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Hétfõ este van. Mintha lövöldöznének. Bizonyos idõközönként dörrennek a lövések,
kettõ egymás után. Ahogy éjszakába hajlik
a nap, csendesedik a város, egyre kivehetõbb a robaj. Félelmetes! „Vajon mi lehet
ez? Jön a front? Vagy november 4-e hajnalán valami orosz kísértethadsereg?” – fogalmazódik meg bennem. Fölhívom édesapámat meg a tûzoltóság helyi számát. Így
tudom meg, hogy a tavaknál a karbidágyúk
durrognak a madarak elriasztására, a halállomány védelmére.
„Ha valaki próbál valamit csinálni, az csak
harcok által megy” – mondja dr. Horváth
Endre a vele készült interjúban. Értelmezhetjük ezt puszta túlélési ösztönként és az
emberekbe kódolt szellemi törekvésként
is, hogy nyomot hagyjanak a világban így
vagy úgy. Hogy miért vágyunk erre, érthetetlen, hiszen egy nagy robbanással a fizikai síkunk, szellemi emlékeink, alkotásaink megszûnnek létezni.

Írás a 9. oldalon.

Itt ez a kisegér, mely ironikusan úgy nyilvánított véleményt halhatatlanságra való
igyekezetünkrõl, hogy megette a halottak
napi koszorúkról a terméseket.
Ám bármikor felbukkanhat váratlanul valahonnan egy letûnt világ emléke, mint egy
könyvbõl kihulló, megsárgult képeslap. Ki
tudja, mi minden kering az ûrben.
Hargitai–Kiss Virág
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Mészöly-hírek
ÕSZI SZÜNET ELÕTT
Az õszi szünet elõtti nap reggelén színvonalas mûsorral emlékezhettünk az 56-os eseményekre. Köszönjük a nyolcadikosoknak és
Marcsi néninek!
Délután pedig elindult a TÖK-kavalkád. Minden osztály jobbnál
jobb, ötletes programmal készült a délutánra. Kihagyhatatlan volt
a tökfaragás, ám a kreatív kézmûvesötleteket nehéz lenne felsorolni. Azonban a jól sikerült képek magukért beszélnek. Köszönjük, Tündi néni!
Az osztályok megmérethették ügyességüket a TÖKKUPÁN belül
a kézilabda-körmérkõzésen, ahol a legeredményesebbnek a 6. a
osztály csapata bizonyult. Gratulálunk, Andi néni és 6. a a második
kupátokhoz!
Isteni illatok járták át az aulát, beköszönve az osztálytermekbe és
csalogatva a tankonyhába, ahol roppant finom, friss muffincsodákat készíthettek a gyerekek Anita néni és Mariann néni segítségével. Az aulában a felsõs tanár nénikkel vehettek részt ötletes kézmûveskedésben. Minden osztály terme más és más világot
rejtett. Az elsõs osztálytermek igazi zsongó, zsibongó szobává váltak. Rajzversenyt hirdetett Tibi bácsi. Nosztalgiázhattunk a
„retró” mesék vetítése alatt, míg Margó néni madárijesztõt készített az apróságokkal. A szomszéd teremben sem unatkoztak; tökfaragás és kézmûveskedõ szorgos kezek szépséges munkái kerültek kiállításra a délután végeztével a teremben Gizi néni és a két
Orsi néni segítségével.
Izgalmas volt bekukkantani a termekbe, egy azonban közös volt
mindenhol: sok szülõ kapcsolódott a délutánhoz, ami nemcsak a
nebulóknak volt izgalmas, hanem a szülõknek is kikapcsolódást és
feltöltõdést nyújtott.
A gyerekek, szülõk, tanárok igazi családias hangulatot teremtve
tölthették ezt a kellemes, mozgalmas, programokkal, élményekkel teli délutánt.
Köszönjük! Mert igenis jó mészölyösnek lenni!
A szülõk nevében lejegyezte: Lõkös Rita, az iskolaszék tagja

TÖK JÓ NAP
A sok-sok esõs, borongós, ritkán napsütéses iskolai nap után gyermekem lelkesen hozta haza a tökfesztiválra szóló meghívót. A tökarcot mintázó, gyerekek által készített lapocskán ez állt: „Szeretettel várunk minden kedves szülõt október 22-én, délután 2–4 óráig
a tantermünkben tartandó tökfesztiválra egy kis kézmûvesedésre,
kötetlen beszélgetésre.” Így már nem csupán az õszi szünet miatt
vártuk ezt a napot.

Persze, a tökfesztivált óriási készülõdés elõzte meg, mivel lehetõség nyílt egy kis beöltözésre, maszkok felvételére. Sikeresen leküzdve az öltözködés, tökválasztás, sütemény vagy gumicukor kérdését, végre eljutottunk a nagy napig. Mondanom sem kell, az osztályba érkezve több félelmetes és vicces figurával találkoztam.

Volt szépséges vámpír, boszorkány, félelmetes, vagy vicces ördög.
A teremben az asztalok a szabadon választható kézmûves-tevékenységeknek megfelelõen voltak elrendezve. Készíthettek pókot
hurkapálca segítségével, ruhacsipeszbõl denevért, papírtányérból
tökfigurát, valamint lehetett tököt festeni. Szebbnél szebb alkotások születtek, kisebb és nagyobb szülõi segítséggel. Sütemények
fogyasztása közben pihentük ki az alkotás fáradalmait.

Gyermek és felnõtt egyaránt jól érezte magát ezen a napon, beszélgettünk, alkottunk, egymást és a gyerekeket is egyre jobban
megismerve élveztük ezt a délutánt.
Köszönjük!
Wolf Judit 2. a osztályos szülõ
Az õszi szünet elõtti utolsó napra nagy izgalommal készültek a
gyerekek.

Az egész délutánt kitöltõ tökfesztivál színes, játékos programjai
várták õket szüleikkel együtt. Tanulóink jelmezes megjelenése
alapozta meg az esemény hangulatát. Tökfaragáson, festésen, varráson kívül szellemes vetélkedõn vehettek részt, készíthettek pókot, denevért, kóstolhattak sült tököt. A gyerekek és felnõttek közös munkájának jó ízû gyümölcsének, a tökös muffinnak az illata
terjengett iskolánk aulájában. A sportosabbak sem a széken ültek,
hanem a tökkupán dönthették el, ki a „legtökügyesebb” csapat. A
rossz idõjárás sem szegte kedvünket, a délután vidám hangulatban
telt el.
Az idei tanévben még sok közös, ehhez hasonló esemény vár ránk.
MGÁI
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KÉK HÍREK
Cigarettát, alkoholt és
kávét loptak
Egy 54 éves férfi és egy 15 éves fiú tört be
egy sárkeresztúri dohányboltba. A rendõrök elfogták õket.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra október 28-án éjszaka érkezett lakossági bejelentés arról, hogy Sárkeresztúron a Béke
utcában két gyanúsan viselkedõ férfire figyeltek fel az állampolgárok.

HÍREK, ESEMÉNYEK

Hallucinált betörés
Sárbogárdról a Bajcsy-Zsilinszky utcából
érkezett bejelentés egy folyamatban lévõ
betörésrõl október 27-én. A sárbogárdi
járõrök megjelentek a helyszínen, ahol kiderült, hogy a bejelentés valótlan. A 26
éves bejelentõ elmondta, hogy valójában
nem kísérelt meg senki betörni hozzá, csak
az általa fogyasztott kábítószer hatására
hallucinálta az általa elmondottakat. A
sárbogárdi férfit és a vele ott tartózkodó 21
éves párját a rendõrök kábítószer fogyasztása miatt elõállították az orvosi ügyeletre
vér- és vizeletminta-vétel céljából. Az ügyben kábítószer-birtoklás vétség elkövetésének gyanúja miatt indítottak büntetõeljárást a rendõrök. Az egyenruhások férfivel szemben feljelentéssel is éltek valótlan
bejelentés szabálysértésének elkövetése
miatt.
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Négyen meghaltak
a Nagyvenyimnél
történt balesetben
Két személyautó és egy helyközi járatú autóbusz ütközött össze szombaton este
Nagyvenyim és Mezõfalva között – közölte
Farkas-Bozsik Gábor százados, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ. Az egyik
autóban csak a sofõr volt, õ nem sérült meg
és a buszon utazóknak sem esett baja.

Tartás elmulasztása
Október 29-én a járõrök Sárosdon a Kölcsey utcában intézkedtek egy 43 éves helyi
férfivel szemben. Az igazoltatás során kiderült, hogy a férfi ellen a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság
elfogatóparancsot
adott ki tartás elmulasztása bûncselekmény elkövetése miatt. A sárosdi férfit a
rendõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol gyanúsított kihallgatását követõen szabadon bocsátották.

A kiérkezõ rendõröket látva a két férfi
megpróbálta elrejteni a náluk lévõ több
doboz cigarettát, alkoholt és kávét. A
rendõrök megállapították, hogy O. Mihály
54 éves helyi lakos 15 éves társával az éjszaka folyamán betört egy helyi dohányboltba, és a náluk lévõ értékeket onnan tulajdonították el. Ezzel párhuzamosan Norisz,
a nyomkövetõ kutya – akit a dohánybolttól
indított gazdája – is a gyanúsítottak felé vezette a rendõröket. Norisz a betörés helyszínétõl a nyomokon egészen a Béke utcában tartózkodó elkövetõkig ment, megerõsítve a járõrök gyanúját és segítve az elfogást.
A két férfit az egyenruhások elfogták és a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították, ahol lopás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki
õket a nyomozók.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Zavarodottan
autók közt
A sárbogárdi OTP Banktól érkezett bejelentés október 31-én, miszerint egy zavarodott férfi az autók között rohangál. A kiérkezõ járõrök a helyszínen találtak egy 39
éves vajtai lakost, aki valóban zavartan viselkedett, valamint kivonta magát a rendõri intézkedés alól. A rendõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
ahonnan a mentõszolgálat kórházba szállította a férfit.

A másik gépkocsiban azonban két felnõtt
és egy 13 éves lány meghalt az ütközéskor,
egy 8 éves lányt pedig életveszélyes állapotban szállítottak kórházba a mentõk. Az
áldozatok beszorultak az autóba, a dunaújvárosi tûzoltók hidraulikus mentõszerszámok segítségével emelték ki õket. A
balesetben elhunyt nõ várandós volt, november végére várta harmadik gyermekét.
Sajnos a magzatot sem lehetett megmenteni, ezért úgy tekintjük, hogy a balesetnek
négy halálos áldozata van.
A rendõrségi helyszínelés alatt a tûzoltók
világították meg a területet. Ezalatt az
érintett útszakaszon teljes útlezárás volt, a
forgalom éjjel fél egyre állt helyre.

Biciklibaleset
A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt november 4-én a
délutáni órákban Sárbogárdon az Ady
Endre út és a József Attila utca keresztezõdésénél. A baleset során egy Székesfehérvár irányából Szekszárd irányába közlekedõ tehergépkocsi vezetõje eddig tisztázatlan körülmények között elütött egy, a kijelölt gyalogátkelõhelyen szabályosan átkelni szándékozó, 34 éves helyi nõt. A gyalogos a baleset során az elsõdleges információk szerint könnyû sérüléseket szenvedett.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

A rendõrség közleménye szerint a Ford típusú személyautó sofõrje elõzésbe kezdett, amit nem tudott szabályosan befejezni, ez okozta a balesetet. A 24 éves férfit
kettõnél több ember halálát okozó közúti
baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bûnügyi
õrizetbe vették.
Friss: a kórházba került kislányt megoperálták, túl van az életveszélyen.
Forrás: tûzoltóság.info
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Endre, a perpetuum mobile
Mozdulatai alapján maga a nyugodt erõ. Pedig 70 fölött is egy perpetuum mobile, azaz örökmozgó. Nem tudja elképzelni az életét tevékenykedés nélkül.
DR. HORVÁTH ENDRE urológus, Pusztaegres háziorvosa 50 éve gyakorolja
hivatását, jelenleg is praktizál. Ennek alkalmából aranydiplomáját a közelmúltban vette át a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, s köszöntötte õt Sárbogárd képviselõ-testülete nevében a polgármester az október 23-ai ünnepség keretében. Endre nemcsak orvosként, hanem közéleti személyiségként is
jól ismert a városban. A helyi MDF egyik alapítója és elnöke volt, önkormányzati képviselõ és alpolgármester 1998 és 2002 között; városi fõorvosként élharcosa volt az 1995-tól 1998-ig mûködõ Sárbogárd és Környéke Egészségéért és
Szociális Ellátásáért Közalapítvány létrehozásának. Viszont mint magánembert kevésbé ismerjük. Annyit tudok, hogy valahonnan messzirõl érkezett közénk.
– 1958-ban kezdtem az orvosi egyetemet
Budapesten, ott is laktam. Abban az idõben elég nehéz volt, mert 56 után voltunk,
és akikkel együtt kezdtünk, egymásról nem
sokat tudtunk, nem sokat beszélhettünk.
64-ig tartott az egyetem, amit sikeresen,
cum laude végeztem el. Az Uzsoki Utcai
Kórház urológiai osztályára kerültem. Ragyogó fõnök és adjunktus volt, kevesen
voltunk az osztályon, mindent meg lehetett tanulni a mûtéti szakmáról. Ehhez
hozzá tartozott, hogy majdnem állandó
ügyelet volt, hiszen Pestre és Budára is
egy-egy kórház ügyelt. 70-ben a fõnököm
elment nyugdíjba, az új vezetõ nem
hosszabbította meg a szerzõdésemet, de
egyúttal azonnali felkérés érkezett a Tétényi úti kórház urológiai osztályára, ahova
mint alorvos mentem át. Ott 1-1,5 évig dolgoztam, jól éreztem magam, de érkezett
egy újabb felkérés Sárvárra, hogy szervezzem meg az urológiai osztályt, rendelõt, ellátást, és mûködjek közre az akkor kialakuló fürdõkórház kísérleti kipróbálásában. Egy fiatalember számára ez nagy kihívás volt.
– Meg nagy elismerés is.
– Feladtam a pesti lakást, amit másfél éve
kaptunk feleségemmel, és Sárvárra költözünk, ahol kialakítottam az urológiai részleget és rendelõt felszereléssel, személyzettel, betanítással. 74-ben kaptam egy
újabb felkérést a minisztérium által, hogy
Kisvárdán épül egy hatalmas kórház, kezdjem el egy 26 ágyas osztály és rendelõ megszervezését. Köszönettel ezt is elvállaltam.
Így vándoroltunk az ország egyik felébõl a
másikba. Ez a kórház közvetlenül a határ
mellett volt, és a 70-es éveket éltük, sok
mindenen kellett keresztülmenni. 1977-ig
voltam ott. Mivel nem tetszettem a rendszernek, egy szakmai köntösbe bújtatott
eljárás indult ellenem, aminek a végén
nyilván én veszítettem. Az utóbbi években
derült ki, hogy milyen magasról indult ez
az egész eljárás. 77-ben megkeresett Csernavölgyi fõorvos és Kovács János volt járási elnök. Hallották, hogy állást keresek.
Abban a helyzetben nem volt más lehetõségem, mint elvállalni itt a munkát. Fölajánlották Alapot, Szabadhídvéget, néhány körzetet. Pusztaegrest választottam
több okból: távol volt mindentõl, ragyogó,

fiatal, agilis tanácselnök volt Huszár József
személyében, és egy nagyon jó téesz mûködött. Letelepedtem, és kialakult itt egy nagyon szûk, nagyon jó baráti társaság a tanácselnökkel, a téesz egyes dolgozóival.
Megemlíteném Pluhár Istvánt, akivel kezdettõl fogva a legjobb viszonyban voltunk.
Akkor alakult ki ez a rendelõ, ami egy
mocskos, elhanyagolt kis hodály volt. Minden segítséget megkaptam a felépítéséhez.
77-tõl a mai napig itt dolgozom. 2002-ben
költöztem Sárbogárdra, feleségem halála
után, az új házastársammal.
– Visszakanyarodnék picit Kisvárdáig. Gondolom, ott is elmondta a véleményét a dolgokról, és ez okozhatta, hogy belekötöttek Endrébe.
– Baráti társaságban mondta el az ember a
véleményét, csak nem számított arra, hogy
besúgók is vannak. Ma sem tudom, ki volt
az, de nem is érdekel. Ennek volt egy olyan
folyománya, hogy elterjedt: párttag voltam. Hála Istennek ez nem igaz. 2002-ben,
amikor önkormányzati képviselõ voltam,
valaki tudtomon kívül megkérte a nemzetbiztonsági átvilágításomat. Ez megtörtént,
és büszke vagyok rá, hogy papírom is van
róla, hogy a vonatkozó törvény elsõ paragrafusában meghatározott tevékenységet
nem végeztem, az ott megjelent szervezeteknek tagja nem voltam.
– Azért vágyott a csendesebb környezetre, mert
elege lett ezekbõl a dolgokból? Ekkora szakmai karrier után egy kis faluba eljönni visszavonulást, csalódottságot jelez.
– Elsõsorban visszavonulás volt, másodsorban az ember a lehetõségeket mérlegelte. Külföldön lett volna helyem, de nem
volt módom kikerülni.
– Budapestre nem akart visszamenni?
– Nem akartam már sehova menni, csak
egy minél csendesebb helyre. Hál’ Istennek eltaláltam. Nagyon jó közösség volt
Pusztaegresen. Össze nem lehet hasonlítani az akkori Pusztaegrest a maival, semmiféle tekintetben. Én nagyon jól éreztem
magam itt. Nem akartam innen mozdulni.
Számtalan lehetõségem lett volna rá. Kovács János mindenképpen Mezõszilasra
akart áthívni, ahol az orvosi rendelõt én
építettem föl rövid helyettesítésem alatt.
– Azért is egy jó bázis volt Pusztaegres, mert
vissza is lehetett vonulni ide, de azért minden

elérhetõ volt. Nem tudott itt se nyugodni. A helyi MDF-nek lett az elnöke, az alapításban is
jelentõs szerepet vállalt, és egészségügyi területen is voltak jelentõs intézkedések (gondolok
itt a közalapítványra), meg hát a képviselõtestületi szerep…
– 1988-89-ben az érdeklõdés a hagyományos medicinától egy picit elfordult az akupunktúra, lézerterápia felé, és vizsgázni lehetett ezekbõl. Eljött 90, amikor lehetõség
volt sok mindenre. Az akkori miniszter,
Surján László maximálisan támogatta az
alapellátást. Beindultak a fejlesztések. Németh Rudolf polgármester meghirdette a
városi fõorvosi állást, megpályáztam. A
tervekben az szerepelt, hogy Magyarországon az elsõk közt létrehozzuk az informatikai rendszert, irányított betegellátást, egybekapcsolódik a szociális és egészségügyi
ellátás. Komoly segítség volt az önkormányzat vezetésében, a képviselõ-testületben. Politikai vonalon megalakult az
MDF és buzgott minden. A 95-96 tájékán
alakult meg a közalapítvány, amit igazgató
fõorvosként vezettem, és ezt az akkor miniszter Kovács István, az államtitkár, Lépes Péter, az egészségügyi világszervezet
magyarországi elnöke és a társadalombiztosítás is támogatta mint kísérleti intézményt. Ismeretes, hogy ennek vége lett.
– Nem is soká – 1998-ig mûködött.
– Egy küzdelem volt az egész. Félreértéseken, meg nem értéseken alapult, illetve
azon, hogy sokan nem látták be: Sárbogárdnak egyetlen kitörési lehetõsége lett
volna az egészségügyben – a rendelõintézet átvétele alapítványi mûködtetésbe, ami
már a határon állt, illetve az egész hálózat
egységes mûködtetése. Egy országosan
egyedülálló informatikai hálózat kiépítésére nyílt lehetõség 10 millió Ft-os elnyert
pályázat útján, ami az egész rendszert
összekötötte: rendelõket, szakellátást,
alapellátást, labort a mentõkkel illetve az
országos kardiológiai intézettel, ami akkor
egyedülálló volt.
– Amit most próbálnak kiépítgetni.
– Ez a rendszer elkészült, országos bemutató elõtt álltunk. Sajtó, tévé, rádió értesít-
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ve volt, és elõtte 2 nappal szüntették meg
az alapítványt. Pedig Európában akarták
kísérleti formában bevezetni, fõleg az
egészségügyi világszervezet kezdeményezésére.
– A mai körülmények között életképes lenne a
közalapítvány?
– Szerintem igen.
– Mert a gondolat (amirõl egy 1998-ban kiadott, Soros Alapítvány által támogatott, Kõszegi Erika és Ön által készített tanulmány is
olvasható) ma is korszerû rendszernek tûnik,
hiszen együtt lenne a szociális, egészségügyi
ágazat, az egészség-megelõzésen lenne a
hangsúly, nem pedig a betegségkezelésen.
– Amit mostanában akarnak, a praxisközösségek létrehozása nagyjából errõl szól
egészségügyi vonalon. A szociális ágazat
mára különvált. A közalapítvány idején
alakult ki az Ady Endre úti elfekvõbõl a
szociális ellátás bázisa, a hajléktalanszálló,
a 4-es konyha (ami ellátta kedvezményesen a betegeket és a szociálisan rászorultakat), az ügyeleti rendszer, s lettek állandó
sofõrök, nõvérek, orvos, gépkocsi, EKGhálózat, és 40 számítógépen, két szerveren
keresztül mûködött a rendszer. Hogy most
mi lenne belõle, nem tudni, hiszen nem fejezõdött be. Újat indítani a mai anyagi feltételek között nagyon nehéz, ilyen önkormányzati háttérrel, ami pénzhiánnyal
küzd. Akkoriban nagyon komoly támogatási hátterünk volt magánszemélyektõl,
nagyvállalatoktól, minisztériumtól, önkormányzattól. Sajnos bejött az, amire az ember nem számított. Egy vállalkozásnál
ugyanis elõbb beruházok és majd annak a
termékeibõl lehet jobbítani a bent dolgozók jövõjét, szociális ellátást stb. Mi is ezt
akartuk: elõször fejleszteni, beruházni, aztán eladni az ötletet. Hogy elõbb szétosztjuk a semmit, abban nem voltam partner.
98-ban megszûnt a közalapítvány. Akkor
az MDF a Fidesszel írásban szerzõdött,
hogy együtt pályázunk a képviselõ-testületi tagságokra. Ez bejött. 1998–2002-ig érzésem szerint nem pártalapon mûködött a
testület. Elõre megbeszéltük a problémákat és megpróbáltuk elõre vinni a várost,
amennyire az anyagi helyzet engedte.
2002-ben nem indultunk együtt. A politikától, közélettõl nagyrészt visszavonultam. Ezért is ért meglepetésként, hogy az
50 éves orvosi tevékenységem alkalmából
a polgármester illetve a testület megemlékezett rólam. Az itt töltött 37 év alatt én
ehhez nem szoktam hozzá.
– 37 év alatt nem volt különösebb elismerése
Sárbogárdon?
– Ha valaki próbál valamit csinálni, az csak
harcok által megy. A harcokban óhatatlanul ellenfelet szerez az ember. Ha az ellenfelek politikailag erõsebbek, vagy úgy alakul az összetételük, óhatatlanul gyõznek.
Az orvosi munkában sem lehet egyszerre
minden emberrel jónak lenni, hiszen mi is
emberek vagyunk, tévedhetünk, rosszkedvünk, fájdalmaink, betegségeink lehetnek.
Ezt tudomásul kell venni. Mint ahogy azt is
– ami nekem nagyon nehéz volt –, hogy a
kórházba bejött egy ember, megvizsgáltuk,
megoperáltuk és kész; a körzet azonban
más. Itt megismeri az ember a családokat,

PORTRÉ
együtt él velük, ismeri a gondjaikat. A harmadik generáció nõ fel, mióta itt vagyok.
Az ember együtt érez velük, de ezt kimutatni nem lehet, mert nem vehetjük át a beteg fájdalmát, sorsát. A sebész, amikor vág,
nem arra figyel, hogy az fáj, hanem hogy az
ember meggyógyuljon.
– Amikor a közéletbõl visszavonult, volt-e hullámvölgy érzelmekben, egészségi állapotban,
amikor azt mondta, hogy „na jó, most elefántcsonttornyot építek magam köré és hagyjanak
békén”?
– Abban az idõben történt, 98-ban, hogy a
feleségem meghalt, nagy ûrt hagyva maga
után. Ezen is túl kellett esni. Hála a Jóistennek sikeresen összejött a második házasságom, és annyi feladat hárult rám (költözés, új házasság, gyerekek jöttek a házassághoz, akiket fel kellett nevelni, támogatni), hogy az ember inkább arra összpontosított a mindennapi munkája mellett. Nagyon nagy segítséget jelentett a családi háttér.
– Meg talán új értelmet is adott.
– Teljesen más. Nem volt elõtte gyerek.
Most meg ott volt kettõ.
– Elfogadták Endrét?
– Igen, legalábbis merem remélni. Eszem
ágába se jutott fölényeskedni velük.
– Hány évesek voltak akkor?
– Tomi 13, Bogi 18. Emellett 2002 után feleségem is továbbtanult, szakvizsgázott, és
utána jött a karrierje.
– Õ lett az Egységes Szociális Intézmény vezetõje.
– Ami olyan tekintetben rossz, hogy jóval
kevesebb idõt fordíthat rám. Leköti az idejét.
– Endre is leköti magát a munkájával, hiszen
még mindig praktizál. Nyugdíjba is mehetne,
de még bírja.
– Ha az elsõ alkalmat észreveszem, amikor
szellemileg már nem olyan friss az ember,
azonnal abba kell hagyni, a betegekkel
nem lehet játszani. Minden évben elhatározom, hogy nyugdíjba megyek. Ez most a
13. ilyen év.
– Mi az, ami mindig arra ösztökéli, hogy maradjon?
– Nem tudom elképzelni az életemet munka nélkül, hogy ne találkozzak a betegekkel, ne beszélgessünk, hogy magukra hagyjam õket. Másrészt hiába adtam volna föl
álláshirdetést, ide orvos jelentkezni nem
fog, errõl meg vagyok gyõzõdve, legalábbis
a mai feltételek szerint.
– Az akupunktúra említésre került egy szóban, az azonban nem, hogy Endre ebbõl le is
vizsgázott és gyakorolja is ezt a kezelési formát természetes gyógymódként.
– A 80-as évek második felében félhivatalosan az akadémia épületében volt egy
képzés, amit kínaiak tartottak szinkrontolmáccsal. 89-ben hivatalos vizsgát lehetett
belõle tenni. Nehéz volt, mert kínaiul kellett megtanulni a pontokat. Lézertanfolyamot Pécsen végeztem. Kozma professzor
két hétig verte a fejünkbe a fizikát. Azóta
mindkét módszert alkalmazom.
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– Amikor leteszi a lantot a rendelõben, miben
kapcsolódik ki otthon? Úgy tudom, van szõlõ,
néhány hordó borocska, amit maga készít.
– Nem vagyok kertészember, nagyon távol
áll tõlem. A bort viszont nagyon szívesen
készítgetem, meg azt hiszem, valamit értek
is hozzá. Olvasok folyamatosan, és elkezdtem írogatni.
– No, mit?
– A múltban történteket. Inkább memoár
ez az asztalfióknak. Levonok magamnak
tapasztalatokat. Szokták mondani, hogy az
50 évet meg kell csak élni, és azért kapsz
majd valamit. Nem. Meg kell élni, de dolgozni is kell.
– Sodródni lehet, de akkor az ember nem
mondhatja el, hogy megtett mindent azért,
hogy másképp alakuljanak a dolgok.
A gyerekkorával kapcsolatban nem említettük, hogy hányan voltak testvérek, és a
szülõk mivel foglalkoztak.
– Veszprémben születtem 1940-ben. Nagyon rövid ideig éltem ott, mert féléves koromban már Pestre helyezték édesapámat,
aki 10 éves korától katonaiskolába járt,
utána végigjárta a ranglétrát és tiszt lett.
1943-ban egy hadgyakorlat alkalmával egy
tankocsin balesetet szenvedtek. A jobb keze csuklóból levált, mûkézzel írt (szebben,
mint én!). A bal keze teljesen elroncsolódott, tokban volt az egész teste, de teljes
életet élt. Egy rossz szavát nem hallottam,
hogy panaszkodott volna a sorsára. Végtelenül hitt Istenben, hiszen nagyapám református lelkész volt. Édesanyám segítette, háztartásbeli volt. 48-ban mindenünket
elvették. Új életet kellett kezdeni. Hárman
voltunk testvérek, abból ketten meghaltak
kiskorukban, egy fiú és egy lány, tüdõgyulladásban. Szülõi szeretet hátterében nõttem fel. Az iskolákat Pesten végeztem.
Nyelvre jártam, zongoráztam, amit borzasztóan utáltam.
– Pedig a zenét egyébként szereti.
– Hogyne, hallgatni, fõleg a komoly zenét.
Polgári nevelést kaptam. Egy követelmény
volt, hogy kitûnõ, vagy jeles tanuló legyek.
Az egyetemre akkoriban bekerülni – annak, aki nem volt kiemelt helyzetben –
csak kitûnõvel és maximális pontszámmal
lehetett. Elsõre nem vettek fel helyhiány
miatt, csak fellebbezés után. Jelentkeztem
a jogi egyetemre is, oda elsõre fölvettek.
– Milyen egészségnek örvend, doktor úr?
– 84-ben volt egy infarktusom, amikor azt
mondta egy akkori professzor, hogy ha
nem operáltatom meg, akkor bajok lesznek. Kérdeztem, hogy milyen az esélyem.
Azt mondta, 50 %. „Én akkor a másik
50-et választom” – mondtam. „Akkor legfeljebb 4-5 évet élsz” – felelte õ. Ennek 30
éve. Vannak panaszok az ember ízületeivel, meg ami a korral jár. Egyelõre úgy érzem, hogy ha nem megterhelõ fizikai munkáról van szó, akkor tudom csinálni.
– Tud nemet mondani, mert tudja a határait.
– A határait mindenkinek tudni kell. Azokat feszegetni lehet, de nem érdemes.
Hargitai–Kiss Virág
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KÖZLEMÉNYEK

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete
2014. november 10-én (hétfõn)
16.00 órakor

rendkívüli ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. Bizottsági tagok megválasztása.
Elõadó: polgármester
2. Külsõ bizottsági tagok eskütétele.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÉRÍTÉSI DÍJBEFIZETÉS
2014. november hónapban az alábbi
idõpontokban kerül sor
a térítési díjak beszedésére
Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola:
November 11. (kedd)
November 14. (péntek)

7.45–16.30
7.45–11.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:
November 10. (hétfõ)
7.45–16.30
(Kippkopp Óvodát is)
November 13. (csütörtök) 7.45–11.30
(Kippkopp Óvodát is)
Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium:
November 12. (szerda)
November 18. (kedd)

7.45–16.00
7.45–11.30

Szent István Általános Iskola:
November 17. (hétfõ)
November 19. (szerda)

7.45–9.30
9.00–10.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola
November 17. (hétfõ)
November 19. (szerda)

10.00–11.30
7.45–8.30

Zengõ Óvoda (Sárbogárd)
November 11. (kedd)
November 13. (szerda)
November 17. (hétfõ)

7.00–9.00
7.00–9.00
14.30–16.30
ISKOLÁS IS

Aprajafalva Óvoda (Töbörzsök)
2014. november 12. (szerda)
14.00–16.00
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Drogprevenció szülõknek
Az elmúlt négy évben a középiskolás diákok körében közel ötven százalékkal nõtt
az amfetamin-származékok fogyasztása.
A rendõrség 2014 szeptemberében új
drogprevenciós programot indított a fiatalkorúak kábítószer-fogyasztásának viszszaszorítása érdekében, amely kezdeményezésben kiemelten számít a szülõk
együttmûködésére. A program célja, hogy
a fiatalok családtagjai közvetlen tájékoztatást kapjanak a kábítószer-fogyasztás kockázatairól, büntetõjogi következményeirõl.
Az utóbbi években a témában készített
vizsgálatok, felmérések adatai az illegális
szerek használatát illetõen – kiváltképp a
9. és 11. évfolyamos fiúk körében – emelkedést mutatnak: az adatfelvételek szerint
minden ötvenedik középiskolás fiú naponta él valamilyen illegális szerrel. Az új típusú – viszonylag olcsón beszerezhetõ, könynyen hozzáférhetõ – dizájnerdrogok Magyarországon 2010-ben jelentek meg a középiskolás budapesti diákok körében.
A kezdeményezés a szülõk megelõzésben
betöltött szerepét hangsúlyozza: a társas
kohézió és a családi kapcsolatok megerõsítése segítséget jelenthet a kortársak befolyásolásával és az iskolában szerzett kudarcélményekkel szemben.
Valamennyi rendõrkapitányságon elérhetõk a program helyi közvetítõi, akik a széles körû tájékoztatás érdekében elektronikus üzenetben, elõadásokon, fórumokon,
havonta egy alkalommal fogadóórán, illetve kéthetente telefonos ügyelet útján segítik tanácsokkal, információkkal az õket
felkeresõ szülõket.
A programban részt vevõ rendõrök elérhetõségeirõl, a fogadóórák és az ügyelet
rendjérõl a http://www.police.hu/hirek-es-

informaciok/bunmegelozes/drogprevenci
os-osszekotok oldalon, továbbá az érintett
iskolák, szervezetek épületeiben kihelyezett tájékoztatókból és a helyi sajtóból értesülhetnek a szülõk, családtagok.
ORFK Kommunikációs Szolgálat

Drogprevenciós tanácsadó
a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság területén
A program minden általános és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhetõ. Szakemberünk szülõi értekezleten, fogadóórán, telefonon, vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntetõ igazságszolgáltatást érintõ kérdésekben.
Név: Csendes Réka r.
törm.
Szolgálati hely: Sárbogárdi Rendõrkapitányság
Telefonszám:
06 (25) 460 046
E-mail: drogprevencio.
sarbogardrk@fejer.police.
hu
Fogadóóra ideje, helye: Sárbogárdi
Rendõrkapitányság, bûnügyi osztály, 7.
számú iroda, minden hónap elsõ keddjén
16–18 óráig
Telefonos ügyelet ideje: 2014. október 1jétõl kezdõdõen minden második hét szerdáján 14-15 óráig
Kérdéseivel, kérjük, forduljon
bizalommal munkatársunkhoz!

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Tisztelt gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ szülõk!
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A § értelmében a rendszeres
gyermekvédelmi jogosultsághoz kapcsolódó évi kétszeri (augusztus, november)
támogatást fogyasztásra kész étel, tanszer és ruházat vásárlására felhasználható 5.800 Ft/fõ Erzsébet-utalvány formában kell nyújtani a 2014. november 1.
napján is fennálló jogosultság esetén a jogosultak részére.
Az utalványok kiosztása az alábbi helyen
és idõben történik meg.

Pótbefizetés:

Helyszín:

November 24-én, hétfõn a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal fsz. 13. számú
irodájában.

polgármesteri hivatal
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.), földszint,
ügyfélszolgálati iroda.

Idõpontok:
November 25. (kedd) 8–15 óra (A-tól Jig)
November 26. (szerda) 8–15 óra (K-tól
R-ig)
November 27. (csütörtök) 8–15 óra (S-tõl
Zs-ig)
Kérem a jogosult szülõt, vagy nagykorúvá
vált gyermeket, hogy szíveskedjen az
utalványt személyesen, vagy írásbeli
meghatalmazottja útján a jelzett – családi
nevének kezdõbetûjét tartalmazó – idõpontokban átvenni.
Kérem figyelembe venni, hogy az adott
napon kizárólag az adott kezdõbetûkhöz
tartozó személyek Erzsébet-utalványai
állnak rendelkezésre.
Sárbogárd város jegyzõje
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Kérdezték
SIMA LEVÉL
Mostanában több rossz tapasztalatom is
volt a simán és elsõbbségivel feladott postai küldeményekkel. Más ismerõseim is
hasonlóképp jártak, mint én: több sima levél egyáltalán nem érkezett meg a feladóhoz (reklamációnak helye nincs, mivel a sima levél nem követhetõ úgy nyomon, mint
az ajánlott, vagy tértivevényes), és az elsõbbségi semmivel sem érkezett hamarabb, mint mondjuk egy ajánlott levél, inkább a saját lelkiismeretünk megnyugvását szolgálta a plusz díj befizetése.
A postai díjak ismeretében meg sem lepõdöm, hogy az ajánlott és elsõbbségi küldemények felé tereli a posta az ügyfeleket. A
díjak évrõl évre emelkednek (egy Bogárd
és Vidéke hetilap feladása többe kerül például, mint a lap maga), aminek fényében
elfogadhatatlannak tartom, hogy egy küldemény késõn, vagy egyáltalán ne érjen
oda a címzetthez!

BEUGRATÁS
Évek óta zaklatnak telefonon telefonkönyvben, tudakozóban való nyomtatott
és internetes megjelenéssel. Elhadarják a
cég nevét, amiben hangsúlyosan benne van
a telefonkönyv szó, és közlik, hogy regisztráltam valamikor a rendszerükben, adatokat szeretnének egyeztetni/meghosszabbítani a szerzõdést stb. Adatokhoz a mai világban hihetetlenül egyszerûen hozzá lehet jutni. Lehet, hogy több cég próbál így
beugratni embereket, cégeket, de az is lehet, hogy ugyanaz áll az egész csaló banda
mögött. Azért nevezem õket így, mert
módszeresen elutasítottam az ilyen és hasonló ajánlatokat, mégis azzal álltak elõ
egyszer csak – mint újfajta, erõszakosabb
ügyfélfogási módszer –, hogy van egy kifizetetlen számlám feléjük, amit rendezni
szükséges. A diszpécserrel közöltem, hogy
az lehetetlen, mert én 1) nem rendeltem
semmilyen szolgáltatást tõlük, 2) semmilyen szerzõdést nem írtam alá velük, 3)
semmilyen számlát nem kaptam postán tõlük. A diszpécser rutinosan közölte, hogy
telefonon szóban rendeltem tõlük, e-mailen küldték a szerzõdést és a számlát (egy
kb. 10 éve nem mûködõ e-mail címre).
Még egyszer hangsúlyosan közöltem vele,
hogy mivel nem írtam alá semmit, ezért
okafogyott ez az egész beszélgetés. „Hát
jó, jelzem a felettesem felé, hogy nem
fizet” – válaszolta sértett (!) hangon.
A csúcs az volt, amikor egy számlát küldött
egy cég, aminek az alján apró betûvel volt
írva a lényeg, hogy a számla befizetésével
jön létre a szerzõdés az ügyfél és a cég
között.
Egy szónak is száz a vége: legyenek résen
mindenfajta üzleti megkereséssel és hadaró diszpécserrel szemben!

BUKTATÓ

dett érték stílusát megtartva, kiemelve. A
terveket Asbóth Lajos cecei építész készítette.
Gratulálunk a példaértékû renováláshoz!
Sárbogárd egyik éke lesz a múltunk eme új
fényben tündöklõ darabja. A városon átkelõk, ide látogatók is bizonyára megcsodálják majd.
Hargitai–Kiss Virág

A díszterem mellett az autók behajtását
megakadályozandó elhelyeztek még korábban egy lehajtható forgalomkorlátozót.
Fölötte a lámpa egy ideje nem világít. Emiatt balesetveszélyes sötétben arra közlekedni. Egyik munkatársunk épp csak megúszta a forgalomkorlátozóval való ütközést. A hivatal egyik vezetõ munkatársa
csúnyán átbukott rajta, és a polgármester
is megütötte ott (a bokája helyett) a térdét.
Viccesen azt is mondhatnánk, hogy valami
földalatti mozgalom így kívánja megbuktatni a fennálló rendszert. De a valóság az,
hogy nem érik föl a lámpát, hogy kicseréljék az égõt. A polgármester úgy nyilatkozott hétfõn, hogy rajta vannak az ügyön, és
megoldják a problémát. Lapzártánkkor
már örömmel adta hírül, hogy Erõs Ferenc
személyes beavatkozásának köszönhetõen
a villany szerda estétõl ismét mûködik.

PÉLDÁS FELÚJÍTÁS
Az Ady Endre úton, a Huszár órás és a
rendõrség között régóta elhagyatottan állt
egy valamikor szebb idõket megért épület.
Egy ideje nagy átalakulásának lehetünk
szemtanúi. Egy fiatalember, Szabó József,
a nem messze lévõ Stihl üzlet tulajdonosa
jó érzékkel meglátta az épületben a fantáziát, és belevágott a felújításába, a helyi vé-

KERÉKPÁRTOLVAJOK
Múlt héten hétfõn este a központból valaki ellopta a párommal közösen használt
kerékpárunk hátsó kerekét. Õ éjszakára
ment dolgozni. Biciklivel kiment a buszmegállóhoz, a Bla-bla üzlet elõtt a kerékpár elsõ kerekét rögzítette zárral a tárolóhoz. Én 23 óra 10 perckor értem haza a
délutános mûszakból. Meglepõdve tapasztaltam, hogy valaki kilopta a hátsó kereket.
Nagyon mérges lettem.
Másnap voltam a rendõrségen feljelentést
tenni. Mondanom sem kell, hogy nem sok
reménnyel kecsegtettek. Állítólag egy csoport (nevezzük inkább bandának) ráállt
erre a dologra, vagyis elõszeretettel lopkodják el mások kerékpárját, vagy ha más
nincs, kerekét. Aztán eladják ennek-annak, és az árából cigarettát, italt stb. vesznek. A kerékpárszervizben 8 ezer forint
körül mondták a pótlást.
Szégyen, hogy ez divat lett a városunkban!
Szeretném, ha a fent leírtak is felhívnák a
figyelmet arra, hogy szükség van térfigyelõ
kamerák kiépítésére a központban; több
helyre sem ártana!
Mások is ott szokták hagyni a kerékpárjukat, és ugyanúgy szeretnék viszontlátni,
ahogy lezárták.
Gyõri Zsolt
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Kossuth-morzsák
Október elsõ napján „Énekel az iskola”, elnevezésû programmal
emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsõsorban Bodoki
Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, õ volt az, aki megénekeltette az iskola apraját-nagyját, énekes kedvû kollégáinkkal
együtt.

A megyei atlétikai verseny õszi fordulóját a Bregyó közben lévõ új
atlétikai pályán rendezték meg október elsején. Iskolánk tanulói
sok szépen csillogó éremmel tértek haza. Boros Alexandra 100
m-es és 300 m-es síkfutásban egy-egy ezüstérmet, távolugrásban
szintén ezüstérmet, Horváth Erzsébet 300 m-es síkfutásban
bronz, kislabdahajításban ezüstérmet, Molnár Melinda 100 m-es
síkfutásban bronzérmet, Németh Gergõ 400 m-es síkfutásban és
súlylökésben ezüstérmet, Jakab Ferenc 800 m-es síkfutásban, 100
m-es síkfutásban aranyérmet szerzett. Gratulálunk a szép eredményekhez!

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak, a sárbogárdi
tüzép vezetõjének, aki 19 db udvari ülõkének való fával támogatta
iskolánk ökoprogramjának megvalósulását. Továbbá köszönetünket fejezzük ki Soós Ferenc fuvarozónak, aki ezt a fát önzetlen
felajánlással iskolánkba szállította.
Október 3-án az MDSZ által meghirdetett diáksportnap alkalmából szervezett napra iskolánk is leadta a jelentkezést. Elõre elkészített programterv szerint az intézmény – nevelõkkel együtt – játékos sporttevékenységet végzett 120 percen keresztül. Az együttmozgás, a versenyzés nagy örömöt jelentett tanulóinknak.
Sárbogárd Város Önkormányzata a település intézményeiben kiemelkedõ teljesítményt nyújtó gyerekeket jutalmazta emléklappal és emlékplakettel. Iskolánkból Jakab Tünde a Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Tanulmányi Versenyen elért kiemelkedõ
eredményéért kapott elismerést.
Az állatok világnapja alkalmából a gyerekek rajzoltak, színeztek
állatokat, és beszélgettek tanáraikkal kedvenc háziállataik fontosságáról, azok gondozásáról.

Az október 6-ai megemlékezés az aradi vértanúk emléknapjáról
osztályfõnöki óra keretein belül, az interaktív táblák használatával vált felejthetetlen élménnyé és méltó megemlékezéssé.
Október 8-án a Székesfehérváron 9.00 órakor kezdõdõ megyei
labdarúgótorna õszi fordulóján, melyet az Arany János iskola
sportpályáján rendeztek, a következõ tanulók vettek részt: Bartók Dávid, Badi Sándor, Kovács Márk, Pogány Endre, Tkácsuk
Zoltán, Szabó Roland, Bolvári Gábor, Oláh István, Jakab Ferenc.
A tornán a szakiskolás csapat harmadik helyezést ért el, bronzérmet szerzett. Gratulálunk nekik!

Október 16-án egészségnapot tartottunk, amit tökfaragással, csuhévirág-készítéssel, diótörõ és diókapkodó játékkal tettünk még
színesebbé. A tanórák befejezése után a kellemesnek ígérkezõ
idõjárás hívó szavának engedelmeskedve kipakoltuk az iskola udvarára az asztalokat, szükséges eszközöket, majd mindenki kedve
szerint választva a lehetõségek közül nekiállt tököt faragni, virágot készíteni, játszani, vagy egyszerûen csak élvezni egy padon ülve az októberi nap melegét. A nap zárásaként a konyhában
elkészített finomságokból csaptunk egészséges lakomát.
Október 18-án az áthelyezett szombati munkanapon tartottuk az
immár hagyománnyá váló szakiskolai sportnapot. Az idõjárás is
nagyon kegyes volt hozzánk, így verõfényes reggelen foghattak
hozzá tanulóink a Tündi néni által vezetett kick-box aerobikhoz.
A reggeli vidám bemelegítés után a sportpályát vették birtokukba
a gyerekek, ahol sorversenyeken bizonyíthatták egymásnak
ügyességüket. Késõbb fociztak, rollereztek, játszottak a szabadban. Mindenki kellemesen elfáradt ezen a napon.
1956. október 23-ára emlékeztünk október 21-én, kedden. Az ünnepi mûsorban aktívan részt vett a 10. a osztályból Buchalter Rita,
Puha Eszter, Puskás Judit, Richter Katalin, Eigner Angelina, Kovács Laura, Oláh István és Tóth Roland, valamint Bolvári Gábor
9. a osztályos tanuló. Mûsorukban felidézték a háború után Magyarországon kialakult politikai helyzetet. Bemutatták az 1945
utáni budapesti és vidéki életet. Megemlékeztek 1956 legfontosabb eseményeirõl. Korhû fényképek, szép versek, 1956-ban készült archív felvételek és kellemes zene segítségével emlékeztek a
múlt eseményeire.
Honlapunk: www.kossuthsuli.hu.
WJ
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Cecei sulibörze
Erdélyország kapujában
Már tanév eleje óta izgatottan készültünk az erdélyi utazásra. Iskolánk egy pályázaton Erdélybe nyert utazást, amelyen 40 diák
vehetett részt 4 tanár kíséretével.
2014. szeptember 24-én, szerdán reggel hét órakor a cecei cukrászda elõtt gyülekeztünk. Bepakolás és szüleinktõl való érzékeny
búcsúzás után végre elindultunk a határ felé. Az idõ gyorsan telt,
és két rövid pihenõ után elérkeztünk a határra. Az átkelés zökkenõmentesen zajlott.
Erdély kapujába érve elsõ utunk Nagyváradra, a Juhász Gyula Általános Iskolához, testvériskolánkhoz vezetett. Megtekintettük
az iskolát belülrõl, majd barátságos futballmérkõzést vívtak fiaink
a kint élõ tanulókkal. Ezt követõen meglátogattuk a Szacsvay Imre Általános és Középiskolát a város központjában. Nagyon elfáradtunk és alig vártuk, hogy elfoglalhassuk a szállásunkat a Posticum Vendégházban, mely a központhoz közel volt, nagyon csendes környezetben.
A második napon az ízletes reggeli elfogyasztása után vasúti síneken barangolva jutottunk el a Zichy-barlangba, ahol különleges
cseppkõképzõdményeket nézhettünk meg, az idegenvezetõnk
pedig érdekes történeteket mesélt róla. A gyalogtúra része volt a
csodálatos vízesés megtekintése. Azután visszamentünk a Posticum Vendégházba, ahol nagyon finom ebéddel vártak bennünket. Egy óra múlva elindultunk Nagyvárad nevezetességeinek feltérképezésére. Több régi templomot láthattunk, ezekbõl a legkedvesebb számomra a Holdas Templom volt, mert egy Holdalak van a templom tornyában, amely a hold állásának megfelelõen forog. Késõ este értünk vissza a szállásunkra. Kellemesen
elfáradva tértünk nyugovóra.
A harmadik napon reggeli után gyülekeztünk a vendégház udvarában és elindultunk túrázni. Elsétáltunk a nagyváradi kilátóhoz.
Egyik legszebb hely Nagyváradon a Gomba, vagy Ciuperca és környéke. Nagyszerû volt itt a panoráma. A kilátóról utunk a vár elé
vezetett, amit sajnos kívülrõl láthattuk csak. A várkertben fatáblákon olvashattuk többek között, hogy 1241-ben egy földvár állt
ott, faépítményekkel. 1247 és 1569 között egy kör alakú kõvárról
tud a történelem.
A negyedik napon nagyon korán pakoltunk össze és be a buszba.
Debrecenbe indultunk. Debrecenben a legjellegzetesebb épületet, a református nagytemplomot tekintettük meg kívülrõl, majd
ebéd után tovább indulunk a Hortobágyi Nemzeti Park felé. A Kilenclyukú hidat megnézve apróságokat vásárolhattunk még az
otthoniaknak. Budapesten keresztül utaztunk haza, ahol a szüleink már vártak bennünket.
A négy nap után élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Hazaérkezésünk után napokig meséltük az élményeinket családunknak, és az iskolában egymás között is a sok átélt jó dolgot emlegettük. A szorgalmasabbak még fogalmazást is írtak róla.

A szorgalmas munka elismeréseként minden diák kapott a pályázat kiíróitól egy fogápolási csomagot. A csomag fogmosópoharat,
fogkefét, fogkrémet, fogkefefejtartót és egy fogápolási tanácsokat tartalmazó füzetecskét tartalmazott, környezetbarát, lenvászon szütyõben.
A kis „mûvészek” nagy örömmel fogadták az ajándékot! Voltak,
akik rögtön ki is akarták próbálni, mások azon tanakodtak, hova
is kellene tenniük otthon.
Annyi biztos, hogy még hosszú ideig beszédtéma lesz a fogápolás!
Sohárné Bali Mária

A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémián
Az iskola diákjainak nagy része aktívan sportol a Cecei Polgári
Sportegyesületben és az iskolai Diáksportkörben. E mellett sokan érdeklõdnek a sport iránt, így felmerült, hogy ösztönzõ jelleggel megnéznék a Fejér megyében található fantasztikus sportlétesítményt. Mivel jelenleg megyeszékhelyünkön van kiállítva a Seuso-kincsek egy része a Szent István Múzeumban, a két programot
együtt szerveztük meg.
Az õszi szünet elsõ vasárnapján Sárbogárdon keresztül indultunk
el Felcsút felé. 10.30-ra érkeztünk a Pancho Arénához, ahol már
vártak bennünket. Egy közel 2 órás idegenvezetéssel támogatott
program során bejártuk a fogadóhelyiségeket, a kiállítótermeket,
az étkezõt, a kollégium épületét, majd a sportaréna minden emeletét. A csodálatos épületegyüttes bemutatása mellett a nevelõ kitért a diákokkal szemben támasztott feltételekre és a tanulmányi
követelményekre is, amiknek teljesítése bárki számára nyitottá
teszi az ott tanulás lehetõségét. A Labdarúgó Akadémia csodaszép épületei nem csupán a sportolók támogatását, kényelmét, de
szellemi épülésüket is szolgálja, hiszen az egész Makovecz Imre
útmutatása, tervei alapján készült, az õ szellemiségét tükrözi.

Horváth Lilla 6. a

A fogtündér kopogtatott
az elsõ osztályosok ajtaján
A DM Kft. és a Gyermekeink Egészséges Fogaiért Közhasznú
Alapítvány által az általános iskolák elsõ osztályosainak meghirdetett „mosolygó fogacskák” rajzpályázatán vettünk részt.
Három témában várták a rajzokat: „Találkozás a fogtündérrel!”,
„Te hogyan képzeled el a fogtündért és a fogmanót?”, „Rajzold
le, te mit tanácsolsz, hogyan mossanak fogat a gyerekek!”
Minden elsõs nagy lelkesedéssel készítette rajzait, melyeken leginkább a fogmanók és a lakhelyük szerepeltek. Természetesen a
pályázat kapcsán, a rajzok elkészítése elõtt és közben sokat beszélgettünk a helyes fogápolásról. Felmerült a helyes táplálkozás
kérdése is.

Kora délután indultunk vissza Székesfehérvárra, ahol ebéd után
megtekintettük a Seuso-kiállítást, utána pedig sétát tettünk a megyeszékhely központjában, a következõ megállóhelyek érintésével: Kató néni szobra, Hiemer-ház, Országalma, Romkert, Püspöki Palota, Mátyás-szobor, Varkocs-szobor, Virágóra.
A városi séta után indultunk autóbusszal haza.
Szabóné Várady Katalin
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Reformáció katonaszemmel
A múlt heti lapszámban beszámolót olvashattak a sárbogárdi református gyülekezet reformációs hetének kedd esti alkalmáról.
Csütörtökön este Incze Sándor, a székesfehérvári református
gyülekezet gondnoka tett bizonyságot.
Akárcsak az elõzõ vendég, õ is saját történetén keresztül vallott
arról, miként „nyúlt bele” Isten az õ életébe. Sándor katonaként,
fõtörzsõrmesterként szolgál Székesfehérváron. Erre az estére vele jött négy barátja, hiszen a gyülekezetben férfi-bibliaórákat,
csendes napokat is szerveznek. Mint elmondta: egy erdélyi vallá-

sos családban nõtt fel, sõt
édesapja a helyi gyülekezet
gondnokaként tevékenykedett, ám kapcsolata Jézussal
nem volt. Így neki sem, aki
formálisan gyakorolta ugyan
a vallását, de igazi örömöt a
világi szórakozásoktól várt. 18
évesen egy vonatút beszélgetésén keresztül adta át életét
Krisztusnak. Ahogy fogalmazta: úgy talált rá lelkében Jézusra, mint amikor a bibliai szerecsen komornyik megtalálta az Urat Fülöp evangélista beszéde
nyomán. Megtérése után kapott társat, akivel 24 éve élnek együtt
Székesfehérváron; ma négy gyermeket nevelnek. Úgy családjában, mind gyülekezetében, munkájában próbál Isten dolgairól
szóval és tettel bizonyságot tenni.
Incze Sándor elõadását a Bogárdi TV mûsorában tekinthetik
meg.
Tudósítónktól

Kovácsmûhelybõl
Isten mûhelye

A Név

ZENÉS
FELOLVASÓESTEN

Cseng a telefon:
– Lelkész úr, a Sarrasani cirkusz jelenleg az Ön kerületében mûködik. Tegnapelõtt meghalt ott egy
amerikai nõ. Önnek kell elvállalnia a temetést.
Megegyezünk az idõpontban. Másnap ott állok a
temetõ ravatalozójában. Elõttem a koporsó, nagy
amerikai zászló takarja. Az egyik temetõõr odalép
hozzám:
– Hallotta, hogy az elhunyt egy indián? Tüzet fogott
a sátra, amiben a cirkusz telephelyén lakott, és belehalt az égési sebekbe.
Indián nõ? Vajon keresztyén volt? Miféle kacskaringós úton juthatott vajon Észak-Amerika sztyeppéirõl ide, hozzánk?
Mielõtt rendezhetném kavargó gondolataimat,
odakintrõl zenét hallok. Kisietek. Tarka kép. Jön az
egész cirkusz. Elöl három színes zenekar. Mögöttük
a cirkuszigazgató. Aztán az indiánok. Élükön a termetes törzsfõnök, majd törzsének tagjai, férfiak és
nõk, magas, szikár alakok sastollal ékesítve. Vég
nélküli menet követi õket: kozákok és tatárok, kínaiak és japánok, rifkabylok Észak-Afrikából, cowboyok az Egyesült Államokból, négerek, táncosnõk.
Különösen feltûnõ a fiatal lányok csapata, akik
agyonsminkelt arccal, lovaglónadrágban, csizmában masíroznak. Fecsegve, lármázva megtöltik
mindnyájan a temetõ szûk kis kápolnáját. Nagy a
tumultus. A fiatal lányok az ablakpárkányon helyezkednek el, hogy onnan fentrõl mindent lássanak.
Odajön a cirkuszigazgató és bemutatja az indián
törzsfõnököt. Különös kép: az evangélikus lelkész
Luther-kabátban és a teljes harci díszben pompázó
indián törzsfõnök kezet fognak. Hanem a gyászbeszéd miatt hirtelen görcsbe rándul a szívem. Ilyen
temetést még soha nem tartottam. Talán jó lesz, ha
ennek az utazó népnek a földi vándorútról és az
örökkévalóságról beszélek. De célt érek vajon vele?
Tétován odafordulok a cirkuszigazgatóhoz:
– Legyen szíves megmondani, értenek ezek az emberek egyáltalán németül?
– Egyáltalán nem – nevet az igazgató. – Angolul is
csak páran. Sok a külföldi köztük, akik csak az
anyanyelvüket beszélik. Az angol tolmácson keresztül értekeznek velem. Mondjon csak valamit,
akármit, úgysem érti senki.

emlékezünk az egykori
sárbogárdi evangélikus imaházunkra
felszentelésének 65. évfordulóján.
Sárbogárdi evangélikus gyülekezeti
ház (Baross u. 2.)

2014. november 11. (kedd) 18 óra
Szeretettel várunk mindenkit!
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

SOMOGYVÁRI
LAJOS JÓZSEF
búcsúztatóján megjelentek,
virággal elbúcsúztak tõle,
gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

SZABÓ KURGYA
MIHÁLYNÉ MARGITKA
EMLÉKÉRE
„Hol szeretet – nem számít kinek van igaza.
Egyetlen egy számít – s az a szív szava!”
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani azoknak, akik
osztoznak gyászunkban!
Szívünkben õrizzük emléked,
sosem szûnünk meg
szeretni Téged!
Szeretõ családod

Elfog a kétségbeesés. Teljesen értelmetlen volna
szajkózni olyasmit, amit egyetlen ember sem ért.
Hát akkor legalább szólok azokhoz, akik feltétlenül
meg kell értsenek. A cirkuszigazgató s a német alkalmazottak nyilván régóta nem voltak templomban. Nekik fogok beszélni az örökkévalóságról! Felolvasok egy bibliai Igét, és mondok néhány mondatot.
A gyülekezet borzasztóan nyugtalan. A lányok fenn
az ablakpárkányon a zsebtükrükkel foglalkoznak,
rúzsozzák, púderezik magukat. Persze, kétségtelenül unalmas lehet, ha az ember semmit nem ért egy
beszédbõl.
Ecsetelem ennek az indián nõnek szomorú sorsát,
aki most idegen földön kap sírhelyet:
– Ti, akik országról országra vándoroltok, valamennyien hazátlan emberek vagytok. De szeretném megmondani nektek, hogy az örök haza vár
mindnyájatokat. Lelkünk akkor talál otthont, ha Jézusnál köt ki.
Erre különös fordulat történik. Ahogy Jézus nevét
kiejtem, valami áthullámzik az egybegyûlteken. Ez
olyan szó, amit valamennyien megértenek. És a Jézus-szó csendülésére felfigyelnek. De azonnal látom: nem csupán azért, mert a név mindenkinek ismerõs; van valami sajátos erõ benne. Az indiánok
meghajtják magukat. A nyugtalan ázsiaiak lecsendesednek. Az oroszok tágra nyílt szemmel néznek
rám. Én pedig egyszerre megtalálom, mirõl kell
szólnom. Beszédem tartalma mostantól kezdve
egyetlen szó lehet: a nagy név, Jézus!
Mondom egyik mondatot a másik után. Egy a fontos: Jézus neve benne legyen mindegyikben. Az indiánok újra meg újra meghajolnak. Egyszerre teljes
csend lesz. Odapillantok a könnyelmû lányokra: eltûnt az ajakrúzs és a tükör. Az egyiknek könnyek
szántják az arcát. A másik kezébe temeti az arcát;
talán visszavándorolnak gondolatai egy tisztább ifjúkorba, amikor elõször hallotta Jézus nevét? És
miközben hirdetem tovább a Jézus-nevet, melynek
hallatára ezek a világ különbözõ részérõl jött emberek elcsendesednek, úgy érzem, mintha átélnék
egy darabkát abból, ami a végsõ idõben bekövetkezik: hogy erre a Névre minden térd meghajol,
mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
W. B.
Forrás: Élet és Világosság, a Magyar
Evangéliumi Testvérközösség Lapja, 2008/1.
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Varázslatos pillanatok
Kedves Mindenki!

Író-olvasó találkozóra várunk Sárbogárdon
a Madarász József Városi Könyvtárba

november 10-én 17 órakor.
A szerzõ Horváth Klára városunkból
elszármazott hazalátogató.
A helyszínen lehetõség lesz
beszélgetésre és a könyv dedikálására.
Mirõl is szól a könyv?
Megállítva a perceket, s élvezve a pillanatok varázsát, impresszióim a világban, a velem történtekrõl,
ahogy én érzékelem õket.
Meglátások, villanások a
természet áldott szépségeirõl, rám gyakorolt hatásukról. Szavak szépségrõl,
örömrõl és fájdalomról,
hovatartozásról, családról, anyaságról. Nézõpontok gyermeki, nõi,
anyai, emberi szemmel.
Az írásaimban a Lényem
lényege mutatkozik meg.

Az Alap Községi Sportegyesület

BÚCSÚBÁLT rendez
2014. november 8-án 20 órától
az alapi mûvelõdési házban.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt
és mulatni vágyót!
Hangulatfelelõs: a cecei Boros zenekar.
BÜFÉ, TOMBOLA!
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a Sárbogárdi Katolikus Kórusért Egyesület

JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJÉRE,
melyet a Pusztaegresi Óvoda javára rendezünk
mozgásfejlesztõ eszköz vásárlásának érdekében

2014. november 14-én 18 órakor
a pusztaegresi katolikus templomban.
Közremûködik a Schola Catholica Kamarakórus Bakonyi István karnagy vezetésével. Köszöntõ beszédet mond: dr. Sükösd Tamás polgármester, Huszárné Kovács Márta óvodavezetõ.
Pénzbeli adományokat szívesen elfogadunk a következõ számlaszámra:
10402946-29410996-00000000, Központi Óvodát Segítõ Alapítvány,
7000 Sárbogárd, Mikes köz 3. Az utalásnál a megjegyzésben kérjük feltüntetni: „A Pusztaegresi Óvoda javára”. Az óvoda szükség esetén igazolást ad
az adomány befizetésérõl.
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
RÉPÁS SÜTÕTÖKLEVES
Hozzávalók: 50 dkg sütõtök, 25 dkg sárgarépa, 1 fej hagyma, 2 dkg vaj, 1 zöldségleveskocka, 2 evõkanál tisztított tökmag, 1 pohár tejföl.
A tököt megmossuk, gerezdekre vágjuk, magjait kikaparjuk, a tökhúst nagyobb darabokra vágjuk. A répát megmossuk, meghámozzuk, szintén nagyobb darabokra
vágjuk. A hagymát meghámozzuk, felaprítjuk. Felforrósítjuk a vajat egy lábosban,
üvegesre pirítjuk benne a hagymát. Hozzáadjuk a tököt, kicsit megpirítjuk, majd hozzáadjuk a répát, felöntjük fél liter vízzel, felforraljuk, és belekeverjük a zöldségleveskockát. A levest kb. 10 percig fõzzük, borssal ízesítjük. Botmixerrel péppé zúzzuk (ha
nincs, szitán átpasszírozzuk). A tökmagot zsiradék nélkül pár perc alatt világosra pirítjuk egy serpenyõben. A levest tányérokba szedjük, rászórjuk a tökmagot, és 1-2
evõkanálnyi tejfölt teszünk a tetejére.

SÜLT HÚS DINSZTELT KÁPOSZTÁVAL
Hozzávalók a húshoz: 4 szelet vastag csontos karaj, 2 fej vöröshagyma, zsiradék, 1 ek egész kömény, só, víz; a káposztához: 1 közepes fej (1 kg) fehér
káposzta, 1 fej vöröshagyma, zsiradék, só, 1 ek egész kömény, ecet, 6 ek cukor
(nádcukor is lehet).
A megmosott, lecsepegtetett húst a forró zsiradékon mindkét oldalánál fogva pirosra sütjük. Ezután rászórjuk a nagyobb szeletekre vágott hagymákat, megszórjuk bõven köménymaggal, pici vizet öntünk alá, végül lefedjük a lábost, és alacsonyabb
lángos puhára pároljuk a húst. 1-1,5 órán át pároljuk igény szerint a húst, miközben
idõnként pótoljuk az elpárolgott folyadékot. De ne öntsünk alá túl sok vizet, mindig
csak keveset. Ha készen van, vegyük ki a hússzeleteket, és a visszamaradt szaftot
pici ételkeményítõvel elkevert vízzel sûrítsük be, vigyázva arra, hogy ne legyen túl
sûrû a szósz (1 tk keményítõ). A káposztához vágjuk vékony szeletekre a hagymát. A
káposztát szeljük nagyon vékony csíkokra. 1-2 ek zsiradékon kezdjük el dinsztelni a
hagymát, majd adjuk hozzá a cukrot, és karamellizáljuk folyamatos keverés mellett.
Ha karamelles az állaga, adjuk hozzá a káposztát, amit ízlés szerint sózzunk, és hozzáadjuk a köményt is. Keverjük át, majd fedõ alatt pároljuk puhára. A káposztából elpárolgó folyadék elég a pároláshoz. Ha esetleg túl sok levet eresztene, a végén fedõ
nélkül pároljuk el a levet. Legvégül ízesítsük ízlés szerint.

JOGHURTOS SZILVATORTA
Hozzávalók a tésztához: 4 dkg sütõmargarin, 15 dkg liszt, 0,7 dl langyos tej, 1
teáskanál cukor, 1/2 csomag szárított élesztõ; a töltelékhez: 50 dkg szilva, 15
dkg natúr joghurt, 1 tojás, 2 cs vaníliás cukor, 1 kk õrölt fahéj; a tálaláshoz: 2 dl
tejszín, 1 kk õrölt fahéj.
A margarint kis darabokra vágjuk. A lisztet összedolgozzuk a tejjel, az élesztõvel, a
cukorral, a margarinnal és egy csipet sóval. Alaposan kidolgozzuk, letakarjuk és meleg helyen kb. 1 órát kelesztjük. A szilvákat megmossuk, kettévágjuk, kimagozzuk.
Kibélelünk sütõpapírral egy 26 cm átmérõjû tortaformát. A sütõt 180 fokra elõmelegítjük. A tésztát vékonyra nyújtjuk, a formát kibéleljük vele úgy, hogy kb. 3 cm magas pereme is legyen. A szilvát egy rétegben, de szorosan a tésztára rakosgatjuk. A
joghurtot simára keverjük a tojással, a vaníliás cukorral, a fahéjjal, és a szilvákra öntjük. A sütõben kb. 30 percig sütjük. A tortát rácsra emeljük a formából és hagyjuk kihûlni. Fahéjas tejszínhabbal tálaljuk.

Kivetkõztek magukból a tökök!
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KÉT IDÕSÍK VÉLETLEN
TALÁLKOZÁSA
Vannak véletlenek.
Az ember éli az életét, gereblyélget az udvaron, aztán délután
leül a fotelba olvasni egyet. Külsõre jó minõségû könyvet veszek az ölembe, majdnem újnak látszik, az interneten rendeltem, egy antikváriumból hozta a futárszolgálat. Sosem fogom
megtudni, ki volt az elõzõ tulajdonosa. Ez is új dolog: beírom
az internet megfelelõ helyére az óhajtott mû címét, máris beugrik számos bolt, ahol megvan. Nem kell mást tennem, csak
kiválasztom a számomra megfelelõ könyvkereskedést, megadom a lakcímemet, és megrendelem a kötetet. Két napon
belül meghozzák, kifizetem, s már tulajdonomba is kerül a
vágyott kötet anélkül, hogy egy lépést tettem volna.
De mi ez…? A könyv lapjai közül egy képes levelezõlap hullik
a lábam mellé. Hoppá! Ismeretlen látogató érkezett egy ismeretlen világból, nem ismert idõbõl és helybõl. Egy másik
élet kukkantott be hozzám anélkül, hogy akarta és tudta volna. Nem várt találkozás az élet kiismerhetetlen gomolygásában.
Na nézzük! Hûha, ez nem igaz! Negyven filléres bélyeg! Mikor volt ez? Sajnos a bélyegzés teljesen elmosódott, nem látható a dátum. Az írás nehéz kezû, görcsös, öregember kezétõl származó. Tisztelni kell ezeket nehezen született betûket,
ez a kéz nem könnyen áll rá a toll forgatására, mert a kemény
szerszámnyelekhez szokott, kérges a tenyér. Most, amikor olvasom a sorokat, valószínûleg már nem is él, aki írta. Nem tudom megállni, hogy ne iktassam ide, olyan szép. Még a helyesírás is meghat valahogy.
„Drága gyerekeink a távíratot máma 9 órakor meg kaptuk örültünk hogy haza érkeztetek szerencsésen és elég korán. Nem letek
betegek az édesek? Andriskám jóvolt e az uton? A kertet az este
fölszántotuk sok csokot küldünk apa és anya.”
Ezek a drága öregek! Az unokák, az „édesek”! És a kert!
Majdnem könny szökik a szemembe. Szerencsés az, akinek
vannak vagy voltak ilyen öregei, mert bizony a mai világban
egyre kevesebben élhetik át a családi kapcsolatoknak ezt a
bensõséges, szívbéli formáját. Sok ember nem is ismeri a
nagyapját, úgy mennek el egymás mellett az utcán, mint az
idegenek. Mert ugye a nagy szabadságban szétesett a család
intézménye. Ki törõdik az elõzõ férj elõzõ feleségének az apjával? Mi maradt? A hideg képernyõ. Meg a monitor, a billentyûsor. Ha ez kellett, hát nesztek!
Elképzelem azt az együtt töltött napot, a nagyszülõket, szülõket, unokákat. A búcsúzkodást, némi finomságok összecsomagolását az útra, az integetést. Utána az öregek magános
üldögélését. Olyan képek ezek, amelyek valami lényeget fejeznek ki az életrõl. Szomorúságot is sugallnak a mai embernek, mert ezek az idilli órák egyre ritkábbak. Szerencsések,
akiknek még részük van bennük.
Képeslap hullott ki egy könyvbõl. Üzenet egy másik korból.
L. A.

Heti idõjárás
Átmenetileg változékonyabbra fordul idõjárásunk, több lesz
a felhõ és elszórtan záporok, illetve kisebb esõ is elõfordulhat. Viszont marad az élénk, délies légáramlás, melynek köszönhetõen tavasziasan enyhe idõben lehet részünk. Szombaton egy gyenge hidegfront súrolja a térséget, hatására
azonban alig 1-2 fokot esik vissza a hõmérséklet, és elszórt záporok is lehetnek. Vasárnaptól azonban ismét naposabb és
továbbra is meglehetõsen enyhe idõre van kilátás, és az éjszakai fagyok sem térnek vissza.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 41.
A Naphercegnõ 2.
Ezen elmélkedésem közben Páhi Lajos
kocsmáros a helyiségben tartózkodó, iszogató vendégek elismerõ pillantásaitól kísérve odalép hozzám. Jelentõségteljesen
figyeli az arcomat, míg a képet bámulom.
– Na, ugye nem tudod, hogy ki van ezen a
képen? – hatásszünetet tart, majd miután
nem válaszolok, csak tanácstalanul tekintek rá, maga válaszol a saját kérdésére: –
Egy igazi olasz hercegnõ, a Naphercegnõ.
– Naphercegnõ? Hogy kerül Kislókba egy
hercegnõ? – nézek meglepetten Páhi Lajosra.
– Méghozzá egy olasz hercegnõ! Egy Fini
kisasszony. Halmy Márta a lánykori neve.
Itt élt öregkorában Kislókban. Pedig biztosan ismerted. Lugosiné, az iskola igazgatója volt régen Sárbogárdon.
– Ismertem, persze, hogy ismertem. De
hogy került ide, Kislókba Lugosiné? Hogy
jön õ ahhoz, hogy Fini hercegnõ legyen?
Nagy pártember, hithû kommunista volt
az õ idejében – jegyzem meg hitetlenkedve.
– Pedig valóban az. Nekem elhiheted! – bizonykodik Páhi Lajos. – De ha kételkedsz
a szavamban, a fia itt lakik Kislókban.
Ahogy kiérsz a faluból, jobbra az utolsó
ház az övé. Tõle kérdezd. Õ majd elmondja neked az egész történetet.
Nem kell kétszer mondani, sietve elbúcsúzom Páhi Lajostól és vendégeitõl, aztán a
faluból kifelé menet megkeresem Pali tanyáját. Nem találok rá egykönnyen. Az útról lekanyarodva egy bozótosban rejtõzik a
szegényes kis hajlék. Szoba–konyha, spájz
és a befalazott tornácból kialakított elõszoba, az udvaron tyúkól. Ebbõl áll a ház.
Egy sereg kutya fogad csaholva a kapunál.
Amint meglátom a kutyaugatásra kinézõ
férfit, rögtön ráismerek. Hát persze! Ez a
Pali! Már hogyne ismerném, De soha nem
tudtam, hogy õ Márta néni fia.
– Gyere beljebb! – invitál derûs örömmel,
miközben egyfolytában ömlik belõle a szó
– Errefelé ritka a vendég, fõleg, ha újságíró. Hát nem egy palota ez, ugye, látod!
Szerényen élünk a gyerekeimmel, de vidáman. Tudod, én egy bohém ember vagyok.
Dzsentriörökség. Láttad a kiállítást a kocsmában? Ugye, anyám miatt jöttél? – mindezt úgy mondja, mint akinek már leadták a
drótot, így tudta elõre, hogy jövök, és már
várta, hogy mikor érkezem. – Itt élt nálam
anyám, de nem voltunk jóban. Tudod, hol
tartottam? Gyere, megmutatom!
Kimegyünk az udvarra. Egyenesen az udvar végében álló, mindenféle rissz-rossz
deszkákból összetákolt tyúkólhoz vezet
Pali.
– Hát itt tartottam az anyámat, ebben a
tyúkólban – mutat a szánalmas deszkatákolmányra büszke elégedettséggel. – És
tudod, miért? Mert amikor engem üldöztek, életre, halálra kerestek a rendõrök és

a belügyesek, nem nyitott nekem ajtót. Hát
én meg a tyúkólba tettem vénségére, hogy
emlékezzen arra, amikor a fia ûzött vadként zörgetett a küszöbén, õ meg elzavart.
Itt vannak a marxista politikai könyvei is.
Késhegyre menõ, öldöklõ politikai vitáink
voltak. Itt a tyúkólban, a tetvek közt semmit nem ért a nagyszerû tudománya, a dialektikus materializmus, a kommunizmus
politikai gazdaságtana. 74 éves volt, amikor meghalt. De most is itt van, mert máig
nem temettük el. Gyere, megmutatom.
Ebben a pillanatban nem igazán tudom,
hogy mire gondoljak. Míg Pali ellentmondást nem tûrve terelget ki a tyúkólból, be a
házba, azt gondolom, hogy egy õrülttel van
dolgom, aki a házában rejtegeti az anyja
hulláját.
Beérünk a házba. Kinyitja a spájz ajtaját,
és tol be maga elõtt.
– Nézd, ott van az anyám – suttogja, s mutat a helyiség homályába. Amikor megszokja a szemem a sötétséget, megnyugodva látom, hogy nincs a stelázsin semmilyen
csontváz, ami az ember nyakába essen,
mint egy horrorfilmben szokás. Rendes
spájz ez. A polcokon befõttek sorakoznak.
S ekkor két meggybefõtt közül leemel bõbeszédû házigazdám egy díszes urnát.
– Ez itt az anyám.
Elsõ meglepetésembõl ocsúdva Palihoz
fordulok.
– Miért tartod itt, a befõttek közt édesanyád hamvait? – kérdezem tõle.
– Anyámnak az volt a kívánsága, hogy a
holttestét a halála után hamvasszák el, a
hamvait pedig szórják az Adriai-tengerbe.
Én mostanában nem megyek Horvátországba, pénzem sincs erre. Egyszer majd
csak megy valaki oda és elviszi. Addig meg
jó helye van itt a spájzban a befõttek között. Egyébként tényleg Fini hercegnõ
volt. Nagyanyámnak Fini Valéria volt a neve, és itt vannak a tõle megmaradt családi
ereklyék is nálam. Gyere, megmutatom!
Anyám õrizgette õket haláláig.
Bemegyünk a belsõ szobába.
– Látod, ez a Fini hercegek címere – tesz
elém egy fényes napkorongban aranymaszkot ábrázoló plasztikát. – Megvan
még az olasz õsöktõl maradt, több száz
éves állóóra, és az õsök képeit is féltve õrizte anyám.
A kredencbõl egy aranyozott kávéskészletet meg egy aranyrojtos bársonyterítõt
vesz elõ.
– Erre a címeres kávéskészletre nagyon vigyázott. Csak ünnepi alkalmakkor használta. Egyébként az olasz Fini család ma is
híres. Az egyik Fini ma az olasz fasiszta
párt vezetõje. Na, mit szólsz ehhez? A nagy
kommunista anyám fasiszta rokonokkal!
Marha jó, nem? – csap a térdemre miközben úgy nevet gúnyos elégedettséggel,
hogy a könnye is kicsordul. – Anyámmal

állandóan martuk egymást. Hányszor vágtam a fejéhez: hogy lehet valaki magyar
kommunista, akinek az anyja olasz arisztokrata Fini hercegnõ volt, az unokaöccse
meg az olasz fasiszta párt elnöke?
Elém rak két kopott albumot. Régi, megsárgult fényképek sorakoznak benne. Míg
a képeket mutogatja, mesélni kezdi a családja történetét.
– Csodálkozol, miért van még mindig bennem ekkora gyûlölet anyám iránt, ugye? Õ
csak az eszmét szerette. Nem tudott nekünk, a gyerekeinek soha igazi szeretetet
adni. Persze, a józan eszemmel nem csodálom, mert amin keresztülment, tíz embernek is sok lenne egy életre, nemhogy egy
gyereklánynak. Anyám a Felvidéken született, Somorján, 1922-ben. Nagyapám,
Halmy Béla ott volt evangélikus lelkész.
Alezredesi rangban tábori püspökként
megjárta az elsõ világháború poklát is. A
háború után Felvidék a csehek kezére került. Nagyapám az elcsatolt Felvidék evangélikus püspökeként a kint rekedt magyarság szószólója lett. Igen kiterjedt diplomáciai kapcsolatokat ápolt szerte Európában,
és minden eszközzel küzdött a határon kívül rekedt magyarságért. Rómában tett
diplomáciai látogatása során ismerkedett
meg nagyanyámmal, a gyönyörû Fini hercegnõvel: Valériával, akit aztán feleségül
vett, és hazahozott Magyarországra, a felvidéki Somorjára. Két fiuk és két leánygyermekük született. A csehek nem nézték
jó szemmel nagyapám magyarmentõ diplomáciai tevékenységét, és koholt vádak
alapján bebörtönözték. Ebbõl nagy nemzetközi diplomáciai botrány lett, ezért
nemzetközi nyomásra rövidesen szabadon
engedték. Más eszközhöz folyamodtak,
hogy elhallgattassák. Egy éjszaka szlovák
nacionalisták rajtaütöttek a családon és
nagyapámat a család szeme láttára agyonverték. Nagyanyám a bánatba halt bele
még abban az évben. Anyám két testvére,
Pali és Zoli, apjuk haláláért bosszút esküdtek, és beálltak egy partizánokra vadászó
magyar különítménybe. Egyenként vadászták le az apjuk gyilkosait. Aztán elkapták, megkínozták és kivégezték õket a nacionalisták. A holttestüket a bajtársaik
hozták haza Magyarországra. A rákoskeresztúri temetõben katonai tiszteletadással temették el õket, mint hõsöket. A
sírjukra láncot széttépõ két kezet formázott kõbõl a szobrász. A talapzaton egy
mondat olvasható: „A hazáért és apátokért tettétek, amit tettetek!”
Folytatom.
Hargitai Lajos
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SPORT / ÓVODA

Bogárd és Vidéke
teremfoci-bajnokság

Õszi sorsolás
I. forduló:
2014. november 9.
9.00–9.40 Twister Galaxy–Spuri
9.45–10.25 Sárkeresztúr Kike–
Cosa Nostra Pizzéria
10.30–11.10 Sárszentmiklós Öfi–
Extrém

II. forduló:
2014. november 16.

Töklámpások a Cecei Óvodában
Óvodánkban immár hagyománnyá vált október végén a halloweent megelõzõ töklámpás-felvonulás. Ez nem a magyar népi
kultúrából fakad ugyan, de a gyerekek és a
felnõttek egyaránt szeretik, és minden évben izgatottan várják ezt az estét.
Nemcsak az óvodába járó lurkók, hanem
iskolások is szép számmal részt vettek a
felvonuláson szüleikkel együtt.
Október 25-én sötétedéskor a falu központjában gyülekeztünk. Mindenfelõl izgatott gyermekzsivaj hallatszott, és a lámpások úgy világítottak, mint a szentjánosbogarak a nyári éjszakában. Sorainkat rendezve az óvoda felé indultunk, ahol már a
világító töklámpások barátságos fénye várt
minket.

9.00–9.40

Sárszentmiklós Öfi
Cosa Nostra Pizzéria
9.45–10.25 Sárkeresztúr Kike–Spuri
10.30–11.10 Twister Galaxy–Extrém

„Szólj síp, szólj!”
Az idei tanévben munkaközösségünk kiemelt feladata a gyermekek képességeinek fejlesztése a néphagyomány eszközeivel. Ennek elõkészítõ lépése volt egy szakmai nap szervezése, mely során az óvoda
alkalmazotti közössége olyan népi hangszerek elkészítését tanulta meg, melyeket
a késõbbiekben az óvodásokkal együtt is
megalkothatunk. A délelõtt lebonyolításában Ujj Éva népijátszóház-vezetõ volt segítségünkre, aki nagyon sok és hasznos tanáccsal segítette munkánkat. Az elkészült
hangszereket nagy élvezettel próbáltuk ki,
és egy közös zenéléssel tettük élvezetesebbé az együtt töltött idõt.

III. forduló:
2014. november 23.
9.00–9.40

Sárkeresztúr Kike–
Extrém
9.45–10.25 Twister Galaxy–
Sárszentmiklós Öfi
10.30–11.10 Spuri–
Cosa Nostra Pizzéria

IV. forduló:
2014. november 30.
9.00–9.40

Sárkeresztúr Kike–
Sárszentmiklós Öfi
9.45–10.25 Twister Galaxy–
Cosa Nostra Pizzéria
10.30–11.10 Extrém–Spuri

V. forduló:
2014. december 7.
9.00–9.40

Extrém–
Cosa Nostra Pizzéria
9.45–10.25 Sárszentmiklós Öfi–Spuri
10.30–11.10 Sárkeresztúr Kike–
Twister Galaxy
Szervezõk

Az óvoda udvarán tábortüzet gyújtottunk,
melyet körbetáncoltunk, miközben õszi
dalokat énekeltünk. A tûz leégése után finom sült tök és meleg „ovis” tea várta vendégeinket.
Miután a sült tök elfogyott és egy jót beszélgettünk, mindenki hazaindult, és már
csak a lámpások távolodó fényeit láthattuk.

Cecei Óvoda

Az Agárdi Termál csoport
eredményei és állása
Szabadegyháza–Pusztaszabolcs
Soponya–Seregélyes
Baracs–Nagykarácsony
Adony–Káloz
Sárosd–Lajoskomárom
LMSK Masita–Nagylók
Enying–Aba-Sárvíz
Mezõszilas–Kulcs
1. Sárosd
2. Baracs
3. Lajoskomárom
4. Aba–Sárvíz
5. Pusztaszabolcs
6. Nagylók
7. Káloz
8. Kulcs
9. Soponya
10. LMSK Masita
11. Szabadegyháza
12. Enying
13. Adony
14. Nagykarácsony
15. Mezõszilas
16. Seregélyes
Seregélyes -3 pont

A Viszló Trans csoport
eredményei és állása
1-1
0-4
4-1
0-2
2-2
2-4
1-1
0-1

12 11 1 0 71 12 59 34
12 9 1 2 32 12 20 28
12 8 3 1 45 14 31 27
11 8 2 1 38 12 26 26
12 6 3 3 31 18 13 21
11 6 0 5 34 27
7 18
11 6 0 5 24 22
2 18
12 5 1 6 25 26 -1 16
12 5 0 7 18 38 -20 15
12 4 2 6 18 34 -16 14
12 4 1 7 20 35 -15 13
12 3 2 7 25 34 -9 11
12 3 1 8 16 28 -12 10
12 3 0 9 18 54 -36 9
12 2 2 8 14 42 -28 8
11 1 1 9 10 31 -21 1

Velence Bericap–Polgárdi Vertikál
Ercsi–Dunaújváros PASE Kft. II.
Bicske–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ
Tordas–Dunafém-Maroshegy
Mór–Martonvásár
Sárszentmiklós–Iváncsa
Kisláng–Szár
Puskás FC Kft. II–Mezõfalva
1. Iváncsa
2. Velence Bericap
3. Dunaújváros
PASE Kft. II.
4. Mór
5. Gárdony–
Agárdi Gyógyfürdõ
6. Polgárdi Vertikál
7. Martonvásár
8. Tordas
9. Sárszentmiklós
10. Kisláng
11. Ercsi
12. Szár
13. Mezõfalva
14. Puskás FC Kft. II.
15. Dunafém–
Maroshegy
16. Bicske
Bicske -5 pont

5-2
2-3
1-2
2-0
0-1
1-1
4-3
2-1

11 10 1 0 35 10
12 8 1 3 31 12

25 31
19 25

11
11

6 3 2 26 13
5 4 2 18 10

13 21
8 19

12
11
11
11
11
12
12
11
12
11

5
5
5
5
4
4
5
4
3
3

11
12

0 3 8 7 24 -17 3
2 1 9 17 27 -10 2

4
2
1
1
4
4
0
1
2
2

3
4
5
5
3
4
7
6
7
6

19
16
18
22
26
18
26
14
16
11

15
4 19
19 -3 17
16
2 16
28 -6 16
17
9 16
17
1 16
24
2 15
33 -19 13
27 -11 11
28 -17 11
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Kezdõdik a fûtési szezon, tanácsok a biztonság érdekében
A fûtési idõszakra készülve a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet a tüzelõ- és fûtõberendezések, valamint a
kémények karbantartásának fontosságára és a
szénmonoxid-mérgezés veszélyeire.
Magyarországon minden évben több haláleset
következik be szénmonoxid-mérgezés miatt,
amelyek megelõzhetõek a fûtõberendezések,
kémények rendszeres ellenõrzésével, karbantartásával, valamint szénmonoxid-érzékelõ felszerelésével. Fontos, hogy az érzékelõk mûködõképességét rendszeresen ellenõrizzük, ellenõriztessük, a szükséges karbantartásokat
(elemcsere, tisztítás) elvégezzük.
A nyílt lánggal üzemelõ fûtõ-, melegítõ- vagy
fõzõkészüléket minden esetben kellõ óvatossággal, körültekintéssel használjuk! Csak engedélyezett típusú, kifogástalan mûszaki állapotú tüzelõ- és fûtõberendezést szabad üzemeltetni. A gázzal üzemelõ tûzhelyet tilos fûtés céljára használni! A tüzelõ-, fûtõberendezésben
csak a gyártó által elõírt tüzelõanyagot égessük
el!
Szilárd tüzelõanyaggal (fa, szén, szalma, pellet
stb.) üzemelõ berendezés közelében nem szabad éghetõ anyagot elhelyezni. A tüzelõberendezésen lévõ ajtókat csukott állapotban kell tartani. A berendezést csak akkor tisztítsuk, amikor az már lehûlt! Berendezési tárgyak, bútorok
a fûtõtestek és a hozzá kapcsolódó füstelvezetõ
csövek közelében nem helyezhetõk el. A füstcsõ hézagmentesen illeszkedjen, mert a visszaáramló füst mérgezést, a szétesõ csõ pedig tüzet okozhat. A füstcsövet 1,5 méterenként – de
legalább egy helyen – fémbilinccsel az épületszerkezethez kell rögzíteni és a kéménybe hézagmentesen csatlakoztatni. A széntüzelésû
berendezést használók figyeljenek arra, hogy a
szenet nedves állapotban ne tárolják be, mert
ebben az állapotában öngyulladásra hajlamos.
Ügyeljünk arra is, hogy a vízkör elmenõ és
visszatérõ szelepe a fûtés alkalmával nyitva legyen! Áramszünet esetén a keringetõ szivattyú
nem mûködik. Ilyen esetben a tüzelést ne folytassuk, tartsunk készenlétben nem éghetõ
anyagú edényt és lapátot (pl. fémvödör, kis
szeneslapát), amelyekkel ki tudjuk szedni a parazsat a kazánból és biztonságosan kivihetjük
olyan helyre, ahol ezt követõen eloltható!
Amennyiben elmegyünk otthonról, ne rakjuk
meg a kazánt, mert áramszünet esetén, a keringetés hiánya miatt a víz felforr a kazánban,
amely felhasadhat, felrobbanhat!
Fatüzelésû kandalló elõtt ne szárítsunk mosott
ruhát!
A szilárd tüzelõanyaggal üzemelõ kazánok, kandallók, kályhák nyílt égésterûek, tehát a mûködéshez szükséges oxigént a környezetükbõl
nyerik. Ha a tüzelõberendezés a lakásban van,
ügyeljünk arra, hogy mindig legyen a tökéletes
égéshez elegendõ levegõ, figyeljünk a megfelelõ szellõztetésre!
A szilárd égéstermékeket, hamut, salakot csak
kihûlt állapotban öntsük ki, a forró anyagmaradványok tüzet okozhatnak a szeméttároló
edényben! Tilos olyan helyen kiüríteni, ahol tü-

zet okozhat, például a száraz aljnövényzetet, tûzifát meggyújthatja!
A gázfogyasztó berendezések üzemképes, biztonságos állapotban tartása a tulajdonos, üzemeltetõ felelõssége. A gázfûtéses lakásokban
a visszaáramló légnemû égéstermék is tragédiát okozhat, ezért a gázzal üzemelõ készülékeket
saját biztonságunk érdekében a gyártó elõírásainak megfelelõen évente szakemberrel ellenõriztessük! A fél éve nem használt tüzelõberendezésekben meglazulhatnak a tömítések, az alkatrészek elmozdulhatnak, ezért az elsõ fûtési
nap elõtt szakemberrel kell átvizsgáltatni. A
gázfogyasztó készülék lángõrét tilos kiiktatni,
mûködését mûszakilag módosítani!

A magas fûtési költségek csökkentése érdekében sokan a minél jobb légzárású nyílászárók
beépítésére törekszenek, azonban ezek a veszélyt is fokozzák, fõleg ahol a nyílt égésterû berendezések (bojler, kéményes konvektor, kazán) elhasználhatják a lakótérben lévõ oxigént.
Gondoljunk csak arra: ha kizárjuk a hideget, ezzel együtt kinnreked az éltetõ oxigén is. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a gázüzemû
vagy vegyes tüzelésû fûtési technikák esetén
fokozott figyelmet kell fordítani az új típusú nyílászárók megfelelõ méretû szellõzõnyílással
történõ felszerelésére. Régebbi típusú nyílászárók esetén szintén fontos az ellenõrzés, a felülvizsgálat. Külön figyelmet kell fordítani a konyhai elszívó berendezés használatára. Az elszívó
mûködése közben fellépõ depresszió miatt a
kéménybõl az égéstermékek visszaáramolhatnak a lakótérbe, ezzel pedig mérgezést okozhatnak.
Ajánlott minden gázfûtéssel rendelkezõ ingatlanba a cirkó vagy kazán közelébe szénmonoxid-érzékelõt telepíteni (veszélyes szén-monoxid-koncentráció esetén erõteljes hangjelzést ad), ami adott esetben életet menthet. A
szén-monoxid-érzékelõk közül az EN 50291:
2001-es szabványnak megfelelõ készüléket
kell választani. Elhelyezése és használata elõtt
mindig figyelmesen olvassuk el a csatolt tájékoztatókat, útmutatókat! Célszerû fûtéstechnikai szakkereskedéseknél beszerezni a készüléket, ezekben az üzletekben szakemberektõl
kaphatunk tanácsot a megfelelõ érzékelõ kiválasztására, elhelyezésére és felszerelésére vonatkozóan.
A tûzveszélyes folyadékkal (olajjal) üzemelõ fûtõkészüléket ellenõriztessük rendszeresen
szakemberrel! Fûtõanyagot csak kihûlt állapotú
fûtõberendezésbe szabad tölteni. A tartalék folyékony tüzelõanyagot megfelelõen lezárva és
jól szellõztetett helyiségben kell tárolni, lehetõ-

leg a házon kívül, de semmi esetre sem a berendezés közelében.
A propán-bután gázzal üzemelõ berendezést
használni és tartalék PB-gázpalackot elhelyezni
kétszintesnél magasabb, panelszerkezetû lakóépületben, illetõleg talajszint alatti helyiségben
nem szabad. Kizárólag ép, sérülésmentes gázpalackot használjunk, melynek szerelvényei
megfelelõ tömítéssel rendelkeznek! A tömítés
megbízhatóságát szappanos vízzel, vagy borotvahabbal ellenõrizzük! A berendezést nyomáscsökkentõ nélkül üzemeltetni tilos! A külön
égéstermék elvezetõvel nem rendelkezõ fûtõberendezést (az égési gázok az adott helyiség
légterébe ürülnek) csak nagy körültekintéssel,
intenzív szellõzéssel rendelkezõ helyiségben
használjunk! Megdermedt gázpalackot csak
meleg vízzel szabad melegíteni, nyílt lángot, sugárzó hõt erre a célra alkalmazni szigorúan tilos!
Villamos hõsugárzó használatakor ne terhelje
túl az elektromos hálózatot, annak közelébe éghetõ anyagot nem szabad helyezni. Ne használjon több, egymásba csatlakoztatott hosszabbítót az üzemeltetéshez! Ügyeljen arra, hogy vízzel ne érintkezzen a berendezés!
A tûzesetekbõl származó tragédiák megelõzhetõek füstérzékelõ felszerelésével. Fontos, hogy
az érzékelõk mûködését rendszeresen ellenõrizzük, a szükséges karbantartásokat (elemcsere, tisztítás) elvégezzük. A tûzvizsgálati statisztikák szerint a tüzesetek zömét elektromos
áram vagy nyílt láng okozza.

KÉMÉNYEK
Az elhanyagolt kémény koromtûzhöz vezethet.
Az intenzív fatüzelés miatt a korom gyorsabban
lerakódik a kémény falán, leszûkítve a kürtõt.
Fokozottan érvényes ez akkor, ha az égés nem
tökéletes, például amikor mûanyag- és gumihulladékot tesznek a fûtõberendezésbe. Ezek az
anyagok nemcsak a kémény állapotában okoznak jelentõs károkat, hanem a keletkezõ mérgezõ gázok miatt veszélyesek is, jelentõs mértékben rontják a levegõminõséget, elégetésük
szigorúan tilos! A leszûkült kürtõben a hõmérséklet megnövekszik, míg a kéményben lehûlõ
vízgõz és égéstermékek lecsapódása kátrányos réteget alakít ki, amely képes meggyulladni. Ügyeljenek a kémények állapotára, a tüzelõberendezést csak a gyártó által ajánlott tüzelõanyaggal üzemeltessék! Ha problémát tapasztalnak – de évente legalább egyszer mindenképpen –, ellenõriztessék kéményseprõvel!
Ne próbáljuk házilag, magunk, szakember nélkül javítani a kéményt, mert ahhoz speciális
szerszám, alkatrész, kellõ szakismeret szükséges!
A kémény használaton kívüli bekötõ és tisztító
nyílását nem éghetõ anyaggal hézagmentesen
le kell zárni. Ne tömítsük el a régi nyílászárókat,
ne takarjuk el a szellõzõket!
http://fejer.katasztrofavedelem.hu/tanacsok-a
-futesi-idoszakra
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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TV-RÁDIÓMÛSOR

November 8., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Történetek
a nagyvilágból 6.55 Család-barát Hétvége 9.10 Noé barátai 9.40 Zöld Tea 10.10
Vágtass velem! 10.45 Lovasterápiás verseny 2014 11.10 Aranymetszés 12.00
Hírek 12.05 Szabadság tér ’89 13.05 Isten hozta Délen! 14.50 Ég, föld, férfi, nõ
15.45 Gasztroangyal 16.45 Forma-1 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Játék határok nélkül 21.45 Férfias játékok 23.40 MR2
Akusztik+ a Müpából – Szabó Balázs bandája 1.10 A sasvadász fia
RTL KLUB: 6.35 Top Shop 7.10 Kölyökklub 9.55 Ízes élet – Mautner Zsófival
10.15 Teleshop 11.10 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.45 Házon kívül
12.15 A’la CAR 12.55 TRENDmánia 13.25 Brandmánia 13.55 Agymenõk 14.30
Celeb vagyok, ments ki innen! 15.55 Bokszból jeles 18.00 Híradó 18.55 Celeb vagyok, ments ki innen! 20.25 X-Faktor 23.10 Napfény 1.15 A vihar rabjai 3.00
Vadmacskák 4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 9.55 ÁllatoZoo 10.25 Asztro-világ
11.30 Otthon a kertben 12.00 Tûsarok 12.30 Én is tükörbe nézek 13.00 Falforgatók 14.00 Apák gyesen 15.00 S.O.S. Szerelem 17.00 Napló 18.00 Tények 19.00
Szakíts, ha bírsz! 21.10 Száguldó bomba 23.15 Jackie Chan: A csodazsaruk 1.30
Sportos 1.40 Sue Thomas – FBI 3.20 Franklin és Bash 4.10 Briliáns elmék 5.00
Hazugságok gyûrûjében
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika
12.22 Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré 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 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Népzene határok nélkül
20.30 Megújuló értékeink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.57
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

November 9., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.05 Kérdések a Bibliában 10.20 Református magazin 10.50 Református ifjúsági mûsor
10.55 Református istentisztelet közv. 12.00 Hírek 12.05 Hétköznapi kifutó 12.35
TS – Sport 7 13.15 Ybl 200 13.25 Vendégváró Kína 14.20 MobilVers 14.25 Kincsem 16.30 Forma-1 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 A lényeg 22.15 Egy gésa emlékiratai 0.35 Az én kis falum
RTL KLUB: 6.35 Top Shop 7.10 Kölyökklub 9.50 Egészségkalauz 10.20 Teleshop
11.15 Kalandor 11.40 4ütem 12.15 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.45 Agymenõk 13.15 Tru Calling – Az õrangyal 14.20 Celeb vagyok, ments ki
innen! 15.45 Damb és Damber – Dilibogyók 18.00 Híradó 18.55 Taxi 19.55 Celeb
vagyok, ments ki innen! 21.25 Elrabolva 2. 23.20 Románc és cigaretta 1.30 Portré 2.05 Apa-csata 2.30 Vadmacskák 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40
Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 9.45 Babavilág 10.15 Több mint
testÕr 10.45 Asztro-világ 11.50 Stílusvadász 12.20 Stahl konyhája 12.50 Monk
– Flúgos nyomozó 13.55 S.O.S. Szerelem 15.55 Szakíts, ha bírsz! 18.00 Tények
19.00 Rising Star 21.45 Kémes hármas 23.45 Az út 1.55 Sportos 2.05 Kasszasiker 2.55 Békétlen békítõ 3.45 Napló 4.30 Stahl konyhája 5.00 Csapdába csalva
5.25 Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin
10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin
13.30 Alma és fája 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum
15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.05 Jelenlét 16.30 Regényes történelem
17.00 Formabontó 19.00 Krónika 19.20 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40
Mese 19.50 Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók 1989. 20.50 Vers
napról napra 21.04 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

November 10., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55
Magyarlakta – vidékek krónikája 14.40 Zorro 15.30 Charlie, majom a családban
16.15 Jövõ-idõben 16.25 Híradó+ 16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Kékfény 21.20 Római helyszínelõk 22.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek 23.15 Aranymetszés 0.05 Rex felügyelõ 0.55 Család-barát 2.25 Sophie szerint a világ
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 12.45 Reflektor 13.00 Fókusz
13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.10 Segítség, bajban vagyok! 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest
20.30 Barátok közt 21.05 Celeb vagyok, ments ki innen! 22.35 Híradó 23.10 Reflektor 23.20 Döglött akták 1.25 Kung-fu 2.15 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10
Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40
TeleShop 10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi
kopó 15.00 A gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.20 Jóban-Rosszban 20.05 Bumm! 20.45 Családi titkok 21.45 Tények
22.00 Száguldó bomba 0.05 Tények 0.50 Aktív 1.10 Sportos 1.20 Elit egység
2.15 A macska 3.05 Békétlen békítõ 3.50 Családi titkok 4.35 Aktív 5.00
Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók
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KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.35 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene
13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00
Krónika 15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.05 Belépõ – Kulturális 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

November 11., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.40 Ég, föld, férfi, nõ 14.40
Zorro 15.30 Charlie, majom a családban 16.20 Híradó+ 16.35 Rex felügyelõ
17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Cédrusliget 21.15 Grand Hotel 22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek 23.00 Holtak álma felett 23.45 Rex felügyelõ 0.40 Család-barát 2.10 Sophie
szerint a világ
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 12.45 Reflektor 13.00 Fókusz
13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.10 Segítség, bajban vagyok! 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest
20.30 Barátok közt 21.05 Celeb vagyok, ments ki innen! 22.35 Híradó 23.10 XXI.
század – A legendák velünk élnek 23.40 Reflektor 0.00 A fõnök 1.00
EgészségKalauz 1.35 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.00 Az éden
titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40
TeleShop 10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi
kopó 15.00 A gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.20 Jóban-Rosszban 20.05 Bumm! 20.45 Családi titkok 21.45 Tények
22.00 Kémes hármas 0.05 Tények 0.50 Aktív 1.10 Sportos 1.20 A titok gyermekei 3.25 A macska 4.10 Családi titkok 5.00 Csapdába csalva 5.25
Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl
16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50
Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális 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

November 12., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.45 Cédrusliget 14.35 Zorro 15.25 Charlie, majom a családban 16.10 Jövõ-idõben 16.20
Híradó+ 16.35 Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 A muskétások 21.20 Szabadság tér ’89
22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek 23.00 KorTárs 23.30 Summa 0.00
Rex felügyelõ 0.55 Család-barát 2.25 Sophie szerint a világ
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 12.45 Reflektor 13.00 Fókusz
13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.10 Segítség, bajban vagyok! 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest
20.30 Barátok közt 21.05 Celeb vagyok, ments ki innen! 22.35 Híradó 23.10 Házon kívül 23.40 Reflektor 23.55 Hazudj, ha tudsz! 1.00 Kémpárbaj 1.55 Apa-csata
2.15 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban
vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40
TeleShop 10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi
kopó 15.00 A gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.20 Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.05 Bumm!
20.45 Családi titkok 21.45 Tények 22.00 Frizbi Hajdú Péterrel 23.05 Hawaii
Five-0 0.05 Tények 0.50 Aktív 1.10 Sportos 1.20 A Pentagon ügyirat 2.55 A
macska 3.45 Családi titkok 4.35 Aktív 5.00 Csapdába csalva 5.25
Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene
13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk
17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00
Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ
– Kulturális 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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November 13., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Rondó 13.00 Alpok–Duna–Adria 13.30 Átjáró 14.00 Voyager – A
múlt titkai 14.30 Zorro 15.20 Charlie, majom a családban 16.10 Híradó+ 16.25
Rex felügyelõ 17.15 Szerencse Híradó 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Fábry 21.45 Munkaügyek 22.15 Az
Este 22.50 Híradó 23.00 Sporthírek 23.10 Barangolások öt kontinensen 23.40
Történetek a nagyvilágból 1.10 Rex felügyelõ 1.05 Család-barát 2.35 Sophie szerint a világ
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 12.45 Reflektor 13.00 Fókusz
13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.10 Segítség, bajban vagyok! 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest
20.30 Barátok közt 21.05 A biztonság záloga 22.45 Híradó 23.20 Brandmánia
0.00 Reflektor 0.15 Odaát 1.15 A’la CAR 1.45 Apa-csata 2.10 Az éden titkai 4.00
Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40
TeleShop 10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi
kopó 15.00 A gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.20 Jóban-Rosszban 20.05 Bumm! 20.45 Családi titkok 21.45 Tények
22.00 NCIS 23.05 Életfogytig zsaru 0.05 Tények 0.50 Aktív 1.10 Sportos 1.20
Grimm 2.10 Hawaii Five-0 3.00 A macska 3.45 Családi titkok 4.35 Aktív 5.00
Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11. Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00
Hírek 15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika
20.10 Belépõ – 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 történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 14., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Életkerék 13.00 Esély 13.25 A világ kertjei 13.40 A muskétások
14.35 Zorro 15.25 Charlie, majom a családban 16.10 Jövõ-Idõben 16.20 Híradó+ 16.35 Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.15 Magyarország–Finnország Eb-selejtezõ
labdarúgó-mérkõzés 22.50 Az Este 23.25 UEFA Eb-selejtezõk 23.40 Híradó
23.50 Sporthírek 0.00 Rex felügyelõ 0.50 Család-barát 2.20 Sophie szerint a világ
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 12.45 Reflektor 13.00 Kalandor
13.25 Fókusz 14.00 Éjjel-nappal Budapest 15.10 Segítség, bajban vagyok!
17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok közt
21.05 Terminátor – Megváltás 23.20 Híradó 23.55 Reflektor 0.10 Kemény motorosok 1.20 Kalandor 1.45 CSI: A helyszínelõk 2.40 4ütem 3.05 Az éden titkai 4.00
Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40
TeleShop 10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi
kopó 15.00 A gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.20 Jóban-Rosszban 20.05 Bumm! 20.45 Családi titkok 21.45 Tények
22.00 Hajsza a gyõzelemért 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.50 Áldott jó
nyomozó 2.45 A macska 3.35 A gonosz álarca 4.40 Aktív 5.00 Babavilág 5.25
Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A Magyar Pünkösdi Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl
16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Rádiószínház 20.45 Magyarország–Finnország Eb-selejtezõ labdarúgó-mérkõzés közv. 21.30 Krónika 22.30 A
nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es
frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
November 7., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Komlósi Erzsébet (~48p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Október 23-ai megemlékezés a Mészölyben (16p), 1956-os megemlékezés Sárbogárdon (30p), A Titán zenekar és
Rigó Laci közös koncertje 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 8., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Labdarúgó-mérkõzés (90p)
13.00 Lapszemle 14.00 Október 23-ai megemlékezés a Mészölyben (16p),
1956-os megemlékezés Sárbogárdon (30p), A Titán zenekar és Rigó Laci
közös koncertje 18.00 Lapszemle 19.00 Interjú Forsterékkal (~45p),
Bridge duó és a Titán zenekar közös koncertje 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 9., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Október 23-ai megemlékezés a Mészölyben (16p), 1956-os megemlékezés Sárbogárdon (30p), A Titán zenekar és Rigó Laci közös koncertje 14.00 Interjú Forsterékkal (~45p), Bridge
duó és a Titán zenekar közös koncertje 18.00 Heti híradó 19.00 Hit Gyülekezete: Surjányi Csaba elõadása (232p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 10., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hit Gyülekezete: Surjányi Csaba
elõadása (232p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Varga Csaba vetített képei (ism. 50p), Ili néni képlete (ism. 100p), Interjú dr. Horváth Endrével
(53p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 11., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Labdarúgó-mérkõzés (90p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Édesszájú cukrász: Interjú Althamer Eszterrel (ism. 30p), Tánckavalkád a 40 éves vajtai strandon (ism. 110p), Reformációs hét II. – Incze Sándor bizonyságtétele (57p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó
November 12., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Varga Csaba vetített képei (ism.
50p), Ili néni képlete (ism. 100p), Interjú dr. Horváth Endrével (53p) 13.00
Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 13., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Hit Gyülekezete: Surjányi Csaba elõadása (232p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.
bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a
polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Huszárné Kovács Márta, Horváthné Mikuli Erzsébet, Mágocsi Adrienn Laura, Huszár
Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, dr. Müller Viktória, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László,
Sallai Attila, Rehák Sándor, 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
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512
JOGOSÍTVÁNY! Tanfolyam indul 2014. november 7-én, pénteken
18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési házban. Diákkedvezmény,
részletfizetés! Jelentkezni: Fûrész József – 06 30 290 3744
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790
AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN, RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.
06 70 5397882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091

ORSZÁGOS E.ON ADVENT PÁLYÁZAT
A HELYI KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA
EGY KIS ÖSSZEFOGÁS – NAGY KARÁCSONY!
Az E.ON Advent elnevezésû pályázaton kisközösségek nyerhetnek energiatakarékos LED-izzókkal
feldíszített karácsonyfát és adventi csomagokat településüknek. A legkiemelkedõbb pályázatot
beküldõ közösség települését külön fõdíjjal, egy adventi programmal jutalmazza a vállalat.
A pályázaton helyi közösségek, baráti társaságok mutathatják be kreatív módon, hogyan készülõdnek
a karácsonyra, mit jelent számukra a szeretet ünnepe. Mindezzel nemcsak maguk, hanem városuk, lakóhelyük számára is fényesebbé tehetik az adventet.
Ismét eltelt egy év, közelednek a karácsonyi ünnepek, egyre fontosabbá válnak az együtt töltött percek. Az adventi készülõdés, a karácsonyt megelõzõ hetek mindenki számára a szeretetteljes, örömteli
várakozás idõszakát jelentik. A kisebb közösségek – legyen szó akár barátokról, a településen mûködõ
táncegyesületrõl, szülõi közösségrõl, iskolai csapatokról, mûvészeti csoportokról – kreativitásukat bevetve most különleges módon emelhetik lakóhelyük ünnepi fényét.
„A helyi közösségek kiemelkedõen értékes, meghatározó szereplõi a településeknek, õket szeretnénk
megszólítani és mobilizálni pályázatunkkal. Szeretnénk felhívni a figyelmet az év végi ünnep különleges
jellegére, elõsegítve egyúttal a különbözõ társaságok egymásra találását, a közös energia kialakítását,
valamint hozzájárulni a települések közös ünnepéhez.” – mondta el a pályázattal kapcsolatban Károlyi
Zsuzsanna, az E.ON Hungária Zrt. kommunikációs vezetõje.
Az adventi készülõdés idõszaka minden közösségben más és más, ezért is lesznek várhatóan izgalmasak a pályázati anyagok, amelyeket maximum 5 perces videó formájában várnak. Az E.ON a legjobb 24
pályázó közösség lakóhelyének forgalmas pontján egy-egy energiatakarékos LED-izzókkal feldíszített,
közel 5 méteres karácsonyfát állít majd fel december elején. A nyertesek adventi készülõdéséhez további ajándékcsomagokkal járul hozzá a vállalat, a legkiemelkedõbb pályázat pedig adventi alkotóházat is nyer.
A pályázatokat november 3-ától november 17-ig lehet benyújtani a www.eonadvent.hu oldalon
keresztül, ahol minden információt megtalálnak a pályázatról az érdeklõdõk.
A beküldött pályázatokat három kategóriában, településméret alapján díjazzák. A nyertesek listája november 25-én 17 órától lesz elérhetõ a pályázat honlapján.
E.ON Hungária Zrt.
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APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)
Otthon végezhetõ részmunkaidõs, apró termékek csomagolása: 06 (90) 603 906
(http://mediafonebt-hu82.webnode.hu,
635
Ft/p, 06 (1) 222 8397, 06 (20) 496 3980)
Tûzifa eladó, cser aprított: 2250/q, cser aprított
3
akáccal: 2250/q, cser aprított m -ben:
3
3
3
12500/m , akác aprított m -ben: 13000/m . 06
(30) 2902 531
Személy- és vagyonõr, temetéskor, lakodalmakkor stb. ház õrzését vállalja éjjel-nappal.
1.000 Ft/óra Bíró Sándor, Sárbogárd Dobó u. 28.
06 (70) 290 7676 (6005037)
Petõfi dûlõben 300 négyszögöl szõlõ, felújított
présházzal, pincével, villannyal eladó. Kút a pince végénél. Érdeklõdni: 06 (30) 5777 772 (2174695)
Multinacionális partnercégünk megbízásából
operátor munkakörbe keresünk munkavállalókat. Munkavégzés helye: Sárbogárd. Jelentkezéseket fényképes önéletrajz formájában várjuk
az info@humannavigator.hu címre. 06 (22)
509 900
Kiskertek szántását, talajmarózását vállalom.
06 (70) 603 2094 (600504)
Sárbogárd központjában kétszobás, összkomfortos családi ház december elsejei költözéssel,
albérletbe kiadó. Érdeklõdni: 06 (20) 315 5220
Székelyföld várja Önt egy 5 napos körútra június 13-tól Sárbogárdról a Neszebár Utazási Irodával. Jelentkezés december 15-ig 06 (70) 334
1611
Seat Cordoba, 13-as felnire szerelt téli gumi eladó 06 (20) 392 5609 (6005084)
Családi ház albérletbe kiadó Sárbogárdon
30.000 Ft+rezsi 06 (20) 245 8848 (2174945)
Eladó Kislókon mangalica disznó, vörös ártány,
kb. 170 kg. Érdeklõdni: 06 (25) 464 790.

KÖZPONTI ÜGYELET
MINDEN NAP
15.30 órától
Ady Endre út 79-83.,
06 (22) 311 104

HÁZASSÁGKÖTÉS
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon:

Október 25-én
FÜLÖP ANITA
(Sárbogárd)

Felhívás a leendõ kisgimnazistákhoz

és DALVÁRI ALEX

Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõ szülõt és diákot

A neveket az önkormányzat közlése
alapján, a házaspár hozzájárulásával
tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges
gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

a 2014. november 22-én megrendezésre kerülõ nyílt napunkra.
8–12 óráig az 5–8. évfolyamos diákok óráira látogathatnak el.
Közben 10 órától tájékoztatót tartunk a képzésrõl.
Látogasson el honlapunkra is: www.psg.hu.

(Sárbogárd).

Szerkesztõség

Bogárd és Vidéke 2014. november 6.
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Kisari Lajost és Baki Máriát

52.
házassági évfordulójuk
alkalmából
köszöntik:
két fiuk, Lajos, István,
menyük, Valéria és Andrea,
három unokájuk,
Dávid, Márk, Kevin.

19

20

HIRDETÉSEK

2014. november 6. Bogárd és Vidéke

