
Jó mulatság,
férfimunka

Heti lapszámunk híreibõl a címnek kölcsönzött Vö-
rösmarty-idézet, a pozitív, alkotó férfierõ csendül
ki. Hogy miképpen, annak érzékeltetésére álljon itt
némi ízelítõ.

A borbarátoknál

„Gyerünk, Uraim, gurítsák le gyorsan azt a pálinkát,
aztán ingujjat föl, oszt veselkedjünk neki annak a
disznónak! Feri fogja a bal hátsó csülkét, Jani a
jobb hátsót, mi meg Pityuval elöl. Tartsd azt a köte-
let erõsen, hé! Lábakra vigyázni! Háromra bökés!
Egy-kettõ-hááárom! Így kell ezt csinálni! Kapjuk
szét gyorsan!”

A gazdáknál

„A háború elõtt nálunk is olyan parasztság élt, akik
tudták egymást segíteni, tudtak közösen munkál-
kodni. Miért nem tudunk mi most összehozni olyan
vállalkozásokat, ahol egységben az erõ? A piacra
jutási és egyéb lehetõségeink olyan nagyok lehet-
nének az EU-n belül, amit nem használunk ki. … Ezt
az országot a kincsei, a termõföld teheti jobbá. Itt
van a kincs a kezünkben, ki kell használni. … Ez
csak összefogással megy.”

A mesében

A legidõsebb cigánylegény távcsövével megtalálta
a tenger fenekén a 88 fejû sárkánynál sínylõdõ ki-
rálykisasszonyt. Három testvérével tanácsot tar-
tottak, aztán szereztek egy nagy gályát. Az egyik ci-
gánylegény felhozta a tenger fenekérõl a király-
lányt, a második összevarrta a sárkány által szét-
tört gályát, a harmadik lelõtte a sárkányt. Mind-
annyian elnyerték méltó jutalmukat.
Ajánlom hát figyelmükbe lapunk összefogásra ser-
kentõ írásait, Hölgyek és Urak épülésére egyaránt!

Hargitai–Kiss Virág
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GAZDÁLKODJ OKOSAN:
KÖZÖSEN!

Öt sárbogárdi gazdával ültünk egy asztalhoz beszélgetni a gazdák között szükséges
összefogásról. Beszélgetõpartnereim voltak: Bakonyi István töbörzsöki, Lajtos János
sárszentmiklósi, Pluhár István sárhatvani, Szõnyegi György sárbogárdi és Sztupa László
Zoltán pusztaegresi gazda. Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy megalakult az agrár-
kamara helyi agrárgazdasági bizottsága, ám a gazdatársadalom aktív részvétele is szük-
séges lenne ahhoz, hogy maguk tehessenek a saját ügyeik érdekében.

Pluhár István bevezetõként két dolgot
emelt ki: – Ezen a beszélgetésen nem bi-
zottsági szerepkörben vagyunk itt, hanem
gazdaként. A megalakult agrárgazdasági
bizottságnak semmi jelentõsége nincs ab-
ban, hogy ki vehet vagy kaphat földet. Ez
egy másik bizottság feladata lesz, amit az
itt élõ gazdák közösen fognak megválasz-
tani. Ezért is szeretném most felhívni min-
denki figyelmét arra: legyenek szívesek mi-
nél többen megjelenni, amikor ez a válasz-
tás lesz! Amikor az agrárgazdasági bizott-
ság megalakult, tizenegynéhányan voltunk
jelen a 600 sárbogárdi gazdából. Pedig e bi-
zottság feladata az, hogy összekötõkapocs
legyen a gazdák és az agrárkamara közt,
hogy összegyûjtsük a gondokat, amik itt
felmerülnek, és azokat tolmácsoljuk a fel-
sõbb szervek felé.
Szõnyegi György: – Én mozgósítani szeret-
ném a gazdákat minden körülmények
közt, hogy jöjjenek és mondják a vélemé-
nyüket, mert van már olyan szervezet, ami
össze tud kötni minket egy felsõbb politi-
kai, érdekvédelmi körrel. Én fontosnak
tartom, hogy ilyen megindulhatott Sárbo-
gárdon és környékén. Azért hiszek ebben,
mert van a sárbogárdi gazdák baráti köre,
ahol egy mozgósításnál 1000-1200 ember
össze tud jönni. Akkor ez a 600 gazda nem
igaz, hogy nem hozható össze! Hiszek ab-
ban, hogy csak közösen tudunk komolyabb
dolgokat képviselni.
– Sosem felejtem el, amikor egyszer a Két
Kovács étterem emeletén összejöttek a gazdák,
és elhangzott, milyen jó lenne egy közös szer-
vezet, érdekképviselet. Most van, és mégsem
úgy indult, ahogy többen szerették volna.
Másrészt régebben volt Sárbogárdon kama-

rai képviselete az iparosoknak, a gazdáknak.
Aztán mindez Fehérvárra koncentrálódott.
Ez a bizottság végre egy lehetõség arra, hogy a
gazdák helyben tegyenek a saját ügyükben.
Lajtos János: – A megalakulásról monda-
nék pár szót. A kamarai törvény 2012. júli-
usban született meg. Kértük a kamarát,
hogy tájékoztassa a jelenlévõket a soros
szántóversenyen, mire jó az új törvény.
2013. januárban lezajlottak a kamarai vá-
lasztások. Március 28-ai a kamara mûkö-
dési szabályzata, ami leírja, hogy helyi bi-
zottságokat lehet alakítani. Ezt jó ötletnek
találtuk, mert sok olyan probléma van a fa-
luban, amiket valakinek föl kéne vállalni.
– Mik ezek a problémák?
Lajtos János: – Megvagyunk egymás mel-
lett, mindenki teszi a dolgát, a közös dolga-
ink összefogása viszont hiányzik. Erre le-
het jó ez a bizottság. Áprilisban kezdemé-
nyeztük a bizottság megalakítását, és szep-
temberben jött létre maximális létszám-
mal, 12 fõvel, Sárbogárd közigazgatási te-
rületét érintõen, ami 18 ezer hektárral a
legnagyobb a megyében.
Sztupa László Zoltán: – Gazdálkodunk itt
lassan 20 éve. Van a gazdáknak egy közös-
sége Sárbogárdon, de az új agrárgazdasági
kamara mást kínál nekünk. Arra kérem a
gazdákat, hogy éljenek ezzel, fogjanak
össze, és hallják meg annak a pár ember-
nek a szavát, akik megpróbálnak összeko-
vácsolni ezen a régión belül egy olyan kez-
deményezést, hogy a problémákat beszél-
jük meg közösen. Ne dugják a fejüket a ho-
mokba, hanem jöjjenek el a megszólítás-
kor a megfelelõ fórumokra, mondják el a
problémáikat, és próbáljunk összefogni.
Nyugaton olyan jól össze tudnak dolgozni

a gazdák, olyan szép eredményeket tudnak
elérni együtt! Persze, a történelmi múltjuk
más, de a háború elõtt nálunk is olyan pa-
rasztság élt, akik tudták egymást segíteni,
tudtak közösen munkálkodni. Miért nem
tudunk mi most összehozni olyan vállalko-
zásokat, ahol egységben az erõ? A piacra
jutási és egyéb lehetõségeink olyan nagyok
lehetnének az EU-n belül, amit nem hasz-
nálunk ki. Háttérbe fognak minket mind-
addig szorítani Brüsszelben, amíg nem
kezdünk el harcolni magunkért. Ne úgy ve-
gyék a gazdák, hogy a kamarával kaptunk
egy új adónemet a nyakunkba. A nem ke-
vés befizetett pénzért kell, hogy kapjunk
valamit! Persze, nem egy-két év alatt, ez
egy hosszú folyamat. Én hiszek az agrárka-
marában. Szûk körünkben vegyük kezünk-
be a dolgaink sorsát, és jöjjenek el az ösz-
szejöveteleinkre, amiket nyilvánosan is
meg fogunk hirdetni.
Szõnyegi György: – A megalakulás kény-
szernek indult, mert anyagi hozzájárulást
kellett fizetni. De én azt látom, hogy nem
kell kényszernek maradnia, hanem lehet
fejleszteni. Sok feladatunk van. A fiatal
gazdákat föl kéne karolni. Rengeteg jó fe-
jû, tanult fiatal van köztünk az agrárium-
ban, de elkallódnak, mert nincs, aki segítse
õket. Be kéne vonni õket a termelésbe,
mert így fog elõre menni a bicikli. Piacot
kell keresni, szakmai tudásunkat pótolni, a
változásokat követni. Egy ember nem tud-
ja ezt megvalósítani, csak közösen.
– Egy közös beszerzés is biztosan olcsóbb,
akár vetõmagra gondolok, akár gépekre, vagy
gépek kölcsönzésére egymásnak. Én ilyen
szinten is el tudnám képzelni az összefogást.
Sztupa László Zoltán: – A világ egy nagy
versenypálya, amin szabályok uralkodnak:
minõség és mennyiség. Amíg a mi régiónk-
ban azok a gazdák, akik pár hektáron gaz-
dálkodnak, maguk csinálják a bizniszeiket,
próbálják minél jobb pozícióban értékesí-
teni a termékeiket, ez nem megy tovább,
összefogás szükséges. Az új típusú szövet-
kezeteket létre kell hozni. A környékben
rossz tapasztalatok vannak, de én benne
vagyok egy fehérvári sertéstenyésztõ szö-
vetkezetben, ami több mint 10 éve jól mû-
ködik 27 taggal, és éves viszonylatban 45-
47 ezer disznót integrál a feldolgozóipar
felé. Nem mondom, hogy 100 %-osan mû-
ködik ez a szervezet, de mûködik. Több
ilyennek kellene létrejönnie, alulról szer-
vezõdve. Nehezen fog indulni, de el kell
kezdeni.
Bakonyi István: – Érdekes vidék vagyunk.
Szántóföldi növénytermesztéssel foglalko-
zunk (búza, kukorica, repce, napraforgó,
árpa). A zöme termelõszövetkezetbõl, ál-
lami gazdaságból, visszakapott földbõl in-
dult. Mindenki úgy érezte, hogy önmaga
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megvalósítja a saját gazdálkodását, és a
termeléssel jövedelmet lehetett termelni.
Egy fejlõdés logikus, szerves része volt,
hogy mennyiségi növekedés menjen. Ez
azt jelentette, hogy aki növelni tudta a gaz-
daságát, az fejlõdött. Ezt nem lehet senki-
nek se felróni. De ez nem vezetett a szövet-
kezés, összefogás felé, hiszen versenytársai
voltunk mindannyian egymásnak. A forrá-
sokért való küzdelem tökéletesen mûkö-
dött egymás mellett. Az agrárkamarai bi-
zottságunkat jó csillagzat alatt hozta létre
az élet, mert úgy látom, a mennyiségi fejlõ-
dés vonala elérte a maximumát. Nem
mennyiségileg kell már többet termel-
nünk, hanem amit termelünk, azt intenzí-
vebben kell mûvelni, az eddigi versenytár-
sakkal össze kéne valahogy fogni. Mi felé
kellene haladnunk? Hogy kicsit nagyobb
kukoricát, búzát termeljünk? Szántóföldet
öntözzünk? Ha kertészetben gondolko-
dunk, akkor a terményt el kéne adni. A pi-
acon egy kamionnyi hûtött áru az alap.
Húsz láda paprikát nem lehet eladni. Ez vi-
szont rendkívül beruházás-igényes. Hogy
legyen egy kamionnyi hûtött áru, az egy
hûtõházzal kezdõdik minimum, és azt fo-
lyamatosan fel kell tölteni. Ez csak össze-
fogással megy. Feldolgozótelepet is csak
így érdemes ide telepíteni. Egy szerves fej-
lõdés részei vagyunk most. Ezért ha nem
alakult volna meg ez a bizottság, akkor is
meg kellett volna csinálnunk elõbb-utóbb.
Mindannyiunkban mocorgott, hogy vala-
merre kéne menni.
Szõnyegi György: – Idáig arra neveltek
bennünket, hogy csináljuk egyénileg, ha-
ladjunk, gyarapodjunk, legyen belõlünk
valaki. Most a tudatba azt kéne belevésni,
hogy elértünk valahova, ahonnan az
együttmûködés visz tovább. Van olyan
plusz erõ, tudás, amit ha bedob mindenki a
közösbe, nagyon jól tudnánk használni,
elõre haladni.
Pluhár István: – Az élet kikényszeríti tõ-
lünk ezt a változást. Sárbogárdon és kör-
nyékén a munkalehetõség rettentõ kevés.
A mezõgazdaság az az ágazat, ahol ezt le-
hetne bõvíteni. Nem hiszem, hogy mosta-
nában ipar költözne ide. Nekünk, gazdák-
nak is érdekünk, hogy a saját területünkön
lehetõleg minél több embert foglalkoztas-
sunk, mert rossz nézni, hogy sok a munka-
nélküli. Eladtuk a cukor-, malom-, hús-
ipart, magyar tulajdon már szinte nincs.
Ezért tartom fontosnak a kamarát. Több
milliárd a befizetett tagdíj, amin feldolgo-
zóüzemeket kéne létrehozni. A kamara
csak a parasztsággal együtt tudja megten-
ni, amit akar, ezért hallgattassanak meg az
emberek.
Bakonyi István: – Ha a mi részünkrõl nem
megy visszajelzés a kamarának, hogy ez
tetszik, ez nem tetszik, akkor mibõl indul-
jon ki? Akkor a saját feje után megy. De ha
a bizottságunk, a gazdák jelzésekkel élnek
a kamara felé, hogy erre kérnénk pénzt, tá-
mogatást, jogszabályi változást, és a politi-
kai erõ a vezetés mögött megvan ahhoz,
hogy az így beérkezõ információk meghall-
gattassanak, ha ellátjuk õket feladattal, ak-
kor egy idõ múlva nem a saját gondolatai-
kat kényszerítik ránk, hanem csinálják azt,

amit kérünk. De ehhez az kell, hogy men-
jenek információk.
Pluhár István: – Ezért kéne, hogy minél
többen vegyenek részt az összejövetele-
ken. Minden ülés nyilvános, minden kama-
rai tag részt vehet a bizottsági ülésen.
Sztupa László Zoltán: – Az agrárkamara
olyanná lesz, amilyenné tesszük. Nekünk
kell olyanná tenni, hogy a mi ügyünket
szolgálja. Nem mi vagyunk az agrárkama-
ráért, hanem az van miértünk. Ezt ki kell
használni. Az emberek jöjjenek az ügy ér-
dekében, szólítja a piac, a rengeteg lehetõ-
ség a gazdákat, hogy meg kell változtatni a
sorsunkat. Ez így tovább nem mehet, mert
el fogunk bukni a piacon. Az unió piaca a
második legnagyobb a világon. Ezt az or-
szágot a kincsei, a termõföld teheti jobbá.
Itt van a kincs a kezünkben, ki kell használ-
ni. Tanuljunk a nyugatiaktól, hogyan fog-
tak össze, hogyan vesznek részt a piacon.
Bakonyi István: – A 600 gazdának vannak
olyan dolgai, amik közösek, amiket itthon
kell megoldani: a dûlõutak, mezõõri szol-
gálat például. Ezek megoldását nem más-
tól kell várni. Az oktatás, a tanulás is fon-
tos.
– Igen, az élethosszig tartó tanulás nemtõl,
kortól és foglalkozástól független.
Szõnyegi György: – Ha már kis ügyekben
együtt tudunk lépni, már az is nagy lépés
lesz. A kis lépés is jobb, mint a semmi.
Pluhár István: – Van egy szép piacterünk,
amit a mi feladatunk volna megtölteni áru-
val. Aki kertészettel foglalkozik, annak itt
a lehetõség. Van vevõkör erre Sárbogár-
don.
– Ipar nem telepedik ide, de feldolgozóüzemet,
ami a mezõgazdasághoz, terményekhez kap-
csolódik, a gazdák maguk is lehet, hogy tud-
nak csinálni. Helyi terménybõl helyi termék.
Lajtos János: – Nem mennék senki után.
Nekünk a saját mintánkat kell megcsinál-
ni. Ezek a közösségek, mûhelyek hiányoz-
nak, ahol a saját minták elkészülnének. Ez
nem csak egy-egy gazdasági probléma
megoldásában tud megoldást nyújtani.
Egy település általa élõ, intelligens lesz,
tud majd dönteni, és megköveteli magá-
nak, hogy az itt felmerülõ problémákat
hadd döntsük el. Ha élünk a lehetõséggel,
hogy a magunk dolgában magunk dönt-
sünk, akkor késõbb nagyobb ügyekben is
közösen tudunk lépni. Wass Albert egyik
mûvében írja: sok mocsokság nem történ-
hetett volna meg (a második világháború-
ban), ha a többség nem csöndes. Azért is
hívunk mindenkit, hogy jöjjön el, higgye el,
hogy lehet másképp is csinálni. Könnyû azt
mondani, hogy „már megint megcsinálták
helyettünk”, holott ott van a lehetõség a
részvételre. Az apró problémák megoldá-
sával eljuthatunk a nagyhoz is.
Szõnyegi György: – Üzenjük a sárbogárdi
és környékbeli gazdáknak: van egy lehetõ-
ségük, éljenek vele!
A fenti beszélgetést egyben vitaindítónak is
szántuk beszélgetõpartnereimmel. Várjuk hát
a további véleményeket, továbbvivõ gondola-
tokat a téma kapcsán!

Hargitai–Kiss Virág

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

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!

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy
adója 1 %-ával támogasson bennünket.

Adószám: 18502710-2-07

Köszönjük!

VAX KE SÁRBOGÁRD

Köszönjük, hogy az elmúlt évben is a
személyi jövedelemadó 1 %-át egyesü-
letünknek ajánlotta fel, és ezzel hozzá-
járult mûködésünkhöz! Kérjük, hogy
idén is legyen segítségünkre!

Adószámunk: 18491074-1-07.

A kedvezményezett neve:
„SÁRRÉTI ÍJÁSZ CLUB” Egyesület

SÁRBOGÁRD.

Gilicze László
a sárbogárdi íjászok képviseletében

Kérjük, ha tehetik, adójuk 1 %-ával tá-
mogassák a Simontornyai Kézilabda
Klubot!

Adószám: 18224245-1-17
A befolyt összeget utánpótlás-nevelés-
re fordítjuk.

Számlaszámunk: OTP Bank Zrt.
11746098-20031426

Köszönjük bizalmukat!
Tisztelettel:

Lampert Csaba ügyvezetõ elnök

ADÓ 1 %
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Rezsicsökkentés – következõ lépcsõ
A rezsicsökkentés következõ lépcsõfokairól tartott tájékoztatót a
média képviselõinek, majd a rezsicsökkentést támogatóknak
Bánki Erik, a Fidesz európai parlamenti képviselõje:
– Ezekben a hetekben az ország több mint 110 pontján tartanak a
kormány tagjai, európai uniós képviselõk rezsicsökkentõ-fóru-
mokat, ahol az eddigi eredményeket vesszük lajstromba. Meg kell
védeni ezt a magyar társadalom számára rendkívül eredményes
intézményt, hiszen a harmadik rezsicsökkentõ lépéssorozat is
megindult a törvényjavaslat parlamenti vitájával. Itthon a balol-
dali ellenzéki pártok vezetõi, a Gyurcsány-koalíció meghatározó
vezetõi mindannyian elutasítják, elhibázott döntésnek tartják a
rezsicsökkentést. Bajnai viccnek nevezte, Mesterházy kampány-
fogásnak, Gyurcsány pedig õrültségnek. Mindhárman azon az ál-

lásponton vannak, hogy ezt meg kell szüntetni. Európai uniós
szinten is támadnak bennünket. Oettinger biztos úr, aki az ener-
giapolitikáért is felel, felvetette, hogy azokban az országokban
(szám szerint 17 ilyen ország van az Európai Unió tagjai között),
ahol van központi árszabályozási jogkör, azt meg kell szüntetni.
Ez azért is érdekes, mert vannak olyan európai uniós jogszabály-
ok, amelyek kifejezetten a fogyasztóvédelem terén arra ösztönzik
az uniós tagországok vezetését, hogy minél több olyan lépést te-
gyenek meg például a közszolgáltatások terén, amelyek a szolgál-
tatási díjak csökkenéséhez vezetnek, és ezáltal a lakosság fizetési
kötelezettségeit csökkentik, illetve a szolgáltatás színvonalát
emelik. Korábban a bankadónál, a különadóknál is éles támadás-
sorozat indult Magyarország ellen, nem kifejezetten az intézke-
dések kapcsán, hanem emberi jogi kérdéseket vettek elõ, amelyek
közül egy sem volt igaz, ez mára bebizonyosodott. A nagyvállalat-
ok, a pénzügyi szektor, melyeket érzékenyen érintettek a külön-
adók, megpróbáltak utónyomást gyakorolni. Most ugyanez a
helyzet: a nagy szolgáltatók találták meg az Európai Bizottságot
az ipari lobbival, aminek a következménye lehet Oettinger biztos
javaslata. Tekintettel arra, hogy május végén európai parlamenti
választások lesznek, az Európai Bizottság mandátuma pedig az
õsszel lejár, nem gondolom, hogy Oettinger fél év alatt érdemben
lépést tudna tenni ezen a területen. Ez inkább egy politikai
üzenet, ami az uniós tagországok kampánytémája lehet.
Számos eredményt ért el a kormány az elmúlt idõszakban, ame-
lyek a társadalom szempontjából rendkívüli jelentõséggel bírnak.
Az egyik legfontosabb a rezsicsökkentés, amelynek eddigi lépései
révén 240 milliárd Ft maradt a magyar lakosságnál. Ha ehhez hoz-
zászámoljuk az adórendszer átalakítását, az egykulcsos adót, a
családi adókedvezmény rendszerét illetve a gyed extrát, az még
további több mint 600 milliárd forintnyi megtakarítást jelent a la-
kosság számára. Tehát összesen 800 milliárd Ft marad a magyar
lakosságnál éves szinten, ami óriási eredmény, különösen válság
idején, amikor más országoknál adónövelés van, fizetés- és nyug-
díjcsökkenés, a rezsi árának emelkedése. A jó példa ragadós, hi-
szen Lengyelország tavaly júniusban az energiaárak csökkentésé-
vel megkezdte a rezsicsökkentés folyamatát, a német kormány
pedig fontolgatja. A baloldal is érzékeny erre a témára más orszá-
gokban. Magyarországon a rezsicsökkentés megkezdése elõtt az
egyik legmagasabb volt a rezsi fajlagos költsége. Minden 5. család

számára a megélhetési költségek 40 %-át tették ki a rezsiköltsé-
gek, ami elfogadhatatlan. A két rezsicsökkentõ lépés után
fölkapaszkodtunk az európai középmezõnybe. A választások
után megvizsgáljuk, hogyan lehet ezt a folyamatot továbbvinni.
A kormány a közszolgáltatói szektor állami kézbe való visszavé-
telében is gondolkodik. A rezsiküzdelem alapja az az elhibázott
privatizáció, ami a Horn-kormány idején történt 1994 és 1997 kö-
zött, amikor a magyar állami vagyon részét képezõ szolgáltatókat
privatizálták a privatizációban résztvevõk számára kedvezõ felté-
telekkel. Ennek az lett a következménye, hogy a privatizációtól a
mai napig kb. 1.000 milliárd forintnyi extra hasznot vittek el a szol-
gáltatók a piacról; ennyit kellett kifizetnie a magyar társadalom-
nak. Az elsõ és második rezsicsökkentési lépés nem érintette a
közszolgáltatók profitját, belsõ átszervezésekkel ki tudták gazdál-
kodni. A harmadik lépcsõ érintheti a hasznukat, de gondolom,
vannak korábbi tartalékaik. A kormány gáláns ajánlatot tett: ab-
ban az esetben, ha õk ezt az árbevétel-csökkenést hosszú távon
nem szeretnék elszenvedni, akkor a kormány hajlandó arra
(ahogy korábban az E.ON esetében megtörtént), hogy átvegye,
megvásárolja ezeket a szolgáltatókat. Szintén a parlament elõtt
fekszik a közszolgáltatók nonprofit gazdasági társasággá történõ
átalakítása. Tûrhetetlen, hogy egy olyan szektorban, ahol gyakor-
latilag nincs piaci verseny, hiszen a szolgáltatók monopolhelyzet-
ben vannak, abban az idõszakban is emelkedtek a rezsiárak Ma-
gyarországon, amikor az európai tõzsdéken csökkent a villamos
áram ára. 500 millió Ft-ig terjedõ bírsággal sújthatók azok a
szolgáltatók, amelyek nem a törvény szellemében járnak el, és
bármilyen módon megkárosítják a fogyasztókat.
Egyedülálló Európában, hogy 2,5 millió ember, a választópolgár-
ok több mint egyharmada támogatta aláírásával azt a kezdemé-
nyezést, amelyet a kormány a rezsicsökkentés eredményeinek
megvédésére indított. Nekik köszönjük az eddigi együttmûkö-
dést. A mai fórumra õket hívtuk, és õket biztatjuk arra, hogy tá-
mogassák, hogy a mostani kormány folytathassa a munkáját, és
meg tudjuk védeni az eddigi eredményeket.
Hargitai–Kiss Virág: – A környékben sokszor elhangzik, hogy a sze-
gényebbek rosszul járnak a rezsicsökkentéssel, a gazdagabbak pedig
jobban, mivel nagyobb a fizetésük. Nyilván százalékos arányban tel-
jesen rendben van a dolog, de szeretném, ha reagálna az embereknek
erre a felvetésére.
Bánki Erik: – Ez a kérdés az egykulcsos adónál is elõkerült, hogy a
gazdagok miért nem fizetnek még többet. Én azt gondolom, hogy
aki tehetõsebb, az nagyobb házban lakik, ezért nagyobb költségei
vannak a megélhetésének. A rezsicsökkentésbõl százalékosan
mindenkit ugyanolyan szinten érint a dolog. Ha elkezdünk külön-
bözõ szinteket beállítani a rezsicsökkentésen belül, azzal egy
újabb társadalmi feszültséget gerjesztünk. Azt gondoljuk, az a
tisztességes, ha egységesen csökkentünk. Ez nemcsak a lakossá-
got érinti, hanem a termelõipart is. A rezsicsökkentés következté-
ben a versenyképesség is nõni fog, és új munkahelyek fognak ke-
letkezni, amelynek a magyar költségvetés szempontjából pozitív
hatásai lesznek. Nyugdíjas édesanyám (aki egyedül él egy 65
m2-es lakásban) megtakarítása több mint 65.000 Ft egy évben. Ez
egy kétgyermekes család esetében eléri a 150.000 Ft-ot, egy
nagycsalád esetében a 250.000 Ft-ot. Szerintem ez nagy segítség a
családoknak.
Varga Gábor: – A vidékieket érinti, hogy a rezsicsökkentés kedve-
zõen hat a tûzifa árára is, ugyanakkor a kormány soha nem látott
módon próbál segíteni a szegényeken. A körzetünkben kevés
olyan önkormányzat volt, mely ne pályázott volna a Belügymi-
nisztérium szociális tûzifapályázatán. Az állami tulajdonban lévõ
erdészetek, vadgazdálkodások jelentõs bevételt jelentettek a
2013-as évben a költségvetésnek. Ebbõl próbáltunk visszajuttatni
szociálisan több milliárd Ft-ot, amelyet a Belügyminisztériumon
keresztül a kormány a szociálisan rászorultaknak juttatott. A saját
falumban 182 családnak osztottunk több mázsa tûzifát.

Hargitai–Kiss Virág
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A „Magyar Csapat”
megvédi a

rezsicsökkentést
Zsúfolásig megtelt február 7-én a polgármesteri hi-
vatal díszterme. A választókerületbõl jöttek el Or-
bán Viktor és Varga Gábor személyes meghívásra
sokan, akik támogatják a kormány tevékenységét, és
a választásokon munkájukkal is segíteni szeretnék az
elmúlt négy évben kormányzó Fidesz–MPSZ-t.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ köszöntötte az
egybegyûlteket, majd átadta a szót Bánki Erik képvi-
selõtársának, aki Varga Gábort már úgy mutatta be,
mint választási körzetünkben a most következõ cik-
lusban a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség ország-
gyûlési képviselõ-jelöltjét.
Bánki Erik vetített képes elõadásában felvázolta
azokat az eredményeket, amelyeket a kormány az el-
múlt négy évben elért. A hallgatóság egyetértett az-
zal, hogy jó az országnak és az embereknek az a poli-
tika, amely elõtérbe helyezi a gyermekvállalást, amit
segítenek az egykulcsos adóval, a gyermekek utáni
adó- és járulékkedvezményekkel, a gyed extrával.
Egyetértettek azzal, hogy ne a multik, a bankok, az
energiaszolgáltatók érdeke diktálja a szolgáltatások
árait Magyarországon. Míg a korábbi kormányok
alatt hiába mondta Lendvai Ildikó „lassan”, hogy
nem lesz gázáremelés, 15-ször emelték az energia-
árakat, s lettek nálunk ezek Európában a legmaga-
sabbak.
Négy év alatt a csõd szélérõl sikerült visszahozni a
magyar gazdaságot, megszûnt az unióba való belépé-
sünk óta ellenünk folyó, a magas hiány miatti kötele-
zettségszegési eljárás, tartós növekedési pályára állt
a gazdaság, csökkent a munkanélküliség, az infláció,
s a bérek és nyugdíjak vásárlóereje jelentõsen javult.
Dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere hozzá-
szólásában az elmúlt négy év eredményeként kiemel-
te, hogy a város kikerült a tartós adósságspirálból,
biztonságos a költségvetés helyzete, mûködnek az
intézmények. Nagy jelentõségû a közmunkaprog-
ram, mert segély helyett hasznos közmunkával ér-
demlik ki az erre rászorulók a munkabért. Említést
tett arról, hogy a közbiztonság területén van még ja-
vítanivaló. Erre utalnak a legutóbbi idõkben közfel-
háborodást okozó bûncselekmények is.
A fórumra eljött Varga Gábor több képviselõtársa,
például Bicskérõl, valamint a Fejér Megyei Közgyû-
lés elnöke, akik jelenlétükkel is támogatták képvise-
lõtársukat, s együtt felmutatták, hogy egy összefor-
rott közösség, a következõ négy évre is hivatástudat-
tal elkötelezett csapat indul neki a választási küzde-
lemnek, olyanok, akik elszántak, hogy megvédjék
azokat az eredményeket és értékeket, amelyek az
elmúlt négy évben megszülettek.
A megjelenteket arra kérték, segítsenek abban, hogy
minél többen ott legyenek majd április 8-án a válasz-
tási urnáknál.

Hargitai Lajos

Húsz éve a hit és a
lélek szolgálatában
Idén ünnepli újbóli létrehozásának 20. évfordulóját a HM Tábori Lelkészi
Szolgálat. Ebbõl az alkalomból Berta Tibor ezredessel, a Katolikus Tábori
Püspökség (KTP) általános helynökével, Jákob János dandártábornokkal, a
Protestáns Tábori Püspökség püspökével és Köves Slomóval, a Tábori
Rabbinátus tábori fõrabbijával készített interjút ajánljuk Olvasóink figyel-
mébe.
Berta Tibor ezredes elmond-
ta, hogy az elmúlt húsz év
munkát és tanulást, megannyi
változást és fiatal tábori lelké-
szeket hozott. Húsz év alatt a
püspökség személyi állomá-
nya szinte teljesen kicserélõ-
dött, az 1994-es „kezdõ csa-
patból” már csak õ van a szol-
gálatban. Az új személyekkel
persze új és nagyszerû ötletek
is érkeztek. Az ezredes hozzá-
tette: „Megpróbáljuk megta-
lálni azokat a súlypontokat,
ahol az alaptevékenységekbõl
fakadó feladataink által be-
léphetünk a honvédség rend-
szerébe. Több olyan progra-
mot szervezünk, amivel a ka-
tonákat és családtagjaikat sze-
retnénk segíteni. Ilyen példá-
ul a Zalavári Környezet- és Természetvédelmi Tábor, a versmondóverseny és
a házasság- és családerõsítõ hétvége is.”
Az évforduló alkalmából a Katolikus Tábori Püspökség több programmal ké-
szül, melynek elsõ állomása: február 19-én Budapesten a Mátyás-templomban
a protestáns és a katolikus szolgálati ág közösen emlékezik az elmúlt húsz esz-
tendõrõl egy ünnepélyes egyházzenei DVD-bemutatóval. Emellett a tábori
lelkészek külszolgálatáról az országban több helyen vándorkiállítást rendez-
nek közösen a Protestáns Tábori Püspökséggel.
A protestáns tábori püspök, Jákob János dandártábornok három szóval foglal-
ta össze az elmúlt húsz évet: „Öröm, hálaadás és köszönet”. A dandártábornok
kifejtette: „Köszönetet kell mondani azoknak, akik részt vettek a szolgálatok
újraindításában. Hálát kell adni a Mennyei Atyának, aki áldását adta a tábori
lelkészek munkájához, és nagy örömünkre szolgál az eltelt húsz esztendõ,
amely bebizonyította, hogy fontos szerepet tölt be a honvédség munkájának
támogatásában a lelkészi szolgálat.”
A tábori püspök az elmúlt húsz évre visszatekintve elmondta: „Határozott fel-
adatok, célkitûzések mentén indult el a szolgálat, de évek kellettek ahhoz,
hogy a rendszerbe illesztve megtalálja a maga helyét a protestáns tábori szol-
gálat.” Jákob János kihangsúlyozta, hogy a kilencvenes évek közepén a misszi-
ós küldetések erõsen befolyásolták a tábori lelkészet alakulását.
Köves Slomó, a honvédség tábori fõrabbija elmondta, hogy az elmúlt húsz év-
ben maga az a tény volt a legfontosabb, hogy létrejött a tábori lelkészi szolgá-
lat, és azon belül a tábori rabbinátus. „Elsõdleges feladatnak tartjuk a honvéd-
ség kötelékén belül lévõ zsidó vallású, zsidó származású katonák és kollégák
lelki gondozását” – mondta. A fõrabbi kifejtette: az elsõ tíz évben a munka
nagy része arra koncentrálódott, hogy a zsidó származású sorkatonákat bevon-
ják a közösségi életbe. „Továbbá kezdeményeztük, az elsõ világháborús hõsi
parcella felújítását a Kozma utcai izraelita temetõben, valamint a nemrégiben
kiadott Magyar hadviselt zsidók aranyalbumával is azt a történelmi örökséget
szeretnénk jelképezni, hogy az elsõ világháború volt az elsõ olyan hadi ese-
mény, amelyben magyarországi zsidók is egyenrangúan részt vehettek.”
A húszéves emlékünnep mellett idén van a holokauszt hetvenedik, valamint az
elsõ világháború kitörésének századik évfordulója is, ezért számos kiállítással,
könyvkiadással, konferenciákkal és más egyéb programokkal készül a Tábori
Rabbinátus.

Forrás: www.taborilelkesz.hu
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Hamis rakodógép
2014. február 3-án Sárosdon a járõrök in-
tézkedés alá vontak egy férfit, aki egy rako-
dógépet vezetett. Az igazoltatás során
megállapították, hogy a férfi által átadott
forgalmi engedélyt és a jármûvön található
rendszámot nem az általa vezetett gépjár-
mûre állították ki. A rendõrök az 59 éves
férfit a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon
tanúként kihallgatták, valamint a cég veze-
tõjét, akinek az utasítására áthelyezték a
rendszámot, gyanúsítottként hallgatták ki
egyedi azonosító jel meghamisításának el-
követésének megalapozott gyanúja miatt.

Viszonteladó
2014. február 3-án az egyik sárbogárdi üz-
let tulajdonosa feljelentést tett, miszerint
egyik dolgozója a raktárukból kilopott új
termékeket olcsón kínálja eladásra,
mellyel 550.000 forint kárt okozott cégé-
nek. A büntetõeljárás során több tanút is
kihallgattak a nyomozók, majd a 21 éves
elkövetõt gyanúsítottként hallgatták ki na-
gyobb értékre elkövetett lopás elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt. A gyanú-
sított a bûncselekmény elkövetését elis-
merte.

Verekedõs diáklány
2014. február 7-én egy 13 éves lány felje-
lentést tett egyik volt iskolatársa ellen. A
lány elmondta, hogy a tanítást követõen õ
a barátaival sétált az utcán, majd jött az
egyik volt iskolatársa, aki elkezdett nekik
kiabálni, utánuk ment, megtépte az õ és a

barátnõje haját, és lerántotta a földre, va-
lamint folyamatosan trágár szavakat kia-
bált nekik. Az ügyben a 13 éves lány törvé-
nyes képviselõjének jelenlétében gyanúsí-
tottként került kihallgatásra garázdaság
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att.

Kábszerre leltek
2014. február 10-én a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányság nyomozói házkutatást hajtot-
tak végre egy sárkeresztúri házban, ahol
kábítószer-gyanús anyagot foglaltak le. A
helyszínrõl öt fõ állítottak elõ a rendõrka-
pitányságra, ahol a vizelet-gyorsteszt pozi-
tív eredményt mutatott. Az ügyet toxiko-
lógus és vegyész szakértõ bevonásával vizs-
gálja a hatóság.

Baleset
2014. február 8-án 7 óra 10 perckor súlyos,
életveszélyes sérüléssel járó baleset tör-
tént Sárbogárdon az Ady Endre úton (63.
sz. út). Egy hölgy közlekedett kerékpárral
a város központja irányába, a menetiránya
szerinti bal oldali gyalogos járdán, az esõre
tekintettel egyik kezében kinyitott eser-
nyõt tartva. Majd az Ady Endre út 218.
szám elõtt, egy kapubejáró hídon át, elõze-
tes jelzés nélkül keresztben az úttestre haj-
tott. A kerékpárossal azonos irányba, az
úttest menetirány szerinti jobb oldali for-
galmi sávjában közlekedõ gépjármû veze-
tõje, amikor észlelte a kerékpáros úttestre
haladását, hangjelzést adott, fékezett, de
jármûve elejével a kerékpárost elütötte.
A baleset kapcsán felhívjuk a közlekedõk
figyelmét a megváltozott út-, látási-, és
idõjárási viszonyokra! Külön felhívjuk a
kerékpárosok figyelmét arra, hogy a hatá-
lyos KRESZ szerint: „A kerékpárosnak a
kerékpárról le kell szállnia, és azt tolva – a
gyalogosok közlekedésére vonatkozó sza-
bályok szerint – kell az úttesten áthalad-
nia.” Kérjük továbbá a kerékpárosokat,

hogy fokozottan figyeljenek oda a Sárbo-
gárd fõutcáján történõ közlekedésre! A
63. számú fõútvonal a település forgalmán
felül jelentõs átmenõforgalmat is bonyolít,
mely fokozott közlekedésbiztonsági koc-
kázatot hordoz magában. A gyalogosok és
a kerékpárosok védtelenek a jármûvekkel
szemben, amennyiben baleset részeseivé
válnak, nagy gyakorisággal szenvednek sú-
lyos sérüléseket. Az esõs idõben javasoljuk
esernyõ használata helyett – mely leköti a
kerékpáros egyik kezét és részben a figyel-
mét is – esõkabát, vagy más vízhatlan ruhá-
zat viselését.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK
HÍREK

10 napon belül bíróság elé
állhat gázpalacklopásért

Már a bûncselekmény elkövetésének esté-
jén elfogták a gyanúsítottat a sárbogárdi
rendõrök.
K. István ellen lopás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytatott
büntetõeljárást a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság.
Vajtáról érkezett bejelentés a rendõrségre
2014. január 26-án betörésrõl. Az intézke-
dõ járõrök a helyszínen megállapították,
hogy egy ismeretlen személy ajtót befeszít-
ve gázpalackot tulajdonított el az ingatlan-
ból. A környéken végzett adatgyûjtés és ta-
núkutatás eredményeképpen még aznap
beazonosították a rendõrök a terheltet,
akit elõállítottak és gyanúsítottként hall-
gattak ki a kapitányságon. A nyomozók az
eltulajdonított gázpalackot is lefoglalták,
majd visszaadták a tulajdonosának.
K. István kihallgatása során elismerte a
bûncselekmény elkövetését, így a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányság vizsgálati osztá-
lya ügyében bíróság elé állítást kezdemé-
nyezett.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

LEVÁGTUK
A DISZNÓT!

A borbarátok köre az idén is vágott disznót. Most Bognár Józsi
házánál került sor a nagy mûveletre. A szép nagy jószág Reischl
Sámuelék nevelése.
Korán reggel vették vérét az állatnak. Ebbõl a vérbõl készült reg-
gelire a hagymás sült vér. Mellé Bognárék lángost kínáltak. Per-
sze, nem maradhatott el a reggeli pálinka sem. Pörzsölés közben
került kóstoló a sült bõrkébõl is annak, aki ezt a csemegét szereti.
Amikor már feketére pörkölték a disznót, beleírták a hátába a
borbarátok nevét, s így készült az eseményrõl közös fotó.
A bontásnál abalébe került a hurkának való, és elkészült a papri-
kás kövesztett szalonna. A sonkákat fölfüstölik a kolbásszal
együtt. Zacskókba került a közelgõ bál vacsorájához a hús. Jutott
azért a javából friss pecsenyének is, ami akkorra sült ki, amikorra
Bognár Józsi vezényletével a kolbásztöltés befejezõdött.
Ez a disznó nem volt nagyon kövér. A zsírját azért kisütötték. Jövõ
évig elfogy az is a közös összejöveteleken. Amikor már nincs más,

a zsíros kenyér hagymával királyi étel. A disznósajt legelébb fogy
majd el, no, meg a véres- és kásáshurka. A kolbászból is tettek
félre próbasütésre.
Mire a hurkatöltésre került a sor, már erõsen megfogyatkozott a
reggel még igen népes csapat. Sötétedésre azért minden befejezõ-
dött, az edényeket is elmosták, s jöhet már a szombati bál, ahol
majd nemcsak a disznó nótáját húzzák el.
Errõl majd jövõ héten számolok be az újságban.

Hargitai Lajos
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CECEI SULIBÖRZE
Szitakötõképzés

Immár negyedik éve vesz részt iskolánk a Szitakötõ programban,
melynek célkitûzése a szellemi és erkölcsi értékek gondozása és a
veszélyeztetett természeti értékek megismertetése, megóvása.
Ennek keretében a programba bevont iskolák ingyen kapják az
értékes, negyedévente megjelenõ színes lapot, amit diákjaikkal
feldolgozhatnak. A pedagógusok a cikkek, versek, képzõmûvé-
szeti alkotások feldolgozásához nagy segítséget kapnak az online
felületen, de õk maguk is alkotó résztvevõi a tudásmegosztásnak.

A program részeként a folyóirat szerzõi a résztvevõ iskolákban a
tanulóknak játékos foglalkozást tartanak az aktuális folyóirat cik-
kei alapján. Idén az 5. évfolyamosok vettek részt az érdekes, új is-
mereteket is tartalmazó, 60 perces foglalkozáson, amit a Szitakö-
tõ program szervezõje, Horgas Judit vezetett. Mivel az újság jelen
száma a közösségrõl szól, a témák között szerepeltek a közösség-
ben élõ állatok és növények, az arany, mint a nemesfémek királya,
és nagyon izgalmas feladatnak bizonyult a nyelvújítás kori elneve-
zések párosítása a ma használatosakkal. A foglalkozás érdekessé-
ge, hogy szülõk is részt vehettek rajta.

A gyermekfoglalkozást a pedagógusok 90 perces továbbképzése
követte. Itt nemcsak a cecei pedagógusok vettek részt, hanem
alsószentiváni, sárbogárdi és sárszentmiklósi kollégák is megtisz-
teltek bennünket a jelenlétükkel. Ebben a másfél órában már sok-
kal komolyabb témák kerültek elõ: az egyén felelõssége a közös-
ség felé, a médiatudatosság, az együttmûködés fontossága. Mind-
ezt könnyed, élvezetes stílusban és az iskolai osztályokban is jól
használható közösségi játékok segítségével sikerült megvalósíta-
ni.
Állíthatjuk, hogy mindenki számára nagyon hasznos volt ez a né-
hány óra, segítséget nyújtott abban, hogyan lehet még színesebbé
tenni az információáramlást, az együtt gondolkodást a közösség
számára.
Köszönet mindazoknak, akik részt vettek ebben az érdekes folya-
matban!

Ráczné Pincési Julianna programfelelõs

Farsang, tánc, táncház

Iskolánk „Téltemetõ, vígságszerzõ” címû, három hetet meghala-
dó projektjének kellemes eseménye volt az elsõ osztályosok szá-
mára megrendezett TÁNCHÁZ, melyre a Szedtevette zenekar
közremûködésével került sor. A foglalkozás egy kapus–fogó já-
tékkal kezdõdött, mely felkeltette a gyerekek érdeklõdését a zene
iránt és ráhangolta õket a többi játékos tevékenységre. A játékot
daltanulás, további vidám játékok és táncolás követte. A táncok
során a fiúk és lányok egyaránt jókedvûen és felszabadultan éne-
kelték a most megismert népdalokat. A gyerekek végig nagyon
élvezték az élõ népzenével kísért, sokféle és változatos mozgásos
tevékenységet, és az együtt töltött idõt.

Köszönjük, hogy lehetõséget teremtettek számunkra, hogy far-
sang idõszakában ilyen vigasságban legyen részünk!

Szepesiné Palatinus Pálma tanító
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Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal fel-
tesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy tele-
fonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet.
Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a legfontosabb
közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova fordul-
junk...?

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

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

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügy-
félszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

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

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

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

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

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

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

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

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

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

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:

Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

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

Ön tesz ellene?
RÁK – hátborzongató kifejezés. Az egyik legrettegettebb betegség. Sokan
úgy vélik, diagnózisa egyenlõ a halállal. Pedig az idejében felfedezett esetek
túlnyomó többségükben gyógyíthatóak.
2014. január 18-a és 25-e között az európai méhnyakrák-megelõzési hét
programjai zajlottak országszerte. Minden év február 4-e rákellenes világ-
nap, április 10-e pedig nemzeti rákellenes nap. Ezeknek a napoknak a célja,
hogy minél szélesebb körben felhívják az emberek figyelmét a rák elleni
küzdelem fontosságára, és a személyes felelõsségre.
Hazánkban a rák a második vezetõ halálok a szív- és érrendszeri betegsé-
gek után. Közel 70.000 új rákos megbetegedést fedeznek fel évente, és
több mint 30.000 haláleset következik be miatta. Férfiaknál a tüdõt és a
vastagbelet érinti elsõsorban, nõknél a mellrák a leggyakoribb.
Normál esetben a szervezet szigorúan szabályozza az új sejtek keletkezé-
sét, és ha mégis keletkeznek kóros sejtek, ezeket a szervezet védeke-
zõ-mechanizmusa eltávolítja. Ha ebbe a szabályozásba hiba csúszik, korlát-
lan sejtszaporodás kezdõdik, és kialakul a daganat. Egy részük jóindulatú,
ritkán (elhelyezkedése kapcsán) veszélyezteti az életet, jól elkülönül a kör-
nyezetétõl, könnyen eltávolítható. Rákról akkor beszélünk, ha ez a sejtsza-
porodás ellenõrizhetetlenné, fékevesztetté válik, kezdetben csak a környe-
zõ szerveket, szöveteket károsítja, késõbb a véráram és a nyirokkeringés
útján távoli szervekbe is eljut. Kiváltó oka lehet örökletes, idült gyulladás, a
testbe kerülõ méreganyagok, dohányzás, öregedési folyamatok.
A kezdeti szakaszban célzott kereséssel (szûrõvizsgálattal) a betegség bi-
zonyos jelei már észlelhetõk. A beteg számára érzékelhetõ panaszok, tüne-
tek csak a betegség késõbbi fázisában jelentkeznek.
Bár már nagyon sok tényezõ ismert, amirõl a szakemberek gyanítják, hogy
rákkeltõ, de ezek kiiktatására nincs mindig mód. Kialakulását teljes egészé-
ben megelõzni még nem tudjuk, de az emberek életmódjuk, környezetük tu-
datos befolyásolásával sokat tehetnek egészségük védelmében. Erõsen
csökkenthetik a rák esélyét azzal, ha nem dohányoznak, kisebb zsírtartalmú
ételt esznek, teljes értékû gabonát és több zöldséget, gyümölcsöt fogyasz-
tanak, nem híznak el, rendszeresen mozognak, védekeznek a nap káros su-
garai ellen, és lelkük egészségére is figyelnek. Kockázati tényezõk fennállá-
sa esetén különösen fontos ezek betartása, a rizikófaktorok kerülése.
A méhnyakrák megelõzése érdekében védõoltás is igénybe vehetõ.
Nem vagyunk tehetetlenek a rákkal szemben, sokat tehetünk a megelõzés
érdekében. Az ön-ellenõrzés, testünk megismerése, a daganatos beteg-
ségre utaló jelek ismerete, szûrõvizsgálatok igénybevétele pedig segít,
hogy baj esetén az idõben elkezdett gyógykezeléssel nagyobb esélyt ad-
junk a gyógyulásnak.
„A rák legyõzése nem csak orvosi feladat!
Gyõzhet felette, ha törõdik saját maga és hozzátartozói egészségével!”
(Dr. Cornides Ágnes „Ami rajtunk múlik”c. könyve nyomán)

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete

Az Európai Közösség Rákellenes
10 parancsolata

– Ne dohányozzon!
– Alkoholos italokat csak mértékkel fogyasszon!
– Óvakodjon a túlzott napozástól!
– Rákkeltõ anyagokra vonatkozóan tartsa be az egészségvédelmi

elõírásokat!
– Egyen sok friss gyümölcsöt, zöldségfélét!
– Óvakodjon az elhízástól!
– Forduljon orvoshoz, ha testén csomót tapint, ha régi anyajegye

megváltozott, vagy rendellenes vérzést tapasztal!
– Forduljon orvoshoz, ha állandóan köhög, vagy rekedt, bélmûködési szo-
kásai megváltoztak, vagy váratlan testsúlyvesztés történt!
– Rendszeresen járjon méhnyakszûrésre!
– Végezzen rendszeresen emlõönvizsgálatot, és ha hívják, menjen el a
mammográfiás vizsgálatra!
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2014. február 14-én (pénteken) 9 órakor

ülést tart.

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

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl,
intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gya-
korlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
3. A Fejér Megyei 5. számú Országgyûlési Egyéni Válasz-
tókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.
4. Sportegyesületek beszámolója 2013. évi mûködésükrõl,
személyi és tárgyi feltételeikrõl, az önkormányzat által biz-
tosított támogatás felhasználásáról.
5. Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenn-
tartási költségeirõl.
6. Pályázat benyújtása a Sárbogárdi Zengõ Óvoda energe-
tikai korszerûsítésére, felújítására.
7. Térfigyelõ kamerarendszer telepítése.
8. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot ke-
letkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követõ három évre várható összegének
meghatározása.
9. Sárbogárd Város Önkormányzata 2014. évi költségveté-
si rendeletének elfogadása.
10. Az önkormányzat adósságátvállalásában való részvé-
telhez szükséges nyilatkozat.
11. A piacok és vásárok tartásának rendjérõl szóló 21/2009.
(VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
12. Az óvodákba történõ jelentkezés módjának és a
2014/2015-ös nevelési év beiratkozási idõszakának
meghatározása.
13. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda éves nyitvatartási rendjé-
nek megállapítása.
14. A Szélessávú Közmû Kiépítése Társulás vagyonfelosz-
tása.
15. Döntés a víziközmûvek üzemeltetéséért fizetett 2013.
évi bérleti díj felhasználásáról.
16. A FEJÉRVÍZ Zrt. gördülõ fejlesztési tervének elfoga-
dása.
17. Közbeszerzési szabályzat módosítása.
18. Várpalota város polgármestere kezdeményezésre a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás megszûnésével kapcsolatos állásfoglalás.
19. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezé-
se.
20. Tájékoztatás a képviselõ-testület részérõl Intézményi
Tanácsba delegált személyrõl.
21. Döntés a víziközmûvek 2014. évi bérleti díjénak terhére
megvalósítandó felújításokról.
22. Döntés a távhõszolgáltatással kapcsolatos 2014. évi
bérleti díj felhasználásáról.
23. A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett
programjának elfogadása.
24. Bejelentések.
24/1. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testület-
ének 2013. december 13-ai és 2014. január 17-ei ülésén el-
hangzott bejelentésekre válasz a mûszaki osztály részérõl.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

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 költségvetésrõl és felada-
tokról.
Elõadó: polgármester.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Forduljon az Egyenlõ Bánásmód
Hatóság ügyfélszolgálatához, ha

neme, faji hovatartozása, bõrszíne, nemzetisége, nemzetiségi, vagy etnikai ki-
sebbséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallá-
si, vagy világmeggyõzõdése, politikai, vagy más véleménye, anyanyelve, csalá-
di állapota, anyasága, vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása,
vagyoni helyzete, vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés
éri.
Ott vagyunk a közelében!
Keresse fel dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlõ bánásmód referens ügyfélfo-
gadását
2014. március 26-án (szerdán) 12.00 és 16.00 óra között Sárbogárd város
polgármesteri hivatala épületében (kis tanácskozó terem, 7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.).
Egyenlõ bánásmód – mindenkit megillet! TÁMOP-5.5.5/08/1
A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági
munka erõsítése.

Egyenlõ Bánásmód Hatóság, 1024 Budapest, Margit krt. 85.,
www.egyenlobanasmod.hu/tamop

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom Sárbogárd település egészének lakosságát, hogy a Központi Sta-
tisztikai Hivatal Veszprémi Fõosztálya Sárbogárd településen a KSH elnöke által
2014. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adat-
felvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program (OSAP) szerinti neve és
nyilvántartási száma:
„Munkaerõ-felmérés és kiegészítõ felvételei, OSAP1539”
„A lakosság utazási szokásai, OSAP 1942”
Az összeírási munkát igazolvánnyal ellátott kérdezõk végzik. A mintavétel repre-
zentatív, vagyis a címek kijelölését véletlenszerû kiválasztással hajtjuk végre.
Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt a Dunamenti Regionális Népfõiskola Közhasznú
Egyesület – Szent Angéla Szolgáltató Központ tájékoztatójára, melyet 2014.
február 26-án, szerdán, 16.30 órai kezdettel rendezünk Sárbogárd Város Ön-
kormányzata polgármesteri hivatalának dísztermében.

A Szent Angéla Szolgáltató Központ célja a megváltozott munkaképességû, fog-
lalkozási rehabilitációban részesülõ, hátrányos helyzetû, fogyatékkal élõ szemé-
lyek munkaerõ-piaci integrációjának elõsegítése, javítása tanácsadásokkal,
munkaerõ-piaci szolgáltatások biztosításával. A tájékoztatón szó lesz a követke-
zõkrõl: a Szent Angéla Szolgáltató Központ bemutatása, munkaerõ-piaci szolgál-
tatásaink és tanácsadásaink, munkaerõ-piaci lehetõségek megváltozott mun-
kaképességû személyek számára.

További információ: Pál Margaréta 06 (25) 743 875,
szentangela@gmail.com.
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Az ima aktuális
Évszázadok imádságoskönyvei címmel nyílt kiállítás a Biblia
Múzeumban január 28-án, az ökumenikus imahét végén. A szá-
mos különleges kiadást felvonultató tárlatról Kovácsné Páz-
mándi Ágnest, a Ráday Gyûjtemény munkatársát kérdeztük.

– A Ráday Gyûjtemény gazdag anyagából nyitottak imakönyv-ki-
állítást. Milyen kötetekkel találkozhatnak itt az érdeklõdõk?
– Idõrendben Pázmány Péter 1606-ban kiadott imakönyvétõl egy
2012-es keletû székelyudvarhelyi unitárius imádságoskönyvig vá-
logattunk a kötetekbõl – ez utóbbi teljesen új kiadvány, én is a ki-
állítás megnyitója elõtti nap szereztem be. Témájukat tekintve az
elsõ és második világháborús katonai imakönyvektõl a gyer-
mek-imakönyveken át a különbözõ felekezetek vezérfonalaiig
számos kiadványt mutatunk be, köztük olyan ritkaságokat is, mint
az ohiói emigrációban kiadott imádságoskönyvet Szeleczky Zita
színésznõ hagyatékából, amit a Ráday Gyûjtemény gondoz. Az itt
kitett darabok mindegyike olyan, amely bizonnyal megrendíti azt,
aki kézbe veszi.
– Mi a kiállítás célja?
– Azt szeretnénk bemutatni, hogy az imádság, az imádkozó ember
nemcsak az elmúlt századok jelensége, hanem ma is nagy szükség
van rájuk. Ezek a könyvek egyrészt imádkozó emberek lelkébe,
életébe engednek betekinteni, megmutatnak korokat és nehézsé-
geket. Másrészt, ha valaki nem találja a szavakat fájdalma, gyásza
kibeszéléséhez, ezekkel a kis könyvekkel bevonulhat a belsõ szo-
bájába, és leborulhat vele Isten elé.
– Olyannyira nem múlt századi jelenség az imádság, hogy egy Face-
book-idézet olvasható a kiállítás mottójaként: „Az imádság az egyet-
len hívás, amelyet egyetlen kormány sem hallgat le.”
– Megindított ez az idézet, mert hónapok óta a lehallgatási botrá-
nyoktól hangos a média, de az ima valóban olyan intim, belsõ ka-
pocs az Úr és a hívõ ember között, ami tényleg csak a kettejük
ügye. Ugyanakkor, mikor ezek az intim, csak Istennek szóló sza-
vak lejegyeztettek, alkalmassá lettek arra, hogy másokat is építse-
nek, formáljanak. A kiállítás különös darabjai a hadifogságban
kézzel lejegyzett imádságok és istentiszteletek – az ember keze
beleremeg, amikor kibontja õket.
– Van olyan darab a kiállításon, amelyhez személyesen kötõdik?
– A nagymamám imádságoskönyve is itt van az egyik tárolóban.
Sokszor eszembe jut, hogy minden este hallottam õt hangosan
imádkozni. Ha nem tudott elmenni templomba, akkor elõvette az
imádságoskönyvét, és abból imádkozott. A könyvet 1982 júliusá-
ban vettem a születésnapjára, 1982 novemberében halt meg a
nagypapám. Amikor a nagymamám halála után enyém lett ez a
könyv és kinyitottam, láttam, hogy az özvegyasszony imádságánál
van kitörve, és ott van az ujja nyoma is. De nem ez az egyetlen sze-
mélyes darab a kiállításon.

Bagdán Zs.

(Forrás: Reformátusok lapja, 2014. február 9.)

Könyvajánló
J. A. Redmerski: A soha határa

Camryn Bennett még csak húszéves, de azt hiszi, pon-
tosan tudja, milyen lesz majd az élete. Ám egy vad éj-
szaka után az észak-karolinai Raleigh legmenõbb belvá-
rosi klubjában ismerõsei és önmaga elképedésére úgy
dönt, otthagyja megszokott életét, és elindul a vakvi-
lágba. Egy szál táskával és a mobiltelefonjával felszáll
egy távolsági buszra, hogy megtalálja önmagát – és helyette rálel Andrew
Parrish-re. A szexi és izgató Andrew úgy éli az életét, mintha nem lenne holnap.
Olyan dolgokra veszi rá Camrynt, amilyenekre a lány sosem hitte magát képes-
nek, és megmutatja neki, hogyan adja meg magát a legmélyebb, legtiltottabb
vágyainak. Hamarosan õ lesz Camryn merész, új életének központja – olyan
szerelmet, vágyat és érzelmeket kelt, amilyeneket a lány korábban elképzelni
sem tudott. De Andrew nem árul el mindent Camrynnak. Ez a titok vajon örökre
összehozza õket – vagy mindkettõjüket elpusztítja?

J. A. Redmerski:
Az örökké határa

A fiú a hosszú utat választotta. A lány azt, amelyik se-
hová sem vezet. De a véletlen úgy hozta, hogy mind a
kettõ ugyanoda vitt…
Amikor minden darabokra hullik, a szerelem akkor is
megmarad…
Camryn Bennett soha nem volt még boldogabb, mint
most. Öt hónap telt el azóta, hogy egy távolsági buszon
megismerkedett lelki társával, Andrew Parrish-sel – és nem az esküvõ lesz az
egyetlen különleges esemény az eljövendõkben. Camryn idegesen, mégis iz-
gatottan várja, hogy leélhesse az életét Andrew-val – azzal a férfival, akirõl a
szíve mélyén tudja, hogy örökké szeretni fogja. Oly sok minden áll még elõttük
– mígnem váratlanul bekövetkezik a tragédia. Andrew nem érti, hogyan történ-
hetett velük ilyesmi. Próbál továbblépni, és azt hiszi, Camryn is ezt teszi. De
amikor rájön, hogy Camryn titokban iszonyatosan szenved, és a fájdalmat ön-
pusztító módszerekkel igyekszik elnyomni, kész bármit megtenni, hogy vissza-
hozza a lányt az életbe. Be akarja bizonyítani, hogy a szerelmük mindent legyõz.
Andrew úgy dönt, hogy újabb, reménnyel és szenvedéllyel teli utazásra viszi
Camrynt. Már csak arról kell meggyõznie a lányt, hogy vágjanak bele…

Filmajánló
Sok hûhó semmiért

A napsütötte Dél-Itáliában, míg szünetel-
nek a csaták, lángra lobbannak a szívek.
Don Pedro, Aragónia hercege és csapata
megjött a csatából, hogy Leonato vidéki kúriáján töltsön egy felhõtlen hóna-
pot. Egyik kísérõje, Claudio rögtön szerelmes lesz Leonato szépséges lányába.
Elválaszthatatlan cimborája, Benedek viszont megveszekedett nõgyûlölõ: leg-
újabb célpontja a makrancos Beatrice, aki hasonlóképpen érez a férfinem iránt.
Bár a nyelvük kardéles, a lelkük mézédes – a két egymásnak teremtett pár egy-
másra talál. A kellemes együttlétet azonban megzavarja Don Juan, a herceg
öccse, aki álnok terveket szövöget, s elég egy rosszindulatú ármány, a harcban
edzett barátság kis híján véres párbajba torkollik. De minden jó, ha jó a vége.
William Shakespeare mûve alapján rendezte Kenneth Branagh.
(Vetítik: 2014. február 18., 21.35, Story4)

Különleges Valentin-nap
Miután Amerika belép a II. világháború-
ba, és emiatt minden harcköteles kato-
nát behívnak, Neil Thomas tengerész-
hadnagy könnyes búcsút vesz terhes fe-
leségétõl, Caroline-tól, és felszáll arra a
vonatra, ami valószínûleg a végzetébe vi-
szi. Mielõtt a fia megszülethetne, Neil gépét lelövik a Csendes-óceán felett, és
a hadnagyot eltûntnek nyilvánítják. A hír hallatára Caroline teljesen összeom-
lik, és az elkövetkezõ 65 évben minden egyes évben kimegy a pályaudvarra,
méghozzá azon a napon, amikor utoljára látták egymást Neillel, hogy megem-
lékezzen élete szerelmérõl. Idõvel egy tévériporter tudomást szerez errõl a
megindító történetrõl, és elhatározza, hogy utánajár annak, hogy mi történhe-
tett Neillel. A kutatásban Caroline unokája, Lucas is részt vesz, és a két fiatal
között hamarosan szerelem bimbózik.
(Vetítik: 2014. február 14., 21.05, Story4)
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Négy cigánylegény mesterségének haszna
IV. rész

El is indult. Addig ment, mendegélt, míg a
tenger széléhez nem ért. Ott elõvette a táv-
csövét, s letekintett a tenger fenekére. Hát
borzasztóságok borzasztósága! Meglátja
ott a nyolcvannyolc fejû sárkányt és a nála
sínylõdõ szépséges szép királykisasszonyt.
Még a fejét sem vakarta meg meglepetésé-
ben, hanem rögtön hazaszaladt testvérei-
hez, s elmondotta, mit látott. Azonnal ta-
nácsot tartottak; aztán szereztek egy nagy
gályát, s azzal tengerre szálltak. Pontosan
azon a helyen, ahol a sárkány tanyázott,
megállították a gályát. A csillagvizsgáló így
szólt a rabló öccséhez:
– Kedves öcsém, ugorj gyorsan fejest a víz-
be, ússz le a tenger fenekére, ott megtalá-
lod a szépséges királylányt a sárkány rabsá-
gában. Hozd fel a királylányt, de úgy, hogy
a sárkány ne vegye észre, mert ha észreve-
szi, mindnyájunknak vége!
A rabló nem kérette magát, beugrott a ten-
gerbe, leszállt a fenekére, és egy-két szem-
pillantás alatt felhozta a királylányt.
Az ám, de a sárkány felébredt, észrevette,
hogy elrabolták a királylányt, nyomban a
felszínen termett, s teljes erejével a gályára
csapott, hogy az menten kétfelé hasadt tõ-
le.
– Na most, öcsém! – szólt a csillagvizsgáló
szabó öccséhez. – Ha most egy pillanat
alatt össze nem varrod a gályát, mindnyá-
jan itt veszünk!
Alig mondta ki ezt a legidõsebb fiú, a szabó
már össze is varrta a gályát, hogy abba egy
csepp víz se tudott befolyni.
Erre szó nélkül megragadták az evezõket,
és oly gyorsan eveztek a part felé, ahogy
csak bírtak. Persze a sárkány sem volt rest,
utánuk iramodott, már-már utolérte õket.
De a vadász fogta a serétes puskát, és sze-
rencsésen lelõtte: mindegyik fejének jutott
egy-egy serét, hogy egyetlen lövéstõl a sár-
kány végleg elmerült a vízben. Most már
zavartalanul értek partra, kikötöttek, s in-
dultak egyenest a királyhoz.
– Jó napot, felséges királyunk! – köszön-
tötték a királyt. – Elhoztuk a kedves lá-
nyát! Megismeri-e, hiszen már nagyon ré-
gen látta!

A király és lánya sírva borultak egymás
nyakába. Mikor jól kisírták magukat, így
szólt a király:
– Szerelmetes kislányom, megvallom ne-
ked õszintén, kerestettelek téged orszá-
got-világot ismerõ tudósokkal, de nem
tudták megmondani, merre búslakodsz
utánam. Már nem is reméltük, hogy valaha
is lássunk, amikor ez a derék legény, ez a
csillagvizsgáló vállalta, hogy felkutat té-
ged, bárhol is lennél. Megígértem neki,
hogy ha megtalál és kiszabadít, neki adlak
feleségül, és neki adom fele királyságomat
is. Hozzámész-e feleségül, édes lányom?

A királykisasszony már eddig is szégyellte,
hogy semmivel se hálálta meg a csillagvizs-
gálót; tetszett is neki nagyon, most aztán
szívesen borult a nyakába, s boldogan
mondta, hogy már hogyne menne hozzá
feleségül.
– Nem egészen igazságos ez a döntés –
szólt közbe a testvérek közül a rabló. – A
bátyám csak meglátta a királykisasszonyt,
de én loptam el a sárkánytól, és ha én el
nem lopom, még most is ott sínylõdnék a
sárkány rabságában!
– Hát, fiam, én errõl nem tudtam! Belá-
tom, neked is van némi igazad.
– Csak részben van igaza, felséges kirá-
lyom! – szólt közbe a vadász. – Mert ha én
nem lövöm le a sárkányt, mindnyájan ott
pusztulunk!
– Hát errõl semmit sem tudtam – felelte a
király –, neki is igaza van.
– Nincs neki sem igaza – szólt közbe a sza-
bó. – Ha én össze nem varrom a gályát, me-
lyet a sárkány kettécsapott, mindnyájan
odaveszünk!
– Errõl sem tudtam semmit. Neked is iga-
zad van! – mondta a király. És mély tûnõ-

désbe merült, hogy már most hogyan te-
gyen igazságot. Mind a négy legénynek iga-
za van, de neki csak egy lánya van, négyfelé
csak nem szakíthatja! Megkérdi végül a
négy legényt:
– Melyikõtök a legidõsebb?
– A csillagvizsgáló – felelik mind.
– Mondjátok meg nekem, ha egy család-
ban több fiú van, melyik nõsül meg leg-
elõbb: nem a legöregebb? – kérdezte a ki-
rály.
– Ez igaz, felséges királyunk! – válaszolták
egyszerre hárman.
– No, ti hárman kaptok tõlem egy-egy nagy
darab birtokot, hogy gond nélkül élhesse-
tek rajta. Feleséget is szerzek mindnyája-
toknak. Elõbb azonban, lássátok be, a leg-
idõsebb bátyátoknak kell megnõsülni, hi-
szen ez a törvény! Néki adom tehát leányo-
mat és fele királyságomat, ahogy magam is
ígértem, meg aztán a leányom is õt válasz-
totta közületek. Ezek után megkérdezlek:
van-e valami panaszotok?
– Nincs, nincs, felség – mondták mind a né-
gyen.
A király pedig összehívatta a szomszéd or-
szágok királyait, az összes fõ- és alhercege-
ket, grófokat és bárókat, valamint a kör-
nyéken található minden cigányt, minden
dolgos és lusta népet, öreget és fiatalt, szó-
val az egész országot, és csaptak olyan nagy
lakodalmat, amilyen még eddig nem volt!
Hétszer esküdtek meg a fiatalok, minden-
ki színe elõtt, állandó harangzúgás közben.
Nem maradtak el a lakodalomról a võle-
gény szülei sem: érettük tizenkét fogatú
hintót küldött a király, s a lakodalmi asztal-
nál õfelsége mellett ültek.
Az esküvõ után a király a csillagvizsgálót
nyomban királlyá koronáztatta, s nekiadta
a fele királyságát. A három testvérnek pe-
dig egy-egy szép birtokot adott. És a lako-
dalom hét nap és hét éjjel tartott szakadat-
lanul, mulattak ott öregek és fiatalok, min-
denkinek jókedve volt, s nem akart vége
lenni a gyönyörû szép lakodalomnak.
A három testvér is megkapta a maga pár-
ját, s még ma is valamennyien élnek, ha
meg nem haltak.
Vége

Cigány mese

Meghívó
A Madarász József Könyvtár szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2014. február 17-én 17 órára

Horváthné Sohár Eszter

„Tavaszváró” címû kiállítás-megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: Varga László.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

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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Legényfogó leves
Hozzávalók: 50 dkg csirkemellfilé, 20 dkg sárgarépa, 20 dkg fe-
hérrépa, 20 dkg gomba, 2 dl tejföl, 1 fej vöröshagyma, 1 evõkanál
liszt, 1 teáskanál mustár, babérlevél, bazsalikom, olaj, só, bors.

A vöröshagymát aprítsuk fel, és kevés olajon dinszteljük meg. A
csirkemellet kockázzuk fel, szórjuk a hagymára, és pirítsuk egé-
szen addig, míg elkezd kifehéredni. Sózzuk, borsozzuk ízlés sze-
rint, adjuk hozzá a felkarikázott répadarabokat és a felszeletelt
gombát. Tegyük rá a mustárt – ízlés szerint akár többet is –, majd
engedjük fel vízzel az egészet. Amikor a hús és a zöldségek is meg-
puhultak, készítsünk a tejfölbõl és a lisztbõl csomómentes haba-
rást, és keverjük a leveshez. Ha a leves besûrûsödött, már fo-
gyaszthatjuk is.

Csirke gyümölcsraguval
Hozzávalók: 4 db csirkemell, 25-30 dkg tetszés szerinti gyümölcs,
méz, fahéj, szegfûszeg, olaj, vaj.

A mézbe belekeverjük a fahéjat, egy kevés olajat. A húst enyhén
megsózzuk, bekenjük a mézes páccal. Hûtõbe tesszük, és legalább
1 órát hagyjuk érlelõdni. Utána kevés olajon megsütjük. A tetszés
szerint összeválogatott gyümölcsöket megmossuk, ha szükséges,
meghámozzuk, és kisebb darabokra vágjuk. Egy kevés vajat felol-
vasztunk, rádobjuk a gyümölcsöket, és kis lángon elkezdjük párol-
ni. Megszórjuk fahéjjal, beledobunk néhány szegfûszeget, és egy
kevés mézzel édesítjük. Akkor jó, ha egy kicsit megpuhultak a
gyümölcsök, de nem fõttek szét. Tálaláskor a hús mellé bõségesen
öntünk a raguból.

Hawaii tekercs
Hozzávalók: 8 vékony, nagy szelet gépsonka, 8 vékony szelet öm-
lesztett sajt, 4 karika ananászbefõtt, 2 db egész tojás, kevés liszt,
zsemlemorzsa a bundázáshoz.

A kiterített sonkaszeletre ráfektetünk egy szelet sajtot. Az ana-
nászbefõttet a levétõl lecsöpögtetjük, és egészen apróra összevág-
juk, majd egynyolcad részét rászórjuk a sajtra. A sonkát úgy csa-
varjuk fel, mint a palacsintát. A göngyöleget hústûvel (vagy fog-
piszkálóval) összetûzzük, hogy a következõ munkafolyamatok
közben szét ne essen. Ezután nagyon óvatosan lisztbe, felvert to-
jásba és zsemlemorzsába forgatjuk, majd ismét tojásba, végül újra
a morzsába hempergetjük, végül a kész, panírozott tekercseket a
180 fokra felhevített olajba tesszük. A 4-5 perc alatt szép pirosra
megsült tekercseket kiszedjük az olajból, lecsöpögtetjük, és pa-
pírtörülközõre rakjuk. Fehérbort és turmixolt ananásszal ízesített
majonézt tálalunk mellé, amelybe belemártogatjuk.

Málnás–mandulás pite
Hozzávalók a tésztához: 15 dkg liszt, 2,5 dkg porcukor, 7,5 dkg
vaj, 2 db tojássárgája; a töltelékhez: 2 db tojásfehérje, 7,5 dkg cu-
kor, 5 dkg mandula (darált), 2,5 dkg szeletelt mandula, 0,5 teás-
kanál vaníliakivonat, 10 dkg málna.

A sütõt elõmelegítjük 200 fokra. A tésztához a lisztet a vajjal el-
morzsoljuk, hozzáadjuk a tojások sárgáját, a porcukrot, és gyors
mozdulattal összegyúrjuk. A tésztát 6 felé vesszük, egyenként kb.
12 cm átmérõjû kör alakúra nyújtjuk, kibéleljük a pitesütõformát
vele, és villával megszurkáljuk. A töltelékhez a tojásfehérjét hab-
bá verjük, fokozatosan hozzáadagolva a cukrot. Szilikonos lapát-
tal beleforgatjuk a szeletelt mandulát, az õrölt mandulát és a vaní-
liát. A mandulakrémet elosztjuk a 6 pitén, és mindegyikre 6 szem
málnát helyezünk. 200 fokos sütõben 5 percig sütjük, majd le-
vesszük 180 fokra a hõfokot, és további 20 percig sütjük a pitéket.
Tálaláskor porcukorral megszórjuk õket.

NAGYMAMA RECEPTJEI TISZTELT
ELNÖKHELYETTES ÚR!

Talán tiszteletlenség ezen a helyen kapcsolatba lépnem Önnel, de
a tévéhíradóban láttam beszállni az autójába, és bevallom, az egy-
általán nem úrias bézbólsapkája bizalmat ébresztett bennem Ön
iránt. Ez az egyszerû, populáris fejfedõ szerénységet, az egyszerû
emberekkel való összeforrottságot árult el. Az öcsém fején láttam
ilyen sapkát, aki egyszerû szántóvetõ ember. Higgye el, megmele-
gedett a szívem tája a híradó adott képsora láttán. Nos, éppen ez a
benyomás ad bátorságot számomra arra, hogy elõadjam a kérése-
met.
Itt most a tárgyszerûség kedvéért kénytelen vagyok személyes
ügyeimrõl képet adni. Özvegy ember vagyok, szeretett feleségem
tavaly hagyott itt bennünket. Egyedül nevelem két kiskorú gyer-
mekemet. Bizony a portási fizetésbõl ez nem könnyû. Az iskola-
táska, a füzetek, ruhácskák… Reggelire nemigen jut más, mint
vajas pirítós teával. De nem ez a baj, nem vágyakozunk kaviárra.
Van egy harminc négyzetméteres kis lakásunk, amelynek meg-
szerzéséhez kölcsönt kellett fölvennem, mégpedig svájci frank
alapon. Nem részletezem, de az árfolyamváltozások miatt fél éve
képtelen vagyok törleszteni az esedékes részleteket. A kölcsönbe
fölvett összeget már másfélszeresen visszafizettem, de a bankban
felvilágosítottak, hogy még három millióval tartozom. Honnan
kaparjak elõ három millió forintot, talán a föld alól? Jöttek soro-
zatban a figyelmeztetések, s odáig jutott a dolog, hogy végrehajtás
fenyeget. Tényleg lehetséges, hogy kitesznek bennünket abból az
otthonból, amelyet már kifizettem? Forgolódom ám éjszakán-
ként az ágyban, el-elönt a verejték!
Ebben a helyzetben nem mást kérek most Öntõl, tisztelt elnökhe-
lyettes úr, mint hogy adjon nekem és a kislányaimnak három mil-
lió forintot. Kimondtam! A hírek szerint Önnek egy osztrák bank-
ban kétszázötven milliója van, észre sem venné ezt a csekélységet.
Önnek csekélység, nekem az élet. A fantáziája legvadabb szárnya-
lására van szükség ahhoz, hogy elképzelje, micsoda megkönnyeb-
bülés rohanná meg három szerencsétlen emberke lelkét. Mi most
a folyamatos, percnyi szünetet nem hagyó gyötrelmek poklában
élünk, ez a három milliócska a mennyországba röpítene bennün-
ket. Önt én (a sapkája alapján is) jó embernek tekintem. Hiszem,
hogy egy jó ember szeret jót tenni. Nosza! Használja ki ezt a ked-
vezõ alkalmat!

(L. A.)

Heti idõjárás
A következõ napokban is marad a márciust idézõ eny-
heség. Csütörtökön a nap elsõ felében északkeleten
még elõfordulhat kisebb esõ, majd mindenütt felsza-
kadozik a felhõzet, és néhány órás napsütésre is lehet
számítani. Pénteken eleinte még lehet kevés napsü-
tés. majd nyugat felõl megnövekszik a felhõzet, és többfelé számíthatunk ki-
sebb esõre. Az Északi-középhegység magasabb tájain havas esõ, gyenge ha-
vazás is lehet. Szombaton és vasárnap a változó felhõzet mellett ismét számít-
hatunk több-kevesebb napsütésre, majd hétfõre virradó éjszaka egy újabb
csapadékzóna érkezésére számítunk. Ekkor többfelé hullhat jelentõs mennyi-
ségû csapadék. Marad a kora tavaszias enyheség, a hétvégén egyre többfelé a
10 fokot, délen akár a 15 fokot is elérheti a hõmérséklet.

www.metnet.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik pénzügyi
adományaikkal segítették családunkat. Külön köszönet a
Pusztaegres Jövõjéért Egyesület tagjainak, Rengné Margit né-
ninek, Daláné Erikának.

Köszönettel: Kondor család
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Oly korban éltünk 5.
Boldogan toltuk haza a szülõotthonból elsõszü-
lött fiunkat. Balázs „tervezetten” született. Tuda-
tosan készültünk már a fogantatására is. Akkori-
ban futott a televízióban dr. Czeizel Endre soro-
zata a magzat méhen belüli fejlõdésérõl, a fogan-
tatás körülményeinek jelentõségérõl. Ez a soro-
zat nagy hatással volt ránk. Mélyen átéltük annak
jelentõségét, hogy milyen fontos szerepe van a
szülõk lelki, fizikai állapotának a születendõ gye-
rek életére, és persze a fogantatás idõpontja se
mindegy. Akkoriban még dohányoztam. Ani se
szerette a füstöt, de különösképpen a baba egész-
sége érdekében viszonylag könnyen lemondtam
végleg a bagóról annak ellenére, hogy a környeze-
temben szinte mindenki fújta a képembe a füstöt.
Minden reggel futottunk, jógáztunk, és amikor
csak tehettük, túráztunk. Kevés, könnyû csomag-
gal könnyen mozogtunk. Annál is inkább, mert
ekkor már egy profi, svájci hegymászósátrunk is
volt. Béla kollégám valamiféle titkosszolgálati
megbízás miatt utazott Svájcba, onnan hozta.
Akkoriban egy utazás Nyugatra közönséges halandó számára el-
képzelhetetlen lett volna. Béla viszont hol Ausztriába, hol Né-
metországba, Hollandiába ment titkos kiküldetésbe. Elõtte a bel-
ügyesek behívattak a rendõrségre. Felszólítottak, hogy ne gördít-
sek semmilyen akadályt kollégám utazásai elé, sõt segítsem azo-
kat. Tekintettel az ügy szigorúan bizalmas jellegére, megtiltották,
hogy errõl bárkivel beszéljek.

Béla kettõs életét sokáig nehezen fogadtam el. De egyébként a
munkában a maga módján nagyon hasznos, tehetséges munka-
társnak bizonyult. Jó szervezõképessége, nyitottsága, hatalmas
munkabírása bizonyos fokig pótolta mûveltségbeli hiányosságait.
Különösen kedveltem egyenességét. Minden kertelés nélkül
mondtuk egymás szemébe, ami a bögyünket nyomta. S volt elég
humorérzéke ahhoz, hogy az emberi gyöngeségeit tudomásul ve-
gye. A megkeseredõ vitáinkban ez a humor gyakran cinizmusba
fordult. Ezzel a cinizmussal védekezett az élete abszurditásai el-
len. Különösen nehezen vette be a gyomrom, hogy õ rendõrségi
besúgó, és tulajdonképpen rólam is jelent. Egyszer szóba került,
hogy börtönben volt, és ott beszervezték. Mélyen elgondolkodta-
tott az ezzel kapcsolatos megjegyzése:

– A börtön falában mindenkinek ott van a téglája. Neked is. Csak
te még nem tudod, hogy mi van ott, a falon túl. Én tudom.

– Itt vagy nekem te „téglának”, és még ki tudja, hányan körülöt-
tem! – vágtam vissza neki gyilkos iróniával.

– Ne gondold magad olyan fontos embernek, Lajoskám! Vedd tu-
domásul, hogy ez ilyen világ. Jobb, ha megszokod, hogy mindig fi-
gyelõ szemek elõtt vagy. Ha nem küzdesz ellene, ebben is lehetsz
boldog.

– Nem vagyok hajlandó tudomásul venni, hogy egy fasiszta bör-
tönben élek, miközben ezt demokratikus szocializmusnak hazud-
ják – feleltem keserû, tehetetlen indulattal.

– Nono, ez a világ azért messze van egy börtöntõl, de ezzel a du-
mával a legjobb úton haladsz, hogy egyszer kipróbáld magad is,
hogy milyen az igazi dutyi.

A sok keserves vita közepette az évek alatt lassan mégis összecsi-
szolódtunk. És be kell vallanom, hogy idõvel kölcsönösen becsül-
tük egymást, és hatottunk is egymásra. Valahol olvastam egy régi
bölcsességet: „Ha meg akarsz szabadulni a láncaidtól, szeresd
õket!” Hát igen, ez nekem nagyon bejött itt, Bogárdon. A sok harc
mellett volt lehetõségem azt is megtapasztalni, hogy ha nem el-
lenséget látok a másikban, hanem embert a maga viszonyaiban,
akkor már nem megsemmisítendõ akadályként tekintek rá, s több
leszek általa, és végül akaratlanul is a jót segítjük a világra ma-
gunk körül.

Na, ez utóbbi mondatomat Béla most is kifigurázná, ha élne! Ta-
lán ezt mondaná:

– Na, te széplélek, vigyázz, mert elsül az agyad a nagy okosságtól!

Sokszor ironizált a mûveltségemen, értelmiségi széplelkûsége-
men. Ez az irónia máig is arra késztet, hogy a dolgokat úgy lássam,
ahogy vannak, s ne úgy, mint egy elszállt, lila értelmiségi, aki min-
dig azon kesereg, hogy a valóságos világ miért nem passzol össze
az õ elképzelt világával.

Mi az, amivel én lettem több Béla által? Talán attól, ahogyan a le-
hetetlenség nincs, csak tehetetlenség mondást a gyakorlatba átül-
tette. Ezt a mondást a véreskezû diktátornak, Sztálinnak tulajdo-
nította. Hát a generalisszimusznak könnyû dolga volt a fenti mon-
dást alkalmazni. A lehetetlen és a tehetetlen is ment Szibériába.
Bélára mélyen hatott a kommunizmus szelleme. Pedig õ is meg-
szenvedte annak a gyakorlatát az oroszoknál és itthon is. A zsar-
nokság a csontjaiba ivódott, hiszen oly korban élt a földön…

Folytatom.

Hargitai Lajos
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BOGÁRD és VIDÉKE–ARANY ÁSZOK
városi teremlabdarúgó-bajnokság

XII. forduló
A mérkõzéseket Tóth I. vezette.

Toledó 2005–Spuri 0:5 (0:3)
Toledó 2005: Csuti J. – Csuti T., Rozgonyi,
Szilágyi F., Kiss.
Csere: –
Spuri: Kiszl – Bereczki, Szabó, Huszár,
Imre.
Csere: Banda, Bozsoki, Czeiner.
A mérkõzést a játékvezetõ lefújta a 26.
percben sérülés miatt.
A versenykiírás XI/5. pontja értelmében:
amennyiben a csapat létszáma véglegesen
1+3 fõ alá esik, a mérkõzést azonnal le kell
fújni, és a vétlen csapaté a 3 pont, 5:0-ás
gólkülönbséggel. Tehát a 3 pontot a Spuri
csapata kapta meg, jóváírva a gólkülönbsé-
get, góllövõk nélkül.

Twister Galaxy–Cece Old Boys
4:2 (2:0)

Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Kaló,
Simon, Salamon.
Csere: Killer I., Kristóf, Palásti.
Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Szik-
szai, Fülöp T., Szeip.
Csere: Lakos, Tóth.
1. perc: Kaló lövése Fülöp Gy.-rõl a me-
zõnybe pattant. 2. perc: Simon szánta el
magát lövésre, a labda a kapuban kötött ki,
1:0. 4. perc: Szikszai lövését védte Bognár.
A másik oldalon Salamon lövését Fülöp
Gy. védte. 6. perc: Tóth lövését Bognár
szögletre tornázta. 7. perc: Fülöp T. lövése
kerülte el a kaput. A kigurított labdával Si-
mon iramodott meg, egyedül vezette a lab-
dát Fülöp Gy. kapujára, lövése után 2:0.
10. perc: Fülöp T. lövése Balogh hátáról
vágódott az alapvonalon túlra. 14. perc:
Szikszai lövése Palástin változtatott irányt.
15. perc: Szeip gólhelyzetben rosszul vette
át a labdát, addig toporgott, míg a lövés pil-
lanatában beérték és szerelték. 16. perc:
Mikuli lövését Bognár szögletre ütötte. 19.
perc: Fülöp T. lövése Bognárról szögletre
került. 32. perc: Kristóf magasan a kapu fö-
lé lõtt. 23. perc: Bognár merész vetõdéssel
hárított Szikszai elõl. 24. perc: Fülöp T. ke-
csegtetõ helyzetben lõtt, Bognár szögletre
bokszolta a labdát. 26. perc: Balogh lövése
a kapusról vágódott a mezõnybe. 27. perc:
Fülöp T. fordulásból, kapásból szépített,
2:1. 29. perc: Simon elõbb kapu fölé, majd
az oldalhálóba lõtt. 30. perc: szöglet után
Mikuli a kapu fölé vágta a labdát. 31. perc:
Szikszai váratlan lövése meghozta az
egyenlítést, 2:2. 32. perc: nem sokáig örül-
hettek az egyenlítésnek, Salamon lövése
talált utat a kapuba, 3:2. 34. perc: Fülöp T.
magasan a kapu fölé lõtt. Próbálkozott a
Cece, de lövéseik sorra célt tévesztettek.

37. perc: Szeip lövését Bognár kapufára
tolta. 39. perc: Kaló lõtt mellé. Killer I.
lövését Fülöp Gy. szögletre ütötte, a bedo-
bott szögletbõl az elalvó védõk gyûrûjébõl
Kristóf fejelt a kapuba, beállítva a végered-
ményt.
Góllövõk: Simon 2, Salamon, Kristóf, ill.
Fülöp T., Szikszai.

Sárkeresztúr Kike–
Légió 2000-Pentagri 3:4 (1:2)

Sárkeresztúr Kike: Visi – Vörös, Hajdin-
ger, Geiger, Sütõ G.
Csere: Jancski, Madár, Sütõ G., Szakács,
Szauervein.
Légió 2000-Pentagri: Szilágyi I. – Németh,
Csuti Z., Örkényi, Szilágyi II.
Csere: Baki, Dombi Z., Dombi V., Huszár
Z., Pálinkás, Vereczkei.
Kóstolgatták egymást a csapatok! 4. perc:
Sütõ G. lövése nem okozott gondot Szil-
ágyinak. 5. perc: Örkényi átadásából Szil-
ágyi II. szerezte meg a vezetést, 0:1. 6. perc:
A kapu elõterében ketten is lyukat rúgtak
a Kikébõl. 7. perc: Sütõ Z. kecsegtetõ hely-
zetben a kapu mellé lõtt. 8. perc: kétség-
beesésében Dombi V. szögletre rúgta a
labdát. 9. perc: Hajdinger szabadrúgásból
legurított labdáját Sütõ Z. egy higgadt csel
után továbbította a kapuba, 1:1. 11. perc:
Baki újból megszerezte a vezetést, 1:2. 15.
perc: Pálinkás lövését Visi szögletre tolta.
18. perc: Pálinkás az utolsó pillanatban
mentett Sütõ G. elõl. 19. perc: Geiger lövé-
se Szilágyi I.-en megpattant, de a gólvonal
elõtt megfogta. 21. perc: Geiger nagy hely-
zetet hagyott ki. 22. perc: Visirõl kipattant
a labda, de nem volt érkezõ a Légióból. 23.
perc: Sütõ G. lövése a kapu mellé szállt. 24.
perc: Geiger erõs lövését Szilágyi szögletre
ütötte. 25. perc: Hajdinger erõs lövését
Szilágyi kispárgázta. 26. perc: Madár bo-

nyolódott bele a cselekbe, szerelték. 28.
perc: Csuti rosszul találta el a labdát, az
Dombi V. elé került, és szerencsés gólt
szerzett, 1:3. 31. perc: Vereczkei ballábas
lövése kerülte el a kaput. 32. perc: Dombi
Z. elõl Vörös az utolsó pillanatban men-
tett. 34. perc: egy gyorsan elvégzett szabad-
rúgásból szépített Vörös, 2:3. 35. perc: Ör-
kényi elvitte a védõt Huszár elõl, aki góllal
hálálta meg, 2:4. 38. perc: szöglet után Ma-
dár szépített, 3:4.
Jó mérkõzést játszott a két csapat!
Góllövõk: Sütõ Z., Vörös, Madár, ill. Szilá-
gyi II., Baki, Dombi V., Huszár.

Extrém–FLD Ászok Ásza
1:4 (0:2)

Extrém: Németh – Flõgl, Dévényi, Szabó,
Horváth T.
Csere: Huszár Cs.
FLD Ászok Ásza: Farkas, Magyar, Vinkl-
mann, Bíró, Bor.
Csere: Géczi, Mihalkó, Turcsik.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Szabó ill. Magyar, Bíró, Bor 2.

Tabella

1. Extrém 12 11 - 1 60:21 33
2. FLD Ászok Ásza 12 10 - 2 56:23 30
3. Légió 2000–Pentagri 12 8 1 3 33:21 25
4. Twister Galaxy 12 5 2 5 58:43 17
5. Sárkeresztúr Kike 12 5 - 7 53:38 15
6. Spuri 12 4 1 7 38:44 13
7. Cece Old Boys 12 3 - 9 35:63 9
8. Toledó 2005 12 - - 12 19:101 0

Góllövõlista

1. Bor József, FLD Ászok Ásza, 23 gól; 2-3.
Horváth Tamás, Szabó András, Extrém,
19-19 gól.

Gróf Ferenc

Extrém–FLD Ászok Ásza
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Bozsik Egyesületi Torna
2014. február 8-án a sárbogárdi tornacsarnokban találkoztak a Bozsik Egyesületi Program
sárszentmiklósi körzetének csapatai az U9-es és U11-es korosztályban. Mezõszilas, Alap, Sárbo-
gárd, Sárszentmiklós, A Sikeres Csapatjátékokért Alapítvány fiatal labdarúgói sportszerû, izgal-
mas mérkõzéseken szórakoztatták a szülõket, szurkolókat. Láthattunk kiemelkedõ egyéni telje-
sítményeket (Bögyös Botond, Husvéth Ádám, Õri Dániel…) és szervezett csapatjátékot is.
Ezekben a korosztályokban nem az eredmény a fontos, ezért nem is hirdettünk végeredményt. A
Sárszentmiklósi SE az összes játékost megjutalmazta egy-egy csokival. Minden edzõ oklevéllel
díjazta csapatának legjobb játékosát.
Tavasszal folytatódik a program tovább a sárszentmiklósi pályán.

Pajor László körzetvezetõ

MARCI OPERÁCIÓJÁNAK
KÖLTSÉGEIRE GYÛJTENEK

A dégi Tóth Marcell Barnabás 2009 tavaszán született, és másfél éves ko-
ráig szépen fejlõdött, akárcsak korabeli társai. Akkor azonban a gyermek-
kori daganatok egy ritka válfaját találták meg a nála. Jött a kemoterápia és
a sugárkezelés. A kisfiú mosolyogva tûrte a szenvedést, a családnak is erõt
adva. Átmeneti szünetet követõen tavaly júniusban újra kiújult a daganata,
operálhatatlan helyen, s a kemoterápia is hatástalannak bizonyult: a tumor
növekedést mutatott. Az itthoni szakemberek lemondtak róla, de a család
nem adta fel. Egy hasonló megpróbáltatáson átesett családtól értesültek
egy alternatív kezelésrõl. Szeptemberben ki is jutottak Minszkbe. Az orvos-
tól olyan szereket kaptak, melyek által normalizálódott Marci vérképe, mér-
séklõdtek a kemoterápia által okozott károk, a tumor zsugorodást mutatott.
A család nehéz csatákat vívott a magyarországi orvosokkal, hiszen itt az al-
ternatív kezelést nagyrészt elutasítják. Végül találtak egy orvost, akinek se-
gítségével Európában két centrumot is találtak, ahol vállalnák a kisfiú ope-
rációját egy svájci professzor által kidolgozott módszerrel. A mûtét költsé-
ge 14 millió forint. Mivel ez meghaladja a család erejét, a nyilvánossághoz
fordulnak. Kérnek mindenkit, akinek lehetõsége van rá, segítsen, hogy
Marci esélyt kaphasson a gyógyulásra.

Bankszámlaszám: OTP Bank 11773229-00199344
IBAN: HU21 1177 3229 0019 9344 0000 0000

SWIFT-kód: OTPVHUHB – TÓTH MARCELL BARNABÁS (DÉG)
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Február 15., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szem-
mel 7.00 Híradó 7.15 Sporthírek 7.25 Ízõrzõk: Szórád 8.00 Híradó 8.10 XXII. Téli
Olimpiai Játékok Szocsi 2014 9.55 Noé barátai 10.25 Zöld Tea 10.55 Vízitúra 11.25
Két duci hölgy 12.00 Hírek 12.05 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 14.15 Sza-
badság tér ’89 15.00 A világörökség kincsei 15.20 Szeretettel Hollywoodból 15.50
Gasztroangyal 16.50 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 18.30 Szerencse-
szombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 A Dal 22.30 Valentin-napi randevú
0.00 Millennium III. – A kártyavár összedõl
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.35 Max Steel 9.55 Apa-csata: Civako-
dók 10.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.45 XXI. század – A legendák velünk élnek
11.20 Házon kívül 11.50 A la Car 12.20 4ütem 13.00 Megdönteni Hajnal Tímeát
13.30 Kõgazdagok 14.30 Észak és Dél 16.30 Tökéletes célpont 17.35 A nagy svind-
li: Rablóból pandúr 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 Titanic 23.20 Kémek a
sasfészekben 2.35 Mint a mesében: A libbenõ lándzsa és a zuhanó szikla 3.30 Gál-
völgyi-show 4.00 Tuti gimi 4.45 Gossip Girl – A pletykafészek
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 9.35 Astro-világ 10.40 Norbi
Update – Az egészség iskolája 11.10 Állatõrség 11.40 Babavilág 12.10 Tûsarok
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 Ilyen még nem volt 22.05 Az ének is-
kolája 23.40 Cápa 4. – A cápa bosszúja 1.35 Luxusdoki 2.25 Xena 3.10 Monk – Flú-
gos 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 16., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Summa 7.00 Hír-
adó 7.15 Sporthírek 7.30 Együtt a család hétvége 8.00 Híradó 8.10 XXII. Téli Olimpi-
ai Játékok Szocsi 2014 11.05 Református magazin 11.30 Az utódok reménysége
12.00 Hírek 12.05 Katolikus krónika 12.45 Evangélikus ifjúsági mûsor 12.55 Mai
hitvallások 13.30 Együtt a család hétvége 14.30 Hétköznapi kifutó 15.00 XXII. Téli
Olimpiai Játékok Szocsi 2014 17.05 Együtt a család hétvége 18.50 A lényeg 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 A Dal 22.30 Juno 0.05 A legszebb dolog
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.35 Max Steel 10.00 Egészségkalauz
10.40 Teleshop 11.35 Kalandor 12.05 Havazin 12.40 A Muzsika TV bemutatja: Mi,
muzsikus lelkek 13.20 Glee – Sztárok leszünk! 14.20 A grund – A nagy összecsapás
16.25 A visszatérések kora 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Ismeretlen férfi
22.15 Penge – Szentháromság 0.30 Portré 1.05 Nyílt seb 3.10 Cobra 11 4.05 Bará-
tok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 9.55 Astro-világ 11.00 Stílusvadász
11.30 Stahl konyhája 12.00 Több mint testõr 12.30 Édes élet 16.00 Családi titkok
16.55 Magánnyomozók 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 A nagy duett 22.45 D-Tox
0.40 Egyszer 2.15 Psych – Dilis detektívek 3.15 A férjem védelmében 4.55 Napló
5.25 Édes élet 6.10 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
Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-Jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág
12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti
nagyvizit 14.05 Szonda 14.30 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró
Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók 20.50 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 17., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.05 Család-barát
10.30 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30
Roma magazin 13.00 Domovina 13.30 Magyarlakta-vidékek krónikája 14.25
Jövõ-Idõben 14.35 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 17.30 Híradó 17.40 Ridi-
kül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Kékfény 21.20 Párizsi
mentõsök 22.15 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 Verssor az utcazaj-
ban 23.15 Aranymetszés 0.10 A természet csodái 1.05 A fagy birodalma 1.55
Everwood: A nehéz igazság
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 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Hír-
adó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.50 Castle
22.50 CSI: A helyszínelõk 23.55 Reflektor 0.10 Mr. és Mrs. Bloom 1.15 Kémpárbaj
2.15 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.25 Az élet show-ja
20.25 Édes élet 21.40 Jóban-Rosszban 22.40 NCIS 23.45 Elit egység 0.50 Tények

1.25 Aktív 1.50 NCIS 2.40 Walker, a texasi kopó 3.25 Eva Luna 4.10 Aktív 4.30 Csa-
ládi titkok 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.21 Zene 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.53 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 18., KEDD
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 12.25 XXII. Téli
Olimpiai Játékok Szocsi 2014 15.35 Srpski ekran 16.05 Unser Bildschirm 16.35
Híradó+ 16.50 Ízõrzõk: Liptód 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Párizsi helyszínelõk 21.20 Van képünk hozzá!: Válo-
gatás klasszikus rádiókabaré-jelenetekbõl 22.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sport-
hírek 23.10 Verssor az utcazajban 23.15 Dávid – Michelangelo márvány óriása 0.15
A természet csodái 1.10 Az igazi cowboyok 2.00 Everwood: Mint a filmekben
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 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 Glades – Ten-
gerparti gyilkosságok 22.50 Döglött akták 23.55 XXI. század – A legendák velünk
élnek 0.30 Reflektor 0.45 A fõnök 1.50 A Grace Klinika 2.40 Gálvölgyi-show 3.25 A
szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.25 Az élet show-ja
20.25 Édes élet 21.40 Jóban-Rosszban 22.40 NCIS 23.45 Zsaruvér 0.50 Tények
1.25 Aktív 1.50 Egy hét Pesten és Budán 3.20 Eva Luna 4.25 Aktív 4.25 Családi
titkok 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Kró-
nika 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 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 Belépõ – Kulturá-
lis magazin 21.30 Rádiószínház 21.53 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 19., 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 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.25 XXII. Téli
Olimpiai Játékok Szocsi 2014 14.00 Útravaló 14.20 Hrvatska krónika 14.50 Ecranul
nostru 15.20 Jövõ-Idõben 15.30 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 17.30 Hír-
adó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szabad-
ság tér ’89 21.10 Bábel 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 Verssor
az utcazajban 23.05 Summa 23.35 KorTárs 0.05 A természet csodái 1.00 Az igazi
cowboyok 1.50 Everwood: Boldogtalan ünnepek
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 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 23.45 Reflektor 0.05
Rocksztár 2.10 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.25 Az élet show-ja
19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.25 Édes élet 21.40 Jóban-Rosszban 22.40 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.50 A médium 0.55 Tények 1.30 Aktív 1.55 Menekülés Los Ange-
lesbõl 3.30 Eva Luna 4.15 Aktív 4.35 Családi titkok 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.30 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 Belépõ – Kulturális ma-
gazin 21.30 Rádiószínház 21.53 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 13. 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 csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Február 14., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle

Február 15., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Beszélgetés
Ujságh Tiborral (ism. 41p), Kiállítás a gimnáziumban (15p), Bál Sárbogár-
don (20p), Olvassunk egymásnak (50p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Február 16., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó
14.00 Beszélgetés Ujságh Tiborral (ism. 41p), Kiállítás a gimnáziumban
(15p), Bál Sárbogárdon (20p), Olvassunk egymásnak (50p) 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó

Február 17., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Sajtótájékoztató a rezsicsökkentésrõl (17p), Beszélgetés a gazdák-
kal (45p), Disznóvágás a borbarátokkal 23.00 és 0.00 Heti híradó

Február 18., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó

Február 19., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Sajtótájékoztató a rezsicsökken-
tésrõl (17p), Beszélgetés a gazdákkal (45p), Disznóvágás a borbarátokkal
13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás
(40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Február 20., 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 20., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.05 Család-barát 10.30
XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 12.00 Híradó 12.25 XXII. Téli Olimpiai Játé-
kok Szocsi 2014 14.05 Rondó 15.00 Átjáró 15.30 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 20.25 A hírek szerelmesei 22.30 Az Este 23.05 Híradó
23.15 Sporthírek 23.20 Verssor az utcazajban 23.30 Barangolások öt kontinensen
0.00 Történetek a nagyvilágból 0.30 A természet csodái 1.20 Az igazi cowboyok
2.10 Everwood: Családi kötelékek
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 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Hír-
adó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.50 A bûn há-
lójában 23.45 Reflektor 0.00 Dollhouse – A felejtés ára 1.05 A la Car 1.45 Tenger-
parti fenegyerek 2.10 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop
10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.25 Az élet show-ja
20.25 Édes élet 21.40 Jóban-Rosszban 22.40 Grimm: El Cucuy 23.45 Célkereszt-
ben 0.50 Tények 1.25 Aktív 1.50 Grimm 2.35 Célkeresztben 3.20 Eva Luna 4.05 Ak-
tív 4.25 Családi titkok 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Kró-
nika 15.10 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Króni-
ka 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belé-
põ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Február 21., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.05 Család-barát 10.30
XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 12.00 Híradó 12.25 Sporthírek 12.30 Élet-
kerék 13.30 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 14.55 Esély 15.25 Történetek a
nagyvilágból 15.50 Jövõ-Idõben 16.00 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014
17.25 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 A természet csodái 1.30 Az igazi
cowboyok 2.25 Everwood
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 15.20 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 A zöld íjász
22.50 Gyilkos elmék 23.55 Reflektor 0.10 Odaát 1.10 Kalandor 1.40 Az egység 2.30
4ütem 3.00 A szív útjai 4.00 Tuti gimi 4.45 Gossip Girl – A pletykafészek
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.25 Az élet show-ja
20.25 Édes élet 21.40 Jóban-Rosszban 22.40 A pók hálójában 0.40 Tények 1.15
Aktív 1.40 Szellemdoktor 2.30 Walker, a texasi kopó 3.15 Eva Luna 4.05 Édes élet
5.05 Babavilág 5.30 Super Car
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
13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Kró-
nika 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 Belépõ – Kulturá-
lis magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 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)

Hízósertések, kb. 120 kg, eladók. Érdeklõdni: 06 (30) 338 1922
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
Pucolt dió eladó 1500 Ft/kg 06 (20) 366 9490 (2159080)

1-2 q csöves kukoricát vennék 06 (30) 993 5844
Az M6-os autópályán Dunaújvárosnál, OMV töltõállomás férfi és nõi munka-
erõt keres. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a sárbogárdi OMV-kútnál lehet.
Hízók eladók 06 (20) 367 2785
Eladó alig használt ülõgarnitúra 3+2+1-es, hintaszék, fenyõ babaágy, etetõ-
szék, kisméretû sötétbarna fa íróasztal. 06 (30) 394 2165
Angol nyelvtanárt kerek alsós kislányomhoz 06 (30) 467 5691
Ady-lakótelepen második emeleti, erkélyes, egyedi gázfûtéses lakás, új nyí-
lászárókkal eladó. 06 (30) 9394 691

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

SPURI KERÉKPÁRSZAKÜZLET
Sárbogárd, Ady E. út 213.
Telefon: 06 30 425 9736

Nyitva tartás: H: szünnap, keddtõl péntekig: 9-17 óráig,
szombaton 9-13 óráig.

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

ÕSI GYÓGYMÓD
* meddõség * férfi potencia helyreállítása

* cukorbetegség gyógyítható
* allergia *asztma stb.

A gyógyulás garantált!
zsenizsg.viniker.hu, 06 30 865 7572

ORSZÁGOS KIRAKODÓ- ÉS KISÁLLATVÁSÁRT
RENDEZÜNK 2014. február 15-én

Sárbogárdon az Ifjúsági park (Túry M. u. mellett) területén.
A VÁSÁR TERÜLETÉN A SESZTÁK OPTIKA (8–13 ÓRÁIG)

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLATOT TART.
Figyelem! 2014-tõl a vásárok a szokásostól eltérõ idõpontban,

az adott hónap harmadik szombatján kerülnek megtartásra!
Bõvebb információért érdeklõdhet a DÉSZOLG Kft.

Sárbogárdi Kirendeltség telefonszámán: 06 (25) 508 990.

ÁRGYELÁN JÁNOSÁRGYELÁN JÁNOS
országgyûlési képviselõjelölt ésországgyûlési képviselõjelölt és

VONA GÁBOR miniszterelnök-jelöltVONA GÁBOR miniszterelnök-jelölt

UTCAI FOGADÓÓRÁJAUTCAI FOGADÓÓRÁJA
Sárbogárdon, a Hõsök terénSárbogárdon, a Hõsök terén

február 21-én 11 órakor.február 21-én 11 órakor.
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Önt is várja a Lajoskomáromi
Egészségfejlesztési Iroda!
„Rajtad múlik!” – életmódprogramok

az enyingi kistérségben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0045

Az elmúlt évben a TÁMOP -pályázatnak köszönhetõen fél-
száznál is több kistérségi egészségfejlesztési iroda (EFI) jött
létre. Feladatuk, hogy az alapellátást kiegészítve nyújtsanak a
lakosság számára ingyenes, beutaló nélküli egészségvédõ prog-
ramokat. Az új intézményhálózat egyik tagja a Lajoskomá-
romban mûködõ, az enyingi kistérség lakóinak egészségi álla-
potának fejlesztésén dolgozó EFI.

Miért érdemes felkeresni ezt az új szolgáltatást?

Sajnos, ma Magyarországon nagyon kevesen mondhatják el
magukról, hogy tökéletesen egészségesek: az itt élõk egészségi
állapotának romlását több kedvezõtlen tendencia is mutatja.
Így például emelkedik a magas vérnyomásban, szív- és érrend-
szeri betegségekben, cukorbetegségben, mozgásszervi, emész-
tõrendszeri és tumoros elváltozásban szenvedõk száma. Jel-
lemzõ a dohányzás, az alkohol, egyre terjed a drog, és a helyze-
tet tovább rontja az egyoldalú táplálkozás, a mozgásszegény
életmód, az elhízás. Ezekkel a jelenségekkel az egészségügyi
alapellátás a legjobb szándék mellett sem tud megbirkózni. Na-
gyon hiányzott az ellátórendszerbõl egy olyan szolgáltatás,
amely azoknak kíván segíteni, akik még nem betegek, tünet-
mentesek, és a megelõzõ kockázatbecsléssel, életmód-változ-
tatással betegségük kialakulása megelõzhetõ.

A kockázatbecsléstõl az állapotjavításig

Az EFI szûrési napokat szervez, valamint személyre szabott
kockázatbecsléseket készít az enyingi kistérség lakói számára.
Egészséges életmódprogramja segít az itt élõknek a mozgás-
szegény és helytelen életmódból adódó, megelõzhetõ betegsé-
gek rizikófaktorainak csökkentésében, az érrendszeri, az
anyagcsere-, a daganatos és a mozgásszervi megbetegedések
megelõzésében, a már kialakult, krónikus betegek állapotjaví-
tásában. Az EFI közösségformáló, értékteremtõ szerepe mel-
lett támogatja az alapellátás prevenciós tevékenységeit. A ká-
ros szokások visszaszorítását, a betegségek megelõzését, a he-
lyes életmód népszerûsítését célzó programok hozzájárulhat-
nak a kedvezõtlen mortalitási mutatók javításához. Jóval több
ez, mint felvilágosító tevékenység: személyre szabott állapot-
felmérést, szûrést, kockázatelemzést is végeznek.

Együtt minden könnyebb!

Ha Ön beteg, vagy egészséges, és az is szeretne maradni, min-
denképpen érdemes megismerkednie az EFI programjaival és
a pályázat nyújtotta lehetõségekkel. Ki-ki átélheti azt az érzést
is, hogy nincsen egyedül: a betegklubokban sorstársakra talál-
hatnak a krónikus betegek, a támogató csoportokban segíthet-
nek egymásnak a káros szokások elhagyásában, az életmódklu-
bokban találhatnak partnert a játékos, könnyû testedzéshez és
a család fõzési–étkezési szokásainak egészségesebbé tételéhez
is. Ezek a mikroközösségek nemcsak a testi, hanem a lelki
egészségéhez is hozzá fognak járulni!

Enyingi Egészségfejlesztési Iroda
Cím: 8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 1.
Telefon: +36 (30) 532-7013
E-mail: efi.lkom@gmail.com
Honlap: www.rajtadmulik.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

Felhívás farsangi
mulatságra

A Cecei Általános Iskola nagy tisztelettel vár minden kedves
telet elûzni vágyó embert 2014. február 14-én, pénteken,
13.30-as kezdettel a hagyományos farsangi rendezvényére.
Február tradicionálisan a téltemetés idõszaka, amelyet vidám-
sággal, mulatsággal igyekszünk elûzni. Ennek jegyében isko-
lánk az idei évben is farsangi karnevállal készül az alkalomra. A
TÁMOP 3.3.8.B-12/1-2012-0066 azonosító számú projekt
rendezvényeinek sorában is kiemelt figyelmet kap ez a régi
népszokás. Iskolánk pályázatba bevont diákjai már hetek óta
készítik a karneválhoz illõ, szebbnél szebb jelmezeket, dekorá-
ciós elemeket, válogatják az alkalomhoz legjobban illõ zenéket,
ismerkednek a népszokás eredetével, néprajzi hagyományai-
val, sõt még hagyományos farsangi ételeket is készítenek. A
rendezvény során jelmezversenyt hirdetünk meg, ahol három
kategóriában díjazzuk a résztvevõket. Így külön versenyeznek
az egyénileg és csoportosan fellépõk, illetve azok a versenyzõk,
akik a jelmezek mellett még valamilyen produkció elõadásával
is készülnek. Egyetlen jelmezes diákunk sem távozik majd a
mulatságról ajándék nélkül.
A rendezvény alatt büfé üzemel, ahol éhségüket és szomjukat
olthatják a diákok és a vendégek, de lesz tombola is, és egy tán-
cos mulatság zárja majd a karnevált.

ÜDVÖZÖLJÜK
A BIO VILÁGÁBAN!

címmel tart elõadást
Gyerko Elena Csíkszeredáról

Székesfehérváron az Árpád-fürdõ dísztermében

2014. február 14-én, pénteken, 17 órától.

Az ingyenes elõadásra szeretettel várja az érdeklõdõket!
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