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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Fegyver lõ,
ember öl

Fura szerzetek a fegyverek. Egyes he-
lyeken szép tárgyként, ártalmatlan dísz-
ként sorakoznak a vitrinben, polcon, fa-
lon, békésen megférnek egy gitár mel-
lett. Más helyeken életek kioltására,
megsebesítésére alkalmazzák eszköz-
ként.

A fiúgyermekek jelentõs részébe mint-
ha genetikailag lenne kódolva a gépek,
fegyverek iránti érdeklõdés. A nõi nem
ezt kevéssé érti, pedig valószínûleg evo-
lúciós oka van: a férfiak vadásztak; a te-
rületért, gazdasági elõnyökért, ideoló-
giákért folytatott csatákat, háborúkat is
jórészt a fizikailag erõsebb nem tagjai
intézték a történelem során, amikhez
eszközöket találtak fel.

Egy apa büszkén vesz játékkardot, -pus-
kát, tankot gyermekének. Az aggódó
anyában a fegyvernek látszó tárgyak, az
ölés és halál szimbólumai látványára vi-
szont a nagymamák és a nõi nem ijedten
sikkant fel. Mert a nõk rengeteg férfi-
vért sirattak el az évmilliók folyamán.
Még élnek közülük és a háborút járt fér-
fiak közül is, akikben be nem gyógyuló
sebként sajog a Don-kanyar és a két vi-
lágégés pusztítása. És vannak helyek, s
lesznek is, ahol a fegyverropogás nem-
csak egy távoli emlék, hanem a jelen.

Ha gyõztes csatát vív egy nemzet, akkor
sem fáj kevésbé a veszteség, de az elhul-
lott vérnek úgymond „van értelme”.

A fegyverek önmagukban nem félelme-
tesek. Csak ha olyan emberek irányítása
alá kerülnek, akiknek a saját érdekei-
ken kívül semmi és senki se szent. Az
ilyen emberek számára a katonák is
csak eszközök, de hiába mossák kezei-
ket, a vér skarlát betûként ég a tenye-
rükbe.

Hargitai–Kiss Virág
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SZÁZEZER JELTELEN SÍR
Cseh Tamás zenéjére gyülekeztek a Hõsök terei emlékmûegyüt-
tesnél a megemlékezõk hétfõn délután, a doni áldozatok elõtt fe-
jet hajtva. A Himnusz eléneklését követõen Sinkovits Imre hang-
ja zengte be a teret felvételrõl; Vihar Béla „Egy katona megy a hó-
ban” címû megrázó versét szavalta:

„Kicsiny bukdácsoló pont vagyok,
küzdelem a hótenger hullámain,

imbolygó pont, létéért küzdõ,
hogy karotok drága kikötõjébe érkezzék.

Rám ismertek-e? arcom vonásait
még össze tudjátok-e rakni
az emlékek szövevényébõl?

Én vagyok a katona, az egykori fiatok és férjetek,
a távolba kémlelõ fivér, a hátizsákkal és derékszíjjal

eltávozott, az ismeretlen és mindenkié,
a katona, aki megy a hóban,

a havasok végtelen óceánján.” (részlet)

Ezután Gál Sándor, az ünnepséget szervezõ Honvéd Bajtársi
Egyesület vezetõje idézte fel részletesen a 72 éve történt esemé-
nyeket. Egy túlélõ visszaemlékezésébõl vett szemelvényben az áll:
óriási anyagi és élõ erõfölénnyel kezdõdött meg a szovjet csapa-
tok támadása a doni második magyar hadsereg 200 km-es front-
szakaszán. Szinte megremegett a föld, amikor megkezdõdött a tü-
zérségi tûz, hullottak a gránátok, aknák a magyar védõállásokon.
Aztán megindult az orosz gyalogság a magyar védõállások felé. A
hónapokig tartó állóharcokban személyi állományában és fegy-
verzetében is megfogyatkozva, felvették a harcot a magyar kato-
nák a jól felszerelt orosz csapatokkal szemben. Ebben a remény-
telen küzdelemben is napokig tartották állásaikat. Akik megma-
radtak, szervezetten megkezdték a visszavonulást. De hol még a
vége a tenger szenvedésnek, amikor a mínusz 35-40 fokos hideg,
az élelmiszerhiány, a repülõtámadások, bekerítésekbõl való kitö-

rések óriási veszteségeket okoztak! Aki megsebesült, szállítóesz-
közök hiányában ottmaradt, elvérzett, megfagyott, testét belepte
a hó. Akik túlélték, s még ma is élnek, ma is hordozzák magukban
a megélt szívmarcangoló emlékeket.
Ma azokra emlékezünk, akik ezt a poklot megjárták, azokra a csa-
ládokra, akik évtizedekig várták vissza férjüket, apáikat, testvére-
iket, akiknek hétköznapjait átitatta ez a tragédia. Ilyen rövid idõ
alatt ilyen nagy számban nem haltak meg katonák a magyar had-
történelem során.
Magyarország 9 gyalogos, egy páncélos hadosztály kiállítását vál-
lalta magára 1942-ben, a németeket támogatva az oroszok ellen.
Így alakult meg a második magyar hadsereg. A magyar hadsereg
keleti frontra küldését kezdettõl baljós érzések kísérték. A ma-
gyar hadvezetés is tisztában volt vele, hogy a haderõ nem alkalmas
arra a feladatra, amire a németek szánják. Sem lelkileg, sem szer-
vezésben nincs felkészülve ilyen távoli. A magyarok nagy része
nem kapott téli felszerelést, a németek által ígért szállítóeszközök
soha nem érkeztek meg. A német vezetés a magyar hadsereg 18
ezredére 27 ezrednek megfelelõ védelmi vonalat bízott, és cser-
benhagyta a magyarokat. Tankokkal szemben a nehézfegyverek-
kel alig rendelkezõ magyarok védtelenek voltak. Ebben a csatá-
ban csupán a magyar katona vitézsége nem lehetett elegendõ a
gyõzelemhez. Ahogy Szabó Péter hadtörténész írta: a hiányos ha-
difelszereléssel, ruházattal rendelkezõ magyar csapatok erõn fe-
lüli helytállást tanúsítottak a téli doni hadmûveletek alatt.
Hozzávetõleg 125 ezer fõ veszett oda. Egy-egy család sok esetben
nem csupán egy, hanem több tagját is elveszítette. Ez olyan vesz-
teség, melyet soha nem feledhetünk, tanítanunk kell a felnövekvõ
nemzedékeknek, hogy soha ne következhessen be még egy Don-
kanyar.

A háborús propaganda nem engedte, hogy az ország közvélemé-
nye szembesüljön a tényleges veszteséggel. A gyászt a háború
után sem lehetett kibeszélni, a hadsereg megsemmisülése tabu-
nak számított. A Don-kanyarba süppedõ 100 ezer jeltelen sír az
értelmetlen áldozat örök mementója – e szavakkal zárta beszédét
Gál Sándor.
Bõjtös Attila evangélikus gyülekezeti munkatárs így fohászkodott
a Mindenhatóhoz: „Urunk, hisszük, hogy a Don-kanyarnál is je-
len voltál, kapaszkodó voltál sokaknak, és a süvítõ golyók, becsa-
pódó lövedékek közt életre hoztad azokat, akiknek Te voltál a re-
ménysége. Köszönjük, hogy gyõztél bûneink és a bennünket el-
nyelõ halál felett. Ennek a gyõzelemnek a fényében az örök élet
reménységével gondolhatunk az elhunyt katonákra is. Te ellensé-
geidért is imádkoztál, és ellenségeskedõ népeket is megbékéltet-
tél egymással önmagadban. Add nekünk is a békesség lelkét.” Az
ima a ma élõ, harcoló katonákért és családokért is szólt.
Trombitaszóval zárult az ünnepség, majd a szervezetek képviselõi
és a jelenlévõk elhelyezték koszorúikat és lerótták kegyeletüket a
háborúban odaveszett katonák nevével teli magyar hõsi emlék-
mûnél.

Hargitai–Kiss Virág
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Teltházas ovisbál Cecén
Elemükben voltak a cecei óvoda dolgozói és az óvodába járó gyer-
mekek szülei a szombaton este megrendezett alapítványi bálon. A
Cecei Mûvelõdési Ház zsúfolásig telt érdeklõdõkkel. Érdemes
volt erre a programra áldozni az estét, mert fergeteges szórako-
zásban volt részünk!
A szülõk léptek színpadra elsõként egy újragondolt, humoros Hó-
fehérkével, majd az óvoda dolgozóiból álló Nünüke együttes
adott elõ néhány ismert dalt. Az anyukák ezt követõ favágós, az
egymást váltó rendszerek kritikáját kifejezõ paródiája nagy sikert
aratott.
Kacz István zongorajátéka pihentette a nevetõizmokat, aki Tele-
mann Allegrettóját és egy mulatós dalt ajándékozott a közönség-
nek.
Bolondos királyság címmel vidám mesét láthattunk az óvoda dol-
gozóinak elõadásában. Kovács–Horváth Kornél musicalekkel

lepte meg a hallgatóságot, aztán ismét az ovis anyukák vették bir-
tokba a világot jelentõ deszkákat divatbemutatójukkal. Népvise-
let, otthonka, 20-as évek viselete szerepelt a repertoáron vicces je-
lenetekbe ágyazva. Felvonultak az éjszaka királynõi, brazil, afri-
kai nõk, szexi lányok, diszkós, rokker és emós csajok, strandolók,
cigányzenészek, iskolások, celebek.
Az óvoda dolgozói boszorkányos tánctehetségükkel varázsolták
el a jelenlévõket, seprûn, bicajlámpával, többek közt az elhíresült
Gangnam Style stílusában. Végül cigánytáncot ropott együtt a
színpadon minden anyuka, óvónõ és dajka.
Az est bállal, tombolával, Boros László zenéjével folytatódott.
Nem mulaszthatom el megjegyezni, hogy dekorációként az óvo-
dás gyerekek rajzaival díszítették a terem falát.

Hargitai–Kiss Virág

Karácsonyi
visszaemlékezés

Az ünnepek elmúltával, visszatérve a szürke mindennapokba szí-
vesen gondolunk vissza az adventi készülõdésre, a karácsony
meghitt pillanataira, amikor volt idõnk megállni a rohanó világ-
ban, volt idõnk jobban figyelni egymásra. Így volt ez a Cecei Óvo-
dában is. Az új évet megkezdve minden nap kerültek elõ újabb él-
ményeink a téli szünetrõl és az azt megelõzõ hetekrõl. Gyakran
kezdõdtek úgy a gyerekek kérdései, hogy: „Emlékszel, óvó néni,
amikor….” És igen, igazuk van! Mi, felnõttek is örömmel gondo-
lunk vissza erre az idõszakra.
És van is mire visszaemlékezni! A csoportszobákban heteken ke-
resztül folyt a készülõdés. Elkezdtük ünnepi díszbe öltöztetni kör-
nyezetünket, s napról napra szebb lett minden. Sültek a mézeska-
lácsok, ami finom fahéjillattal lengte be óvodánkat, karácsonyi
dallamok csendültek fel itt is, ott is. Az udvari betlehem és adventi
koszorú elkészülte után a gyerekekkel közösen meggyújtottuk a
gyertyát és karácsonyváró dalokat énekeltünk. A sárszentmiklósi

óvodások hangversenyre hívtak bennünket, ahol nagyon jól érez-
tük magunkat és a zenemûvek segítségével az ünnepre hangolód-
tunk. Luca-napkor búzát vetettünk, aminek növekedését napról
napra megfigyeltük. Titokban készültek a gyerekek egyéni kará-
csonyi ajándékai, melyeket meglepetésnek szántunk. Az utolsó
héten (az idõpontok csúszása miatt) került sor a csoportok közös
adventi gyertyagyújtására, melynek során a hittanos gyermekek
kis mûsorát hallgattuk meg. A Csigabiga csoportosok megláto-
gatták a nyugdíjasklubbot, és kedves karácsonyi összeállítással
tették örömtelivé ezt a délutánt az idõsek számára. Végül elérke-
zett az a nap, amit a gyermekek hetek óta vártak: megérkezett
óvodánkba a Jézuska. Az utolsó munkanapon, pénteken reggel
feldíszített fa és rengeteg ajándék várta az óvodásokat. A csillogó
gyermekszemek és örömük a felnõttek arcára is mosolyt csalt.
Ilyenkor érezzük azt, hogy ezért megérte és megéri minden évben
a sok munka, a szervezkedés, ami megelõzi ezt a napot. A délelõtt
folyamán a Csigabigák az óvodásoknak is elõadták karácsonyi
mûsorukat.
A sorok írása közben újra érzem a karácsony meghittségét, a mé-
zeskalács illatát és a várakozás izgalmát. Jó lenne ezt egész évben
megõrizni!

Cecei Óvoda
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PUSKÁK ÉS
GITÁROK

Cseresznyefából, szögbõl és a háztartásban fellelhetõ al-
kotóelemekbõl egyedülálló miniatûröket: fegyvermaket-
teket készít a sárszentágotai Sashalmi György, akinek
január végéig megtekinthetõk alkotásai Sárbogárdon a
Madarász József Városi Könyvtárban. A Sashalmi család
otthonában az elõszoba falán és egy vitrinben is több száz
apró puska, töltény, kolt fogad, de vannak élethû má-
solatok és pici, plexibõl kreált hangszerek, sõt, két saját
készítésû elektromos gitár, amin a házigazda még játsza-
ni is tud!

– Sárszentágotán születtem 1946-ban – meséli életútját Sashalmi
György kérdésemre. – Az egész életem itt zajlik. Itt végeztem az
általános iskolát, a középiskolát pedig Székesfehérváron.
– Milyen jellegû középiskolát végzett?
– A végzettségem géplakatos, késõbb továbbképzés folytán mint
szerszámkészítõ, szerszámszerkesztõ dolgoztam a Videotonon
belül. Székesfehérváron kezdtem, majd Sárbogárdon folytattam,
amíg a Videoton meg nem szûnt.
– Akkor még aktív korú volt, másutt kellett folytatnia a munkát.
– 2-3 éves idõszak volt, amikor megismertük a munkanélkülisé-
get, mint fogalmat. Alkalmi munkákból próbáltam megélni, ké-
sõbb elhelyezkedtem Székesfehérváron egy ablakgyártó cégnél,
onnan mentem nyugdíjba.

– Mikor kezdett el foglalkozni a fegyverekkel? Mikor fordult az
érdeklõdése efelé az igazán férfias téma felé?
– A fegyver úgy érdekel, mint egy szép tárgy.
– Tehát nem mint eszköz, amivel vadászni lehet járni, vagy célba
lõni.
– Akkor volt utoljára a kezemben fegyver, amikor katona voltam.
– Azóta nem is lõtt?
– Azóta igazi fegyver nem volt a kezemben. Azt nem tudom pon-
tosan meghatározni, hogy mi adta az indíttatást, hogy ez lett a
hobbim. Elõször egy-két igazinak látszó fegyvert csináltam, aztán
jött az az idõszak, ami azt mutatta, hogy vigyázni kell ezzel a hob-
bival, mert a fegyvernek látszó tárgyról nem tudja senki, hogy az
igazi, vagy sem.
– Volt ebbõl galiba?
– Nem, csak hozzáértõk figyelmeztettek, hogy vigyázni kell. Hogy
ne maradjon abba a hobbim, elkezdtem a makettek készítését,
ami az igazi megfelelõje, csak léptékhelyesen le van kicsinyítve és
nem mûködik.
– Honnan veszi a mintát, hogy milyen típusú fegyvernek mi az
egyedi jellegzetessége, formája?
– Ennek van egy elõkészítõ munkája. Járatom a Kaliber nevû
fegyverkatalógust, meg innen-onnan beszereztem más kiadvá-
nyokat is, ahonnan ezeket a fegyvereket kimásolom. Van egy
dossziém, amiben minden egyes fegyvernek a rajza és története
szerepel (hogy hol készült, mikor, milyen jellegû).
– Az anyagokat, amik ehhez szükségesek, honnan szerzi be?

– Anyag nem sok kell hozzá, mert kicsik a fegyverek. Van egy is-
merõsöm, akitõl a faanyagot megkapom; ez általában cseresznye-
fa. A fém részekhez még a szöget is fölhasználom, hogy egy csõ-
nek látszó tárgyat megcsináljak.
– Itthon van egy kis mûhelye, ahol az ehhez szükséges szerszá-
mokkal rendelkezik?
– Van egy nagyon primitív, kicsike mûhelyem. Büszkeségem,
hogy csak kézzel készítek mindent. Nincs esztergagépem, köszö-
rûgépem, amik megkönnyítenék a munkát.
– Mikor van az az idõ, amikor ennek a hobbijának él?
– Kertes házban lakunk, ahol van bõven munka. Télen több idõ
jut erre. Mindig foglalkozom vele, ha a szabad idõm engedi.
Nyugdíjas vagyok, a szabad idõm többnek látszik, de ez a hobbi
nagyon munkaigényes.
– Gondolom, ha egyszer belekezd, akkor annyira elfeledkezik az
idõrõl, hogy sokszor csak véletlenül veszi észre, hogy eltelt az idõ.
– Bizony! Fontos, hogy ha nekiállok egy fegyvernek, fel kell építe-
ni egy sorrendet, hogy hol kezdem el, hol folytatom, hol fejezem
be, mert olyan picik az alkatrészek, és nem mindent lehet megcsi-
nálni a meglévõ eszközökkel, hanem sokszor célszerszámot kell
csinálni hozzá.
– Próbált ebbõl megélni, kiegészítõ keresetként?
– Bár így lenne! De még nem jártam utána a vállalkozás kiváltásá-
nak. A készlet több mint 400 darabból áll, és volt rá példa, hogy
olyan érdeklõdõkkel találkoztam, akik kértek tõlem.
– Hol találkozott velük? Kiállítás keretében?
– Volt több kiállításom. Budapesten egy országos nyugdíjasren-
dezvényen, Pákozdon, Székesfehérváron a Tûzzel–vassal vásáron
és kiállításon. Sárbogárdon most másodszor van kiállításom.
Ilyennel az országban senki nem foglalkozik.
– Gyerekek, unokák vannak-e a családban, akiket be lehet vonni
a csiszolgatásba, készítésbe?
– Egy fiam meg egy lányom van és három unokám. A lányom pár
háznyira lakik tõlünk, a helyi óvodában dolgozik. Ott van egy uno-
kám, aki most harmadikos. Lány lévén õ nem igazán vonzódik a
fegyverekhez, inkább a zenéhez. Az az én másik nagy hobbim. Itt
van például egy saját készítésû Fender basszusgitár – emeli le a
polcról az apró hangszert. – 1962 óta foglalkozom zenével.
– Zenél?
– Hogyne! Most is!
– Min?
– Most szintetizátoron.
– Egyébként milyen hangszeren játszott?
– Elektromos gitáron. Volt egy zenekarom. Sokáig gitároztam,
aztán jött az az idõszak, amikor 5-6 zenészt már nem hívtak lako-
dalomba, bálba. Sárbogárdon ismerõs lehet Faragó, Pálinkás Fe-
ri, Gyõri Jancsi meg a Simonok, akikkel alkalomadtán játszottam.
Késõbb csákvári és fehérvári kollégáim voltak és többnyire Fe-
hérváron túl játszottunk.
– Látom, hogy más miniatûr zeneeszközök is vannak: gitár, zon-
gora, dob, hangfalak. Azok mibõl készültek?
– Plexibõl. Csináltam két elektromos gitárt is, amiken játszottam.
– Ma már nem zenél?
– Van egy nyugdíjasklub, aminek a feleségem a vezetõje. Ha
igénylik a muzsikát, akkor zenélek.
– Nincs két egyforma fegyver az alkotásai közt?
– Nincs, mind különbözõ.

Hargitai–Kiss Virág
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Oly korban éltünk 49.
Az 1987. augusztus 20-ai ünnepi program
mûsortervébõl már elõre megfontolt szán-
dékkal hagyom ki a szovjet himnuszt, az
ünnepség végére pedig az Internacionálé
helyett a Szózat eléneklését írom be. A
szervezõ bizottság megbeszélésén a párt-
bizottság titkára erõtlenül méltatlankodik.
Miután a többiek egyöntetûen mellém áll-
nak, érveim elõtt, miszerint augusztus 20-a
a magyar államalapításról szól, beletörõd-
ve csak legyint. Azt már nem is mondom
neki, hogy a dekorációból kihagyjuk a
munkásmozgalom vörös zászlaját, mert
hát mi köze a vörös zászlónak a magyar ál-
lamalapításhoz!
Hol van már a hatvanas-hetvenes évek ke-
mény szigorúsága?
Távoli emlékként merül föl, hogy néhány
éve még minden kiejtett szó kockázatot
rejtett magában. A hetvenes évek elején
még óriási botrányt kavart a középiskolai
diákszínjátszók, a Petõfi Színpadosok „Só-
dert vegyenek!” címû elõadása, amely a
korabeli nyilvános közéleti és hivatalos
érintkezés nyelvének, a társadalmi ünnep-
ségek szónoklatainak ürességét tette paró-
dia tárgyává. A diákszínjátszók egy vidéki
kultúrház avatásán mutatták be azt. Töb-
bet soha. Betiltották.
Ahogy teltek az évek, a diákszínjátszó fesz-
tiválokon szókimondásban szinte már a
korlátlan szabadság szele kezdett lenge-
dezni. Ebben a szabadságban hol Kazinc-
barcikán, hol másutt igen jó volt megfü-
rödni. Persze tudtuk, hogy csupán illúzió
ez a néhány napos szûk körû szabadság. A
titkosszolgálati jelentések arról is készül-
tek, és ha valaki túllépett egy bizonyos ha-
tárt, még mindig támadhattak neki gondjai
otthon a helyi hatalommal. Jobb esetben
elõvették, szõnyeg szélére állították, elbe-
szélgettek vele, eligazították, hogy meddig
terjed helyben a szabadsága határa, rosz-
szabb esetben fegyelmivel elbocsátották és
az egész megyében nem kaphatott állást.
Nem véletlenül élcelõdött a fesztivál egyik
elõadója, amikor bevezetõjében kijelen-
tette:
– Kedves Barátaim! Most már szabadon
beszélhetünk, csak mi vagyunk itt, meg a
„téglák”.
Már értelmetlen erõfitogtatásként vettük
annak a buzgó sárbogárdi rendõrnek a
zaklatását is a nyolcvanas évek közepén,
aki az egyik neves, Erdélybõl Magyaror-
szágra telepedett színmûvészt az önálló
estje kellõs közepén hívta le a pódiumról,
és megbüntette azzal az ürüggyel, hogy ko-
pott a téren álló autóján a gumi. A mûvész
szünetet kért, kiment, kifizette a bünte-
tést, ami majdnem annyi volt, mint a gázsi-
ja, aztán folytatta a mûsort. Azért azt meg-
jegyezte még halkan, hogy otthon, Romá-
niában (Erdélyben) ennél durvább dolgo-
kat is megért. A helyzet drámaiságát a szü-
netben azzal próbáltam oldani, hogy elme-
séltem, milyen legenda kering az illetõ
rendõrrel kapcsolatban a városban, ami
persze vagy igaz volt, vagy nem:

– Azt beszélik a népek, hogy a saját felesé-
gét is meg akarta büntetni, mert nem mû-
ködött a világítás a kerékpárján. Az
asszony, persze, kiakadt, mint a taxióra.
Nekivágta a kerékpárt az ura lábának az
alábbi indulatos szavak kíséretében: „B…
meg Pityu, ez a te retkes kerékpárod. Hiá-
ba dudálom már hetek óta a füledbe, hogy
javítsd meg! Akkor most itt van, fizesd ki a
bírságot magadnak!” És azzal a lendület-
tel, amivel a kerékpárt az urához vágta,
úgy pofon cserdítette a kardos asszonyság
az emberét, hogy a tányérsapka is leesett a
fejérõl. Pityu rendõr önérzetét kegyetlenül
bántotta az asszonyától a nyílt utcán el-
szenvedett sérelem, s ezen felhördülve
megfenyegette, hogy bekíséri, és fogdába
csukatja hivatalos személy ellen elkövetett
tettleges bántalmazás bûntettének alapos
gyanújával. Erre kapott egy másik pofont,
majd dühösen faképnél hagyta az asszo-
nya. Még visszakiáltotta neki: „A biciklit
told haza te!”
Feloldódva nevettünk a történeten. Ekkor
már a nyilvánosan mesélt rendõrviccért
nem vitték el a polgárt. Soha ennyi rendõr-
vicc nem volt, mint azokban az években.
Hozzáteszem, ha megláttunk egy egyenru-
hás rendõrt, összeszorult a gyomrunk.
Nem szerettük a rendõrt, féltünk tõle, az
elnyomó hatalom képviselõjének tartot-
tuk.
Másnap dühösen rontottam be tanácsel-
nökünkhöz, hogy panaszt teszek rendõrsé-
gi zaklatás miatt a megyei fõkapitánynál.
– Ha nem csinál semmit, megyek tovább az
atyaúristenig! – erõsködtem.
– Lajoskám, már megint? Könyörgöm, ne
csinálj ebbõl ügyet. Légy egy kicsit hajléko-
nyabb az elvtársak felé! Ne ütközz állandó-
an! Tudom, hogy ez tetszik a közönséged-
nek, és most divat követelni a nagyobb de-
mokráciát, de miattad nekem kell hallgat-
nom, hogy már megint nem tetszik az elv-
társaknak az, amit csinálsz. Öreg vagyok
én már ehhez, hogy közted és köztük én te-
gyek igazságot. Bánom is én, csinálj, amit
akarsz – legyintett rezignáltan. – Neked
van igazad. Azok ott fönn nem értenek
semmit, csak mondják a magukét, és nem
érdekli õket, hogy minden szétrothad eb-
ben az országban.
Idõs tanácselnökünk ekkorra nagyon meg-
keseredett. Tudta, mert már folyamatban
volt, hogy igen gyalázatos eljárással nyug-
díjazzák. A rendszer soha nem volt hálás a
kiszolgálóihoz. Mint a rongyot, úgy dobták
el azt, aki már nem kellett nekik. Úgy dob-
ták el õt is, ahogy eldobatták vele néhány
évvel korábban Lugosi Márta nénit, a ha-
talmon lévõket hûséges kommunistaként
kiszolgáló iskolaigazgatót.
Megsajnáltam? Elszégyelltem magam?
Vagy egyszerûen csak rájöttem, hogy sem-
mi értelme, itt úgyse változik semmi? Nem
is tudom, de hagytam az egészet a csudába.
Folytatom.

Hargitai Lajos

A Szent István Általános Iskola tagin-
tézmény ezúton szeretettel hív és vár
mindenkit, aki szeretne eltölteni egy
kellemes hangulatú estet barátaival,
kollégáival!

Helyszín: Patkó Csárda
Idõpont: 2015. január 24.

Zene: Frishli László

Jegyek a korlátozott létszám miatt csak
elõvételben vásárolhatók meg az iskolá-
ban Kristófné Heiczinger Borbálánál.
Telefon: 06 (30) 6855 334.
Belépõ: 2.500 Ft/fõ, ami tartalmazza a
diákok színes mûsorát és az azt követõ
vacsorát (vegyes sültes tál).
Mûsorjegy: 300 Ft/fõ.
A mûsor kezdete: 18.30 óra az iskola
könyvtárában.
Vacsora kezdete: 19.30 óra a Patkó
Csárdában.
Tombola!
A befolyt összeget a diákok javára for-
dítjuk!
Mindenkit szeretettel várunk!

Szervezõk: SZMK

A Csipike Egyesület szeretne köszöne-
tet mondani mindazoknak, akik 2014-
ben támogatták a szervezetet, ezáltal a
környezetünkben élõ fogyatékos gyer-
mekeket nevelõ családokat, fogyaték-
kal élõ személyeket.
Fõ támogatónk volt 2014-ben Sárbo-
gárd Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete. Támogatásukból mûkö-
désünket finanszíroztuk, valamint fej-
lesztõ eszközöket vásároltunk, melye-
ket a családok számára térítésmentesen
kölcsönzünk, illetve javítjuk a gyerme-
kek terápiás ellátásának színvonalát.
Ezen kívül köszönjük minden polgár tá-
mogatását, akik egyéb módon járultak
hozzá a környezetünkben élõ fogyaté-
kos gyermekek életének javításához.
Kérjük, támogassa 2015-ben is szerveze-
tünket adója 1 %-ával! Köszönjük!

Adószámunk: 18491328-1-07.

Számlaszámunk:
58100013–10002900 (Sárbogárd és

Vidéke Takarékszövetkezet)

PótszilveszteriPótszilveszteri
bálbál



Kapható

Hargitai Lajos

VÁNDORLÁSOK
KÖNYVE

címû kötete

kapható a
szerkesztõségben
2.500 Ft-os áron.
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Nyomorúság – út az ökumenéhez
1925-ben Stockholmban tartották elõször a „Gyakorlati keresz-
tyénség világkonferenciáját”. Kezdeményezõje, az akkori svéd ér-
sek, Söderblom, közös hitvallásként a következõket fogalmazta
meg: „Miért van annyi nyugtalanság és keserûség, annyi baj és fé-
lelem, annyi szakadás korunk keresztényei között? Mert túl kevés
bennünk a szeretet! Kevés szeretet Isten iránt, és kevés szeretet
embertársaink iránt.”
A világkonferencia ezzel a hitvallással a baj gyökerét érintette.
Egyházak, közösségek és csoportok mindaddig hiába fáradoznak
az igazi ökumené létrehozásáért, ameddig komolyan nem veszik a
szeretet parancsát. Mint az egyesek életében, úgy közösségeknél
is csak a megtérés, az újjászületés útján lehetséges ez, a „feltétel
nélküli kapituláció” útján. De mint ahogy egy csapat csak akkor
teszi le a fegyvert, ha vezére megadja magát, így kell az egyházak
vezetõ embereinek elsõként megtalálniuk az utat a bûnbánók
padjához.
A szeretet nem akadémikus probléma, amit zsinati határozattal
érvényre lehet juttatni. A szeretet – az agapé – karizma, Isten ke-
gyelmi ajándéka.
Amikor 1925-ben együtt láttam Stockholmban a sok egyházi ve-
zetõt, amint lengõ talárban, doktorkalappal, mellükön arany ke-
reszttel zárt menetben a konferenciára vonultak, sajátos érzés fo-
gott el. És amikor felhangzott a svéd nemzeti himnusz: „Du
tronar minnen fran fornstora dar…” - „Trónolsz elmúlt nagy na-
pok felett…”, lélekben magam elõtt láttam mind a trónokat és
trónocskákat, amelyeken ezek a lelkész urak ültek, és szinte hal-
lottam Jézus hangját: „Hamar szállj alá, mert ma nékem a te há-
zadnál kell maradnom.”
A magas méltóságoknak ezen a konferenciáján visszaemlékez-
tem arra az idõre, amikor orosz hadifogságban voltam. Vagy két-
ezer fogoly feküdt egy tábori kórházban, s átlag 15-20 halt meg na-
ponta. Leírhatatlan volt a testi-lelki nyomorúság. Akadt köztünk
három személy, egy százados és két szanitéc, civil foglalkozása
azonban mind a háromnak más volt: az egyik evangélikus lelkész,
a másik katolikus káplán s a harmadik baptista prédikátor. Ez a
három ember összefogott. Sikerült engedélyt kapniuk a láger pa-
rancsnokságától, hogy istentiszteletet tartsanak. A két hosszú sor
barakk között, a szabadban minden vasárnap sor került az össze-
jövetelekre. Furcsa, különleges istentiszteletek voltak ezek. Nem
külön-külön minden felekezet számára – ó, nem! A három „szó-
szólója az Igének” szép sorban váltogatta egymást. És valahány-
szor az egyik prédikált, a másik kettõ szolgált mint diakónus. Fel-

állították a padokat, kicipelték a hátukon vagy hordágyon a bete-
geket, kis énekes-füzeteket osztottak ki – szóval minden fizikai
munkát elvégeztek. A jellegzetes az volt ezeknél az összejövete-
leknél, hogy senki nem mondhatta: ma „katolikus” istentisztelet
volt, vagy „evangélikus”, vagy „baptista”, de minden prédikáció
égõ szívbõl származott, és megtalálta az utat azoknak a lelkéhez,
akik éhezték a világosságot, a szeretetet, a vigasztalást. „Istennek
Krisztusban megjelent szeretete” – ez volt a fõ témája minden ige-
hirdetésnek. Elgyötört állapotunkban semmire nem volt ennél
nagyobb szükségünk.

Barátomnak, a katolikus káplánnak feltettem egy napon a tréfás
kérdést, hogy mit szólnának otthon egyházi felettesei az õ itteni
lelki gondozásához. Nagyot kacagott. „A feletteseim? – mondta.
– Hála Istennek, itt nincsenek egyházi feletteseim. Csak a menny
Istene, és a körülöttem levõ testvérek. És mivel valamennyien
egyforma rongyot hordunk magunkon, és ugyanabban a testi–lel-
ki nyomorúságban sínylõdünk, ezért gyógyszerünk is csak egy le-
het Istenünk patikájából: a szeretet, a megmentõ és gyógyító sze-
retet. Itt nincs sem zsidó, sem görög, nincs katolikus és protestáns
– itt mindnyájan egyek vagyunk a kereszt alatt.”

Igen, itt nem a bemerítõ medence kötött össze minket, nem Lu-
ther, nem valami dogma, kiemelt szentség, bizonyos nevek, itt
egyszerûen testvérek voltunk Krisztusban.

Két fivér valahol összeveszett, és többé nem beszéltek egymással.
Anyjuk próbálta õket minden eszközzel kibékíteni, de nem sike-
rült neki, s emiatt elveszítette az örömét és békességét. Az egyik
fiút nagyon bántotta édesanyja szomorúsága, és szép ajándékot
vitt neki abban a reményben, hogy ezzel megvigasztalja. Az anya
azonban elutasította az ajándékot ezekkel a szavakkal: „Semmit
nem kívánok tõled addig, amíg meg nem békülsz a testvéreddel.”

Így vagyunk Istennel is. Sokan gyûlöletet, keserûséget hordanak
magukban másokkal szemben, s viszik mégis ajándékaikat a Min-
denhatónak, bizonygatva ezzel iránta való szeretetüket. Urunk
arra tanít, hogy Isten nem tekint felajánlásainkra, amíg szeretet-
ben, testvéri odaadással mindent meg nem teszünk atyánkfiaiért.
„Ha … a világosságban járunk … – mondja János, a szeretet apos-
tola –, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Õ Fi-
ának vére megtisztít minket minden bûntõl” (1Ján 1,7).

U. J.

Forrás: Élet és Világosság, a Magyarországi Evangéliumi Test-
vérközösség Lapja 2008/1

Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!” (Jn 4,7)

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVÕK
EGYSÉGÉÉRT

2015. január 19–24., 17 óra,
SÁRSZENTMIKLÓS:

hétfõ-kedd: katolikus templom,
szerda-csütörtök: evangélikus gyülekezeti ház,
péntek-szombat: református gyülekezeti ház.

(A szombati záró alkalom 16.30 órakor kezdõdik!)

18 óra, SÁRBOGÁRD:

hétfõ: katolikus gyülekezeti ház,
kedd: evangélikus gyülekezeti ház.

Szeretettel várunk mindenkit!
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IN MEMORIAM
Bódás Jánosné

Szomorú szívvel fogadtuk a hírt,
hogy alig néhány hetes testi–lelki
csatározás után végeztetett be a
sors. A sors, amely mindannyiunk
számára megírattatott, a sors,
mely nem adott sok esélyt Neked.
Most pedig a búcsú kimondhatat-
lanul fájó. Elköszönni azok nevé-
ben, akik tanítványai, kollégái vol-
tak, a falu nevében, ahol hosszú
évtizedeken át TANÍTOTT ÉS
NEVELT, csupa nagybetûvel
mondva és írva. A szeretett falu-
nak a nevében régi tanítványként
és munkatársként emlékezek Rá.
Köszönjük a törõdést, az odaadást, a szervezõmunkát, a sze-
retetet, a példamutatást az élet minden területén. Ahogy
észrevette az élet apró örömeit, elfogadta a mindennapok
rohanásában a pillanatnyi jót. Nyugalma, bizakodása kör-
nyezetében ugyanezt váltotta ki, munkatempója jobb telje-
sítményre sarkallta az Õt körülvevõket. Sokat dicsért, nem
restellte elismerni az eredményeket. Pedagógusi lelkesedé-
se az 1962-es kezdéstõl 50 évig töretlen volt, személyes pél-
dáján keresztül valósította meg a klebelsbergi pedagógus-
eszmét: „A tanár ne csak oktassa és nevelje a gyereket, ha-
nem szeresse is”. Áldozatos munkájával, példamutató
emberi magatartásával elnyerte az egész község elismerését
és szeretetét is, így lett mindenki Bori nénije.

A végleges bekövetkeztével most azzal próbálkozunk, hogy
szavakba öntsük a hálánkat, kifejezzük köszönetünket,
hogy Bori élt, ismerhettük, az életben hosszabb-rövidebb
ideig együtt haladhattunk vele. Tanulhattunk az optimiz-
musából, kaptunk a jó szavaiból, a vidám integetéseibõl.

Ha ezeket megõrizzük Róla, akkor Õ addig nem hal meg
igazán, amíg emlékezünk Rá.

Kedves Bori, nyugodj békében!

„Az utamat megfutottam,

A hitemet megtartottam,

Eltétetett számomra az igazság koronája,

Melyet mindenkinek megád az Úr,

Aki bízik benne.”

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy

BÓDÁS JÁNOSNÉ

SZÜLETETT GUZNER BORBÁLA,

a Sárkeresztúri Általános Iskola nyugalmazott igazgatója

életének 71. évében 2015. január 7-én
visszaadta lelkét a Teremtõjének.

Sárkeresztúr Község Önkormányzata és a
Sárkeresztúri Általános Iskola

saját halottjának tekinti Õt.

Temetése 2015. január 16-án 15 órakor lesz
az abai temetõben református szertartás szerint.

Sárkeresztúr Község Önkormányzata,
Sárkeresztúri Általános Iskola

Olvassunk egymásnak!
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére, az idén 16. alka-
lommal, felolvasást tartunk a Madarász József Városi Könyvtár-
ban.

2015. január 31-én (szombaton) az alsó tagozatosokat
délelõtt 9 órától, a felsõ tagozatosokat és felnõtteket

délután 13 órától várjuk.

Idén a 10 éve elhalálozott Kertész Erzsébetre emlékezünk. Vár-
juk mindazoknak a tanulóknak és szüleiknek, ismerõseiknek,
nagyszülõknek, felnõtt olvasóinknak a jelentkezését, akik szíve-
sen vállalják, hogy Kertész Erzsébet ifjúsági regényeibõl egy rövid
(max. 3 perces) részletet felolvassanak.

További információ és irodalom a könyvtárban kérhetõ.
Jelentkezési határidõ: 2015. január 23. (péntek). Jelentkezni le-
het személyesen, vagy levélben a Madarász József Városi Könyv-
tár címén: Sárbogárd, Hõsök tere 16., telefonon a 06 (25)
508 570-es ill. a 06 (70) 338 5153-as számon, vagy a következõ
e-mail címen: ditti57@freemail.hu.
A résztvevõk emléklapot kapnak. Mindenkit szeretettel várunk!

Madarász József Városi Könyvtár

Filmajánló

PÁN PÉTER

London egyik téli éjszakáján a kis Wendy
(Rachel Hurd-Wood) a legendás kalóz,
Hook (Jason Isaacs) kapitány történetei-
vel szórakoztatja testvéreit.
A mesemondásnak Wendy apja (Jason
Isaacs) vet véget, és másnap a szigorú
Millicent néni (Lynn Redgrave) gondjaira
bízza a kislányt, akinek eltökélt szándéka,
hogy ifjú hölgyet farag belõle. Csakhogy
Wendy történeteit öccsein kívül Pán Péter
(Jeremy Sumpter) is élvezettel hallgatja,
aki az éjszaka közepén megjelenik a gye-

rekek hálószobájában, és magával viszi õket a csodálatos Soha-
országba. A Hook kapitányról és
Pán Péterrõl szóló történet való-
sággá válik, és a gyerekek a
mesében találják magukat.

Megtekinthetõ a TV2 csatornán
január 17-én, szombaton, 10.40

órakor.
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Örömteli december
2014 decemberének néhány eseménye a
Szent István Tagiskola életében ismét nyil-
vánvalóvá tette, hogy a szülõk milyen szí-
vesen, gyorsan, hatékonyan és eredménye-
sen tudnak cselekedni gyermekeikért és
iskolánkért.

Idõrendi sorrendben haladva: december
5-én – rendhagyó módon – (3 áldozatkész
szülõ jóvoltából) csilingelõ hintón érkezett
hozzánk a Mikulás! Piros sapkás segédei
lóháton kísérték. Az iskola tanulóinak ap-
raja-nagyja nyugtalan várakozással leste
pompázatos érkezésüket (hálás köszönet
Iker János úrnak és kedves feleségének,
valamint SZMK-elnökünknek). A hatodi-
kosok dallal köszöntötték a várva várt láto-
gatókat, és kisvártatva megkezdõdött az
ajándékozás. A Mikulás személyesen osz-
totta ki a gyermekeknek a megérdemelt
csomagot, megdicsérve a jókat, s jóra biz-
tatva a virgácsot is érdemlõket.

Délután a Mikulás-játszóház remek szóra-
kozást nyújtott minden alsós tanulónak,
felszabadultan játszottak, önfeledten él-
vezték a vidám feladatok és „megpróbálta-
tások” teljesítését.

December 9-én a rendkívüli SZMK-vá-
lasztmányi megbeszélésen újabb örömteli
esemény történt: Kristófné Heiczinger
Borbála SZMK-elnökünk 2015. január
24-ére pótszilveszteri bál szervezésébe
kezdett. A várható bevételt a tornaterem
megrongálódott tetõzetének kijavítására
ajánlotta fel. (Elhúzódó probléma a torna-
terem beázása, sok cserép megrongáló-
dott, elhasználódott, lecsúszott.) Több ja-
vaslat is elhangzott, az anyukák intézked-
tek, s napokon belül választ is kaptunk a
megkérdezett mesteremberektõl. Aztán
két nap múlva megjelent Erlich Robi 7.
osztályos tanulónk édesapja (aki szintén
iskolánk tanulója volt), és segítõivel né-
hány órai munkával rendbe hozta a tetõzet
megrongálódott részeit. Hálám és köszö-

netem határtalan volt, egyszerûen nem ta-
láltam megfelelõ szavakat, hogy méltókép-
pen kifejezhessem örömömet és elismeré-
semet, amiért megmentette tornatermün-
ket a további beázásoktól. Erlich úr pedig
csak mosolygott, és egyszerû köszönettel is
beérte. Azzal búcsúzott: csak szóljunk, ha
újra gond lesz a cserepekkel…

11-én pályaválasztási szülõi értekezletet
tartottunk, ahová a 7. és 8. osztályos tanu-
lókat és szüleiket hívtuk meg. Középisko-
láktól érkeztek elõadók, akik igyekeztek
vonzóvá tenni továbbtanulóink számára
intézményüket. Aki megjelent, az elhang-
zottak alapján képet formálhatott magá-
nak az ismertetett iskolák életérõl, ami a
késõbbiekben segíthet a döntésben.

17-én újabb örömteli esemény várt gyer-
mekekre és szüleikre: ötvenöten Fehér-
várra színházba mentünk bérletünk elsõ
elõadására: a „Padlás” címû zenés darab-
ra. A csinosan megjelent társaság érdeklõ-
déssel és élvezettel kísérte végig a padlá-
son történt eseményeket. Jó volt hallgatni
a szép dalokat, és a fantáziánk is beindult.

18-án délután karácsonyi diszkóra jöttek
vissza a felsõsök. A zenének köszönhetõen
remek volt a hangulat, és a táncé volt a fõ-
szerep! Már sötétedett, amikor az utolsó
tánc is véget ért. Elhatároztuk, hogy ezt
jövõre is megismételjük!

19-én, pénteken, a tanítás nélküli munka-
napon karácsonyi kavalkád tette ünnepé-
lyessé és meghitté a délelõttöt. A lélek-
emelõ hangulat megalapozásáért Szénási-
né Mariann néninek lehettünk hálásak,
nagyon szép karácsonyi dalokat énekeltek
az énekkarosok.

9 órakor kezdõdött az elsõsök és ötödike-
sek karácsonyi mûsora, amelyben a megje-
lent kedves szülõk is gyönyörködhettek.
Megható volt a kicsik éneke, szavalata és
az ötödikesek betlehemi jelenete.

Tíztõl táncház volt a klubkönyvtár elõteré-
ben, fél 11-tõl pedig rendhagyó karácsonyi
vásár, ahol az osztályok által készített tár-
gyak: asztali és fenyõdíszek, mécsesek és
egyéb karácsonyi kellékek cseréltek gaz-
dát. A bevétel az osztálykasszát gazdagí-
totta.
Fontos megemlítenem, hogy november
26-ától kezdõdõen 4 héten át szerdánként
az összes diák és nevelõ részvételével ad-
ventet ünnepeltünk. A hitoktatók példa-
beszédei, történetei és elõadásai beavattak
minket a várakozás szépségeibe, örömteli
érzésébe. A koszorú lángocskáinak lobo-
gása és a közös éneklés élménye felemelõ
volt és emlékezetes marad: Adventi hír-
nök.
Az is lényeges eseménynek számított, hogy
decemberben a Fogtündér is lelkiismere-
tes munkát végzett – és annak örülhettünk,
hogy senkinek sem fájt!
A téli szünet hosszú volt és gondtalan: vél-
hetõen a szeretet, az ajándékozás és a pi-
henés jegyében telt.
Soha rosszabb decembert!

Juhász Jánosné

Táncház a Szedtevette zenekarral
A Sárszentmiklósi Általános Isko-
la 3. osztályos gyermekei a Szedte-
vette zenekar foglalkozásán vehet-
tek részt december 10-én. A nép-
táncos foglalkozás egy pályázatnak
köszönhetõen jöhetett létre. A
gyerekek nagyon lelkesek voltak,
sokat énekeltek, táncoltak és ját-
szottak. A mezõföldi tánc lépéseit
már elsajátították a gyerekek szak-
kör keretében, így a foglalkozáson
a zenekar vezetésével jókedvûen
táncoltak. A nagy kedvenc a „Szar-
katánc” címû játék volt. A gyere-
kek nagyon jól érezték magukat,
ezért a legvégén köszönetképpen a
zenekarnak elénekelték a kedvenc
dalukat.

Ács Erika tanító
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (22) 311 104.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

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

Dr. Farkas János háziorvos

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

Dr. Horváth Endre háziorvos

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

Dr. Jarabin János háziorvos

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

Dr. Nemes Mária háziorvos

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

Dr. Oroszlány László háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig, P:
12-15.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Tö-
börzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal
feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy
telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet
menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a
legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet.
Hova forduljunk...?

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

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

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

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös tele-
fonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (22) 311 104.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

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

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

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

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

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától

Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104
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EZ ÁM A TÜNTETÉS!
Másfél millió ember tüntet Párizsban az utcán! Légi felvételen
olyan a látvány, mintha egy hatalmas tálon elteregetett volna vala-
ki vagy fél kiló mákot. De minden mákszem egy emberi fej, embe-
ri lélek, emberi személyiség. A menet élén Németország kancel-
lárja, a francia elnök, az angol miniszterelnök. De ott van még
mintegy ötven vezetõ államférfi, Izrael miniszterelnöke, a palesz-
tin hatóság elnöke, az Európai Unió vezetõi. Senki nem mert tá-
vol maradni, aki számít (az persze feltûnhet, hogy az Egyesült Ál-
lamok nem képviselteti magát). Kart karba öltve vonulnak. Talán
még nem volt az emberiségnek ilyen reprezentatív demonstráció-
ja. Miért tüntetnek? Hát a sajtószabadságért. Kiterítve fekszenek
a francia szatirikus lap lemészárolt munkatársai vagy tízen, a „sza-
bad világnak” meg kell mutatnia, hogy léteznek értékek, ame-
lyekhez ragaszkodik. Ki merne ebbõl kimaradni?
A szóban forgó szatirikus lap egyébként már-már eszeveszetten
gúnyolódott. Megeresztett egy poént a hõs tábornok, kiemelkedõ
államelnök, De Gaulle halála alkalmából, gúny tárgyává tette a
halált. Szerette gúnyolni a vezetõket, a pápákat, közölt egy igen
kellemetlen, trágár rajzot a Szentháromságról, amely rajz láttán
mindenkinek, akinek valami köze van a kereszténységhez, kiül a
verejték a homlokán, és döbbenve kérdezte, mi baja ezeknek a fic-
kóknak a Szentháromsággal, hogy ilyen érthetetlen, undorkeltõ
indulattal mennek neki? Egyébként Jézus Krisztus alakjával is
szívesen viccelõdtek, a szeretet és megértés nagy prófétáját vala-
mi oknál fogva lerángatták a maguk obszcén színvonalára. (Õ
megbocsátana nekik, mint tudjuk.) A lap leginkább az iszlám val-
lás motívumain élcelõdik, elõszeretettel ábrázolja Mohamedet
meztelenül, lógó herével. A lap tendenciózus marháskodása sok
emberben felháborodást, megvetést ébreszt. Gúnyolódni sokfé-
leképp lehet. Van finom, mondhatni szeretõ gúny, létezik vitrio-
los, epés gúny, de minden esetben jelen kell lennie valamiféle
szellemi fölénynek. Az adott hetilap gúnyolódásából hiányzik az
igényesség, sokszor egyszerû mocskolódás. A lap munkatársaiban
egy pszichológus könnyûszerrel megtalálná a gyermekkori trau-
mák, kiábrándulások, csalódások nyomait. Ezek torzítólag hatot-
tak az illetõk emberszemléletére, hiányzik belõle a másik ember
iránti tisztelet.
És most ott fekszenek a ravatalon kiterítve. Nem hiszem, hogy
életben maradt munkatársaik olyan barmok lennének, hogy az õ
halálukon is gúnyolódnának, bár mit lehet tudni! Kissé nevetsé-
ges, hogy a „szabadság népei” épp az õ szörnyû esetük kapcsán
érezték indíttatva magukat, hogy nagy világdemonstrációt ren-
dezzenek a sajtószabadság érdekében. Szép az egység és a kiállás,
de felmerül bennem a kérdés: nevezhetõ-e szabadságnak az, ha
más emberek lelkébe beletapos az a firkász?
Egyébként tudjuk: a gyilkosaikat is elérte a végzetük.

L. A.

Heti idõjárás

A következõ napokban változékony, vasárnaptól kissé csapadékosabb, az
átlagosnál jóval enyhébb idõ valószínû. Pénteken változó, de többnyire erõ-
sen felhõs idõ várható csapadék nélkül, viszont szombat délután a Dunán-
túlon már eleredhet az esõ. Vasárnap országszerte sokfelé számíthatunk
esõ, záporesõ kialakulására. Hétfõ reggelre észak-északnyugat felõl hûvö-
sebb levegõ érkezik, már havas esõ, gyenge hószállingózás is lehet. Hétfõ
délutánra várhatóan felszakadozik a felhõzet, néhány órára a nap is kisüt-
het. Péntektõl vasárnapig megélénkülõ délies szélben igen enyhe levegõ
áramlik fölénk, fõként a déli, délnyugati tájakon több fokkal 10 fok felett ala-
kulhatnak a maximumok, különösen pénteken és szombaton. De másutt is
átlag feletti hõmérsékletek várhatóak napközben, éjjel pedig inkább már
csak északon, északkeleten lehet nagyobb területen fagy. Vasárnaptól a le-
hûlés után sokfelé visszatér az éjjeli fagy, és napközben is kevés helyen
emelkedik csak 5 fok fölé a hõmérséklet.

www.metnet.hu

Vajas csirke citromosan
Hozzávalók: 8 csirkecomb, 2 ek balzsamecet, 2 citrom reszelt héja, 1 cit-
rom leve, 2 tk só, 1 ek cukor, 2 ek olaj, 4 ek vaj.
A húst megmossuk és egy tálba tesszük. A balzsamecetet, a reszelt citromhéj
felét és a sót összekeverjük, átkenjük vele a húsokat és néhány órán át hûtõ-
ben pihentetjük, akár egész éjszaka is hagyhatjuk így. A cukrot és a megma-
radt reszelt citromhéjat összekeverjük. Az olajat és 2 evõkanál vajat a serpe-
nyõbe tesszük és 2-3 perc alatt megpirítjuk benne a csirke minden oldalát, ezt
követõen a húsokat áttesszük egy tepsibe. Rászórjuk a cukros, citromhéjas ke-
veréket, és készre sütjük. Ha elkészült, a maradék vajat mellé tesszük és a cit-
romlevet is ráfacsarjuk, és már kínálhatjuk is.

Édes csirkecombok
Hozzávalók: 1 kg csirkecomb, 10 ek olívaolaj, 0,5 dl szójaszósz, 7 ek ket-
chup, 3 ek méz, 3 gerezd fokhagyma, só, bors.
A húsokat kiolajozott tepsibe tesszük egymás mellé. Az olívaolajat, a szója-
szószt, a ketchupot, a mézet, a zúzott fokhagymát és a fûszereket összedolgoz-
zuk, majd rálocsoljuk a húsokra. 180 fokos sütõben egy órán át sütjük, idõn-
ként megforgatjuk, majd kínálhatjuk.

Sütés nélküli csokis finomság
Hozzávalók: 15 dkg aszalt szilva, 1 dl meggylé, 25 dkg háztartási keksz, 10
dkg pekándió, 10 dkg pisztácia, 15 dkg sótlan vaj, 35 dkg étcsokoládé, 3
ek méz.
A szilvát egy tálba tesszük, a meggylét ráöntjük és 2-3 órán át hagyjuk állni. A
kekszet, a pekándiót és a pisztáciát összetörjük, vagy ledaráljuk, majd egy tál-
ba tesszük. A vajat és a csokoládét hõálló edénybe tesszük és felolvasztjuk,
hozzáadjuk a kekszes masszához a mézzel együtt, majd a felszeletelt aszalt szil-
vát és a meggylevet is belekeverjük és összedolgozzuk. A masszát egy 25 cm
átmérõjû süteményformába kanalazzuk, egy kanállal megnyomkodjuk, hogy
összeálljon. A tetejére fóliát teszünk, és legalább 3 órára hûtõbe tesszük, hogy
szilárddá váljon, ezt követõen kínáljuk.

Sváb galuska zöldborsós gombaraguval
Hozzávalók a galuskához: 50 dkg liszt, 1 kk só, 4 db tojás, víz – amennyit
felvesz a tészta. A zöldborsós, gombás raguhoz: 10 dkg szalonna, 1 kk
oregánó, 3-4 fej gomba, 1 kk majoránna, 15 dkg zöldborsó, 1 csokor új-
hagyma.
Tegyük a lisztet egy tálba, üssük a közepébe a tojásokat, adjunk hozzá egy ke-
vés sót. Morzsoljuk össze, a közepébõl indulva a széle felé, mindig a tojáshoz
hozzágyúrva egy kevés lisztet. Amikor kezd összeállni a tészta, öntsünk hozzá
vizet. Mindig csak egy keveset. Nagyjából 4 deci vizet vesz fel. Egy nagy lábos-
ban forraljunk vizet, és szaggassuk bele késsel hosszúkásra a galuskát. Csak
annyit, amennyi az edénybe belefér. Amikor a galuskák feljönnek a víz tetejére,
szûrõvel lapátoljuk át egy másik tálba. Keverjünk hozzá kevés vajat, vagy ola-
jat, hogy ne ragadjon össze. Közben fõzhetjük a következõ adagot. A raguhoz
egy serpenyõben pirítsuk meg a csíkokra vágott szalonnát, adjuk hozzá a felka-
rikázott újhagymát és a felszeletelt gombát. Pároljuk, öntsünk alá kevés vizet.
Tegyük bele a zöldborsót, fûszerezzük majoránnával, oregánóval. Galuskával
tálaljuk. A tetejére tehetünk egy kevés tejfölt, pirospaprikát.

Csokoládépudingos csiga
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 1 egész tojás, 2 db tojássárgája, 3 dkg élesztõ, 1
kk cukor, 1 ek porcukor, 6 ek olvasztott margarin, tej, csipet só; a csigák
kenéséhez: 1 tojássárgája, 1 dl tej, 1 tk cukor, 1 vaníliás cukor; a töltelék-
hez: 2 cs csokoládés pudingpor, ízlés szerinti mennyiségû cukor, 0,5 l tej.
Az élesztõt fél dl tejben a cukorral felfuttatjuk. Amikor megkelt, a többi lisztbe
öntjük és 1 egész tojással, 1 tojássárgával, 1 ek porcukorral, csipet sóval és
annyi tejjel, hogy puha legyen jól kidolgozzuk. Közben 5 ek olvasztott, de nem
forró margarint dolgozunk bele és a kétszeresére kelesztjük. A pudingporokat a
cukorral és a tejjel felfõzzük, majd kihûtjük. Ujjnyi vékonyra kisodorjuk, majd
pudinggal megkenjük és feltekerjük. Ujjnyi vastagra szeleteljük, a tojások sár-
gájával lekenjük és sütjük. A sütés végén cukros tejjel meglocsoljuk, pár per-
cig lassú tûznél sütjük, amíg a tejet felszívja.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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Bogárd és Vidéke teremlabdarúgó-bajnokság
IX. forduló

Sárszentmiklós Öfi–
Sárkeresztúr Kike 1:2 (0:0)

Vezette: Farkas J.
Sárszentmiklós Öfi: Plézer – Tóth, Palo-
tás, Dombi, Kelemen.
Csere: Deák, Mikuli, Németh.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár, Hajdin-
ger, Barabás, Szauervein.
Csere: Jancski.
Tapogatódzva kezdtek a csapatok, mére-
gették egymást egy-egy lövéssel tarkítva. 3.
perc: Szauervein lövése kerülte el a kaput.
4. perc: Plézer a mezõnybe öklözte Bara-
bás közeli lövését. 8. perc: kombinált sza-
badrúgás után nehezen szabadult fel az Öfi
kapuja. 8. perc: Deák perdített kapura,
Visi szögletre tenyerelte a labdát. 9. perc:
Dombi lövését védte Visi. 11. perc: Bara-
bás lövésénél Plézernek kellett résen len-
ni. (Nagy helyzet volt.) 12. perc: megint
Barabás próbálkozott, de lövése kapu fölé
szállt. 15. perc: Deák erõs lövését Visi
szögletre tolta. 16. perc: szép támadás után
Hajdinger az üresen maradt kapu mellé
lõtt. (A mérkõzés eddigi legnagyobb hely-
zete volt!!!) 19. perc: Deák szabadrúgása a
felsõ lécrõl vágódott ki a mezõnybe. 21.
perc: Szauervein lövése nem okozott gon-
dot Visinek. A másik oldalon Deák hatal-
mas gólt rúgott, 1:0. 22. perc: Kulcsár sza-
badrúgása a kapufáról jött ki. 23. perc:
Szauervein megint kihagyta az adódó hely-
zetet. 25. perc: Tóth lövése kapu fölé ment.
26. perc: Deák lövése a mezõnybe vágó-
dott. Barabás pedig nem hibázott, 1:1. 27.
perc: Kulcsár átadását Hajdinger magasan
a kapu fölé lõtte. 28. perc: Deák lövése Visi
lábáról a mezõnybe jutott. 29. perc: Kul-
csár átadásából Szauervein nagy helyzet-
ben hibázott. 33. perc: Kulcsár fejelt kapu
mellé. 35. perc: Barabás átadásából Kul-
csár szerezte meg a vezetést, 1:2. 36. perc:
Mikuli lövését Visi lábbal hárította. 37.
perc: Dombi lövését Visi megint lábbal há-
rította. 39. perc: Szauervein ma hadilábon
állt a góllövéssel, mert lövése kapu mellé
ment.
Jó iramú, sportszerû mérkõzésen a szeren-
csésebb csapat gyõzött!
Góllövõk: Deák, ill. Barabás, Kulcsár.

Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza–

Twister Galaxy 7:2 (5:1)

Vezette: Farkas J.
Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza: Farkas
– Vinklmann, Magyar, Bor II., Bor I.
Csere: Mihalkó, Rehák.
Twister Galaxy: Balogh – Kaló, Szabó,
Barabás, Simon.
Csere. Killer, Kristóf, Palásti.
1. perc: Magyar lövésre szánta el magát,
amely a kapus közremûködésével került a
kapuba, 1:0. 2. perc: Simon lõtt szoronga-
tott helyzetben kapu fölé. 3. perc: Bor II.
találatával, 2:0. 4. perc: Bor I. is letette név-
jegyét találatával, 3:0. Már az elején eldõlt,
hogy ki az úr a házban! 6. perc: jogos bün-
tetõhöz jutott a Twister. Szabó nem hibá-
zott, 3:1. 8. perc: Magyar lövése a kapufá-
ról Balogh hátára, onnét pedig szögletre
pattant. 10. perc: Magyar lövése a kapufá-
ról vágódott ki. 11. perc: Magyar átadását
Rehák a kapus közremûködésével értéke-
sítette, 4:1. 12. perc: most a Cosa jutott jo-
gos büntetõhöz. Bor I. gyengén helyezett
lövését Balogh szögletre spárgázta. 14.
perc: Kristóf lövését Farkas szögletre hárí-
totta. 18. perc: Magyar egyéni akcióját gól-
lal fejezi be, 5:1. 21. perc: Bor II. hagyott ki
ziccerhelyzetet. 22. perc: Vinklmann a ka-
pufát tesztelte. Kicsit alább hagyott az
iram! 27. perc: Palásti lövését Farkas bra-
vúrral hárította. 28. perc: Rehák nem tu-
dott túljárni Balogh eszén. 29. perc: Bor I.
kilõtte a jobb alsó sarkot, 6:1. 29. perc: Si-
mon kapu fölé lõtt. 30. perc: Szabó szabad-
rúgását Farkas kispárgázta. 32. perc: Kris-
tóf lõtt kapu mellé. 33. perc: Bor I. lövésé-
be Balogh beleér, szöglet. 34. perc: Bor II.
átadását Bor I. pofozta kapuba, 7:1. 36.
perc: Vinklmann hagyott ki nagy helyzetet.
37. perc: Szabó erõs lövését védte Bor II.
38. perc: Bor II. elhúzta Barabás lábát, 7
m-es. A kiállítás sorsára került. Barabás
büntetõjét Farkas nem tudta védeni, 7:2.
A végleg kiállított Bor II. a soron követke-
zõ mérkõzésen nem léphet pályára!
Piros lap: Bor II. végleg.
Góllövõk: Magyar 2, Bor II., Bor I. 3, Re-
hák, ill. Szabó, Barabás.

Spuri–Extrém 2:9 (1:3)
Vezette: Farkas J.
Spuri: Kiszl – Banda, Imre, Böröndi, Hu-
szár L.
Csere: Bereczki, Czeiner, Zámbó.
Extrém: Németh – Flõgl, Dévényi, Em-
perger, Horváth T.

Csere: Huszár Cs., Horváth D.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Böröndi 2, ill. Dévényi 4, Hu-
szár Cs., Horváth T., Horváth D. 2, Flõgl.

Tabella

1. Extrém 9 8 1 - 46:17 25
2. Cosa Nostra Pizzéria,

Ászok Ásza 9 7 1 1 62:18 12
3. Sárkeresztúr Kike 9 5 - 4 29:21 15
4. Sárszentmiklós Öfi 9 4 - 5 23:32 12
5. Twister Galaxy 9 1 - 8 2:57 3
6. Spuri 9 1 - 8 14:52 3

Góllövõlista

1. Bor I. József, Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza, 19 gól.

Gróf Ferenc
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Az energiaitalokról
Meglepõ, hogy tíz év körüli gyerekek víz, tej és gyümölcslé helyett
kólát és energiaitalokat isznak. Egyelõre Magyarországon nincs
szabályozás, ami tiltaná, hogy a gyermekek egy bizonyos életkor
alatt koffeintartalmú üdítõket fogyasszanak. Éppen ezért a szü-
lõk figyelmébe ajánljuk az ORIGO honlapján a témában ta-
lálható cikk alábbi szemelvényeit, amelyek rávilágítanak arra,
hogy miért érdemes óvni a gyermekeket az energiaitalok fogyasz-
tásától.
A WHO többször kikelt a cukros üdítõk fogyasztása ellen. Az
energiaitalok is ebbe a csoportba tartoznak, hiszen a Magyaror-
szágon kapható Coca-Cola szinte ugyanannyi cukrot tartalmaz,
mint az energiaitalok. Egy átlagos kockacukor 3,4 gramm, vagyis
200 ml energiaital elkortyolása annyi, mintha elrágnánk 6-6,5
kockacukrot.

Kutatások

Egy 2012-es kanadai felmérésbe 8.210 diákot, jellemzõen kis- és
nagykamaszokat vontak be. Kiderült, hogy a több energiaitalt fo-
gyasztók hajlamosabbak a depresszióra és a kábítószer-fogyasz-
tásra. Mivel a szakmunka statisztikai alapú volt, az összefüggés
miértjére nem tud rámutatni, de a kutatást végzõk szerint ennek
ellenére közegészségügyi aggályokat vet föl.
A kanadai szakemberek a fiatalkori dohányzással is találtak sta-
tisztikai kapcsolatot: azok az eredetileg nem cigarettázó kama-
szok, akik az alkoholt energiaitalokkal keverik, hajlamosabbá
váltak a dohányzásra. A kutatás országos, reprezentatív, 15.875
fõs nem dohányzó középiskolás mintacsoporttal dolgozott.
Egy izlandi kutatás a koffeines és cukorral édesített italok 10-12
éves gyermekre való hatásával foglalkozott, a fogyasztás és az ál-
talános fizikai panaszok kapcsolatára fókuszálva. Több mint tíz-
ezer kisiskolást megkérdezve kiderült, hogy a fiúk hét, a lányok
három százaléka iszik rendszeresen energiaitalokat – közöttük
szignifikánsan magasabb számban jelentkeznek a fejfájás, a gyo-
morfájás, az alvási problémák és az étvágytalanság tünetei.
Az erkölcsökért is aggódhatunk, ha a Buffalo Egyetem Függõség-
kutató Intézete szakemberei nem tévednek: õk a felsõoktatást
vizsgálva statisztikai összefüggést tudtak kimutatni az alkohollal
kevert energiaital és a nem várt terhesség, a nemi betegségek és a
szexuális erõszak között.

Az energiaitalok kapcsán
az Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi
Intézet (OÉTI) is folyta-
tott vizsgálatokat. Esze-
rint az energiaitalok rend-
szeres és halmozott fo-
gyasztása erõs hányingert
és hányást, mellkasi fáj-
dalmat, szapora pulzust,

nyugtalanságot, álmatlanságot, esetenként pánikrohamot idéz-
het elõ. Ezek a koffein-túladagolás tünetei. Az ÁNTSZ szakiro-
dalma kiemeli: „gyermek- és serdülõkorban a koffein fogyasztása
nem várt mellékhatásokat okoz, és károsíthatja a magzat egészsé-
gét is, ha a várandós anya nagy mennyiségû koffeintartalmú italt
fogyaszt. Koffeintartalmú ital fogyasztásához nem szokott egyé-
nek vagy 18 év alatti gyermekek esetében a túladagolás akár
halálhoz is vezethet.”

Kontrollálatlan fogyasztás

„Szülõktõl, pedagógusoktól érkezõ levelek jelzik, hogy iskolásko-
rú gyermekek kontrollálatlan energiaital-fogyasztása egyre gya-
koribb, sõt esetenként a koffein-túladagolás tünetei is megjelen-
nek náluk. Az OÉTI által végzett laboratóriumi vizsgálatok iga-
zolták, hogy a forgalomban lévõ energiaitalok döntõ hányada
magas koffeintartalmú, egyes termékek egy adagjában akár 4-5
csésze kávénak megfelelõ koffein is lehet. A hazai lakosság átla-

gos napi koffeinbevitele a szokásos forrásokból (kávé, tea stb.)
120 mg körüli érték, míg a rendszeresen energiaitalt fogyasztók
esetében ez a több száz mg-ot is elérheti. Mindezek alapján a
közegészségügyi szempontokat elõtérbe helyezõ jogi szabályozás
szükségessége megfontolandó.”

További vizsgálat szükséges

A 2010-es, az Országos Tisztifõorvosi Hivatal által szervezett, az
energiaitalok szakmai megítélésérõl szóló konferencián elhang-
zottak szerint „Az energiaitalok hosszú távú (nagy dózisban törté-
nõ) fogyasztása által kiváltott hatások további vizsgálata, jellem-
zése szükséges, különösen a gyermekek és serdülõk esetén. Kü-
lönösen aggasztó az energiaitalok alkohollal történõ együttes
alkalmazása. További kutatásokat igényel a koffein és az energia-
italokban található más összetevõk (taurin, guarana, ginszeng,
karnitin stb.) együttes hatásának vizsgálata, értékelése.”

Orvosi álláspont

Dr. Maurovich Horvát Pál kardiológus szakorvos, a Semmelweis
Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika adjunktusa
felhívta a figyelmet arra, hogy az energiaital függõséget okoz,
hosszú távú hatása pedig egyelõre ismeretlen.
„Egy kis doboz energiaital, fajtájától függõen akár annyi koffeint
is tartalmazhat, mint négy csésze kávé. Ennek ellenére nem ritka,
hogy már 10-12 éves korú gyerekek is ezek másfél literes kiszere-
lését isszák akár víz helyett. Fontos tudni, hogy a koffeintartalmú
energiaital nagymértékben megemeli a vérnyomást és a pulzus-
számot, emellett szívdobogás-érzést, a centrális idegrendszerben
pedig stimulációt okoz, de szívritmuszavart is elõidézhet. Akinek
ráadásul fel nem ismert, veleszületett szívrendellenessége van,
vállalnia kell a kockázatot, hogy egyetlen doboznyi energiaital
akár végzetes ritmuszavart generálhat.”
Megtudtuk, hogy a szív mellett terhelik a májat és a vesét is,
vízhajtó hatásuk miatt kiszáradást okozhatnak. A szakember ki-
emelte, hogy aki rendszeresen nagy mennyiségben issza, annak
szervezetében felhalmozódik a koffein toxikus hatása. „Ráadásul
éppen magas koffeintartalma miatt a rendszeres fogyasztók hoz-
zászokhatnak, ekkor pedig e nélkül már elvonási tünetek (fejfá-
jás, erõs fáradtság, remegés, depresszió, rosszullét) jelentkezhet-
nek.”
Az adjunktus is jelezte a veszélyt, hogy sokan alkohollal együtt
fogyasztják, ám mindkettõ dehidratál, vagyis az alkohol mérgezõ
hatása sokkal erõteljesebben jelentkezik „ami akár halálos kime-
netelû lehet”. Az egyik ital serkent, a másik tompít, ezért együtt a
kontroll és a helyzetfelismerés elvesztését okozhatják. „Egyszer-
re lépni gázra és fékre beláthatatlan következményekkel jár” –
hangsúlyozta a kardiológus.

Forrás: www.origo.hu
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Január 17., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Történetek a
nagyvilágból 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Az ember bolygója 9.55 Kapásjelzõ
10.25 Két duci hölgy 11.10 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89
12.55 Kívánságiroda 14.35 Mûkedvelõ mûkincsrablók 16.05 Szeretettel Holly-
woodból 16.35 Ég, föld, férfi, nõ 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.25 Játék határok nélkül 21.45 A keresztapa 2.
1.10 A rettegés tornya
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.45 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.05
Teleshop 11.05 Kalandor 11.30 A’la CAR 12.00 TRENDmánia 12.35 Havazin 13.10
Dr. Csont 15.10 Szerelemben, háborúban 16.10 Vegyünk új mamit! 18.00 Híradó
18.50 Fókusz Plusz 19.20 Superman visszatér 22.20 Kígyók a fedélzeten 0.25 Don
Juan Demarco 2.20 Az éden titkai 4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 9.05 Egészség Klinika 9.35 Asztro-világ
10.40 Pán Péter 12.45 Villám Spencer, a karibi õrangyal 13.50 Walker, a texasi
kopó 15.55 Ikrek 18.00 Tények 19.00 Vissza a jövõbe 21.25 Egyszerûen bonyolult
23.45 Kõkemény igazság 1.20 Sportos 1.30 Doktor D 2.15 Pan Am 3.00 A férjem
védelmében 3.45 22-es körzet – A bûn utcái 4.30 Sue Thomas – FBI 5.15
Hazugságok gyûrûjében
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 8.55
Hõsök naptára 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 Je-
lenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.05 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 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Január 18., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szem-
mel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Kérdések a Bibliában 9.20 Református maga-
zin 9.45 Református ifjúsági mûsor 9.50 Útmutató 10.20 Engedjétek hozzám 10.25
Katolikus krónika 11.00 Katolikus szentmise közv. 12.00 Hírek 12.05 TS – Sport7
13.05 Öltések közt az idõ 14.35 Nagyratörõk: Hogyan változtatta meg Steve Jobs a
világot? 15.30 Angel 17.30 A Moszkító-part 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.25
Játék határok nélkül 21.45 A Lényeg 22.20 Az ajánlat 0.05 Mint hal a vízben 1.30 A
látogató
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.40 Egészségkalauz 10.05 Teleshop
11.00 A Muzsika TV bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek! 11.30
4ütem 12.00 XXI. század – A legendák velünk élnek 12.35 Házon kívül 13.05 Tuti
gimi 14.05 Dr. Csont 16.20 Rendõrakadémia 3. – Indul a kiképzés 18.00 Híradó
18.50 Nagyfiúk 20.40 Zöld darázs 23.10 Portré 23.40 Jeges rettegés 1.35 Az utolsó
csók 3.15 Gálvölgyi-show 4.00 Reflektor 4.20 Barátok közt 4.50 A vihar
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 8.40 Babavilág 9.05 Több mint testÕr
9.30 Asztro-világ 10.35 Stílusvadász 11.05 Stahl konyhája 11.35 Monk – Flúgos
nyomozó 12.35 Villám Spencer, a karibi õrangyal 13.35 Walker, a texasi kopó
15.40 Vissza a jövõbe 18.00 Tények 19.00 Rising Star 21.40 Lepattintva 23.50 Pro-
paganda 0.55 Komfortos mennyország 3.00 Sportos 3.10 Kasszasiker 3.55 Békét-
len békítõ 4.40 Bazi nagy görög élet 5.05 Csapdába csalva 5.25 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi új-
ság 8.25 Hõsök naptára 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztro magazin 10.04 Unitárius istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Kró-
nika 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 Hangal-
bum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Regényes
történelem 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Iro-
dalmi újság 20.30 Rendszerváltók – 1989. 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádió-
színház 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek
23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Január 19., 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 Sporthí-
rek 12.25 A Zagyva 13.05 Roma magazin 13.35 Domovina 14.10 Magyarlakta – vi-
dékek krónikája 15.05 Zorro 15.55 Charlie, majom a családban 16.45 Híradó+
16.55 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10
Sporthírek 20.30 Kékfény 21.25 Római helyszínelõk 22.25 Az Este 23.00 Híradó
23.10 Sporthírek 23.15 Aranymetszés 0.05 Lola 0.50 Család-barát 2.25 Sophie
szerint a világ
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Fókusz Plusz 13.15 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.35 Reflektor
13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Hír-
adó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 Dr. Csont
22.15 Híradó 22.45 Döglött akták 23.50 Piszkos csapat 1.45 Reflektor 1.55 Az éden
titkai 2.50 Gálvölgyi-show 4.00 Reflektor 4.20 Barátok közt 4.50 dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magán-
nyomozók 14.50 Valentina titka 15.50 Emlékezz, Reina 17.00 A macska 18.00 Té-
nyek 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Az elnök árnyékában 22.30
Bunyó 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.50 Astro-világ 2.50 Elit egység 3.40
Sue Thomas – FBI 4.25 A macska 5.05 Csapdába csalva 5.25 Családi titkok

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.55 Hõsök naptára 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 Rádió-
színház 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 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára
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 maga-
zin 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

Január 20., 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 Sporthí-
rek 12.25 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 A rejtélyes XX. század 13.55
A világörökség kincsei 14.15 Gasztroangyal 15.10 Zorro 16.00 Charlie, majom a
családban 16.45 Híradó+ 17.00 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek dok-
tora 19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 Grand Hotel 21.20 Zûrös szívügyek 22.10
Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.05 A Drakula dilemma 0.00 Lola 0.45
Család-barát 2.20 Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Havazin 13.15 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.35 Reflektor 13.55
Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó
18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 A mentalista
22.15 Híradó 22.45 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.20 A mentalista 1.25
Reflektor 1.35 EgészségKalauz 2.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
2.30 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.20 Barátok közt 4.50 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magán-
nyomozók 14.50 Valentina titka 15.50 Emlékezz, Reina 17.00 A macska 18.00 Té-
nyek 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Tor-túra 2. 23.20 King &
Maxwell 0.20 Tények 1.05 Aktív 1.25 Sportos 1.35 Astro-világ 2.35 Zsaruvér 3.25
A fény ösvényei 5.05 Csapdába csalva 5.25 Családi titkok
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 8.55 Hõsök naptára 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 13.24 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 17.50 Sportvilág 17.55 Hõ-
sök naptára 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 21.51 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Január 21., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Kövek és emberek 10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.30 Útravaló 13.45 Európai szem-
mel 14.15 Grand Hotel 15.05 Zorro 15.55 Charlie, majom a családban 16.45 Hír-
adó+ 17.00 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó
20.10 Sporthírek 20.30 A Magyar Kultúra Napja 22.05 Szabadság tér ’89 22.50 Az
Este 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Summa 0.10 Zsidók és muszlimok – Tá-
vol és mégis oly közel 1.10 Lola 1.50 Család-barát 3.30 Kövek és emberek
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Portré 13.15 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.35 Reflektor 13.55
Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó
18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 Szulejmán
22.35 Híradó 23.05 Házon kívül 23.40 Lúzert vegyenek! 1.40 Reflektor 1.55 Furcsa
páros 2.40 Teresa 3.25 Gálvölgyi-show 4.00 Reflektor 4.20 Barátok közt 4.50 Dr.
Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magán-
nyomozók 14.50 Valentina titka 15.50 Emlékezz, Reina 17.00 A macska 18.00 Té-
nyek 19.25 Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Hal a tortán
21.30 Pitch Black – 22 évente sötétség 23.40 Hawaii Five-0 0.40 Tények 1.25 Aktív
1.45 Sportos 1.55 Astro-világ 2.55 A pacák 4.25 Sue Thomas – FBI 5.05 Csapdába
csalva 5.25 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.55 Hõsök naptára 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 Rádió-
színház 13.23 Zene 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütkö-
zõ 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
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MÛSORA

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a
93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Január 16., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle

Január 17., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Alapi
óvodások karácsonyi mûsora (18p), A Kossuth iskola karácsonyi mû-
sora (49p), A violinosok karácsonyi koncertje Sárbogárdon (40p), Ala-
pi orgonakoncert (85p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Január 18., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 14.00 Alapi óvodá-
sok karácsonyi mûsora (18p), A Kossuth iskola karácsonyi mûsora
(49p), A violinosok karácsonyi koncertje Sárbogárdon (40p), Alapi or-
gonakoncert (85p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti
híradó

Január 19., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 A HBE megemlékezése a doni áttörésrõl (25p), Interjú Sashalmi
György fegyverkészítõvel (27p), Néptáncminõsítõ 3. rész (ism. 60p),
Cecei ovisbál (96p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Január 20., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti hír-
adó

Január 21., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 A HBE megemlékezése a doni
áttörésrõl (25p), Interjú Sashalmi György fegyverkészítõvel (27p),
Néptáncminõsítõ 3. rész (ism. 60p), Cecei ovisbál (96p) 13.00 Heti hír-
adó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Január 22., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorválto-
zásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsé-
ge). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR
Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

Január 22., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Kövek és emberek 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Rondó 13.25 Átjáró 13.55 Mese a somogyországi patakgörbítõkrõl 14.55
Zorro 15.40 Charlie, majom a családban 16.30 Híradó+ 16.45 Lola 17.30 Szeren-
cse Híradó 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10
Sporthírek 20.30 A boldogság sosem jár egyedül 22.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05
Sporthírek 23.10 Barangolások öt kontinensen 23.40 Történetek a nagyvilágból
0.10 Lola 0.55 Család-barát 2.35 Kövek és emberek
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Egészségkalauz 13.15 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.35 Reflek-
tor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00
Híradó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 CSI:
Miami helyszínelõk 22.15 Híradó 22.50 CSI: A helyszínelõk 23.55 Odaát 0.55 Ref-
lektor 1.15 Titkok otthona 2.05 A’la CAR 2.30 Teresa 3.20 Gálvölgyi-show 4.00
Reflektor 4.20 Barátok közt 4.50 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magán-
nyomozók 14.50 Valentina titka 15.50 Emlékezz, Reina 17.00 A macska 18.00 Té-
nyek 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Az indíték 22.30 NCIS 23.30
Életfogytig zsaru 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.35 Sportos 1.45 Astro-világ 2.45 Családi
karácsony 4.35 Aktív 5.05 Csapdába csalva 5.25 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11. Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.55 Hõsök naptára 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 Rádió-
színház 13.24 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 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 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

Január 23., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Kövek és emberek 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Életkerék 13.00 Esély 13.40 Két duci hölgy 14.15 Az ember bolygója 15.05
Zorro 15.55 Charlie, majom a családban 16.45 Híradó+ 16.55 Lola 17.40 Híradó
17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 Öltések
közt az idõ 22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 A rocker csajok 0.40
Lola 1.25 Család-barát 3.05 Kövek és emberek
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Kalandor 13.15 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.35 Reflektor
13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Hír-
adó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 Szerelem-
ben, háborúban 22.20 Híradó 22.50 Gyilkos elmék 23.55 Kemény motorosok 1.00
Reflektor 1.15 Havazin 1.50 Kalandor 2.10 4ütem 2.35 Teresa 3.25 Gálvölgyi-show
4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.45 Családi titkok 13.50 Magán-
nyomozók 14.50 Valentina titka 15.50 Emlékezz, Reina 17.00 A macska 18.00 Té-
nyek 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Wanted 23.40 Grimm 0.40
Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos 1.55 Astro-világ 2.55 Combat Hospital – A front-
kórház 3.40 Sue Thomas – FBI 4.20 Emlékezz, Reina 5.15 Babavilág 5.35 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 8.55 Hõsök naptára 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 13.24 Zene 13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Arc-
vonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl
16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök nap-
tára 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 Rádió-
színház 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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Mozgóbolti árusításra megbízható agilis, kereskedelmi végzettséggel és B-kategóriás jogosítvánnyal
rendelkezõ munkatársat keresek sárbogárdi telephellyel. Telefon: 06 (70) 255 0088 (6004589)

Faipari munkára munkatársat keresek 06 (70) 940 9031
Könyvelést vállalok, egyéni vállalkozóknak, õstermelõknek 06 (70) 316 3752 (6005528)

72 cm-es színes tévé eladó. Ár: 15.000 Ft. 06 (30) 532 6170 (6005527)

Albérletet keresek Sárbogárdon 06 (20) 298 0147
Hízók eladók 06 (30) 448 0022
Használt bútorok eladók 06 (25) 462 572 (6005299)

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása

06 30 440 5790

AUTÓ,
9 SZEMÉLYES KISBUSZ

BÉRLÉSE
OLCSÓN, RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA,

KÜLFÖLDRE IS.
06 70 5397882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091

Sárbogárd, Vasút út 2. szám alatt
kétszintes,

340 m2 alapterületû,
SZOCIÁLIS ÉS IRODAÉPÜLET

KIADÓ.
Telefon: 06 20 9361 577

OMV TÖLTÕÁLLOMÁS
Dunaújvárosnál

FÉRFI MUNKATÁRSAKAT
keres.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a sárbogárdi OMV-nél.

AUTÓBUSZVEZETÕKET KERESÜNK
HOSSZÚ TÁVÚ

FEJÉR MEGYEI MUNKÁRA!
Kiemelten Sárbogárd környékérõl.

(Sárbogárd, Szabadhídvég,
Sáregres, Ozora, Káloz,

Lajoskomárom, Alsószentiván)
Jelentkezés:

jevrem@hr-group.hu

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:

a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

A Globus Viridis Kft. sárbogárdi PET-palack újrahasznosító üzemébe keresünk
GÉPKEZELÕ/KARBANTARTÓ, VALAMINT

ANYAGMOZGATÓ/TARGONCAVEZETÕ BEOSZTÁSBA
gyakorlattal rendelkezõ munkatársakat.

A munkavégzés helye: Sárbogárd, Tesco mögötti üzemcsarnokban.
Tervezett munkarend: két mûszak. Várható kezdés: 2015. február. Fizetés megállapodás szerint.

Fényképes önéletrajzokat a keller.karoly@globusviridis.hu címre várjuk.

„ARANYKALÁSZOS
GAZDA”

Ingyenes OKJ-s képzési lehetõség!

A képzés helye: Sárbogárd
A tanfolyam indul: február elején
(megfelelõ számú jelentkezõ esetén).

A részletekrõl tájékoztatjuk
a 06 (30) 288 1707-es,

Semseiné Barna Henriett és a
06 (96) 529 621-es telefonszámon.

DECRA AKADEMIE Kft. Gyõr Minden nap 8 órányi mûsor Sárbogárd és környéke eseményeirõl



Bogárd és Vidéke 2015. január 15. KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK 19

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város

Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2015. január 16-án (pénteken)
9.00 órakor ülést tart.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme,

Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ese-
ményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlá-
sáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Sárbogárd Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének tárgyalása.
Elõadók: polgármester, jegyzõ, gazdasági osz-
tályvezetõ.
4. Sárbogárd Településszerkezeti Tervének mó-
dosítása a Sport utca – Árpád utca – Fenyõ utca
– Ady E. út által határolt terület és a külterületi
Tarack-dûlõ területének vonatkozásában.
Elõadó: polgármester.
5. Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 8/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
6. A közterületek elnevezésérõl és a házszámo-
zás rendjérõl szóló rendelet elfogadása.
Elõadó: jegyzõ.
7. Tájékoztató az elõirányzatok és a tartalék ala-
kulásáról.
Elõadó: jegyzõ.
8. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a jö-
vedéki adóról és a jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 2015. január 1-jétõl módosult.

A magánfõzésre szolgáló desztilláló-berende-
zést és a tulajdonszerzését 15 napon belül, illet-
ve amennyiben a berendezés megszerzése
2015. január 1-jét megelõzõen történt, 2015. ja-
nuár 15-éig be kell jelenteni a lakóhely szerinti
önkormányzati adóhatósághoz (Sárbogárd, Hõ-
sök tere 2.).

A saját fogyasztás céljából elõállított, magánfõ-
zött párlat adómentessége 2015. január 1-jétõl
megszûnt, és amennyiben tárgyévben a ma-
gánfõzõ állít elõ párlatot, 1000 forint/év átalány-
adó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A ma-
gánfõzés utáni adóbevallást évente egyszer az
adófizetési kötelezettséggel együtt a tárgyévet
követõ év január 15-éig kell teljesíteni az önkor-
mányzati adóhatósághoz, elõször 2016. január
15-éig. Amennyiben a magánfõzõ tárgyévben
nem állít elõ magánfõzött párlatot, akkor nem
keletkezik a tárgyévre vonatkozóan adófizetési
kötelezettsége.

A törvény alkalmazásában

magánfõzés: a párlatnak a magánfõzõ lakóhe-
lyén, vagy gyümölcsöse helyén használható,
legfeljebb 100 liter ûrtartalmú, párlat-elõállítás
céljára kialakított desztillálóberendezésen a
magánfõzõ által végzett elõállítása évente leg-
feljebb 50 liter mennyiségig;

magánfõzõ: az a 18. életévét betöltött gyü-
mölcstermesztõ személy, aki saját tulajdonú
gyümölccsel, gyümölcsbõl származó alap-
anyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját
tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Fejér Megyei
Kormányhivatal

Sárbogárdi Járási
Hivatala

ELÉRHETÕSÉGEK,
NYITVA TARTÁS

Törzshivatal és Hatósági Osztály 7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, fax:
06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.
gov.hu; H 8.00–11.30, Sze 8.00–11.30,
12.30–15.00, P 8.00–11.30
Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-el-
lenõrzõ Hivatal 7000 Sárbogárd, Ady E. út
164.; levélcím: 7001 Sárbogárd, Pf. 32.; tel. és
fax: 06 (25) 508 701; bogyosg@oai.hu; H
8.00–12.00, Cs 8.00–12.00
Járási Földhivatal 7000 Sárbogárd, Hõsök te-
re 17.; tel.: 06 (25) 508 615, 06 (25) 518 020,
fax: 06 (25) 518 021; sarbogard@takarnet.hu;
H 8.00–12.00, 13.00–15.30, K 8.00–10.00, Sze
8.00–12.00, 13.00–15.30, P 8.00–12.00
Járási Gyámhivatal 7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, 06 (25) 460 004,
fax: 06 (25) 520 290; gyamhivatal@sarbogard.
fejer.gov.hu; H 8.00–11.30, Sze 8.00–11.30,
12.30–16.00
Munkaügyi Kirendeltség 7000 Sárbogárd,
Túry M. u. 3.; levélcím: 7001 Sárbogárd, Pf. 28.;
tel. és fax: 06 (25) 508 175; fejermmksarbogard
@lab.hu; H 8.00–14.00, Sze 8.00–14.00, Cs
8.00–14.00, P 8.00–12.00
Okmányirodai Osztály 7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2., tel.: 06 (25) 520 290, fax: 06 (25) 520
290; okmanyiroda@sarbogard.fejer.gov.hu; H
7.30–11.30, 12.30–15.00, K 7.30–11.30; Sze
7.30–11.30, 12.30–15.00, Cs 7.30–11.30,
12.30–15.00, P 7.30–11.30

KIRENDELTSÉGEK

E-mail:
hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu

Alap, 7011, Dózsa Gy. u. 31., tel.: 06 (25) 221
102, fax: 06 (25) 220 370, Sze 8.00–12.00
Alsószentiván, 7012, Béke u. 56/a, tel. és fax:
06 (25) 224 501, Sze 12.15–15.30
Cece, 7013, Deák F. út 13.; tel.: 06 (25) 505
150/21, fax: 06 (25) 234 389; H 8.00–12.00, K
8.00–12.00, Cs 7.30–11.30, 12.30–16.00, P
8.00–12.00
Hantos, 2434, Nagylóki út 3., tel. és fax: 06
(25) 506 000, H 8.00–10.00
Igar, 7015, Fõ út 1., tel.: 06 (25) 506 120, fax:
06 (25) 506 100, K 8.00–12.00
Mezõszilas, 7017, Fõ út 111., tel.: 06 (25) 680
011, fax: 06 (25) 247 001/45, P 8.30–13.00
Nagylók, 2435, Hunyadi J. út 1., tel.: 06 (25)
507 350, fax: 06 (25) 507 311, H 10.00–12.00
Sáregres, 7014, Kossuth út 10., tel.: 06 (25)
509 130, fax: 06 (25) 473 005, H 12.30–16.00
Sárkeresztúr, 8125, Fõ u. 34., tel. és fax: 06
(25) 523 623, Sze 8.30–12.00
Sárszentágota, 8126, Május 1. u. 1., tel.: 06
(25) 509 428, fax: 06 (25) 509 429, Sze 13.30–
15.30
Vajta, 7041, Szabadság tér 1., tel.: 06 (25) 509
720, fax: 06 (25) 509 757, Cs 13.00–16.00

AZ IDÕBEN FELFEDEZETT MELLDAGANAT
GYÓGYÍTHATÓ!

A mammográfiás szûrõvizsgálat az Ön életét védi, egészségét szolgálja!
Ha Ön NÕ, Sárbogárdon lakik és a 45. évét már betöltötte, de még nem múlt el 65 éves, és az elmúlt két
évben nem vett részt olyan vizsgálaton vagy beavatkozáson, mely melldaganat szûrésével, kezelésé-
vel kapcsolatos, akkor a MammAlba Kft. által mûködtetett szûrõkamionra kap meghívólevelet.
Saját egészsége érdekében, kérjük, vegyen részt a mellrákszûrésen! A melldaganat, ha idõben felfede-
zik, gyógyítható! A mûtét is kisebb, a kezelések is egyszerûbbek. Ha a daganatnak idõt ad a halogatás-
sal, sokkal több lesz a baj vele.
Ha az Ön édesanyja, nagymamája kapott meghívót, mondja el neki, hogy még sokáig szüksége van rá,
hogy félti az egészségét és megnyugtatná, ha elvégeztetné a mellrákszûrést!
Ha Önnek van olyan rokona, ismerõse, aki kapott meghívót, de még nem vett részt a szûrésen, emlé-
keztesse rá!
A szûrõvizsgálat ingyenes és fájdalommentes!
Sárbogárdon a vizsgálat idõpontja: 2015. január 15-e és 30-a között.
Rendelési idõ: 9–15.30 óráig.
A vizsgálat helye: a mûvelõdési ház elõtt.
Kérjük, mindenki jöjjön el, aki behívólevéllel rendelkezik!
A szûrõvizsgálattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a szûrõállomáshoz bizalommal. Telefonszám:
06 (20) 456 4256.
Õrizze meg egészségét, éljen a lehetõséggel!

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
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