha az õske-
resztyén ethosz visszatérésének, sokkal in-
kább a nyilvánosság alapvetõ átalakulásá-
nak köszönhetõen. Ma már természetes,

hogy mindenki véleményt formál a látóte-
rébe kerülõ jelenségekrõl, a közvéleményt
foglalkoztató kérdésekrõl, ahogy termé-
szetes az is, hogy a többség minden adandó
alkalommal hangot is ad véleményének.
Mindezt az egyházban, az interaktív ter-
mészetû gyülekezeti alkalmakon is tapasz-
talhatjuk. Míg nem is olyan rég alig tudtuk
bevonni a résztvevõk nagy többségét, ma
már sokszor a beszélgetés mederbe terelé-
se okoz gondot.
Pál intelme tehát újra aktuális. Fontos
azonban látni, hogy az apostol itt – eltérõ-
en az említett korinthusi esettõl – nem te-
kintélyelv alapján, nem külsõ korlátot állít-
va, hanem a személyes belátásra alapozva
igyekszik szabályozni a gyülekezetben való
megszólalás kérdését.
Minden bizonnyal nehezebb, több veszõd-
séggel járó, önuralmat, a másik iránti érzé-
kenységet igénylõ, de éppen ezért sokkal
krisztusibb gyakorlat.

Ifj. Cserháti Sándor

Forrás: Reformáció és kultúra 2014

KÖNYVAJÁNLÓ

Székely Kalendárium 2014
A kézdivásárhelyi Pro Press Egyesület 272 oldalas (!), igényes kivitelezésû, magas szak-
mai színvonalat képviselõ kiadványa – tulajdonképpen a Székely Hírmondó napilap év-
könyve – a szokványos kalendáriumokra jellemzõ, változatos tematika mellett ezúttal
Székelyföld turisztikai vonzerejére összpontosít, azt népszerûsíti, kiemelt figyelmet for-
dítva borvizeinkre, gyógyfürdõinkre, természeti látnivalóinkra, történelmi nevezetessé-
geinkre, mûemlékeinkre. Emellett a székelyföldi gyümölcs- és szõlõtermesztéshez, szar-
vasmarha-tenyésztéshez szolgáltat érdekfeszítõ adalékokat, megismerkedhetünk legif-
jabb mesemondóinkkal, a gyergyóiak Hazug Pistájával, a csíkszentmártoniak zarándok
polgármesterével, az ikafalviak sajtkészítõjével, az uzoniak grófjával. Újfent elkalauzol
régi idõk dicsõségét megidézõ fõúri kastélyromokhoz, útmutatóul szolgál a legszékelye-
sebb éttermek felfedezéséhez, és tippet nyújt arra nézve, hogy melyik székelyföldi telepü-
lést nem illik elkerülni 2014-ben. Az évfordulónaptárban kizárólag székelyföldi kötõdésû
személyiségek kaptak helyet, és a szerkesztõk nem feledkeztek meg történelmünk jelen-
tõs eseményeinek kerek évfordulóiról sem, mint például a madéfalvi veszedelem vagy az
elsõ világháború kitörése. A kötet vadász- és gombásznaptárt, gyógynövényajánlót egy-
aránt tartalmaz, de a gasztronómia, ezotéria, sõt a boszorkányok iránt érdeklõdõk, továb-
bá természetjárók, anekdotázók, irodalomkedvelõk is lebilincselõ olvasnivalót találnak
benne, miközben a rejtvényfejtõk kedvükre csemegézhetnek. Egyszóval a család minden
tagjához szól ez a könyv, amely évrõl évre azért lát napvilágot, hogy Székelyföld értékeit,
mindazt, amiért a Kárpát-haza eme szegletét szeretni lehet, csokorba gyûjtse.
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Négy cigánylegény mesterségének haszna
III. rész

A fiú elõveszi távcsövét, szeme elé tartja,
felfelé néz, s elképedve mondja:
– Tyû, édesapám, hiszen ennek a fának a
teteje egészen az égig ér!
– Nézd csak meg, fiam, mit látsz a fa tete-
jén?
– Egy fészket.
– És abban a fészekben mi van?
– Négy tojáson ül egy gólya.
– No, fiam, látom, jó mesterséget válasz-
tottál! Olyan messzire látsz el, ameddig
még halandó ember nem látott. Ebbõl a
mesterségbõl megélhetsz!
– No és te, lássuk, mit tudsz – szólt legki-
sebb fiához, aki a rablómesterséget tanulta
ki. – Hadd lám, ha felmászol erre a fára, el
tudod-e lopni a gólya alól a négy tojást, de
úgy, hogy a gólya észre ne vegye!
Alig mondta ki ezt az öreg, már fent is volt
a fiú a fa tetején. Észre sem vették, máris
lejött a négy tojással. Az öreg cigány fogta
a négy tojást, és egyenként az asztal négy
sarkán rakta szét.
– Na most – szólt a harmadik fiához, aki a
vadászmesterséget tanulta –, ha te olyan jó
vadász vagy, mint ahogy mondod, hunyd
be a szemedet, és lõj bele az egyik tojásba,
de úgy, hogy attól az egy lövéstõl mind a
négy tojás széjjelmenjen!
A fiú behunyta fél szemét, rálõtt az egyik
tojásra, és attól az egy találattól mind a
négy tojás szétloccsant!
– No, lássuk, te szabó: mit tudsz te? Egy jó
szabónak posztót, fát, vasat is össze kell
tudni varrni. Varrd össze ezt a négy tojást,
de úgy, hogy észre ne lehessen venni, hogy
össze voltak törve!
A fiú egy szempillantás alatt összevarrta a
négy tojást, hogy sehol meg nem látszott a
törés helye.

– Jól van, fiam! Te is derék legény vagy, jó
munkát végeztél – mondta az apja.
Majd fogta a négy tojást, odaadta a tanult
rablónak azzal, vigye vissza a fa tetejére, s
tegye a gólya alá úgy, hogy az észre ne ve-
gye. El is vitte a fiú, s vissza is rakta a négy
tojást a fészekbe, hogy a madár észre se
vette.
Örült nagyon a két öreg, mikor látta, mi-
lyen ügyesek lettek gyermekeik. El is tar-
tották õket a fiúk mesterségükbõl, úgy-
hogy az aranypénzhez nem is kellett hoz-
zányúlni. A két öreg nem dolgozott sem-
mit egész nap, csak a lábát lógatta.

Lakott abban az országban egy király, ahol
õk laktak. Meghallotta egyszer, hogy az
öreg cigánynak milyen híres csillagvizsgáló
fia van. Kíváncsi volt rá, magához hívatta.
El is ment a legény rögtön.
– Szerencsés jó napot, felséges királyom!
Eljöttem, mert hívatott. Mit parancsol fel-
séged?
– Hozott isten, édes fiam! – fogadta a ki-
rály. – Hallottam, hogy híres csillagvizsgá-
ló vagy.
– Igen, felséges királyom, hét évig tanul-
tam a csillagok királyánál.
– Hát, kedves fiam, én nagyon nagy dolog-
ban hívattalak téged. Elpanaszolom neked

bánatomat, figyelj csak ide jól! Volt nekem
egy gyönyörûséges szép lányom, a szom-
széd országok királyfiai mind halálra ver-
sengtek érte! Szép szeme a napnál is job-
ban ragyogott, s amerre lépett, lába nyo-
mából rózsák fakadtak, keze simogatásá-
tól a betegek is meggyógyultak. Nagy kese-
rûségemre azonban húsz évvel ezelõtt el-
tûnt. Az egész világon kerestettem, de se-
hol sem találták. Már-már végleg elvesz-
tettem a reménységem, hogy valaha is
meglássam, mikor hallottam híredet, és er-
re az az álom támadt bennem, hogy talán
te ráakadsz. Ha megtalálod, édes fiam, a
leányomat, neked adom feleségül és fele
királyságomat is vele!
– Rendben van, felséges királyom, meg-
próbálom – felelte a fiú.
Elköszönt a királytól, és elment. Elsõ útja a
nagy kõhegyre vezetett. Annak tetején
szemére illesztette távcsövét, nézegetett
szerteszéjjel, nem látja-e valamerre a szép-
séges királykisasszonyt. De bizony nem lát-
ta. Visszament a királyhoz, és így szólt:
– Felséges királyom, nem dicsekvésbõl
mondom, de olyan csillagvizsgáló vagyok,
hogy sem ezen, sem a másvilágon nincsen
hozzám fogható. Most már a pokolban is
szertenéztem, de ott sem találtam a király-
kisasszonyt. És hiába kerestem a mennyor-
szágban is. Belenéztem Alsó-Indiába, ott
sem találtam. Kerestem, hol csak ország-
világ van a földön, de sehol sem láttam.
Erre nagyon elszomorodott a király.
Látta ezt a csillagvizsgáló, s így vigasztalta:
– Ne keseredjék el, felséges királyom!
Csak arra kérem, legyen türelemmel: el-
megyek most olyan helyre, ahol még soha
nem jártam, és ahová távcsövemmel sem
bírtam betekinteni. Hátha ott találom a
királykisasszonyt.
(folytatjuk)

Cigány mese

FILMAJÁNLÓ
Miss Pettigrew

nagy napja

Elbocsátják állásából Miss
Pettigrew-t. A második vi-
lágháború elõestéjén a ne-
velõnõnek esélye sincs ar-
ra, hogy új állást kapjon. A
véletlen a kezére játszik,
más helyett jelentkezik
Delysia Lafosse szolgála-
tába. Miután sikerült elin-
téznie, hogy a ledér és bájosan butácska énekesnõ három udvarló-
ja ne keresztezze egymás útját, Delysia társalkodónõje lesz. Hálá-
ból bevezeti az elit társasági körökbe, ahol a talpraesett Miss
Pettigrew ügyesen föltalálja magát. Miközben azon fáradozik,
hogy Delysia megtalálja a szerelmét, nem sejti, hogy õ is felkeltet-
te valaki érdeklõdését.
(Vetítik: DIGI FILM, február 9., vasárnap, 16.25 óra)

1989 õsze: az NDK össze-
omlása visszafordíthatat-
lan. A fal lebontása elõtt
röviddel Kernerné egy ke-
let-berlini utcán szívin-
farktust kap, és kómába
esik, ezáltal a kapitalizmus
diadalmenetét átalussza.
Mire 1990 nyarán magához tér, Kelet-Berlinre rá sem lehet is-
merni. Fia, Alex attól fél, hogy mamája túlságosan felizgatja ma-
gát a változások láttán, és egy újabb rohamot már nem élne túl.
Úgy dönt, hogy az ágyhoz kötött asszonynak a hálószobában
visszaállítja az egykori NDK-t. De mit tehet Alex, ha a feladat
Kernerné meglepõen gyors gyógyulása miatt egyre nehezebb? Ha
a keletnémet termékek mindinkább eltûnnek a boltokból? Ha a
mama híradót akar nézni? Ha a szemben lévõ ház falán Coca
Cola plakát jelenik meg? És ha mama sétálni indulna?

(Vetítik: Duna Televízió, február 7., péntek, 21.30 óra)

Good bye,
Lenin!
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Brazil halas golyók

Hozzávalók: 30 dkg burgonya, 30 dkg liszt, 1 közepes db vöröshagyma, 3
ek zsemlemorzsa, 80 g tonhalkonzerv, 1 közepes db újhagyma, 50 g piros
kaliforniai paprika (marinált, konzerv), só és bors ízlés szerint, 3 dl napra-
forgóolaj.

A tonhalról lecsöpögtetjük az olajat, vagy a vizet, jól kinyomjuk és egy tálkába
tesszük. Apró darabkákra vágott, marinált paprikát, újhagymát, sót, borsot ke-
verünk hozzá és félretesszük. A burgonyát megtisztítjuk, apró kockákra vágjuk
és sós vízben megfõzzük. A fõzõvizet leöntjük a burgonyakockákról hozzászór-
juk az apróra vágott hagymát, sózzuk, borsozzuk és botturmixszal összemixel-
jük. Fokozatosan adagoljuk hozzá a lisztet úgy, hogy könnyû gombóctésztát
kapjunk. Közben egy mély serpenyõben olajat melegítünk. A tésztából leka-
nyarintunk egy nagykanálnyi darabkát, két tenyerünkkel összegömbölygetjük,
majd ellapítjuk. Egy bõ kávéskanálnyi tonhalas keveréket teszünk a közepébe
és visszagömbölygetjük. Ezt mindaddig csináljuk, ameddig el nem fogy a tész-
tánk. Egy lapostányért megszórunk pár evõkanálnyi zsemlemorzsával, ebbe
hengergetjük a gombócokat, és utána azonnal mehetnek a forró olajba. Ha
nem lepi el az olaj a golyóbisokat, akkor forgassuk meg sütés közben õket.
Amikor a panírja aranybarna lesz, akkor szedjük papírtörlõvel bélelt tányérra a
bogyókat. Tálaláskor adjunk mellé mártogatósnak chiliszószt.

Madeira-pulykamell

Hozzávalók: 1 kg pulykamellfilé (lehet csirkemell is), 2 db chili (piros pap-
rika), 2 db vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 4 dkg sûrített paradicsom
(paradicsompüré), 2 ek napraforgóolaj, 2 ek méz (folyékony), 1 teáskanál
olasz fûszerkeverék (szárított), 80 dkg burgonya, 1 db piros kaliforniai
paprika, 1 db zöld kaliforniai paprika, 1 db sárga kaliforniai paprika, 1 db
cukkini, 5 db paradicsom, só ízlés szerint, fehérbors ízlés szerint.

A húst sóval, borssal bedörzsölve olajjal megkent tepsibe fektetjük, és elõme-
legített sütõben kb. 30 percig sütjük. A chili magjait kikaparjuk, majd a húsát
és a kétféle hagymát finomra aprítva összekeverjük a paradicsompürével, 3-4
ek olajjal, a mézzel meg a szárított zöldfûszerekkel. Sózzuk, borsozzuk, és rá-
kenjük a pulykamellre. Azonos hõfokon további 30 percig sütjük. A feldarabolt
zöldségeket meg a burgonyát a hús mellé szórjuk, megsózzuk, megborsozzuk,
majd további kb. 30 perc alatt készre sütjük. Közben idõnként megforgatjuk, és
a húst szükség esetén letakarjuk alufóliával.

Portugál töktorta

Hozzávalók az omlós tésztához: 200 g liszt, 100 g vaj, 50 g porcukor, 1 csi-
pet só, 1 db tojás; a tortához: 250 g sütõtök (héjastul), 6 db tojás, 50 g cu-
kor, 1 narancs reszelt héja, 1 citrom reszelt héja, 100 g kandírozott na-
rancshéj, 50 g liszt, 1 tk õrölt fahéj, 250 g darált mandula, 120 g porcukor;
a sziruphoz: 40 g cukor, 1 narancs leve, fél citrom leve, 20 ek narancsli-
kõr; továbbá 1 ek vaj a kikenéshez, 1 ek zsemlemorzsa a szóráshoz, 120 g
narancslekvár, 80 g szeletelt mandula a díszítéshez.

Az omlós tészta hozzávalóiból homogén tésztát gyúrunk, és folpackba csoma-
golva hûtõbe tesszük. Közben elkészítjük a tökös tortát. A sütõtökcikke(ke)t
enyhén sós vízben puhára fõzzük, meghámozzuk, és nagyon apró kockára vág-
juk. Félretesszük. 6 tojássárgáját habosra keverünk a kristálycukorral, majd
hozzáadjuk a reszelt narancs- és citromhéjat és a fahéjat. A tojásfehérjét ke-
mény habbá verjük, majd a végén apródonként hozzáadjuk a porcukrot (jó ke-
mény, nem összeesõ habot kapunk.) A tojássárgájához adjuk a többi hozzáva-
lót a következõ sorrendben: elõször a fehérjehabot beleforgatjuk, majd a felap-
rózott sütõtököt, végül a lisztet és a darált mandulát. Óvatos mozdulatokkal
dolgozzunk, hablapáttal. Habos masszát kell kapnunk. Kivajazunk és zsemle-
morzsával megszórunk egy 26 cm-es tortaformát, a masszát beleöntjük, és
200 fokon 25-30 percig világosbarnára sütjük. 10 percig pihentetjük a sütõfor-
mában, az oldalán egy kést végigfuttatunk, a peremet lekapcsoljuk, majd le-
csúsztatjuk a sütõforma aljáról. Az omlós tésztát kinyújtjuk és a tortaforma al-
jába illesztjük, majd kb. 15 percig sütjük 180 fokon, világosbarna színûre. Köz-
ben elkészítjük a szirupot: a narancs- és citromlevet egy lábasban összekever-
jük a cukorral, és kis lángon 3 percig forraljuk. Amikor kissé kihûlt, beleöntjük a
likõrt. Az omlós tésztát még langyosan megkenjük narancslekvárral. Erre az
alapra ráhelyezzük a töktortát, és egyenletesen meglocsoljuk a citrusos–likõ-
rös sziruppal (a torta oldalára a maradék szirupot kikeverhetjük egy kis na-
rancslekvárral, hogy jobban odaragadjon). Serpenyõben elõzõleg szárazon
megpirított szeletelt mandulával, majd végül porcukorral megszórjuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI MESTEREK AZ UTCÁKON
„Ez úgy hiányzik nekem, mint üveges tótnak a hanyatt esés” –
halljuk néha a mondást valamely kellemetlen esemény kapcsán.
Ki az az „üveges tót”, és miért rossz neki a hanyatt esés?
Nos, a fiataloknak talán furcsa, de régen, valamikor a világháború
elõtt a falu utcáin ismeretlen atyafi ballagott végig, és néha elkiál-
totta magát: „Üveges!” Egy alkalmatos puttonyfélét vitt a hátán,
amelyben különbözõ méretû üveglapok sorakoztak. Elég sok ház-
ba behívták õt, ritka az a lakás, amelyben ne volna valami üvegez-
ni való. Befordult az udvarba, kirakta a szerszámait, és munkához
látott. Mint kisfiú áhítattal figyeltem õt. Pontos méretet vett, az-
tán sercegni kezdett az üvegvágó. A levágott üveglap tisztessége-
sen illeszkedett, jött a szegecselés, aztán a gitt. A jó üveges puha
ronggyal még át is törölte a munkadarabot, és szerény fizetést
kért. „Igazán ügyesen csinálta!” – dicsérte meg õt a nagymama.
„Ez a szakmám, kérem” – válaszolta az üveges. Hozzáteszem: tót
nyelven válaszolta, mert Trencsén vagy Árva vármegyébõl jött, a
mai Szlovákia területérõl, amerre számos üveghuta mûködött.
Na, neki aztán nem hiányzott egy hanyatt esés, mert a faputtony-
ban ripityára tört volna a sok üvegtábla, oda a heti jövedelem.
Errõl az eszembe juthatnak a
drótostótok. Ezek a széles ka-
rimájú kalapot viselõ, bocsko-
ros emberek még Budapest
munkásnegyedeiben is gya-
korta megjelentek, és elkiál-
tották magukat: „Drótoznyi-
fótoznyi!” Õk a lyukas kanná-
kat, vödröket kis bádogleme-
zek szegecselésével, a törött
cserépedényeket ügyes dróto-
zással javították meg. Ma nem-
igen tudnának megélni, mert
nemhogy a lyukas, de gyakran
az ép edényeket is kidobjuk, ha megunjuk õket. Esze ágában sincs
senkinek, hogy egy rossz vödröt javíttasson.
Viszont egy vándorköszörûs alighanem ma is megkeresné a napi
betevõre valót. Úgy emlékszem, kerékpárral járt, a csomagtartóra
volt rászerelve a masina. Felhõzve repültek róla a szikrák, amikor
a mester nekiszorította a kés élét a pörgõ köszörûkõnek. Nem tu-
dom felidézni, hogy mi hajtotta a kerek követ, hiszen a munkához
mind a két kézre szükség volt. Néha egész csoport várt türelmesen
a sorára, legtöbben több vágóeszközt is átnyújtottak a köszörûs-
nek. Ha átgondolom, hogy hány tompa kés, olló hever ma nálunk
a fiókok mélyén, bizony meglegyint némi kósza vágy egy ilyen
csodatevõ vándor iránt.
Üvegesek, drótosok, köszörûsök… Lám, a társadalom élõ, eleven
képzõdmény. Ha mûködik az egyénben az alkotás, tevékenység
ösztöne, betöltõdnek bizonyos rések, az emberek a nyakukba ve-
szik a kilométereket, a keresletekhez megfelelõ kínálatokat il-
lesztenek, és eleget tesznek a legelemibb emberi motívumnak, az
alkotásvágynak. Nem normális dolog, hogy a mai viszonyok sok fi-
atalból kiölték a teremtés ösztönét, esténként tele vannak az ut-
cák csellengõ, tétlen srácokkal. Egészségtelen, veszélyes dolog ez.
Nem tudom, lát-e valaki kiutat.

L. A.

IDÕJÁRÁS
A következõ napokban változékony, gyak-
ran csapadékos, ám az évszakhoz képest
enyhe idõre számíthatunk. Pénteken átme-
netileg felszakadozik a felhõzet, kevés nap-
sütés is lehet, majd a hétvégén újabb esõfel-
hõk érkeznek. Többfelé jelentõs mennyiségû csapadék is hullhat
a hétvége folyamán. Viszont jelentõsen megenyhül az idõ, a hét
vége felé a déli megyékben több helyen elérheti, sõt akár megha-
ladhatja a hõmérséklet a 10 fokot és éjszakánként is egyre keve-
sebb helyen lehet fagy.

www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 4.
Milyen különös! Lang Jóska neve jutott az
eszembe, holott Lengyelországba nem ve-
le, hanem Várhegyi Henrik karnaggyal
utaztunk. S mindez azért történt így, mert
egy másik, tizenhárom évvel korábbi em-
lék jár már hetek óta a fejemben, s igazából
arról szerettem volna írni.
Lang Jóska megbízásából kellett elmen-
nem Somogy megyébe, Marcaliba egy fú-
vószenei találkozót elõkészítõ megbeszé-
lésére 1975. május 27-én. Oda vonattal ki-
csit körülményes eljutni, s aznap meg se
tudtam volna onnan fordulni. Akkoriban
vettünk a mûvelõdési központnak egy
Babetta segédmotoros kerékpárt. Liba-
kergetõnek becézték, vagy inkább csúfol-
ták ezt a cseh gyártmányú jármûvet. Úgy
30-40 km-t lehetett vele megtenni órán-
ként, ami alig volt több, mint egy közönsé-
ges kerékpáros teljesítménye. Arra azon-
ban nagyon jó volt, hogy a 12 km hosszú
Sárbogárdon intézzük vele ügyes-bajos

dolgainkat. Messze volt Marcali, de úgy
voltam ezzel, hogy ugyan, mi az a 120 km,
amikor gyönyörû május van! Így hát dön-
töttem: a Babettával megyek.
Kedvesem Balázzsal volt mindenórás,
ezért se akartam hosszabb ideig távol ma-
radni otthonról. Elõtte való nap indultak
meg nála a sûrû fájások. Elsõ közös gyere-
künket vártuk. Sárbogárdon akkor még
mûködött a szülõotthon. A kéményén a
boglyas fészekben már vidáman kelepel-
tek a gólyák, fennen hirdetve, hogy nemso-
kára kikelnek a tojásokból a fiókák. A szü-
lõotthon alig egy kilométerre volt a laká-
sunktól. Ide ballagtunk be gyalog Kedve-
semmel, a fájások közt meg-megállva.
Sok baba született akkoriban Bakács Ta-
más szülészorvos és Ida madám, az öreg
bábaasszony, a „Gólya néni” keze alatt.
Bakács doktor különleges memóriával

rendelkezett. Rendszeres fõutcai sétái
alatt szinte mindenkit személyes ismerõs-
ként, tegezve köszöntött a városban vala-
hogy így:
– Szervusz, szervusz! Hogy szolgál az
egészséged? Várjál csak, várjál csak! –
érintette meg a homlokát mind az öt ujjá-
val, miközben kutató pillantással a meg-
szólított szemébe nézett. – Te a Kovács
Jóska vagy. 1958. szeptember 15-én éjjel
születtél. Édesanyád Nagy Erzsike, Nagy
Laci bácsi lánya.
Soha nem tévedett.
Este tízig ott silbakoltam a váróban. Akkor
hazamentem aludni, hiszen hajnalban öt-
kor már indulnom kellett, hogy odaérjek a
megbeszélésre. Éjszaka esett az esõ, de a
felkelõ nap szétkergette a felhõket, s a
napsugarak szikrázva táncoltak a levele-
ken hintázó esõcseppeken. Mielõtt útnak
indultam, még odakanyarodtam a szülõ-
otthonhoz, hátha megszületett már a baba.

A bábaasszony mosolyogva fogadott.
– Megszült ügyesen a felesége. Kisfiú lett.
Az anyuka és a baba is jól vannak. Szeretné
látni õket?
Mit válaszolhattam erre?
– Persze, persze!
– Kívül, az ablakon át megnézheti.
Máris futottam ki. A szúnyoghálós abla-
kon át boldogan pillantottam meg a gyö-
nyörû, kreol bõrû kisbabát és az édesany-
ját. Mondhatnám, hogy szárnyakon repül-
tem a Babettán. S nemcsak a május vará-
zsolta csodássá a tájat, hanem a büszke
öröm is, hogy megszületett Balázs.
A fúvószenekar akkoriban különleges kul-
túrpolitikai jelentõséggel bírt. Ha a zene-
karnak kellett valami, arra mindig tudtak
pénzt kiszorítani a költségvetésbõl. Lang
Jóska a hatvanas években Töbörzsökön ta-

nított. Az új kultúrház 1965-ös megépülé-
se után a fúvósok itt saját próbatermet
kaptak. A falakat tojástartók felragasztá-
sával tettük hangszigetelõvé, s ettõl olyan
lett a helyiség, mint egy igazi zenei stúdió.
A mûködésükhöz megkaptak minden
hangszert, amit Jóska kért. S mindezt
azért, mert a fúvósok aranyozták be fellé-
pésükkel a május elsejei felvonulást, az áp-
rilis 4-ei felszabadulási ünnepet, a novem-
ber 7-ei ünnepi mûsort. Az elvtársaknak
büszkén dagadt a mellük, amikor a fúvós-
zenekar az ünnepség kezdetén eljátszotta
a magyar és szovjet himnuszt, a végén pe-
dig az internacionálét.
Jóska igényes volt, s hatalmas munkával
tanította be a zenekari szólamokat, hogy
azok aztán tisztán szóljanak. Lehettek is
büszkék az elvtársak, hiszen az egész me-
gyében nem volt még egy ilyen együttes.
Jóskát olyan nagy becsben tartották, hogy
a zenekarral való foglalkozáshoz még óra-
kedvezményt is kapott az iskolában, majd
késõbb függetlenített állásban zenekarve-
zetõként dolgozott a mûvelõdési központ-
ban. De a jónál a jobb se volt elég, ha a ze-
nekarról volt szó. Nõttek az igények, s nõtt
a zenekar is. Az öregekbõl, mint a fociban
az öregfiúk csapata, létrejött a felnõttze-
nekar, akik közül többen besegítettek a
nagyzenekarba is. Az utánpótlás nevelésé-
re idõvel fúvós zenetanárokat hoztak Sár-
bogárdra, s létrejöhetett Sárbogárdon a
zeneiskola saját költségvetéssel a mûvelõ-
dési központban.
Ha nincs fúvószenekar, zeneiskola se lett
volna. Jóskát fölvitték a járáshoz, kellett
helyette valaki a zenekarhoz. Így került
Sárbogárdra az Állami Operaház zeneka-
rának elsõ trombitása, Várhegyi Henrik.
Henriknek bonyhádi sváb gyerekként a vé-
rében volt a fúvószene. Talán már a böl-
csõben ott volt mellette a trombita. Az õ it-
teni mûködésével a fúvószenekar lassan
hangversenyszintre emelkedett. Továbbra
is elsõszámú feladat maradt a politikai ün-
nepek mûsorainak kiszolgálása, de egyre
jobban megerõsödött a zenei képzés. A ze-
nekar jó lehetõséget teremtett arra, hogy a
zeneiskolai hangszeres tudás élményt adó,
igényes közösségi muzsikálásban kapjon
nagyobb teret. Ekkor vált igazán képessé
az együttes teljes estét betöltõ hangverse-
nyekre, s megmérethette magát országos
szinten is sikerrel. Azok, akik ebben részt
vettek, közülük sokan máig megõrizték a
fúvószenéhez való kötõdésüket.
Azóta már újra nincs Sárbogárdon zeneis-
kola, s nincs már ennek a munkának olyan
támogatottsága sem, amilyen a rendszer-
váltásig megvolt, de vannak még sokan,
akik szívükben õrzik azoknak az idõknek a
szép emlékeit, s közös zenéléssel igyekez-
nek életben tartani azt a tudást, amit
Henrik bácsi idejében kaptak.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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városi teremlabdarúgó-bajnokság
XI. forduló

A mérkõzéseket Tóth István vezette.

Sárkeresztúr Kike–
Cece Old Boys

3:2 (1:0)

Sárkeresztúr Kike: Visi – Kiss, Vörös, Ge-
iger, Sütõ G.

Csere: Hajdinger, Jancski, Kovács, Sütõ Z.,
Szauervein

Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Szik-
szai, Fülöp T., Pintér.

Csere: Szeip.

1. perc: Kiss tört elõre, jó közbelépéssel
Fülöp T. szerelte. 2. perc: Pintért Visi kifu-
tással megzavarta. 3. perc: Sütõ G. lövésé-
be Szikszai az utolsó pillanatban lépett be-
le. 5. perc: szöglet után Vörös nem találta
el a labdát gólhelyzetben. 7. perc: Sütõ Z.
perdítése Fülöp kapuson túl jutott, Mikuli
a gólvonal elõtt vágta ki a labdát. 10. perc:
Hajdinger jól eltalált lövése a bal alsó sa-
rokban kötött ki, 1:0. 12. perc: Sütõ G. lõtt
nagy kapufát. 13. perc: Pintér erõs lövését
védte Visi. 14. perc: Kiss lövését Fülöp Gy.
a mezõnybe ütötte. 15. perc: szöglet után
Mikuli lövését Visi lábbal tudta hárítani.
17. perc: a szögletet Sütõ kézzel ütötte a
kapuba, piros lap, 2 perc a büntetése. Az
emberelõnyt nem tudta kihasználni a cecei
csapat, maradt az 1:0. 21. perc: Sütõ Z. lö-
vése Tóth hátáról vágódott szögletre. 22.
perc: váratlanul Lakos egyenlített, 1:1. 24.
perc: Visi kidobását a szülinapos Mikuli
rúgta szögletre. 27. perc: Vörös lövésébe
Fülöp Gy. csak belekapni tudott, szögletre
szállt a labda. 29. perc: sakk-matt helyzet a
Kike kapuja elõtt. Szeip lövés helyett
Szikszaihoz továbbított, odalett a nagy
helyzet, mert Visi belekapott a lövésbe. 31.
perc: Geiger lövését Fülöp Gy. védte. 32.
perc: Szauervein váratlan lövése akadt
meg a jobb felsõ sarokban, 2:1. 33. perc:
egy eladott labdát Geiger lõtt a kapuba,
3:1. 35. perc: Fülöp T. szorongatott hely-
zetben kapu mellé durrantott. 36. perc:
Fülöp T. lövését védte Visi. 37. perc: szög-
let után Hajdinger perdített kapu mellé.
Az ellentámadásból Fülöp T. lõtt védhe-
tetlen gólt, 3:2.

Nagyon jó iramú mérkõzésen nehéz gyõ-
zelmet aratott a Kike! A legjobb játékát
nyújtotta a Cece Old Boys!

Sárga lap: Sütõ G.

Góllövõk: Hajdinger, Szauervein, Geiger ill.
Lakos, Fülöp T.

Twister Galaxy–
Toledó 2005 9:3 (2:3)

Twister Galaxy: Szántó – Balogh, Killer I.,
Killer G., Simon.
Csere: Kristóf, Palásti.
Toledó 2005: Fûrész – Kiss, Rozgonyi J.,
Szilágyi F., Barabás B.
Csere: –

A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Killer G. 3, Kristóf 3, Killer I., Si-
mon 2, ill. Rozgonyi 3.

FLD Ászok Ásza–
Spuri 3:2 (2:0)

FLD Ászok Ásza: Géczi – Magyar, Vinkl-
mann, Bíró, Bor.
Csere: Mihalkó, Turcsik.
Spuri: Huszár – Bereczki, Gál, Czeiner,
Fésû.
Csere: Banda, Imre, Kiszl, Szabó.
1. perc: Bor lövése célt tévesztett. 2. perc:
Huszár a hatoson kívül kézzel ért a labdá-

hoz, szabadrúgás. Bor a kapu mellé lõtt. 3.
perc: Magyar lövése centiméterekkel
ment a kapu fölé. 4. perc: Bor lövésével
megszerezte a vezetést az FLD, 1:0. 5.
perc: Magyar lövése a kapufa találkozásá-
ról vágódott ki az alapvonalon túlra. 7.
perc: Bor ismét betalált a kapuba, 2:0. 8.
perc: Fésû lövése kapu fölé szállt. 9. perc:
szabadrúgáshoz jutott a Spuri. Czeiner lö-
vése mellément. 10. perc: Fésû egyedül
tört kapura, elhagyta a labdát, mely a sar-
káról Magyar elé került, és felszabadított.
11. perc: Banda kecsegtetõ helyzetben lyu-
kat rúgott. 13. perc: Turcsik lövése ment
kapu mellé. 15. perc: megérkeztek az ala-
piak, megváltozott a játék képe. 16. perc:
Szabó lövése kapu mellé szállt. 18. perc:
Szabó erõs lövését Géczi csak kiütni tudta
a mezõnybe. 22. perc: A sorozatos támadá-
sok meghozták az eredményt! Fésü szépí-
tett, 2:1. 23. perc: megfogta a bekapott gól
az FLD-t. Imre pontos átadásából újra Fé-
sû eredményes, 2:2. 24. perc: Gál lövését
védte Géczi. 26. perc: Czeiner emelt kapu
fölé. 28. perc: Bor átadását Bíró a kapufára
rúgta. A visszapattanó labda Huszár hátá-
ról elé pattant, másodszorra tudta megfog-
ni. 28. perc: Magyar erõs lövését Huszár
lábbal a mezõnybe rúgta. 29. perc: Bor lö-
vése centikkel szállt a kapu mellé. 30. perc:
Imre kecsegtetõ helyzetben kapu fölé lõtt.
31. perc: nem támadta meg senki Bort,
egyéni akció után megszerezte a vezetést,
3:2. 33. perc: Bíró lövése Gál hátáról vágó-
dott a mezõnybe. 34. perc: Bor lövésébe
léptek bele a védõk. 36. perc: Magyar-
bomba a kapu fölé. 37. perc: Szabó szabad-
rúgását Géczi szerencsével szögletre ütöt-
te. 38. perc: a mérkõzés legnagyobb hely-
zete maradt kihasználatlanul! Bíró az üres
kapu mellé gurított. 39. perc: egyenlítési
lehetõséget hagyott ki a Spuri.
Nehezen kiharcolt gyõzelem! Mindkét
csapat tartalékos volt!
Góllövõk: Bor 3 ill. Fésü 2.

Légió 2000-Pentagri–
Extrém 1:2 (1:2)

Légió 2000–Pentagri: Szilágyi I. – Németh,
Csuti Z., Örkényi, Szilágyi II.
Csere: Baki, Dombi V., Dombi Z., Huszár
Z., Kelemen, Pálinkás, Vereczkei.
Extrém: Németh T. – Flõgl, Dévényi, Sza-
bó, Horváth T.
Csere: Huszár Cs.
1. perc: Csuti Z. magasan a kapu fölé lõtt.
2. perc: Csuti Z. játszotta magát tiszta hely-
zetbe, Lövését Németh T. kispárgázta. 4.
perc: Vereckei fejelt magasan a kapu fölé.
5. perc: Dévényi elengedte feje felett a lab-
dát, szerencséjére a mögötte helyezkedõ
Vereczkei magasan a kapu fölé emelt. 7.
perc: Dévényi lövése kerülte el a kaput. 8.



Bogárd és Vidéke 2014. február 6. SPORT 15

perc: Szabó lövése Vereczkeirõl vágódott
szögletre. Horváth T. bedobásából Flõgl
szerezte meg a vezetést, 0:1. A kezdés után
három az egy ellen vezetett támadást a Lé-
gió, végül Vereczkei hosszan szöktette ma-
gát. 10. perc: a sokat mozgó Vereczkei lö-
vésével szemben Németh T. tehetetlen,
1:1. 12. perc: Csuti Z. lövését Németh
szögletre tenyerelte. 13. perc: Horváth T.
lövése Dombi Z.-ról vágódott az alapvona-
lon túlra. 16. perc: Szilágyi I. az oldalfalra
tisztázott Horváth T. elõl, a visszapattanó
labda Szabó elé került, aki az üresen ma-
radt kapuba gurított, 2:1. 16. perc: egymás
után kétszer is Németh T. tisztázott sze-
rencsével. 17. perc: Flõgl lõtt kapu fölé. 18.
perc: Szabó csúsztatott kapu mellé. 19.
perc: Huszár Cs. lövését Szilágyi I. lábbal
tisztázta. 20. perc: Dévényi lövése éppen,
hogy kapu mellé szállt. 22. perc: Kelemen
hosszan szöktette magát. Oda a helyzet!
23. perc: Németh hosszú kidobását Huszár
Cs. nem tudta lekezelni. 24. perc: Dévényi
lövését Szilágyi lábbal mentette. 25. perc:
Szabó átadását Szilágyi I. Horváth fejérõl
ütötte le. Küzdött az egyenlítésért a Lé-
gió!!! 27. perc: Dombi Z. lõtt kapu mellé.
28. perc: Pálinkás lövése erejét vesztette,
így biztosan védte Németh T. 29. perc: Sza-
bó fejérõl ütötte le a labdát Szilágyi I. 31.
perc: Baki kecsegtetõ helyzetben kapu
mellé lõtt. 32. perc: Szabó perdítésébe Szil-
ágyi I. vetette bele magát. 33. perc: Dombi
Z. lövését, Németh ütötte szögletre. 36.
perc: egy megpattant labdát, Szilágyi I.
bravúrral védte. 38. perc: Kelemen került
helyzetbe, lövése kapu mellé ment. 39.
perc: Dombi Z. lövése volt az utolsó lehe-
tõség az egyenlítésre, azonban célt tévesz-
tett.
Nagyon jó mérkõzés! Egyenrangú ellenfe-
lek küzdöttek a bajnoki pontokért!
Sárga lap: Szilágyi II.
Góllövõk: Vereczkei ill. Flõgl, Szabó.

Tabella

1. Extrém 11 11 - - 59:17 33
2. FLD Ászok Ásza 11 9 - 2 52:22 27
3. Légió 2000–Pentagri 11 7 1 2 29:18 22
4. Sárkeresztúr Kike 11 5 - 6 50:34 15
5. Twister Galaxy 11 4 2 5 54:41 14
6. Spuri 11 3 1 7 33:44 10
7. Cece Old Boys 11 3 - 8 35:59 9
8. Toledó 2005 11 - - 11 19:96 0

Góllövõlista

1. Bor József – FLD Ászok Ásza, 21 gól; 2.
Horváth Tamás – Extrém, 19 gól; 3. Szabó
András – Extrém, 18 gól.

Gróf Ferenc

Kézilabda

VAX KE-HÍREK
Megtartotta évi rendes közgyûlését

a VAX KE Sárbogárd
A tagság meghallgatta az egyesület beszá-
molóját, amit egyhangúlag el is fogadott.
Mivel közhasznú egyesületrõl van szó, a
következõ napirendi pont az errõl szóló je-
lentés megvitatása volt.
A forgatókönyv szerint napirendre került
az elmúlt évi pénzügyi beszámoló, a felü-
gyelõbizottság jelentése, a 2014. évi pénz-
ügyi terv. A törvények változásai indokolt-
tá tették az alapszabály módosítását. Négy
pontban kellett kisebb változtatásokat esz-
közölni. A jogkövetõ magatartás ugyanúgy
kívánatos az egyesületeknél, mint ahogy az
egyéneknél is.
Az „Egyebek” napirendi pontban szere-
pelt még több, az egyesületet érintõ felve-
tés.
Örömteli, hogy ismét gyarapodott a spor-
tolni vágyók köre városunkban; a mostani
tagfelvételekkel a VAX KE 30 fõre gyara-
podott.
Összefoglalva: az egyesület mûködési fel-
tételei biztosítottak. A szakmai munka
zökkenõmentesen folyik. Jelenleg az ala-
pozás idõszakát éljük.

Az a tény, hogy közhasznú egyesület va-
gyunk, feladatunkká teszi, hogy a fiatalok-
kal megszerettessük a sportot, jelen eset-
ben a kézilabdát. Ezt mi szívesen teljesít-
jük. Várunk minden kézilabdázni szeretõ
fiatalt! Gyertek, ha egy jó CSAPAThoz
szeretnétek tartozni.
Edzések kedden és csütörtökön 19.00–
20.30-ig.
A média nyilvánossága elõtt mondunk kö-
szönetet mindenkinek, aki támogatott
bennünket, és segített abban, hogy le tud-
juk írni: „az egyesület mûködési feltételei
biztosítottak”.
TISZTELETTEL KÉRÜNK MINDEN-
KIT, HOGY ADÓJA 1 %-ával TÁMO-
GASSON BENNÜNKET.

Adószám:
18502710-2-07

KÖSZÖNJÜK!

VAX KE SÁRBOGÁRD

AZ ALAPI KÉZILABDA
MÉG MINDIG ÉL!

A 70-es években kezdõdött, s még mindig
tart az alapi kézilabda példamutató hírne-
ve. Most már a gyerekek eredményei teszik
büszkévé az elõdöket. Kaszás Ivett után
Biber Zita tette le a névjegyét az NB I-ben, s
õ is gólkirály lett az elmúlt év ifibajnokságá-
ban. Sõt, Zita gólkirály lett a VI. korcsopor-
tos Diákolimpián Gyõrben is, ahol a Siófoki
Perczel Mór Gimnázium csapatával szere-
pelt.

A fentieket még egy alapi szál erõsíti:
Zámbó Tibor, a nevelõedzõ.

Ki lesz a következõ?

Németh László Általános Iskola, Mezõszilas A tanítvány és mestere

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl



16 TV-RÁDIÓMÛSOR 2014. február 6. Bogárd és Vidéke

Február 8., 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 Kerékpártúra
10.30 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89
12.50 KorTárs 13.25 Két duci hölgy 14.00 A világ madárszemmel 14.55 XXII. Téli
Olimpiai Játékok Szocsi 2014 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 A Dal 22.30 Kiképzõtábor 0.10 Millennium II. – A
lány, aki a tûzzel játszik
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.10 Max Steel 9.35 Mint a mesében
10.25 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.45 XXI. század – A legendák velünk élnek
11.20 Házon kívül 11.50 A la Car 12.25 4ütem 13.05 Kõgazdagok 14.05 Jóbarátok
14.35 Észak és Dél 16.30 Tökéletes célpont 17.35 A nagy svindli: Rablóból pandúr
18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 A gyûrûk ura: A király visszatér 23.30 Kútfe-
jek 1.35 Elátkozott sors 3.20 Gálvölgyi-show 4.00 Tuti gimi 4.45 Gossip Girl – A
pletykafészek 5.30 Eastwicki boszorkák
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 10.05 Astro-világ 11.10 Norbi
Update – Az egészség iskolája 11.40 Állatõrség 12.10 Babavilág 12.40 13-as raktár
13.40 Édes élet 16.00 Családi titkok 16.55 Irigy Hónaljmirigy 18.00 Tények 19.00
Magánnyomozók 20.00 Tök állat 21.45 Az ének iskolája 23.40 Cápa 3. 1.35
Luxusdoki 2.25 Xena 3.10 Monk – Flúgos nyomozó 4.50 13-as raktár 5.45 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 21.58 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10
Éjszaka

Február 9., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Summa 7.00 Hír-
adó 7.15 Sporthírek 7.25 Ízõrzõk 8.00 Híradó 8.10 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi
2014 10.05 Hét szentség 10.20 Katolikus krónika 11.00 Római katolikus szentmise
közv. 12.00 Hírek 12.05 Evangélikus magazin 12.30 Baptista ifjúsági mûsor 12.45
A világörökség kincsei 13.05 Hétköznapi kifutó 13.35 XXII. Téli Olimpiai Játékok
Szocsi 2014 15.05 Sárkányok háborúja 16.55 Örök átutazó: Ákos: Karcolatok 20
17.55 A lényeg 18.30 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Casanova 22.20 Ismerõs játékok 23.55 A némafilmes
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.40 Kölyökklub 9.25 Max Steel 9.50 Egészségkalauz
10.30 Teleshop 11.25 Kalandor 11.50 Havazin 12.20 A Muzsika TV bemutatja: Mi,
muzsikus lelkek 13.00 Glee – Sztárok leszünk! 14.05 Fiú a Marsról 16.15 Szuperzsa-
ru 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Salt ügyvéd 21.45 Vesztesek bosszúja 23.45
Portré 0.25 Sarah Cain megmentése 2.20 Cobra 11 3.10 Gálvölgyi-show 4.05 Bará-
tok közt 4.35 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 A nagy duett 22.45
Halálosabb iramban 0.50 Ray 3.30 Psych – Dilis detektívek 4.15 Napló 5.00 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
Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolat-Jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvi-
lág 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 21.58 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 10., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.10 XXII.
Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 10.05 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.25 Napirend elõtt 12.55 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 13.50 Roma
magazin 14.20 Domovina 14.50 Jövõ-Idõben 15.00 XXII. Téli Olimpiai Játékok
Szocsi 2014 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Kékfény 21.20 Párizsi mentõsök 22.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05
Sporthírek 23.10 Verssor az utcazajban 23.20 Aranymetszés 0.15 Kém a jégen –
Hogy filmezzünk jegesmedvét 1.05 A fagy birodalma 1.55 Everwood: Hazatérés
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.55 Fókusz Plusz 13.35 Éjjel-nappal
Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú ár-
nyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok
közt 21.50 Castle 22.50 CSI: A helyszínelõk 23.50 Mr. és Mrs. Bloom 0.50 Reflektor
1.10 Kémpárbaj 2.05 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 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 2.30 Walker, a texasi kopó
3.15 Eva Luna 4.00 Aktív 4.20 Családi titkok 5.10 Édes élet 6.15 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
13.27 Zene 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 11., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.05 Ízõrzõk:
Herencsény 9.40 Család-barát 11.00 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 12.00
Híradó 12.25 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 14.30 Srpski ekran 15.00
Unser Bildschirm 15.00 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 17.30 Híradó 17.40
Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Párizsi helyszíne-
lõk 21.20 Van képünk hozzá!: Válogatás klasszikus rádiókabaré jelenetekbõl 22.15
Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 Verssor az utcazajban 23.15 A rajzoló
0.15 Kém a jégen – Hogy filmezzünk jegesmedvét 1.05 A fagy birodalma 1.55
Everwood: Kelet és nyugat találkozása

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.55 Havazin 13.35 Éjjel-nappal Buda-
pest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyé-
kában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt
21.50 Glades – Tengerparti gyilkosságok 22.50 Döglött akták 23.55 XXI. század – A
legendák velünk élnek 0.30 Reflektor 0.45 A fõnök 1.45 A Grace Klinika 2.30 A szív
útjai 3.15 Gálvölgyi-show 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában

TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 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 A Szent Lõrinc-folyó lazacai 3.40 Eva
Luna 4.25 Családi titkok 5.15 Édes élet 6.15 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
13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nél-
kül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.05
Rádiószínház 0.10 Éjszaka

Február 12., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.10 XXII.
Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 10.05 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.30 Útravaló 13.50
Gasztroangyal 14.45 Jövõ-Idõben 14.55 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Szabadság tér ’89 21.10 On The Spot 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55
Sporthírek 23.00 Verssor az utcazajban 23.05 Summa 23.35 KorTárs 0.05 Õshüllõk
bolygója 1.00 A fagy birodalma 1.50 Everwood: Apuci kicsi lánya

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.55 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 23.15 Házon kívül 23.50
Megdönteni Hajnal Tímeát 0.20 Reflektor 0.40 Árnykép 2.20 A szív útjai 4.05
Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában

TV2: 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 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 kaptár 3. – Teljes pusztulás 0.35 Tények 1.10 Aktív 1.35
A médium 2.30 Walker, a texasi kopó 3.20 Eva Luna 4.05 Aktív 4.25 Családi titkok
5.15 Édes élet 6.15 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
13.27 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 21.48 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



Bogárd és Vidéke 2014. február 6. TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ 17

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon
Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán,
Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és

utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Február 7., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
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 Lapszemle
Február 8., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 Kapocs 10. rész (magazinmûsor, 20p), 8 éves a
Búzavirág (ism. 60p), Zeneiskolások adventi koncertje Sárszentmiklóson
(ism. 47p), Inti Raymi (ismeretterjesztõ dokumentumfilm 50p) 18.00 Lap-
szemle 19.00 Iskolabál Töbörzsökön (30p), Idõsek napja Alapon 1-2. rész
(ism. 145p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 9., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Kapocs 10. rész (magazinmûsor, 20p),
8 éves a Búzavirág (ism. 60p), Zeneiskolások adventi koncertje
Sárszentmiklóson (ism. 47p), Inti Raymi (ismeretterjesztõ dokumentum-
film 50p) 13.00 Heti híradó 14.00 Iskolabál Töbörzsökön (30p), Idõsek nap-
ja Alapon 1-2. rész (ism. 145p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és
0.00 Heti híradó
Február 10., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Beszélgetés Ujságh Tiborral (ism. 41p), Kiállítás a gimnáziumban
(15p), Hagyományõrzõ bál Sárbogárdon (20p), Olvassunk egymásnak
(50p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 11., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Csöpp szoba kilátással (ism. 21p), A gyed extra
védelmében (20p), „A templom soron” – könyvbemutató (77p) 23.00 és
0.00 Heti híradó
Február 12., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Beszélgetés Ujságh Tiborral (ism.
41p), Kiállítás a gimnáziumban (15p), Bál Sárbogárdon (20p), Olvassunk
egymásnak (50p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport:
Teremlabdarúgás (40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 13., 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 13., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.05 Ízõrzõk: Kisnána
9.40 Család-barát 11.00 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 12.00 Híradó
13.30 Slovenski utrinki 14.00 Kvartett 14.30 Kerékpártúra 15.05 XXII. Téli Olimpiai
Játékok Szocsi 2014 17.15 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A
következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Fábry 21.45 Az Este 22.20 Híradó
22.35 Sporthírek 22.45 Rejtélyes XX. század 23.15 Történetek a nagyvilágból
23.45 Õshüllõk bolygója 0.40 A fagy birodalma 1.30 Everwood: Vakhit
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.55 EgészségKalauz 13.35 Éjjel-nappal
Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú ár-
nyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok
közt 21.50 Elárulva 23.45 Reflektor 0.05 Dollhouse – A felejtés ára 1.05 Mélyvízben
2.05 A la Car 2.35 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop
10.45 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: Egyéjszakás kaland 23.40 Célkeresztben 0.40 Tények 1.15 Aktív 1.40
Grimm 2.25 Célkeresztben 3.15 Eva Luna 4.00 Aktív 4.20 Családi titkok 5.10 Édes
élet 6.15 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 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 14., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.10 XXII.
Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 9.35 Aranymetszés 10.35 Család-barát 12.00
Híradó 12.25 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 14.05 Roma kultúra 14.35
Esély 15.05 Történetek a nagyvilágból 15.35 Jövõ-Idõben 15.45 XXII. Téli Olimpiai
Játékok Szocsi 2014 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.25 Az Adlon Hotel 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek
23.00 Verssor az utcazajban 23.05 Orvlövészek célkeresztben 0.40 Õshüllõk boly-
gója 1.30 A fagy birodalma 2.20 Everwood: Három everwoodi bányász
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.55 Kalandor 13.35 Éjjel-nappal Buda-
pest 14.45 Fókusz 15.10 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 A zöld íjász
22.50 Gyilkos elmék 23.50 Odaát 0.55 Reflektor 1.10 Kalandor 1.45 Az egység 2.40
4ütem 3.10 A szív útjai 4.00 Tuti gimi 4.45 Gossip Girl – A pletykafészek 5.35
Eastwicki boszorkák
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 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 Foga-
dom 0.45 Tények 1.20 Aktív 1.45 Szellemdoktor 2.35 Walker, a texasi kopó 3.20
Eva Luna 4.00 Édes élet 4.55 Babavilátg 5.20 Super Car 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
13.26 Zene 13.30 A metodista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.48 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

Gombbehúzó prést vásárolnék, esetleg szerszámokkal együtt. Érdeklõd-
ni: 06 (20) 9826 630

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

Hízósertések, kb. 120 kg, eladók. Érdeklõdni: 06 (30) 338 1922

Albérletet keresek Sárbogárdon. 06 (70) 232 2178

Kuvasz kiskutyák ingyen elvihetõk. 06 (30) 7488 767

Vörös tojótyúk-vásár Sárbogárdon 550 Ft/db. Rendelhetõ februárban,
szállítás március közepén. 06 (25) 462 189, 06 (30) 442 4971, 06 (20) 616
1466(219338)

Az Árpád-lakótelepen egyedi gázfûtéses, 2. emeleti erkélyes lakás eladó.
Jó állapotban, szigetelt nyílászárókkal. Telefon: 06 (70) 321 5074 (21459339)

Farsangi jelmezek kölcsönzése Sárbogárdon, a Lili ruházati üzletben
(OTP-vel szemben). Sárbogárd, Ady E. út 149. 06 (70) 408 7759

1 fõ kõmûvest és 1 fõ segédmunkást keresek. Érdeklõdni: 06 (70) 4595
415.

FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

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

AKCIÓSAN ELADÓ.
Mérete 140 x 200. 06 30 951 3367

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

FEBRUÁR 6-TÓL 11-IG NEM LESZ
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT A FEJÉRVÍZNÉL

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy számítógépes számlázási rendszerünk átala-
kítása miatt ügyfélszolgálati irodáinkban 2014. február 6–11. között az ügyfél-
fogadás szünetel.
Ugyanígy nem lesz ebben az idõszakban telefonos ügyintézés, és nem tudjuk fogadni a
befizetéseket, illetve a tartozások rendezését sem.
Kényszerû intézkedésünk oka, hogy a számlázásra és a számlaképre vonatkozó új
jogszabályi elõírások teljesítése érdekében számlázási rendszerünket jelentõs mér-
tékben módosítanunk kell, mely csak a rendszer teljes mértékû leállításával lehetsé-
ges.
Mivel valamennyi, az ügyintézéshez szükséges adatot e rendszerben rögzítjük és tá-
roljuk, mûködése nélkül sajnos az ügyintézés sem lehetséges.
Természetesen minden a leállítással érintett határidõs ügylet, befizetés határideje a
szüneteltetés idõtartamával meghosszabbodik.
Kérjük felhasználóink megértését és türelmét.

FEJÉRVÍZ ZRt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi napokon és településeken, mun-
katársaink elõre tervezett karbantartási munkákat végeznek 900 és 1400 óra között.
február 10. (hétfõ) Nagykarácsony-Szõlõhegy szivacsos csõtisztítás
február 10. (hétfõ) Sárosd medencemosás
február 10. (hétfõ) Mezõszilas medencemosás
február 11. (kedd) Nagykarácsony-Szõlõhegy szivacsos csõtisztítás
február 11. (kedd) Sárosd glóbuszmosás
február 11. (kedd) Mezõszilas glóbuszmosás
február 12. (szerda) Sárszentmiklós glóbuszmosás
február 12. (szerda) Perkáta medencemosás
február 13. (csütörtök) Perkáta glóbuszmosás
február 13. (csütörtök) Kislók glóbuszmosás
február 14. (péntek) Vajta medencemosás I
február 14. (péntek) Hantos glóbuszmosás
február 17. (hétfõ) Nagylók medencemosás
február 17. (hétfõ) Vajta medencemosás II.
február 18. (kedd) Nagylók glóbuszmosás
február 18. (kedd) Vajta glóbuszmosás
február 19. (szerda) Szabadegyháza medence- és lakótelepi glóbuszmosás
február 19. (szerda) Sáregres 100 m3-es medencemosás
február 20. (csütörtök) Szabadegyháza falusi glóbusz mosása
február 20. (csütörtök) Sárbogárd 700 m3-es glóbusz mosása
február 21. (péntek Alap medencemosás
Ezeken a napokon az adott településen a megszokottnál kisebb víznyomás, idõszakos
vízhiány várható, ezért kérjük, hogy a kellemetlenségekre készüljenek fel, gondoskod-
janak háztartásukhoz elegendõ vízmennyiség vételérõl.
A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá válhat, mely az egészségre
nem ártalmas. Az ezt okozó anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.
További információ a kihelyezett plakátokon, vagy helyi munkatársainktól.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük felhasználóink türelmét és megértését.

FEJÉRVÍZ ZRt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

ÕSI GYÓGYMÓD
* meddõség * férfi potencia helyreállítása

* cukorbetegség gyógyítható
* allergia *asztma stb.

A gyógyulás garantált!
zsenizsg.viniker.hu, 06 30 865 7572
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2014. február hónapban
az alábbi idõpontokban kerül sor

a térítési díjak beszedésére
Mészöly Géza Általános Iskola

Február 12. (szerda) 7.45–16.30-ig
Február 18. (kedd) 7.45–12.00-ig

Sárszentmiklósi Általános Iskola

Február 11. (kedd) 7.45–16.30-ig
Február 14. (péntek) 7.45–12.00-ig

Petõfi Sándor Gimnázium

Február 10. (hétfõ) 7.45–16.00-ig
Február 13. (csütörtök) 7.45–13.00-ig

Szent István Általános Iskola

Február 17. (hétfõ) 7.45–9.30-ig
Február 19. (szerda) 9.00–10.00-ig

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola

Február 17. (hétfõ) 10.00–11.30-ig
Február 19. (szerda) 7.30–8.30-ig

Sárbogárdi Zengõ Óvoda

Február 14. (péntek) 7.30–9.30-ig
Február 17. (hétfõ) 14.30–16.30-ig (ISKOLÁT IS!)
Február 18. (kedd) 7.30–9.30-ig

Zengõ Óvoda, Töbörzsök

Február 19. (szerda) 14.00–16.00-ig

Kippkopp Óvoda, Sárszentmiklós

Február 11. (kedd) 7.45–9.00-ig, 14.30–16.30-ig
Február 14. (péntek) 7.45–12.00-ig

Pótbefizetés

Február 24. (hétfõ) a sárbogárdi polgármesteri hivatal föld-
szint 13. sz. irodájában 8.00–15.00-ig.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A sárbogárdi polgármesteri hivatal versenytárgyalás útján tör-
ténõ bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanait:

1. Sárbogárd, Ady E. út 131. szám alatti, 2558 hrsz.-ú ingatla-
non található – 19 m2 nagyságú, bérbeadásra alkalmas, jó mû-
szaki állapotú, gépjármû tárolására használható – garázs helyi-
ségét. A helyiség határozatlan idõre adható bérbe. A garázst a
használat során átalakítani nem lehet. A fizetendõ helyiség-
bérleti díj alsó határa: 3.290 Ft/m2/év+áfa.

2. Sárbogárd, Ady E. út 162. szám alatti, 658/1 hrsz.-ú épület-
ben található – 20 m2 nagyságú, bérbeadásra alkalmas, jó mû-
szaki állapotú, irodának használható – irodahelyiségét. A he-
lyiség határozatlan idõre adható bérbe. Az irodát a használat
során átalakítani nem lehet. A fizetendõ helyiségbérleti díj al-
só határa: 13.480 Ft/m2/év.

A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:

– A fizetendõ éves bérleti díj 10 %-ának megfelelõ pályázati
biztosíték befizetése a sárbogárdi polgármesteri hivatalnál
2014. március 11-én 8.00 órától 9.30 óráig, vagy átutalással a
11500092-11100001 Városi Önkormányzat KT. pénzforgalmi
bankszámla Sárbogárd nevére, melynek megtörténtét a hely-
színen igazolni kell.

– A pályázati ajánlat benyújtása, melynek tartalmaznia kell a
pályázó nevét, pontos címét, a helyiség tervezett használási cél-
ját, jogi személy esetében adószámát, 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, és arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a verseny-
tárgyalási feltételeket elfogadja. A pályázatot Sárbogárd város
jegyzõjéhez zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon sze-
repeltetni kell: „Pályázat garázsra”, vagy „Pályázat irodára”
megnevezést.

– A pályázónak az ajánlatára írásban 30 napos ajánlati kötött-
séget kell vállalnia.

– Amennyiben a pályázó helyett a versenytárgyaláson annak
képviselõje vesz részt, úgy csatolni kell a közjegyzõvel ellen-
jegyzett megbízói okiratot.

– A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki a pályá-
zati ajánlatát a jegyzõhöz az elõírt tartalommal és határidõben
benyújtja, és a pályázati biztosíték befizetését igazoló szelvényt
bemutatta.

A pályázat nyertese az a pályázó, aki a pályázati feltételeknek
megfelel, és a tárgyalás során a legmagasabb összegû bérleti díj
fizetésére tett ajánlatot.

A pályázati biztosítékot a vesztes pályázónak visszafizetjük, az
átutalással teljesítõnek a bérleti díjba beszámítjuk.

Amennyiben a pályázat nyertese az ajánlati kötöttség ideje
alatt az ajánlatát visszavonja, úgy a biztosítékként befizetett
összeg a pályázat kiíróját illeti meg.

A versenytárgyaláson a licitlépcsõ: 1.000 Ft/m2/év.

A bérbeadásra meghirdetett ingatlanok elõzetes idõpont-
egyeztetés után megtekinthetõk.

Érdeklõdni a polgármesteri hivatalban, vagy telefonon a 06
(25) 520 260-as számon lehet.

A versenytárgyalás ideje: 2014. március 11-e 10.00 óra.

A versenytárgyalás helye: Sárbogárd város polgármesteri hiva-
tal díszterme, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2014. február 14-én (pénteken)
8 órakor közmeghallgatást tart.

Az ülés helye: polgármesteri hivatal,
díszterem, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend
1. Beszámoló a 2013-as évrõl. Tájékoztató a 2014. évi költség-
vetésrõl és feladatokról.
Elõadó: polgármester.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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D O B E R D Ó
E M L É K E I

Benda Iván fotómûvész alkotásaiból nyílt vándorkiállítás a 90 éve
befejezõdött I. világháború, az olasz front magyar áldozatainak
emlékére a Petõfi Sándor Gimnázium aulájában hétfõn délben. A
fotográfiák nemcsak látványuk miatt megkapóak, hanem a hozzá-
juk választott verssorok miatt is. Kaffka Margit, Gyóni Géza, Ba-
bits Mihály, Somlyó Zoltán, Juhász Gyula költeményeibõl
válogatott a fotómûvész, akit mélyen megérintett a téma.

Benda Iván azokra a tájakra zarándokolt el kamerájával a kezé-
ben, ahol valaha csata és katonák vére folyt, és ahol ma is megtalál-
hatók – ahogy Csorba László írja Benda Iván honlapján – „a ma-
gyar katonák egykori szenvedéseinek és hõsiességének emlékmû-
vei … Ember és táj, csatatér és temetõ mind fõszereplõjévé válik
Benda fotográfiáinak, amelyek a látvány erejével mesélik el, mit
õriz a helyszínen a kilenc évtizeddel ezelõtti csatákból a kulturális
emlékezet.”
A kiállítás-megnyitón Novák Kovács Zsolt igazgatóhelyettes beve-
zetõje után a 8. c osztályosok mûsora – nagyszerû párhuzamban a
fotókkal – egy-egy korabeli életképet vetített elénk, melyre Ady
Endre Imádság háború után címû verse tette fel a koronát. Ezt kö-
vetõen Benda Iván szólt a jelenlévõ diákokhoz, akiknek aztán
módjuk nyílt beszédbe elegyedni az alkotóval.

Hargitai–Kiss Virág


