
Vasárnap
Az elmúlt napok egyes momentumai moza-
ikokként gyûltek emlékeim dobozkájába.
Képpé akkor álltak össze, amikor pár kocka
a Szomorú vasárnap címû filmbõl hozzájuk
nem csatlakozott egy dialógus formájában:
„– Az elõbb értettem meg a Szomorú vasár-
nap üzenetét. Azt hiszem, azt akarja mon-
dani, hogy minden embernek van méltósá-
ga. Bánthatnak minket, kínozhatnak, min-
dent kibírunk, míg a méltóságunk utolsó
morzsáját megõriztük. De ha már az egyik
vödör trágyalevet a másik után öntik a nya-
kunkba, talán jobb mégis búcsút venni a vi-
lágtól. Akkor menni kell, de emelt fõvel.
– És mi lesz itt, ha mindenki feladja? Vala-
kinek maradni kell és harcolni a boldogsá-
gért.
– Van, aki képes rá.”

Szabó István püspök csütörtöki prédikáció-
jának pár mondata kapcsolódott e képkoc-
kához: „Nem az a szabad, akinek a földjén
nem tapodnak idegen katonák, akinek a fe-
jét soha nem hajtották rabigába. Az a sza-
bad, aki szeret. Nem a másik embert szeret-
ni igazán nehéz, hanem Istent, az élet és az
igazság forrását. Az igazság szabadít.”
A háborúban bekövetkezett emberi tragé-
diákra gondolva „Nincs igazság, mondhat-
nánk” – áll L. Simon László Kenessey Gyu-
la emlékezete címû kis füzetében.
Mire egy másik film felel: „Ne keseredj el,
fiam, Isten azokat teszi próbára, akiket a
legjobban szeret.”
S hogy miért? Úgy gondolom, azért, hogy a
próbatételek által megadja az esélyt eljutni
ahhoz a lényegünkhöz, amilyennek Isten az
embert teremtette.

Hargitai–Kiss Virág
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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Dr. Kenessey Gyula tiszteletéDr. Kenessey Gyula tiszteletérere
emeltek emléemeltek emlékmûkmûvetvet Írás a

2. oldalon.

Isten éIsten éltesse, Iréltesse, Irénke nénke néni!ni!
Írás a 3. oldalon.
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Fölavatták dr. Kenessey Gyula emlékmûvét
A 70 éve Dachauban elhunyt dr. Kenessey Gyula tiszteletére emeltek emlék-
mûvet Sárbogárdon a Hõsök terei emlékparkban L. Simon László miniszter-
helyettes, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára hathatós közbenjá-
rásával. Az emlékmû Petõ Hunor Munkácsy-díjas képzõmûvész alkotása.

Az avatóünnepséget, melyre múlt héten
csütörtökön délután került sor, a számos
érdeklõdõ és meghívott vendég között
megtisztelte jelenlétével a Kenessey család
több tagja, dr. Molnár Krisztián, a Fejér
Megyei Önkormányzat elnöke, dr. Tanár-
ki Gábor, a Fejér Megyei Kormányhivatal
igazgatója, valamint a keresztény és zsidó
felekezetek képviselõi.

Dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármes-
tere e szavakkal emlékezett dr. Kenessey
Gyulára: Az egykori sárbogárdi fõszolga-
bíró, a református egyház presbitere, az I.
világháborúban kitüntetett katonatiszt a
két világégés között Fejér vármegye meg-
határozó alakja volt, aki a Volksbund és a
nyilas mozgalmak ellen határozottan lé-
pett fel. Az élet minden területén példa-
ként szolgál mindenki számára. Kellõ alá-
zattal, nagy szaktudással végezte feladatát,
szervezte, vezette a helyi közigazgatást.
Töretlen hite révén elutasította a szélsõsé-
ges elveket. Tiszteletet parancsoló katonai
múltja is, hiszen a Tûzharcos Szövetség al-
elnöke és örökös tagja volt. Felelõsséggel
tartozunk a saját sorsunkért. Nem elég el-
várni, hogy mások mit nem tehetnek és mit
ne tegyenek velünk szemben, nekünk is
tudnunk kell, mit kell tennünk magunkért,
a ránk bízottakért, és kötelességünk mind-
ezt teljesíteni – idézett Kövér László házel-
nöktõl. – Kenessey szellemi örököseiként
kell, hogy feladatainkra tekintsünk. Elõde-
ink küzdelme nem volt hiábavaló, a polgári
értékrendet követnünk kell.
L. Simon László saját dédapja alakján,
fennmaradt emlékein keresztül osztotta
meg a jelenlévõkkel a háborús idõkhöz, dr.
Kenessey Gyula példájához fûzõdõ szemé-

lyes gondolatait, saját sárbogárdi gyer-
mekkori emlékeire is kitérve.
Ezt követõen dr. Kenessey Gyula egyetlen
élõ gyermeke, Kenessey Margit lépett a
mikrofon elé, s röviden így szólt: Ide szü-
lettem, itt éltünk. Boldog gyermekkoro-
mat itt töltöttem testvéreimmel együtt.
Édesapám megvesztegethetetlen, nemes
lelkû ember volt, aki semmilyen megalku-

vásra hajlandó nem volt. Ezt az örökséget
átadta mindnyájunknak. Isten áldjon meg
mindenkit!
Végül L. Simon László, Varga Gábor és dr.
Sükösd Tamás leleplezték az emlékmûvet,
s többen virágot, koszorút helyeztek el az
alkotás lábánál.

Ezután a sárbogárdi református templom-
ban folytatódott az ünnepség istentiszte-
lettel, melyen fõtisztelendõ dr. Szabó
István, a Dunamelléki Egyházkerület püs-
pöke hirdette az Igét János evangéliuma 8.
részének 28. versétõl idézve: „Ha ti meg-
maradtok beszédemben, bizonnyal tanít-
ványaim vagytok, és megismeritek az igaz-
ságot, és az igazság szabadokká tesz tite-
ket. Mindenki, aki bûnt cselekszik, szolgá-
ja a bûnnek. A szolga pedig nem marad

meg mindörökké a házban. A Fiú marad
ott mindörökké. Azért, ha a Fiú megszaba-
dít titeket, valósággal szabadok lesztek.”
Ami a múltból igaz, tiszta, azt követendõ
példaként kiemeljük elénk – mondta. –
Ezek pont olyan szívünkbe égõ pillanatok,
mint az idézett jelenetsor. Az igazság sza-
badít. De mi az igazság? Az az igazság,
amirõl Jézus beszél, nem elvonatkoztatott,
nem törvénybe foglalt, nem a történelem
keservében kiizzadt, nem a filozófus, költõ
által megénekelt igazság. Az igazság maga
az Úr Jézus Krisztus: „Én vagyok az út, az
igazság és az élet.” Az Úr nyitja meg szá-
munkra az utat, hogy az emberi élet leg-
döntõbb kérdésére megkapjuk a feleletet,
és a legdöntõbb kérdésben meg is történ-
jen az, amire a felelet utal, nevezetesen,
hogy mi, akik Istentõl elidegenedtünk, az
Isten trónjába akartunk beleülni, visszata-
láljunk az élet forrásához. Nem az a sza-
bad, akinek a kezén nincs bilincs, aki kihar-
col magának jogokat, akinek a földjén nem
tapodnak idegen katonák, akinek a fejét
soha nem hajtották rabigába. Az a szabad,
aki szeret. Nem a másik embert szeretni
igazán nehéz. Az a legnehezebb, hogy sze-
resd Istent. Csak az szabad, aki szereti az
élet forrását, a Teremtõjét, aki olyan le-
nyûgözõnek teremtette az embert. Csak az
tud szeretni, akit ez a Jézus életével, halá-
lával, föltámadásával, kegyelmet szerzõ ál-
dozatával, örök, tökéletes és szent igazsá-
gával megszabadít.
Az emlékezõ istentiszteleten Szummer
Ádám és Koska György mûködtek közre
trombitán illetve tenorkürtön, Jákob Zol-
tán pedig orgonán. Az ünnephez méltóan
Gárdonyi Zsolt „Magyar ének” címû him-
nusza hangzott el, amely dallamában meg-
elõlegezte a gyülekezeti kezdõéneket, a
magyar reformátusság zenei jelképének
tartott, zeneileg és szövegét tekintve is cso-
dálatos 90. zsoltárt: „Tebenned bíztunk
eleitõl fogva”. Az ének elsõdleges bibliai
üzenetén túl történelmi jelleget is hordoz.
A 16. századból származó, „Nagy hálát ad-
junk” kezdetû dicséret készítette föl lelki-
ekben a padsorokban ülõket az Ige hallga-
tásra. A 196. dicséret („Mondjatok dicsé-
retet”) és nemzeti imádságunk, a Himnusz
közös éneklése zárta az eseményt.

Hargitai–Kiss Virág
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Isten éltesse, Irénke néni!
Irénke néni, Fodor János és Fodor
György édesanyja 90. születésnapját
szûk körben, szerettei közt ünnepelte a
hétvégén. Meglepetés volt számára a
családi összejövetel, mivel fiai teljes ti-
tokban szervezték azt.

Amikor Irénke néni belépett a Patkó csár-
da ajtaján, könnyes csönd fogadta, és egy
90 fehér szegfûbõl álló virágkompozíció.
Meghatódva köszöntötték a testvérek,
gyermekek, unokák, dédunokák a mamát,
majd miután helyet foglalt mindenki a terí-
tette asztalnál, János és György mondtak
tósztot, megkísérelve a lehetetlent: sza-
vakba önteni a mérhetetlen hálát és szere-
tetet édesanyjuk iránt.

Az ebédet követõen Irénke néni elfújta a
gyertyát a születésnapi tortán. Az ajándé-
kok közt a legszebb talán a két kis iker déd-
unoka neki szóló éneke volt.
A közös fotót követõen néhány perc erejé-
ig sikerült Irénke nénit „elrabolnom” csa-
ládja körébõl, hogy megörökíthessem éle-
te kilencven évének emlékeit.
– Irénke néni hol született?
– Sárszentmiklóson, 1925. február 7-én.
Ott is éltem. Egy éve vagyok Budapesten.
– Hogy hívták a szüleit?
– Fülöp Ferenc és Herceg Rozália.
– A 90. születésnapjára két testvére is
eljött: Pista bácsi és Rózsika néni. Mind-
ketten itt élnek még Sárszentmiklóson?
– Igen. A nagyszülõk is itt éltek.
– Akkor tõsgyökeres sárszentmiklósiak.
– Nyolcan voltunk testvérek, 5 lány, 3 fiú.
Én a harmadik voltam a sorban. Egy kicsi
baba meghalt 3 hónapos korában. Itt él-
tünk, itt nevelkedtünk. Volt, aki elkerült
innét felnõttkorában más helységbe, de
legtöbben Miklóson folytattuk az életün-
ket.
– Hova járt iskolába?
– A katolikus iskolába, a régi épületbe. A
gyerekeim már az új iskolába jártak. Sok
minden történt a 90 év alatt. Jött a front.
Azt átélni nagyon rossz volt.
– Édesapját bevitték katonának?
– Igen, mikor Felvidéket visszakaptuk.
– Hazajött az édesapja a frontról?
– Igen, hazajött. A háború után gyalog
mentünk Pestre a nõvéremért. Anyukám

két nõvére ott élt. Senkirõl semmit nem
tudtunk, mert a posta meg a vonatforga-
lom sokára igazodott helyre.
– Mennyi ideig tartott a gyalogút?
– Mire ide visszajöttünk, az 4-5 nap volt.
– Hol tudtak éjszakázni?
– Egyszer Ercsiben kaptunk egy családnál
a konyhában szalmát. Pesten a két nagyné-
nénknél aludtunk. Itthon meg izgultak ér-
tünk, hogy mi van velünk, nem estünk-e
fogságba.
– A front Miklóson megkímélte az itt ma-
radtakat?
– Igen, nálunk nem történt tragédia, de kö-
zel hozzánk igen. A húgom férjének a kis-
testvérét egy szilánk találta el a lakásban.
Rögtön meghalt. Bujkáltunk. A sárszent-
miklósi állomáson túl volt egy kis erdõs
rész, meg egyszer egy disznópadláson, a lu-
cernakévék közt bújtunk el. Volt olyan is,
hogy egy gyereket belefektettek egy teknõ-
be, és amikor bejöttek az oroszok, azt
mondták nekik a háziak, hogy a kicsi „ka-
put”. Rohantak ki az oroszok, mi meg bent
nyugodtan lehettünk. A második szom-
szédból egy magas, vékony nõt elvittek, az-
tán … jaj, nem is jó rágondolni! Utána meg
mit szenvedtünk! Mentünk a határba, apu-
nak volt 14 hold földje, az apósomnak 16,
nekünk 3, és ameddig volt munka, addig
mentünk.
– Ott termelték meg a maguknak valót. A
vidéki élet talán ennyibõl kicsit könnyebb
volt, mint mondjuk Budapesten a háború
után, mert itt meg lehetett termelni azt a
kevéskét.
– Igen. A jegygyûrûmet anyósom zsírért
vette Budapesten 1946-ban nyarán.
– A férjét mikor ismerte meg és hol? Õ is
miklósi volt?
– Miklósi. 1921-ben született. De én nem
tudtam, hogy van Fodor Jani, nem jártam
bálba.
– Miért nem járt bálba, Irénke néni?
– Segítettem anyunak szombaton mosni, a
ruhákat rendezni.
– Hogyan ismerkedtek meg, ha nem ment
sehova?
– A templomban. Nagyon megtetszett.
Szép szürke öltönye volt meg világosbarna
cipõje, ami mindig ragyogott.
– János szólította meg Irénke nénit?
– Volt az utcánkban egy család, akik ken-
dert termeltek. Azt tekercsbe összekészí-
tették. A fiúk ültek a széken, a lányok meg
mögöttük. A kendert taposni kellett cipõ-
vel. A tipráson ismertem meg.
– Olyan volt a kendertiprás, mint annak
idején a fonóba járás.
– Meg a tollfosztás. Ez õsszel volt, és a má-
sik õszön volt az esküvõnk, november
10-én. A szülõknél voltunk, aztán albérlet-
be mentünk. Kaptunk lakást. 1946-ban es-
küdtünk, és 1958-ban költözhettünk a há-
zunkba.
– Mi volt a férjének a munkája?

– Pénztáros, aztán italboltvezetõ. Az
ÁFÉSZ dolgozói voltunk, én leltárt írtam
fel egy ideig.
– Akkor már megszületett a két fiú, Jani és
Gyuri?
– Igen. Közel volt a munkahely, csak a 63-
ason kellett átmenni. Amikor megszüntet-
ték a felvásárlórészt, akkor kerültünk az
italboltba, ahol 25 évet dolgoztunk a Té-
váll épületével átellenben. Onnan men-
tünk nyugdíjba.
– Jó volt együtt dolgozni?
– Jó, bár volt, amikor éjfélkor értünk haza.
– Addig a fiúkkal ki volt?
– Jancsi elment érettségi után, 1963-ban
Pestre tanulni. Gyuri egyedül volt 2 évig,
annyi korkülönbség van köztük. Egyszer
jött egy nagy vihar, és eljött hozzánk a bolt-
ba, mert elment a villany, és nem akart ott-
hon maradni. A katolikus templom mö-
götti utcában laktunk. Amikor éjjel haza-
mentünk, kiderült, hogy elvittek 41 darab
gyönyörû csirkét.
– A fiúk nem panaszolták, hogy anya, apa
miért nincs otthon többet?
– Nem, a drágák.
– Mikor maradt egyedül, mikor halt meg a
férje?
– 2002. december 25-én. János napra ké-
szültünk.
– Most már Budapesten lakik, Gyurival
együtt.
– Három éve, hogy elment közülünk Ági, a
menyem, és vett Gyuri egy lakást. Egy éve
karácsony elõtt költöztem hozzá.
– Szép unokákkal, dédunokákkal, gyere-
kekkel büszkélkedhet.
– Neveltem õket évzárótól évnyitóig, és
minden héten jöttek.
– Most mivel tölti a napjait, Irénke néni?
– 62 négyzetméteres a lakásunk, és Gyuri
még dolgozik.
– Akkor Irénke néni még mindig házi-
asszony?
– Igen.
– Azért pihenni is tud?
– Muszáj, a térdeim miatt.

Hargitai–Kiss Virág

Irénke néni  (jobbról) testvéreivel
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HÁLÁS SZÍVVEL
Szomorúan értesültünk dr. Huszár
András haláláról. Nagyon nagyra be-
csültük Õt, mert minden körülmények
között megmaradt embernek. Sokat se-
gített többek között a mi családunknak
is orvosként, férjem volt iskolatársa-
ként, barátjaként. Feledhetetlen szá-
munkra alakja, emléke, segítõkészsége.
Nagyon szerette a szülõföldjét! Sárbo-
gárd büszke lehet Rá!
Hálás szívvel gondolunk Rá!

Majsai Jánosné és családja

„Mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten” (Ady Endre)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének hatvanötödik esztendejében elhunyt

prof. dr. habil. HUSZÁR ANDRÁS

ny. r. ezredes, az Igazságügyi Orvostani Intézet,
a Foglalkozás- és Munkaegészségtani Tanszék egykori vezetõje,

a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ
egykori koordinációs igazgatója.

Temetése 2015. február 20-án, pénteken, 12 órakor lesz
az Óbudai temetõben (megközelítés a Bécsi út felõl).

Emlékét kegyelettel megõrizzük, szellemiségét szívünkben õrizzük.

Gyászoló család

In memoriam dr. Huszár András
Meghalt prof. dr. habil. Huszár András
PhD, ny. r. ezredes, aki Sárbogárdon szüle-
tett 1950-ben.
Általános és középiskolai tanulmányait
Sárbogárdon végezte, majd 1975-ben or-
vosi diplomát szerzett a pécsi orvostudo-
mányi egyetemen. Életpályája során dol-
gozott a BM Határõrségnél, a BRFK-n, a
Belügyminisztériumban, az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazgatóságon, az
Egészségügyi Minisztériumban, a Pécsi
Tudományegyetemen, Budapest Önkor-
mányzatának Fõpolgármesteri Hivatalá-
ban. Egyetemi docens, intézetigazgató,
tanszékvezetõ, fõosztályvezetõ volt mun-
kahelyein. Pszichiátriai, üzemorvostani,
igazságügyi orvostani szakvizsgákkal ren-
delkezett. Angol, német, orosz felsõfokú
nyelvvizsgákat szerzett tanulmányai során.
1992-93-ban részt vett az ENSZ Kambo-
dzsai Békefenntartó Magyar Rendõri
Kontingensben mint az orvosi csoport ve-
zetõje. Neki köszönhetjük, hogy egészség-
ben, épségben visszatérhettünk a misszió-

ból. Bajtársak voltunk, veteránok lehet-
tünk lelkiismeretes, mindig segítõkész or-
vosi munkája eredményeként.

2005-ben ott volt az indonéziai cunami
mentési munkálatainál, a katasztrófa súj-
totta területeken.

Sok-sok sárbogárdinak is segített betegsé-
gében, gyógyításában, bármikor keresték.
Ezért hálás köszönettel tartozunk Neki.
Tudása, embersége, barátságos, szerény
személyisége – mely tulajdonságai orszá-
gosan is a legnagyobbak közé emelték –
nagyon-nagyon fog hiányozni nekünk!
Lesújtott bennünket fájdalmas halálhíre.
„A sötétség nagylelkû. Türelmes. Mindig
gyõz. Ám erejének szívében ott lakozik a
gyengesége: egyetlen magányos gyertya
elegendõ, hogy elûzze õt. A szeretet pedig
több egy magányos gyertyánál. A szeretet
képes lángra lobbantani a csillagokat.” (M.
Stover)
Dr. Huszár András ilyen „SZERETET-
GYERTYA EMBER” volt! „Árvákká”
váltunk mi is...
Mély részvétünk és együttérzésünk család-
tagjainak.

Tisztelettel:
Streng Ferenc ny. r. alezr., ENSZ-veterán

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

HOLCZ JÁNOS

temetésén részt vettek,
utolsó útjára elkísérték és gyászunkban

osztoztak.

„Emléked szívünkben örökké élni fog.”

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik szerették és ismerték, hogy

BRAUN TIBOR

életének 60. évében tragikus
hirtelenséggel elhunyt.

Temetése február 13-án 13 órakor lesz
a töbörzsöki temetõben.

Gyászoló család

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

Adószámunk: 18483118-1-07.
Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány Sárbogárd.

További munkájukra Isten áldását kérve felajánlásukat köszönjük!

A „TEMPLOMUNK” Alapítvány mindenkinek köszönetet mond, aki
az elmúlt, 2014. évben a személyi jövedelemadójának 1 %-át felaján-
lotta az alapítvány számára.
Az alapítvány célja a megalakulás óta a sárbogárdi római katolikus
templom és plébánia épületének tatarozása és a szükséges részek fel-
újítása, állagmegóvása.
Kérjük, hogy továbbra is támogassák a fenti célok megvalósítását adó-
juk 1 %-ának felajánlásával.

Név: TEMPLOMUNK Alapítvány. Adószám: 18490499-1-07

Isten fizesse meg!
Tisztelettel: a kuratórium
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Új tûzoltók
Sárbogárdon

Három fiatal tûzoltó csatlakozott 5 hónapos képzés sikeres elvég-
zését követõen a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
állományához. Hivatalosan hétfõn délelõtt iktatta be õket Ma-
gosi Lajos tûzoltó ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója.

Szakács András (24, Sárbogárd) tûzoltó törzsõrmesteri rangban,
Banász Gergely (21, Lajoskomárom) tûzoltó õrmesteri rangban,
Szabó Ervin (20, Nagylók) ugyancsak tûzoltó õrmesteri rangban
szolgál a sárbogárdi tûzoltóság kötelékében ezentúl. Mindhárom
fiatalembernek régi álma valósult meg ezzel.
Kiemelendõ, hogy Szakács András kiváló tanulmányi ered-
ménnyel végzett, és korábban mentõsként dolgozott, így egész-
ségügyi tanulmányainak és tapasztalatának új munkahelyén bizo-
nyára jó hasznát veszi majd.
Banász Gergely Lajoskomáromban önkéntes tûzoltóként szer-
zett tapasztalatot, ami sokban segítette õt a pályaválasztásban és
tanulmányaiban.
Szabó Ervin a hivatalos beiktatás elõtt elsõ ízben volt éles beveté-
sen kollégáival, így az elsõ tûzkeresztségen õ már átesett.

Hargitai–Kiss Virág

Garázstûz Sárbogárdon

Kiégett egy személygépkocsi egy családi ház garázsában február
7-én délelõtt Sárbogárdon. A Radnóti Miklós utcában a körülbe-
lül 8x6 méteres, könnyûszerkezetes garázs a sárbogárdi hivatásos
tûzoltók kiérkezésekor lángokban állt.

A gyors beavatkozásnak köszönhetõen a tûz a közeli családi ház
tetõszerkezetére nem terjedt át. A garázsban parkoló személy-
gépkocsi, valamint az ott tárolt kéziszerszámok és kisgépek a lán-
gok martalékává váltak. A tûzben a garázstól körülbelül két mé-
terre lévõ családi ház teraszának fa oszlopai megégtek, a mûanyag
redõnyök megolvadtak és a homlokzati szigetelésrõl a színezés a
hõ hatására levált. Személyi sérülés nem történt.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

KÉK HÍREK

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

Lopott telefon nyomában
Egy õrizetlenül hagyott kabát zsebébõl tulajdonított el mobiltele-
font egy nõ Sárbogárdon. A rendõrök az ügyben vádemelést java-
solnak.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya lopás vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetõel-
járást egy 29 éves helyi nõvel szemben. R. Ágnest azzal gyanúsít-
ják a nyomozók, hogy 2014. november 27-én Sárbogárdon egy
egészségügyi intézmény várótermében kihasználta azt, hogy tu-
lajdonosa felügyelet nélkül hagyta a kabátját, és annak zsebébõl
eltulajdonított egy nagy értékû mobiltelefont.
A sárbogárdi rendõrök a nyomozás során megállapították, hogy
az elkövetõ a készüléket egy helyi nõnek kínálta megvásárlásra.
R. Ágnest a nyomozók a cselekmény elkövetése napján gyanúsí-
tottként hallgatták ki. A rendõrök az ellopott készüléket lefoglal-
ták és tulajdonosának visszaadták.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya a napokban
befejezte az ügyben folytatott nyomozást, és az iratokat vádeme-
lési javaslattal az illetékes ügyészségnek továbbították.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Föld derekán, Indonézia ölén 3.
Novák Kovács Zsolt: – Az ország kettõs képet mutat. A fõváros
hipermodern, európai cégekkel, európai, japán autók tömegével,
felhõkarcolókkal, modern úthálózattal, és mellette kézzel dol-
goznak a rizsföldeken. De nincs olyan áthidalhatatlan szakadék a
lakosságon belül, hogy ne lehetne egyik helyrõl a másikra költöz-
ni, egyik pozícióból a másikba kerülni. A családi kötelékek na-
gyon erõsek. Nincs nyugdíjrendszer, a családnak kötelessége az
idõseket eltartani. Munka van mindenkinek, mert a mezõgazda-
ság a foglalkoztatásban nagy szerepet játszik, és kézzel dolgoz-
nak. Nem mondom, hogy hatalmas jövedelmeket kapnak, de elég.
Rezsire, fûtésre nem kell költeni. Villamosság van mindenütt, de
éjszaka vannak csak bent a házban. A közlekedés, az ennivaló na-
gyon olcsó.
– Gondolom, fõleg a maguk termelte élelmiszereket fogyasztják,
nem kell a behozott áruk költségét megfizetni.
– Így van. Az ország gazdasága sok mindenben az olajra épült, bár
az utóbbi idõben csökkentek a készletek. Indonézia második hul-
lámban iparosodó ország: gyors, látványos a felzárkózása. Japán,
dél-koreai és más cégek települtek be, azok foglalkoztatnak soka-
kat a textiliparban, elektronikai cikkek, számítástechnikai alkat-
részek gyártásában. Tehát az ország bekapcsolódott a világgazda-
ságba. Ennek volt egy negatív oldala is a 90-es évek végén, amikor
tõzsdei manipulációk miatt az indonéz valutát padlóra küldték, és
ez megrokkantotta egy picit a gazdaságot. Úgy tûnik, most már ki-
lábaltak belõle. Természeti csapásként pedig éppen 10 éve volt a
karácsonyi cunami, ami érintette õket. Annak az emléke is él. Vi-
szont szinte nem is tudnak róla, micsoda világszenzáció a jávai
elõember, amit a történelemben úgy tanítunk, mint az õsember
fejlõdésének egy állomását. A másik oldalról meg olyan épületek-
kel, hatalmas hindu templomegyüttesekkel találkoztunk, amiket
mi nem ismerünk, pedig a világ csodái közé tartoznak. Amikor mi
még nyereg alatt puhítottuk a húst, nyargalásztunk föl-alá, õk már
akkor óriási méretû, kõbõl készült épületeket emeltek, és nagyon
fejlett civilizációjuk volt.
– Õsi kultúrával találkoztatok-e?

– Celebesz szigetén egy olyan õsi közösséggel találkoztunk, akik
évszázadok, vagy még régebb óta õrzik a hagyományaikat ugyan-
abban a formában. Náluk nem egy-két generáció meg 8-10 ember,
hanem 300-400 ember a család. Ha családi rendezvény van, akkor
ahhoz illesztik a rendezvényt, hogy mikor tud összejönni az a
sok-sok ember. Éppen ezért akár hónapok is eltelnek egy halál-
eset és a temetés között. Addig tartósítják a holttestet.
– Milyen volt a természet? Különbözött a szigeteken?
– Egy picit igen. Nekem különleges volt, hogy itthon azt tanuljuk:
a vulkanikus szigetek vulkanikus kõzetekkel vannak tele. És nem!
Sok másfajta kõzet is volt, mészkõ és karsztjelenségek – nagyon
változatos a táj. Mivel mindent a tenger vesz körül, a tengerrel va-
ló együttélés benne van a mindennapokban. A tenger nagyon
szép és tiszta, gazdag az élõvilága. A szárazföldeken a meleg és a
sok csapadék dús vegetációt ad. Ami nálunk szobanövényként je-
lenik meg (broméliák, rododendronok, filodendronok), az ott az
útszélen, kertben, mindenhol elõfordul, csak 20-szor nagyobb

méretben – mint valami arborétumban, vagy füvészkertben. Min-
dig van valamilyen gyümölcs, ami érik. A banán gyom, mindenhol
terem. Ez nem az a fajta banán, ami nálunk van a boltokban, ha-
nem kisebb és sokkal zamatosabb. A nagyobb méretû banánok
nem jók, azokat az állatokkal etetik meg. A kakaó, szegfûszeg, va-
nília ugyancsak mindenütt elõfordul.
– Mindent megkóstoltatok?

– Ebben is elõny volt, hogy helyiekkel találkoztunk, akik már is-
merték a környezetet. Õk mondták, hogy mit együnk, mit próbál-
juk ki. A trópusok miatt volt félelem az emberben, hogy ennek a
vége sárga jelzés lesz a vécé és a hálószoba között, de egyszer sem
volt gyomorrontásom. Pedig mindent megettünk, amit elénk tet-
tek. Nagyon jó az indonéz konyha. Annak ellenére, hogy viszony-
lag kevés alapanyagot használnak (mert rizs az alapja minden-
nek), nagyon ízletes. Rengeteg fûszert használnak, amiket isme-
rünk, csak más variációban, érdekes ízösszeállításban. A levesnek
nem az étkezés elején van a helye, hanem a végén. A húsféleségek
mellett rengeteg zöldséget esznek. Az édességeik hasonlóak a pa-
lacsintához, rizses alappal. Kenyér viszont egyáltalán nincsen,
mert búza nem terem náluk, vagy nem használják. Csak ahol na-
gyon sok az európai turista, ott van kenyér a boltokban. Reggel,
délben, este rizs van. De míg nálunk talán 2-3 féle rizst ismerünk a
konyhában, ott 30-40 féle variációja van. Húsalapanyagként a hal
a legfontosabb. Megszámlálhatatlan halféleség van, nagyon ízle-
tesek, nem szálkásak. Az emberek számára az egyik megélhetési
mód, hogy fõznek. Az útszéleken rengeteg kifõzde van. Szeren-
csére nem étkezés elõtt, hanem utána láttuk, hogyan zajlik a mo-
sogatás. A higiéniának híjával vannak, de szerencsére nem volt
gondunk belõle. Igaz, próbáltunk ellene védekezni: vittünk ma-
gunkkal pálinkát, aminek óriási sikere volt a helyiek között. Bár-
mennyire is sok a gyümölcs, nem nagyon fõznek tömény szeszt.
– Miért nem? Tiltott dolog, vagy vallási okok miatt?
– Nem tudom. A mohamedánoknál értettük, de a hinduknál sin-
csen égetett szesz. A 30-40 %-os szesz a meleg miatt valószínûleg
nagyon gyorsan fejbe ütné õket. A pálinka tetszett nekik. Csak
utána összeakadt a nyelvük.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág
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Azta Pasta!
2015. január

Kedves Naplóm!

Ezek az olaszok aztán tudnak élni! A leg-
jobban úgy tudod átérezni Rómát, ha bele-
kóstolsz. Ezt tesszük mi is a napokban, az
olasz fõváros igazán ínycsiklandó! No,
azért nem minden része: a reggeli például
nagy szomorúságot okozott nekem. A szál-
lásfoglaláskor jelzett reggeli elõrecsoma-
golt péksüteményekben merül ki. Sehol
egy szelet hús, egy csésze kávé, vagy tea!
Nagy szerencse, hogy a közelben van egy
élelmiszerbolt, ahol elõzõ este be tudunk
vásárolni. Persze, mára már kiderült, hogy
nem vertek át minket, hiszen az olaszok
nemigen szoktak reggelizni, különben
nem bírnák a többfogásos ebédeket, amik
tényleg a nap fénypontjai.
Az utcákon sétálva elegáns pincérek szólí-
tanak meg és invitálnak mindenkit egy kel-
lemes ebédre vagy vacsorára. Sajnos a sok
nevezetesség közelében nagyon nehéz iga-
zán autentikus római éttermeket találni,
hiszen mindenki a turistamenük szakértõ-
je lett. Ezért legtöbbször nem is sértõdnek
meg, ha az ember nem eszi végig az olaszok
által jól megszokott étlapot.
A napokban megkóstoltunk egy elõételt, a
bruscettát, ami ellen én elõször tiltakoz-
tam, mert irreális ár-érték arányával elbi-
zonytalanított. Egy szelet pirított kenyér
olívaolajjal, a tetején pedig paradicsom-
szeletekkel és egy kis fûszerrel, vagy más
feltéttel. Örülök, hogy kipróbáltuk, leg-
alább tudom, hogy otthon elõételként ti-
zedannyiból fogom elkészíteni.
De a pasták! Úgy éreztem, hogy engem
mindeddig átvertek! Itt teljesen más ízük
van az ételeknek, mint otthon! A tészta-
mûvészet hazájában tökéletes al dente, az-
az fogkemény tésztákat készítenek, a para-
dicsomos szószok pedig annyira paradi-
csomosak, mintha egy zöldségeskertben
lennénk. Egyáltalán nem vagyok biztos
benne, hogy jobban ízlik az otthon meg-
szokottnál, mert – most már – mindkettõ-
ért odavagyok, de nagyon érdekes felisme-
rés, hogy az a spagetti, amit otthon eszünk,
eredetileg nem is az. Mert mi itt ebédelünk
most, ahol minden eredeti! Remélem, ér-
ted, kedves Naplóm, hogy mit is akarok
mondani ezzel. Nemcsak bolognai spaget-
tit eszünk, hanem másféle húsos tésztákat
is, de lasagnét és spenótos raviolit is! Oda-
vissza vagyok tõlük!
De a legjobbakról még nem is meséltem.
Bárhol, bármikor: olasz pizza! Azt hittem,
hogy a dolog túlértékelt, hiszen miért is ne
tudhatnák az itteni recepteket a magyar
pizzériák? Kedves Naplóm, naivság volt
ezt feltételeznem – köszönõviszonyban
sincsenek egymással! A tészta hipervé-
kony, a széle roppanós, a feltét pedig mini-
mális. És éppen ez benne a fantasztikus!
Ezen az utazáson beleszerettem a Marga-
ritába, ami nem több, mint paradicsom-

szósz és mozzarella. De amint ez a kombi-
náció elkezd folyni a ropogós pizzaszele-
ten, onnantól kezdve nincs mit tenni, sze-
retjük, és a feltéthez hasonlóan mi is elol-
vadunk tõle. Több helyen is kipróbáljuk
ezeket, de a napok elteltével megpróbá-
lunk minél kijjebb jutni a „turistacentrum-
ból”.

A Trastevere-városrészben megtaláljuk a
tökéletes helyet. Az egész negyed mintha
visszament volna az idõben: narancssárga
házak zöld zsalus ablakokkal, a szûk utcá-
kat pedig átszelik az ablakból ablakba át-
húzott zsinórok, amiken még télen is folya-
matosan lógnak a száradó ruhák. Csend
van, nyugalom, noha csak néhány kilomé-
terre vagyunk az Angyalvártól. Az itteni
éttermek inkább a helyi lakosok igényeire
építenek: olcsók, de a legfinomabbak. Mi-
kor kiválasztjuk a leghelyibbnek tûnõt, ép-
pen idõben érkezünk, mert dél körül még
nemigen jönnek le a helybéliek ebédelni.
Az asztalon hófehér ruhaszalvéta fogad
minket, és mihelyt kiderül, hogy pizzát
eszünk, egy teljesen új étkészletet is hoz-
nak, a tésztának megfelelõ késsel, villával.
A pizzákat itt nagyon gyorsan elkészítik, és
nem viszik túlzásba a feltéteket, mondván,
hogy azt érezzük, ami rajta van, ne mást.
Az articsókás változat nekem kissé mere-
dek, de van, aki szereti. Nyilvánvalóan fel-
készültek már a pizzaevõkre, így 10-15
perc alatt tökéletes minõséget tesznek
elénk, olyat, amilyet nem is tudok leírni.
Úgy érzem, hazamenve egy ideig nem is
merek igazán pizzát enni, nehogy lerom-
boljam az emlékét ennek a csodának.

Nézzük a desszerteket! Minden étterem-
ben lehet kapni tiramisut, amit már Ma-
gyarországon is jól ismerünk. Egyszerû el-
készíteni, emellett nagyon finom is. Ebben
szinte egyáltalán nem érzek különbséget a
korábban kóstoltak között, az ára itt –
mind mindennek – ingadozó, de 3-4 euró-
ért már bõven lehet desszertezni. 6 teljes

napig járjuk a várost, míg végre találunk
egy helyet, ahol lehet profiterolt kapni! A
profiterol egy fánkszerû égetett tészta, ami
méretében jóval kisebb a mi fánkjainknál.
Ezeket a sütés után a talpukon keresztül
megtöltik különbözõ krémekkel (mascar-
ponével, vaníliával, nutellával, fagyival),
majd általában csokoládé- és vaníliafagy-
lalttal leöntve tálalják. Egyszerûen meg-
unhatatlan, biztosan fogok ilyet készíteni
otthon! Kóstolunk még panna cottát, ami
egy zseléssé fõzött krém, leöntve például
karamellel, vagy gyümölcsökkel. Nem el-
hanyagolható a cannoli sem, ami egy
hengerformájú tésztába töltött sütemény;
a töltelék pedig ahány ház, annyiféle.
Sokat hallottunk már az olasz fagyikról is,
persze, hogy ki kell próbálni! Itt nem gom-
bócban mérik az adagokat, hanem vagy
grammban, vagy dobozméretben. Mi egy-
egy kis doboznyi fagyit eszünk, többféle ízt
kombinálva. Kipróbáljuk az ét- és tejcso-
kisat, a kultikus epret és citromot, megkós-
toljuk az erdei gyümölcsöset, és ami a leg-
jobb: a rózsásat! Mindennek tökéletesen
olyan íze és illata van, mint a valóságban!
El sem tudom mondani, mennyire rózsa
volt, amit ettem, egyszerûen fantasztikus!
Annyiféle ízt kérhetünk, amennyit csak
szeretnénk. A cukrász meg is volt lepõdve,
hogy csak 3-3 félét ettünk.
Mi az, ami még hiányzik a gasztronómiai
túráról? A kávék! Viszonylag kevesen
mondhatják el, hogy a Vatikán Múzeum
teraszán található kávézóban „feketéztek”
és ettek cannolit – de mi igen! Az ízek
rendben vannak, a sütemény nagyon ízle-
tes, bár nagy a hajtás a pincérek részérõl,
így a kiszolgálás hagy némi kívánnivalót
maga után. Az olasz kávék karakteresek,
ízletesek. A férfias eszpresszót és a nõies
lattét a nemeknek megfelelõen fogyaszt-
juk el, ezért én fõképp a latte könnyedsé-
gérõl tudok nyilatkozni.
Kedves Naplóm, úgy döntöttem, hogy vég-
érvényesen az olasz konyha fanatikusa (is)
leszek, mert ez tényleg mûvészet! Buon
appetito!

D.
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Cecei sulibörze
Szitakötõ program

Több éve sikeres felhasználói a Cecei Általános Iskola pedagógu-
sai a Szitakötõ XXI. századi, modern irodalmi folyóiratnak, ami
verseivel, írásaival támogatni kívánja a diákok és pedagógusok
mai irodalmi élményhez juttatását. Az ingyenes, negyedévente
megjelenõ kiadvány színes képekkel és illusztrációkkal támogat-
ja, hogy a diákok is szívesen vegyék kézbe. A szerkesztõk azonban
nemcsak a szép küllemmel, hanem módszertani, pedagógiai se-
gítséggel is támogatni kívánják a pedagógusokat, ezért honlapju-
kon foglalkozásterveket, feladatlapokat, de témanap-, vagy hétle-
írásokat is közzétesznek. Nagyon kíváncsiak az olvasók ötleteire
is, amiket szintén megosztanak másokkal.

A Szitakötõ folyóirat használóiként minden évben egy gyakorlat-
orientált tréningen vehetünk részt, ami Cecén február 3-án, ked-
den valósult meg. Albert Judit tréner elõször az 5. évfolyamos diá-
koknak tartott rendhagyó foglalkozást, ahol a szülõkkel együtt-
mûködve elemeztek gyerekeket érdeklõ témákat, sok beszélge-
téssel, vitára is ösztönözve.

A délután második felében azokat a szülõket és pedagógusokat
várta Judit, akik vagy már alkalmazói, vagy újonnan érdeklõdné-
nek a kiadvány iránt. Nagy örömünkre Sárbogárdról, Sárszent-
miklósról és Alapról is ellátogattak hozzánk a nevelõk, akik érde-
kes feladatokkal ismerkedhettek meg a témákat boncolgatva.
Minden kolléga nagyon elfoglalt, ezért is köszönet jár mindazok-
nak, akik eljöttek hozzánk és részt vettek a foglalkozáson. Külön
köszönet a diákjaink szüleinek, akik kíváncsiak voltak a gyerme-
keikkel kapcsolatos fejlesztéseinkre, kezdeményezéseinkre, és
idejüket sem sajnálták.

Felnõttek farsangi mulatsága

2015. február 7-én, szombaton szervezték meg a Cecei Általános
Iskola pedagógusai farsangi báljukat a mûvelõdési házban. A 19
órakor kezdõdõ rendezvény hagyományteremtõ szeretett volna
lenni, mivel a községben évek óta nem szerveznek jelmezes bált.
A pedagógusok kitettek magukért: mindenki színes jelmezekbe
öltözve invitálta az érdeklõdõket, hogy együtt vigadjanak. A bált
tombolahúzás is színesítette, ahol sok-sok felajánlást, köztük há-
rom tortát is kisorsoltak. A jó zenérõl Szabó László és Várady-
Szabó Márton gondoskodott.

Folytatás a következõ oldalon.
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Miklósi hírcsokor
Alsósok télûzõ farsangi mulatsága

Pénteken fél egykor kezdõdött az alsósok farsangja, melyen az osztályok-
nak különbözõ témákat kellett eltáncolni. A délutánt a nyolcadikosok
tánca, a hagyományos keringõ nyitotta meg. Ezután az elsõsök vonultak
fel. A 2. a minden tagja õsembernek öltözött be, a b-sek pedig a Csavard
fel a szõnyeget kezdetû dalra táncoltak. A 3. c tagjai zebrák voltak, a b-sek
a nyarat idézték fel, a harmadik a-sok különbözõ mesefigurává változtak
át. A negyedik a-sok Minions-ok lettek, a b-sek pedig kevert táncot adtak
elõ kockás inges cowboy-jelmezben. Késõbb minden gyerek zsákbamacs-
kát húzhatott. Aki vett tombolajegyet, nagyon figyelt, mikor sorsolták a
nyereményeket. Ezután felvonultunk a termekbe, ahol jóízûen falatoz-
hattunk és játszhattunk. Volt kvíz, limbó, újságtánc. Végül összepakol-
tunk, és mindenki teli hassal, sok élménnyel gazdagodva tért haza.

Kocsis Kevin, Huszár Kata, Reiter Csenge és Szücs Norbert

Sakkverseny

2015. február 5-én a Petõfi Sándor Gimnáziumban került megrendezésre
a területi sakkverseny. Iskolánkat az alsósok közül Márton Gergõ, Hollósi
Bence, Nagy Ádám és Nagy Gábor, a felsõsök közül pedig Juhász Zsolt,
Gyõri Dominik Márk, Gábris Zoltán és Varga Péter képviselték. A bás-
tyák, futók és királyok versenyében az alsósok 2., a felsõsök 3. helyezést
értek el.

Varga Péter 5. b

Szitakötõ

Ebben a tanévben több járási iskola után mi is bekapcsolódtunk az irodal-
mi és ökológiai gyereklap, a Szitakötõ integrált oktatási programjába. A
színes, érdekes és olvasmányos folyóiratot, mely a könyvtárban mindenki
számára hozzáférhetõ, tanulóink szívesen lapozgatják tanórán és azon kí-
vül is. Az újság cikkeinek irányított feldolgozása, plakátkészítés mellett
március 3-án 60 perces játékos foglalkozást, a pedagógusoknak 90 perces
ingyenes továbbképzést tart a Liget Mûhely Alapítvány a Magyar Környe-
zeti Nevelési Egyesület szakembereinek bevonásával.

Filharmóniai hangverseny

Az idei tanév második koncertjén egy népszerû zenekart hallgathattunk
meg, a Balázs Elemér Groupot. Az együttest 2000-ben alapította Balázs
Elemér jazzdobos, akit nemzetközileg is széles körben elismernek. A ma-
gyar jazz élvonalához tartoznak a zenekar tagjai, és jelentõs hazai eredmé-
nyeket értek el, többek között Fonogram díjat kaptak 2005-ben. Számos
európai jazzfesztiválon, Bécsben, Londonban, Berlinben, Hágában, Prá-
gában, Pozsonyban is nagy sikerrel szerepeltek. Öröm volt számunkra,
hogy a kiváló zenészek most nekünk muzsikáltak!

Miklósi iskola

A szervezõ nevelõk mindenkinek nagyon köszönik a rész-
vételt, akik eljöttek és megtisztelték õket azzal, hogy
együtt töltötték velük az estét. Köszönetet szeretnének
mondani azoknak is, akik tombola, vagy egyéb felajánlá-
sokkal támogatták a rendezvényt.

Szabóné Várady Katalin igh.

Gyermekfarsang

2015. február 13-án, pénteken 13 órától rendezik meg az
iskola tornatermében a gyermekek farsangi délutánját. A
pedagógusok és diákok nagy izgalommal készülnek a jel-
mezes felvonulásra, ahol egyéni, csoportos és elõadással
tarkított kategóriákban várják a felvonulókat.
Büfével és tombolával is várják az érdeklõdõket. A ren-
dezvény a diákönkormányzat és a 7. évfolyamosok szer-
vezésével valósul meg.

Cecei iskola

A kanyar

A székely utast vesz föl a kocsijára. Ahogy mennek a ka-
nyargós úton, egy kivételesen éles kanyar tûnik fel elõt-
tük, de a székely nem fékez, sõt odacsap a lovak közé.
– Fékezzen, bátyám, mert kisodródunk!
– Negyven éve ezen az úton járok, eddig mindig sikerült
bevennem ezt a kanyart.
Nem is lassítanak, és be is veszik a kanyart. Nemsokára
egy újabb éles kanyar tûnik föl elõttük. Az utas megint
megszólal:
– Fékezzünk, bátyám, mert itt halunk meg!
– Negyven éve ezen az úton járok, eddig mindig sikerült
bevennem ezt a kanyart.
Nem lassítanak, de beveszik ezt a kanyart is. Ezután egy
harmadik kanyar is föltûnik, de az utas már nem szól sem-
mit, gondolja, tudja a székely a dolgát. A kanyarnál a ko-
csi kisodródik, felborul és darabokra törik. A kocsi ron-
csai közül egyszer csak kikászálódik az öreg székely, és így
szól:
– Negyven éve ezen az úton járok, de ezt a kanyart még
sose sikerült bevennem!

Székely humor (forrás: internet)

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl



10 EMLÉKEZÉS 2015. február 12. Bogárd és Vidéke

„Boldogan éltek, míg meg nem haltak.”

Egy hollandiai jó szomszédság emlékére
Anton és Annie a szomszédjaim voltak
majdnem tizenöt évig. Idõsebb házaspár,
limburgi dialektussal, úgyhogy az elsõ
években alig értettem õket.
Anton Maastrichtben nõtt fel egy sokgyer-
mekes munkáscsaládban. Mindenkinek
kijutott a feladatból, mert az ennivaló nem
az égbõl potyogott még Hollandiában sem.
Fõleg nem a harmincas években, közvetle-
nül a második világháború után.

Zeneszeretõ család lévén apuka egy helyi
egyesületben harmonikázott, Anton pedig
dobolt. A zenekar néha fellépett Eind-
hovenben is. Ilyenkor a tagokat szintén ze-
nekedvelõ családoknál helyezték el. Egy
szép napon Antont Annie-ékhoz kvárté-
lyozták be. Az ismeretségbõl szerelem lett,
és két év múlva össze is házasodtak. Gyere-
kük nem született.

Elõször Maastrichtban, a szülõknél laktak
11 évig. Ott elfogyott a munka, és átköltöz-
tek Eindhovenbe, abba a házsorba, ahol
aztán szomszédok lettünk. A Philips-gyár
a háború után bõvülni kezdett és munkás-
kezeket keresett. Antonnak azonnal biztos
állása lett. Annie háztartási alkalmazott-
ként a Philips-gyár vezetõinek családjainál
házvezetõként dolgozott. A gyár vezetõi-
nek egyik rétege a házsorunkkal majdnem
szemben álló, tetszetõs villákban élt. Oda
járt át Annie.

Micikét és Macikát tíz évvel ezelõtt, egy
szép, meleg augusztusi napon hoztam el a
macskamamától. Az erkélyajtó nyitva volt
nálam és Antonéknál is. Mire észbe kap-
tam, a két apró kalandvágyó már el is tûnt
az erkélyünket elválasztó mûanyag fal
alatt. Antonék nagyon csodálkoztak, hogy
egyszer csak két apró cica szimatol a laká-

sukban. Szerencsére állatszeretõ emberek
voltak, amibõl az következett, hogy a
macskáimnak dupla lakásuk lett.
A fõiskolán egyszer azt a feladatot kaptuk,
hogy írjuk meg egy idõs ember élettörté-
netét. Azóta tudok annyi mindent An-
tonról és Annie-ról, és lassan, de biztosan
kezdtünk belefolyni egymás életébe. Gon-
dokat és örömöket osztottunk meg, no
meg a macskákat.
Maci és Mici öt évi együttélés után úgy
összeveszett, hogy Macikát el kellett külö-
níteni. Antonék fogadták örökbe.
A harmadik szomszédunkból egy boszniai
házaspár férfi tagja nyaranta hónapokra
hazament. Ilyenkor a feleség Antonéknak
adta át a megmaradt finom ételeket. Õk
pedig titokban az erkélyen keresztül nyúj-
tották tovább nekem, mert nem szerették a
számukra idegen ételeket.
Amikor anyu néha meglátogatott, kéz-
zel-lábbal próbálták megérteni egymást.
Ha hirtelen vihar kerekedett és én éppen
dolgoztam, Anton átjött a kulccsal és be-
csukta az erkélyajtót, nehogy anyu megfáz-
zon. Anton gondozta Micikét, ha elutaz-
tam. Én pedig mindig találtam nekik vala-
hol olcsón szép virágcsokrokat vagy finom
gyümölcsöket.
Anton és Annie rengeteget kirándultak.
Fiatalabb éveikben a limburgi erdõkben,
késõbb nyaranta az osztrák Alpokban tú-
ráztak. Anton tavaly még naponta tett meg
biciklin hosszú kilométereket, ha fújt, ha
esett. Májusban még együtt cipeltük le a
másodikról a régi hûtõmet. Akkor Anton
már betöltötte a nyolcvanat.
Annie már négy éve csak szobabiciklizett,
mert egymás után következtek az operáci-
ók a térdein, a csípõin. Sosem panaszko-
dott, pedig biztosan fájt neki. Szorgalma-
san végezte a gyógytornász által elõírt gya-
korlatokat, és együtt kacarásztak Macika
bohóckodásain.
December 5-én este érkeztem vissza egy-
hónapos indiai utamról. Úgy váltam el
Antontól, hogy mire visszajövök, felerõsö-
dik és megkezdheti a kemoterápiát a szep-
temberben megállapított gégerákja keze-
lésére. Este nyolckor hátizsákosan elõször
hozzájuk csöngettem be, ahogy mindig is
szoktam. Egy riadt nõvérke jött le a lép-
csõn és halkan közölte, hogy Anton dél-
után meghalt. Ledobtam a hátizsákot és
szaladtam Annie-hoz. Megtörve ült a fo-
telban.
Attól kezdve naponta kétszer is átmentem
hozzá. Szüksége volt a segítségre – bár
nem kért szívesen –, mert õ is rákkal küsz-
ködött. Szégyellte, hogy már nem tudja
azokat a dolgokat egyedül megcsinálni,

amiket eddig mindig meg tudott. Az öreg-
ség tragédiája.
Mindent intéztem neki, amit csak tudtam:
bankügyek, orvos, házi gondozás, Macika,
takarítás, gyógyszerek ellenõrzése. Néha
még nevettünk is.
Annie-t szilveszter reggelén vették föl a
kórházba. Az alsó szomszéd hölggyel
rendszeresen látogattuk. Senki nem tudta,
meddig tart a harca.
Hollandiában a halálos beteg kérheti,
hogy otthon élje meg élete utolsó idejét.
Annie-t a mentõk hozták a házig és a tûzol-
tók emelték be az emeleti ablakon. Sok-
sok ember állt az utcán az eseményeket fi-
gyelve. Otthon 24 órás nõvéri szolgálat vál-
totta egymást négynaponta. Az állíthatós
ágyat és a lélegeztetõkészüléket azonnal
hozták.
Annie pár nap múlva jobban lett. Szemben
vele, a szekrény szélén Anton képe nézett
rá, amint karjában Macikával a messzesé-
get kémlelik. Néhány rokon és szomszéd
mindig jött hozzá látogatni. Egyik januári
éjszakai szolgálatom után megint hozzá si-
ettem. Annie dél körül költözött át An-
tonhoz a túlvilágra.
Macika már egy hete az emeleten él nálam,
egyelõre Micikétõl elkülönítve. Anton és
Annie lakását éppen most rámolja ki egy
használt holmikkal kereskedõ vállalat.
Szép, napos téli idõ van, csak a hûvös szél
borzolja a kertben az ágakat. Én is meg-
borzongok. Fázik a szívem.

Gulyás Ibolya

Lábjegyzet: Annie és Anton holmijából 27
zsáknyit csomagolt össze Ibolya és küldött
el a sárbogárdi gondozóintézetnek. Ha a
házaspár nem is, emlékük ily módon is él.
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35 éves a Sárszentmiklósi Nyugdíjasklub
2015. február 7-én ünnepelte megalakulá-
sának 35. évfordulóját a Sárszentmiklósi
Nyugdíjasklub.
Sipõcz József klubvezetõ köszöntötte a
megjelent vendégeket és a klub tagjait.
Megemlékeztek az eltávozott klubveze-
tõkrõl és tagokról – 1 perces néma felállás-
sal tisztelegtek emléküknek. A klubvezetõ
elmondta, hogy alapító tagjaik közül saj-
nos már csak két ember él: Veres Pálné és
Lang Mihály. Õk betegségük és idõs koruk
miatt nem látogatják a klubot.
Az ünnepségen jelen volt Sárbogárd pol-
gármestere, dr. Sükösd Tamás, Székesfe-
hérvárról az „Életet az Éveknek” megyei
klubszövetség elnöke, Rubina Sándor úr
és kedves felesége, valamint a klub állandó
gépkocsivezetõje, Sárközi Antal úr is.
Meghívott vendégeik voltak még: a Városi
nyugdíjasklub, a töbörzsöki nyugdíjasklub
és a Sárhatvanért Egyesület vidám tagjai.

A meghívottak emléklapokat, ajándéktár-
gyakat adtak át a klubnak köszöntéskép-
pen. A sárhatvaniak vidám, színvonalas
mûsorral szórakoztatták a jelenlévõket. A
miklósi klub tagjaitól szép verseket hall-
hattunk.
A klubvezetõ megköszönte a polgármes-
ternek az önkormányzati támogatást, mely
nélkül a tagdíjakból nehéz lett volna a sok
élménnyel teli évet lezárni 2014-ben. Re-
ményekkel és bizalommal indulnak a
2015-ös év sikeréért. Végezetül a klub tag-
jait dicsérte egymást megbecsülõ, együtt
érzõ, segítõ munkájukért.
A finom vacsorát a Patkó csárda készítette
és tálalta fel. A jó hangulatról Simon Ist-
ván és a zenekar két hölgytagja, az izga-
lomról pedig a tombola gondoskodott.
Egy szép emlékkel gyarapodott ismét a 35
éves emléktár Sárszentmiklóson.

Sné

Filmajánló

Szomorú vasárnap
Budapest, a 30-as évek vége. Szabó László vendéglõs szép szerelmével, Iloná-
val egy kitûnõ kis éttermet vezet. A teljességhez csak egy zongora és egy zongo-
rista hiányzik. Vesznek is egy zongorát és szerzõdtetnek egy halk szavú zongo-
ristát, Aradi Andrást, aki hamarosan beleszeret Ilonába. A nõ viszonozza a sze-
relmet és kialakul hármójuk különös kapcsolata.
Ilona születésnapján András egy dalt ajándékoz a nõnek, elsõ és egyetlen szer-
zeményét: a „Szomorú vasárnap”-ot. Az étteremben tartózkodik egy fiatal né-
met kereskedelmi utazó, Hans Eberhard Wieck, aki Szabó zseniális göngyölt hú-
sától és András csodálatos zenéjétõl elragadtatva szintén beleszeret Ilonába.
A nõ azonban visszauta-
sítja õt. Amikor Wieck
ittasan és boldogtalanul
a Dunába veti magát,
Szabó megmenti és el-
kíséri a Németországba
induló vonathoz.
Egyikük sem sejti, hogy
a „Szomorú vasárnap”
ezen a napon túl is
összeköti majd sorsu-
kat. Kitör a háború és
Hans Eberhard Wieck
SS-Brigadeführerként
tér vissza Budapestre
azzal a megbízatással,
hogy a „zsidó gazdasági
javakat vegye nyilván-
tartásba”. Barátként
megy az étterembe, és elõször megóvja a zsidó származású Szabót az interná-
lástól, de késõbb durván és kegyetlenül visszaél hatalmával. Lászlóék idillikus
háromszög-történetébõl kegyetlen, ádáz négyszög jön létre. Ilona kísérletei,
hogy Lászlót megmentse, egyre kétségbeesettebbek és reménytelenebbek,
ahogy a háború a vége felé közeledik.

1945. Szabó László és Aradi András halott, Ilona terhes, Wieck „nácitlanítva” új
életet kezd.

1998. Wieck 80. születésnapját ünnepli Budapesten, a Szabó étteremben. Az
ünnepségen a zongorista a „Szomorú vasárnap”-ot játssza. 50 évvel késõbb a
híres dal bosszút áll.

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

Tóth Kornélia
„A Sárbogárdi Községi (Reál) Gimnázium

története 1920–1928” címû könyvét
bemutató beszélgetésre.

Mindenkit szeretettel várunk

2015. február 20-án (pénteken)
17 órakor a könyvtárban (Hõsök tere 16.)!

Könyvajánló

Daniel Kehlmann: F
A világ fölmérése szerzõjének új regénye a középszerûségrõl és az
élethazugságokról.
„Mit jelent középszerûnek lenni?
Hogy lehet ezzel együtt élni?” Mi tör-
ténik, ha az ember nem találja meg a
valódi hivatását? Mivé lesz, ha nem
képes a sorsát megélni, mert az csu-
pán véletlenek láncolatából áll össze?
Ezeket a kellemetlen, de mindannyi-
unkat foglalkoztató kérdéseket teszi
fel Daniel Kehlmann rendkívül olvas-
mányos regényében a tõle megszo-
kott humorral és filozofikussággal.
Ám nem áll meg itt. Azt is bemutatja,
hogy miért és miként menekül a kö-
telességeibe a saját tehetsége kibon-
takoztatását elszalasztó ember. És
hogy hiába a családi minták, „saját erõbõl kell megtanulni mindent”. A
több nézõpontból elmesélt események hõse egy a családját faképnél
hagyó író, egy Isten létezését tagadó pap, egy festõ hagyatékának ra-
finált gondozója, valamint egy üldözési mániás vagyontanácsadó. Egy
apa és három fia, akiknek az életét a hazugságok és a látszatok uralják.

Kehlmann legújabb regénye 2013-ban látott napvilágot Németország-
ban.
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Valentin-napi receptek
Citromos birsalmakrémleves

Hozzávalók: 5 db közepes nagyságú birsalma, 2 db citrom (héja
és leve), 80 g cukor, vagy ennek megfelelõ édesítõ, 150 ml habtej-
szín, 2 dl fehér bor, darabos fahéj.
A birsalmát meghámozzuk és kimagozzuk, feldaraboljuk. Egy
teatojásba beleteszünk sok darabos fahéjat és az egyik citrom ala-
posan megmosott héjának kis darabkáit (egy éles késsel óvatosan
szeljük le a citrom sárga rétegét, pici darabokban, ügyelve arra,
hogy a lehetõ legkevesebb fehér rész kerüljön bele). A birskoc-
kákra ráöntjük a 2 db citrom kifacsart levét, az édesítõt, vagy a
cukrot, a fehér bort, a teatojást, és felöntjük annyi vízzel, ami elle-
pi. Fõzzük kb. 15-20 percig, míg meg nem puhul a gyümölcs. Ami-
kor a gyümölcs már puha, akkor botmixerrel összetörjük, majd
hozzáöntjük a tejszínt. Fahéjjal díszítve tálaljuk.

Ananászos–sonkás rizssaláta

40 dkg hosszúszemû rizs, 1-1 piros és zöld húsú paprika, 1 kis fej
fodros saláta, 2-3 szál újhagyma, 1 csokor petrezselyemzöld, 10
dkg sonka, 10 dkg ananászbefõtt, 15 dkg majonéz, 1,5 dl natúr
joghurt, 1 ek citromlé, 1 citrom, só, õrölt fehér bors.
A rizst enyhén sós vízben puhára fõzzük (ügyelve arra, hogy szét
ne fõjön). Leszûrjük, hideg vízzel leöblítjük, alaposan lerázzuk
róla a vizet és hagyjuk teljesen kihûlni. A paprikát megmossuk, ki-
csumázzuk és vékonyan felszeleteljük. A salátát leveleire szedjük,
megmossuk, konyharuhával szárazra lapogatjuk és falatnyi da-
rabkákra tépkedjük. Az újhagymát megtisztítjuk, majd egy kevés
zöldjével együtt rézsútosan felkarikázzuk. A petrezselymet leöb-
lítjük és néhány levélke kivételével finomra aprítjuk. A sonkát vé-
kony csíkokra szeljük, az ananászt leszûrjük, apróra vágjuk. A ma-
jonézt elkeverjük a joghurttal, ízlés szerint citromlével, sóval, fe-
hér borssal, végül a petrezselyemmel. A salátát lapos tál aljára
szórjuk. Az összes felaprózott hozzávalót lazán a rizshez keverjük
és a salátaágy tetejére halmozzuk. Bevonjuk a majonézmártással,
végül a vékony gerezdekre vágott citrommal és a félretett petre-
zselyemmel díszítve tálaljuk.

Csúsztatott málnás–kakaós palacsinta

Hozzávalók: 10 dkg vaj, 4 db tojás, 20 dkg finomliszt, 1 cs sütõpor,
1 csipet só, 2 cs vaníliás cukor, 1 ek cukrozatlan kakaópor, 3 dl tej,
20 dkg málna (fagyasztott is jó), 1 ek napraforgóolaj, 3 ek mál-
nalekvár, 5 dkg fehér csokoládé (olvasztva).
A vajat habosra keverjük, egyenként hozzáadjuk a tojások sárgá-
ját, a lisztet, a sütõport, a sót, a vaníliás cukrot és a kakaóport. Fo-
kozatosan felengedjük tejjel. A tojásfehérjét kemény habbá ver-
jük és a málnaszemekkel együtt lazán a palacsintatésztához ke-
verjük. A palacsinták egyik oldalát lassú tûzön megsütjük, majd
egy tálra csúsztatjuk a kisütött felével lefelé.
Vékonyan megkenjük a lekvárral, majd rácsúsztatjuk a következõ
kisült palacsintát.
Az utolsót megfordítva borítjuk a halomra. Ízlés szerint le lehet
önteni olvasztott fehér csokoládéval.

Málnás–krémsajtos brownie

Hozzávalók: 20 dkg étcsokoládé, 15 dkg vaj, 22 dkg cukor, 15 dkg
átszitált liszt, 3 tojás, 1 tk sütõpor, 1 marék málna, 2 púpozott ek
krémsajt, 1 cs vaníliás cukor.
A krémsajtot összekeverem a vaníliás cukorral. Gõz fölött megol-
vasztom a csokoládét és a vajat, majd hozzáadom a cukrot, a tojá-
sokat (egyesével), a lisztet és a sütõport. Utána óvatosan beleke-
verem a málnát, és sütõpapírral kibélelt formába öntöm. Végeze-
tül rákanalazom a sajtot és finoman belekeverem a brownie tész-
tájába. 180 fokra elõmelegített sütõben kb. 35 perc alatt megsül.

NAGYMAMA RECEPTJEI SMS AFRIKÁBÓL
Az üzenet tömör: „Hívj azonnal!” A hívószám meglepõen hosszú.
Mit lehet tenni? Tárcsázzunk! A kagylóból elmosódott hangok
sosem hallott, idegen nyelven.
– Halló! – kiáltozzuk be a távközlés titokzatos térségeit.
Érthetetlen motyogás a válasz. Hülyéskedik valaki? Nekem erre
se idõm, se kedvem, leteszem a telefont.
Kis idõ múlva újabb üzenet: „Utolsó figyelmeztetés: hívj!” Nincs
mese, ez magyar nyelvû szöveg. Makacs a fickó. Mintha némi fe-
nyegetés lappangana az üzenetben. Vagy tényleg valami nagy baj
van? Na, tárcsázzunk még egyszer!
Ugyanaz a nyammogás.
Ez valami telefontrükk? Gyorsan le a mobillal, a távbeszélés nem
fillérekbe kerül. És különben is… A mai világ olyan, hogy nem
szeretjük a különös dolgokat. Sosem lehet tudni, nincs-e e mögött
a fura kapcsolattartás mögött valami alattomos cselvetés.
Közel van a rendõrség, kérjünk segítséget!
A rendõrség segítõkész, meghallgatnak, elkérik a rejtelmes tele-
fonszámot. Egy szakértõnek tûnõ, ifjú hölgy beviszi a belsõ helyi-
ségekbe. Kis idõ múlva kijön. A telefonszám gambiai. Igen, gam-
biai.
Elõ a térképet! Hol van Gambia?
Hát kérem, egy kis ország Nyugat-Afrikában, Szenegál és Bissau-
Guinea között. Az atlaszomban akkora, hogy ki sem fért rá a neve.
Akkora, mint egy almakukac, az alakja is olyan. Az azonos nevû
folyó partjain fekszik, másfél milliónyi a lakossága.
Tehát valaki üzent nekünk Gambiából, de hosszas hallózás után
sem szólt egy szót sem. Rejtély rejtély hátán. Ki üzent, miért
üzent, miért nem szólt bele a mobilba?
Lehet egész regényt kitalálni. Nyugat-Afrikába szakadt ismerõs a
segítségemet kéri, mert megtámadta õt egy oroszlán? Ijesztõ,
hogy ott a világ távoli zugán is õrzi a telefonszámomat. De miért
nem szól? Egy bûnbanda kezébe került, akik nem engedik beszél-
ni? Talán zsarolás áll a háttérben? Döbbenetes filmek szólnak er-
rõl a témáról, amikor például egy foglyul ejtett kislány könyörög a
szüleinek, hogy fizessék ki a váltságdíjat. Jesszus, csak nem vala-
mely hozzátartozónk üzen? Elhurcolták Gambiába? Ugye, nem
véletlen, hogy tudja a telefonszámunkat.
Egy jelenlevõ, józan ember felveti, hogy az sms vélhetõleg egy te-
lefontársaság csele, hogy a külföldre (Gambiába!) irányuló hívá-
sok borsos költségei révén emelje a saját jövedelmét. Na, most az-
tán izgulhatunk, hogy mennyivel emelkedik a havi telefonszám-
lánk a könnyelmû tárcsázásaink következtében!
Mi mindennek van kitéve ma az ember, ugye? Valljuk be, hogy a
fenti eseménysor némileg felborzolta az idegrendszert. Vannak,
egyre többen vannak, akik nem törõdnek a másik ember lelki nyu-
galmával, és könnyedén tépdesik az idegzetét.
Nemde remek dolog a világháló? És remek dolog, hogy felveszem
a mobilt, és egy perc múlva cseveghetek akárkivel a világon (felté-
ve, ha van használható maroktelefon a közelében). Remek dolog,
remek dolog, de nem mindig.

L. A.

Heti idõjárás
A következõ napokban egy anticiklon határozza meg idõjárásunkat. Csütör-
töktõl szombatig éjjelente többfelé párássá, ködössé válhat a levegõ, mely-
hez a negatív hõmérsékletek miatt zúzmara is társulhat. Napközben a köd-
foltok nagy része megszûnik, több órás napsütésre is lehet számítani,
ugyanakkor lehetnek tartósan párás, ködös, rétegfelhõs tájak is. Utóbbi he-
lyeken fagypont körül marad a csúcshõmérséklet, míg másutt többnyire 2
és 7 fok közé melegszik a levegõ. Éjjelente az ország nagy részén fagyni fog.
A szél mindvégig délkeleti irányú lesz, de eleinte csak a Kisalföld térségé-
ben élénkülhet meg, vasárnap viszont már többfelé. Ekkor egy ciklon elõol-
dalán az eddigieknél is enyhébb, melegebb levegõ érkezhet hazánkba, né-
hol akár a 10 fokot is meghaladhatja a csúcshõmérséklet. Nyugaton és
északon bizonytalan mennyiségû csapadék lehet elsõsorban vasárnap.

www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 53.
Élet a Tinódy utcában

A ház igazából csak háromnegyed részben
van készen. A fölsõ szint szigeteletlen. A
stukatúrnádon csak egy vékony vakolatré-
teg van. A lépcsõház olyan, mint egy ké-
mény. Ha fúj a szél, csapkodja a huzat az aj-
tókat. A pincébe befolyik a víz. Egy hirtelen
nyári záportól félig megtelik. Az elsõ fel-
adatom ezért az, hogy a vízelvezetést meg-
csináljam. Simon Józsi segít. Markolóval
két óra alatt kiássa az árkot az utcáig. Le-
fektetem a csöveket, amelyek kivezetik a
kertbõl a vizet. Befalazom a garázst, és fel-
húzok egy melléképületet is. Ebben lesz-
nek a nyulak. Addig a szomszédos Tan-
ti-házban tartom õket. Az Boros Pistáé.
Lakatlan. Lebontják jövõre, és a helyére
újat épít oda a fia. Pistának van lovas foga-
ta, vele megyünk a tüzépre anyagért.
Az építésnél Balázs a segítségem. Építész-
nek tanul Fehérváron a Jákyban, ez a mun-
ka neki igen jó iskolán túli gyakorlat. Elké-
szül a gyerekek álma, az úszómedence is. A
nyári családi találkozón föl is avatjuk.
Szokatlan ilyen nagy házban lakni. A Lenin
utcában heten éltünk három szobában.
Már az is luxus volt a kultúrházi egyszobás-
hoz képest. Édesanyám panaszkodik. Neki
jó volt a kis lakás. Itt külön szobája van, és
abban egyedül érzi magát.
– Mert ti rögtön rohantok föl a „hegyre”! –
jegyzi meg méltatlankodva, amikor hazaér-
kezik a család, és ki-ki az emeleten lévõ
szobájába vonul el.
Encsi kapja az erkélyes szobát. Bár csak né-
hány hónapig lakik benne. Innen adjuk
férjhez. Munkatársam, Horváth Pista köti
be a fejét. Ezt a szobát Virág örökli meg tõ-
le. Aztán megszületik Ildikónál az elsõ
unokánk, Peti. A nagypapaság intézmé-
nyétõl kiver a víz. Hogy van az, hogy én
negyvenévesen nagypapa legyek? Ildikó vi-
szont nyomban a karomba teszi a síró kis
csecsemõt, amint megjönnek a kórházból.
Õk költöznek be férjével és a kicsivel né-
hány hónapra az egyik szobába, míg lakást,
állást nem kapnak.
Nincs még rendes kerítésünk, keresztül-
kasul járnak rajtunk mindenféle kóbor ál-
latok. Az udvari nagy rõzserakásban húzó-
dik meg egy kóbor kutya is. Egy ideig tûr-
jük, bár a mi kutyánk, Bodri és a szomszéd
KTSZ éjjeliõrének farkaskutyája állandó-
an ugatja.
Aztán jönnek, panaszkodnak a szomszé-
dok, hogy a nálunk tanyázó kóbor kutya ti-
zedeli a csirkéiket. Ez faluhelyen egy ku-
tyánál fõbenjáró bûn, pláne, ha még kóbor
is az eb. Ezért halállal kell a tettesnek lakol-
nia. Így történik, hogy Balázzsal kemény el-
határozásra jutunk, becserkésszük a garáz-
da állatot és elpusztítjuk. Megfigyeljük,
hogy mikor megy be a rejtekhelyére. A ki-
járatot egy gerendával lezárjuk, aztán föl a
rakás tetejére, vasvillával a kezünkben.
Látni az ágakon át, hol a kutya. Leszorít-
juk. Míg nyomom le a nyakánál, odakiáltok
Balázsnak:

– Vágd bele a vasvillát teljes erõvel!
Balázs tétovázik. Még nem gyilkolt. Azt
látja ugyan, hogyan csapom le hétvégén a
nyulat, hogy vágjuk a csirkét, de neki még
nem volt gyilkoló eszköz a kezében. Ez iga-
zi férfibeavatás.
Ifjú koromban nekem is volt kutyám. Szép,
fényes szõrû, fekete korcs. Nagyon szeret-
tem. Aztán rászokott a tyúkólra. Amikor
hallotta, hogy kotkodácsol a tyúk és éppen
csak leszállt a frissen tojt tojásról, már ott
termett a kutya és vitte a tojást. Nagyapám
megleste, látta, hogy mit csinál. Megtüzesí-
tett egy darab vasat és a küszöbre tette.
Amikor ment be a kutya a tojásért, rálépett
a tüzes vasra. Nyüszítve vonult a szénakazal
alá. Napokig elõ se jött. Aztán, hogy meg-
gyógyult a lába, folytatta a tojáslopást úgy,
mint elõtte.
– Na kutya, véged van! – mondja erre nagy-
apám.
Szól apámnak, hogy mi a helyzet. Õ meg er-
re kihozott a kamrából egy zsákot, meg a
kisbaltát, a kezembe adta és csak annyit
mondott:
– A te dolgod, fiam! A te kutyád, intézd el!
Mit tehettem? Megkeményítettem ma-
gam, zsákba tettem a kutyát, kivittem a ha-
tárba, és baltával addig ütöttem a fejét a
zsákon keresztül, amíg mozgott.
Hát, most így vagyunk ezzel a kóbor kutyá-
val is. Most én avatom be Balázst az ölés
mesterségébe.
– Balázs! – ripakodok rá. – Keményítsd
meg magad, és vágd bele a vasvillát teljes
erõvel!
Balázs összeszorítja a fogát és belevágja a
vasvillát a kutya horpaszába. Szerencsétlen
állat vonyít, rugdalózik, aztán elcsöndesül.
Nem nézünk egymásra, míg megássuk neki
a gödröt a kertben és eltemetjük.
Ebben az évben mintha megbolondult vol-
na az idõjárás. A Medárd negyvennapos
esõvel, viharos széllel köszönt be. A szél le-
dobálja a cserepeket. Nem gyõzzük vissza-
rakni, aztán ledrótozzuk. Átázik az északi
tûzfal. A sok esõnek köszönhetõen nagyon
jó lett a szamócatermés, és 5-6 kilósra nõ a
sárgadinnye is. A tél még bolondabb, mint
a nyár. Szilveszterkor még hétágra süt a
nap, szinte már a tavaszt ígéri, aztán január
12-én vad erõvel lecsap az északi szél, s
megállíthatatlanul havazik egész nap és
egész éjjel. Reggel kinézek az ablakon. Hó-
fehér minden. Az ajtó elé hatalmas hótor-
laszt sodort a szél. Nem tudunk kimenni a
házból. A terasz felé kerülök. Szerencsére
ott a hólapát, így hát nekiállok havat lapá-
tolni. Jön Balázs, Virág, Ani meg édes-
anyám is segíteni. Egyesült erõvel szabadít-
juk ki a bejárati ajtót a másfél méteres
hófalból. Farkasordító hideg van. Az utcán
egy lélek se jár. Mi legyen? Tanakodunk. A
gyerekeknek iskolába kell menni. Nekiál-
lok az utcának, hogy legalább egy gyalog-
utat kilapátoljak a sarokig. Ott már szembe

lapátol a szomszéd és a többiek is. Így kiju-
tunk a fõútig. Azon sincs forgalom. Azért
Balázst, Virágot föltarisznyázzuk és elin-
dítjuk õket az iskolába. Délben, mikor ha-
zaérnek, mesélik, hogy alig néhányan vol-
tak az osztályban. Dolgozatot írattak velük.
No, szép dolog. Dicséret helyett jól kitoltak
velük.
A polgári védelem riadóztat engem is, hogy
menjek be. A kultúrházat melegedõnek ki-
nyitjuk. Sokan rekedtek a városban. Az
M7-es végig beállt. A kelet-nyugati utak az
egész országban járhatatlanok. A több mé-
teres hóakadály miatt nem lehet kijutni a
környezõ falvakba. Az orosz katonák tan-
kokkal, a magyarok terepjáró teherautók-
kal segítenek, azzal viszik ki a kenyeret a
boltokba. Egy szülõ asszonyt a katonák
tankkal hoznak be Pusztaegresrõl. Innen
már viszi tovább a mentõ, mert a 63-as utat
fölszabadította a KPM.
Még délben is mínusz 13 fok van. A gazdák
elõveszik a lovas szánkókat. Ezzel szinte
mindenhová el lehet jutni. Különös hangu-
lata van annak, ahogy csengõvel a lovak
nyakában végigtrappol egy-egy lovas szán-
kó a Tinódy utcán a mély, havas csendben.
Elõvesszük mi is a gyerekek szánkóját. Jön
egy lovas szán. Mögötte már öt-hat gyerek-
csapat kötötte oda magát. Odakötjük a mi
szánkónkat is. Nagy sikongatással ijedez-
nek egy-egy kanyarnál, ahol megfarol a
szán.
A szél megállás nélkül hordja a havat egész
nap. Estére mínusz 25 fokig süllyed a hõ-
mérõ higanyszála. Egész éjjel ég a kazán-
ban a tûz, még sincs meleg. Az ablakokban
és a kinti fákon mesés hópárnák ülnek. Iga-
zi mesetél van!
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Bogárd és Vidéke teremlabdarúgó-bajnokság
XIII. forduló

Sárkeresztúr Kike–Extrém 2:7 (0:2)
Vezette: Farkas J.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kiss, Hajdinger,
Szauervein, Jancski.
Csere: Szakács, Horváth.
Extrém: Horváth D. – Huszár, Dévényi,
Emperger, Flõgl.
Csere: –
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Szauervein, Hajdinger ill. Hu-
szár 4, Flõgl, Emperger 2.

Twister Galaxy–Sárszentmiklós Öfi
2:2 (2:0)

Vezette: Farkas J.
Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Szabó,
Simon, Kaló.
Csere: Barabás, Killer, Szántó, Palásti.
Sárszentmiklós Öfi: Sipõcz – Tóth, Palo-
tás, Örkényi, Deák.
Csere: Baki, Dombi Z.
1. perc: Deák nem találta el a kaput. 3.
perc: Deák a kapufát találta el. Simon lö-
vés helyett az átadást választotta. (Ez volt a
nehezebb!) 4. perc: Simon lövése gyengére
sikeredett, nem okozott gondot Bognár-
nak. 5. perc: Balogh kapott jó átadást, gól-
lal büntetett, 1:0. 5. perc: Deák átadásáról,
Örkényi maradt le, majd egy nagy Örkényi
lövés, mely Bognár kezérõl szögletre
ment. 6. perc: Barabás próbálkozott lövés-
sel, de célt tévesztett. 7. perc: Szabó lövése
megpattant a védõn, a meglepett Sipõcz
mellett a jobb felsõ sarokban kötött ki, 2:0.
10. perc: Barabás átadását Balogh kapu fö-
lé emelte. Nagy helyzet volt! 11. perc: Baki
perdítését Bognár csípte el. 14. perc: Deák
rosszul vette le a labdát, végül elõtte ma-
radt, átadásáról Örkényi megint lemaradt.

16. perc: szabadrúgáshoz jutott az Öfi, de
kecsegtetõ helyzetben nem tudott élni a le-
hetõséggel. 21. perc: Kaló lövését Sipõcz
szögletre védte. 23. perc: Balogh nagy
helyzetet hagyott ki! 24. perc: Balogh a ka-
pu mellé fejelt. 25. perc: Dombi váratlanul
szépített, 2:1. 26. perc: támadásban maradt
az Öfi. Tóth fejelt kapu mellé. Ez is helyzet
volt! 27. perc: Tóth lõtt hatalmas kapufát.
27. perc: Simon kapu mellé durrantott. 28.
perc: Tóth kapott jó átadást, kapásból
egyenlített, 2:2. 29. perc: Deák, majd
Örkényi lõtt kapu mellé. 36. perc: Deák
lövését Bognár védte. 37. perc: Simon mit
hagyott ki! 38. perc: Szabó szorongatott
helyzetben kapu fölé lõtt.
Ezen a mérkõzésen sok helyzet maradt ki-
használatlanul. Az elsõ játékrészben el-
dönthette volna a három pont sorsát a
Twister!
Góllövõk: Balogh, Szabó ill. Dombi, Tóth.

Spuri–Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza 1:8 (0:3)

Vezette: Farkas J.
Spuri: Kiszl – Bereczki, Imre, Böröndi,
Huszár.
Csere: Banda, Bozsoki, Zámbó.
Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza: Farkas
– Magyar, Mihalkó, Bor II., Bor I.
Csere: László, Rehák.
1. perc: Bor II. lõtt kapu mellé. 3. perc: Bor
II. lövését Kiszl szögletre hárította. 5. perc:
Imre lövését Farkas hárította szögletre. 6.
perc: Mihalkó lövése kerülte el a kaput. 7.
perc: Bor I. lövését Kiszl szögletre tisztáz-
ta. 8. perc: addig-addig tologatták a labdát
a Spuri kapuja elõtt, míg Magyar megunta
az adogatást, kilõtte az alsó sarkot, 0:1. 9.
perc: a legurított szögletet Magyar lõtte
be, 0:2. 10. perc: Rehák lövése akadt el
Kiszlben. 12. perc: László lövése kapu fölé

szállt. 14. perc: Bor II. kapu mellé lõtt. 15.
perc: Imre lövése kerülte el a kaput. A ki-
dobott labdával Bor II. iramodott meg, a
kapust elfektette, de az üresen tátongó ka-
pu mellé lõtt! 16. perc: László kapásból
alig lõtt kapu fölé. 17. perc: Böröndi lövé-
sét Farkas kispárgázta. 18. perc: Bor II. ta-
lálatával 0:3. 19. perc: Rehák lövésénél
Kiszl jól zárta a szöget. 21. perc: Bor II.
nagy helyzetet hagyott ki. 22. perc: Bor I.
átadását Bor II. nagy erõvel a jobb felsõbe
vágta, 0:4. 25. perc: Bor II. visszaadta a gól-
helyzetet Bor I-nek, aki a kapu közepébe
gurított, 0:5. A kezdés után László lõtt
mellé. 26. perc: Bor I. szintén kapu mellé
lõtt. 28. perc: elaludtak egy pillanatra a
Cosa játékosai, Böröndi kihasználta a fel-
kínált lehetõséget, 1:5. 32. perc: szögletdo-
bás után Magyar eredményes, 1:6. 33. perc:
Bor I. góljával, 1:7. 37. perc: Bor I. az üre-
sen maradt kapuba gurított, 1:8. 38. perc:
László lövésébe Kiszl belekapott, a labda
szögletre hullt. 39. perc: Zámbó lövésébe
Banda beletette a lábát, Farkas azonban a
helyén volt.
Félgõzzel játszva is magabiztosan nyert a
Cosa Nostra csapata. Gyõzelmükhöz egy
pillanatnyi kétség sem fért!
Góllövõk: Böröndi, illetve Magyar 3, Bor
II. 2, Bor I. 3.

Tabella
1. Cosa Nostra Pizzéria,

Ászok Ásza 13 11 1 1 80:21 34
2. Extrém 13 9 2 2 61:30 29
3. Sárkeresztúr Kike 13 7 - 6 38:29 21
4. Sárszentmiklós Öfi 13 6 1 6 35:42 19
5. Spuri 13 2 - 11 25:74 6
6. Twister Galaxy 13 1 2 10 33:69 5

Góllövõlista

1. Bor I. József Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza 24 gól.

Gróf Ferenc

Kosárlabda – Fejér megyei bajnokság alapszakasz
Fehérvár KC–Sárbogárd KC

80:69 (22:18; 22:25; 18:16; 18:10)

Dobóink: Németh P. 18/3p, Tóth K. 19p,
Németh K. 3/3p, Molnár T. 12/9p, Botka I.
9p, Drab A. 8p.
Vezette: Béndek G., Rácz I.
Változatos, egyben színvonalas, hajtós
mérkõzésen 3 perc kivételével teljesen
partiban voltunk a listavezetõvel. Nélkü-
löznünk kellett néhány játékosunkat, de
ilyen összeszedett játékkal emelt fõvel le-
het kikapni.

ÚJ EDZÕ

2015. február 10-én megtartotta a felnõtt-
csapatunk elsõ edzését. Béndek Gábor
személyében találtuk meg azt a szakem-
bert, aki képes lehet csapatunkat összefog-
ni és irányítani a mérkõzéseken. Õt az
alábbi sorokban mutatjuk be.

Béndek Gábor 1962. május 20-án született
Székesfehérváron. 1972-ben kezdett ko-
sárlabdázni a Székesfehérvári Sportiskolá-
ban. Nevelõ edzõje Fazekas Ervin volt.
1976-ban került a Videoton ifi csapatába,
ahol Hegedûs György egyengette pályafu-
tását. 1978-ban mutatkozott be a Videoton
felnõttcsapatában, a Felszabadulási Ku-
pán. 1980-ban játszotta elsõ NB I-es mecs-
csét. 1978–1989-ig a Videoton játékosa

volt. 1989–1991-ig az Alba Regia Építõk
játékosa.
Edzõi pályafutása:
1987–1989 Videoton ifjúsági csapat;
1988 országos döntõ II. helyezés;
1991–1993 Alba Regia Építõk felnõtt-
csapat, másodedzõ;
1993-ban Gellér Sándor vezetésével a csa-
pat feljutott az NB I. A csoportjába;
1994–1996 a Forma Duran NB II. kosár-
csapat edzõje;
1997–1999 a Várpalota KC NB II. kosár-
csapat edzõje volt (egy mérkõzésen mú-
lott, hogy nem játszhatott a csapat az NB
I-be való feljutásért);
2002–2004 a Fejér Kosársuli leánycsapat
edzõje;
2003 országos döntõ 8. hely.
Hajrá, Sárbogárd KC!

B. I.
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Boros disznóvágás
Hagyománnyá vált már, hogy a Sárbogárd–Sárszentmiklósi Bor-
barátok farsang idején disznót vágnak. Az idén is, mint tavaly,
Bognáréknál került sor a nagy eseményre. Az elõzõ nap megvásá-
rolt disznót szombat reggel szúrták le. Az eredeti szándék az volt,
hogy hagyományos fatüzelésû pörkölõvel pörkölik a malacot, vé-
gül mégis a kényelmesebb gázpörkölõvel dolgoztak. A fatüzelésû
pörkölõ pedig ott maradt ünnepélyesen kiállítva a járdán.

A kör hölgy tagjai forralt borral, pálinkával, pogácsával kínálták a
„henteslegényeket” és a fõböllért, Bognár Józsit.
Józsi hagyományosan orjára bontotta a disznót. A belsõség az üst-
ben forró abalébe került. A májból frissen sültet kínáltak tízórai-
ra, majd elkészült a pecsenye is. A hús javából a borbarátok követ-
kezõ szombati farsangi báljára lesz vacsora, a többibõl készül
kolbász, hurka és lesz füstölni való is elég.

Hargitai Lajos

KÉRDEZTÉK
A most fölavatott Kenessey-emlékmûvel
kapcsolatban voltak, akikben az a kérdés
fogalmazódott meg, hogy miért egy tö-
megsír közepére állították az emlékmûvet.
Dr. Sükösd Tamás érdeklõdésünkre el-
mondta: mai legjobb ismereteik szerint az
a parcella nem sír, nagy valószínûséggel ott
nincsenek csontok a föld alatt. A helyszínt
a szobrászmûvész választotta ki. Hozzátet-
te: Kenessey Gyula is a háború áldozata
volt.

Hargitai–Kiss Virág

IV. KOSSUTH ZSUZSANNA-
SZÛRÕNAP

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Sárbogárdi Rendelõintézete a szak-
rendeléseken történõ betegellátás mellett igen fontos feladatának tartja a preventív, egész-
ségnevelõ tevékenységet is, melynek egyre fontosabb szerepet kell betöltenie napjainkban.

Sárbogárdon, az Ady Endre út 79–83. szám alatti
rendelõintézetbe várunk minden érdeklõdõt

2015. február 23-án, hétfõn, 8.00–14.00 óráig
INGYENES SZÛRÕVIZSGÁLATRA.

Számítógépes látásellenõrzésre, számítógé-
pes talpvizsgálatra, bõrgyógyászati, szájüre-
gi elváltozások szûrésére, hallásvizsgálatra,
légzésfunkciós vizsgálatra, mozgásszervi
szûrésre nyílik lehetõség, valamint intimtor-
na, gerinctorna lesz az óránként meghirde-
tett idõpontokban. Ezen kívül urológiai szû-
résre várjuk a 45 év feletti férfiakat.
Érsebészeti szûrésre, csontritkulás-ellenõr-
zésre elõzetesen a kartonozóban személye-
sen, vagy telefonon a 06 (25) 460 163-as te-
lefonszámon lehet jelentkezni.
Vércukor-, koleszterinszint-ellenõrzéssel,
vérnyomásméréssel, testtömegindex-
méréssel, kockázatfelmérõ tesztekkel,
egészségnevelési tanácsokkal várjuk a ked-
ves pácienseket.
Az intézmény nevében kérünk minden ér-
deklõdõt, hogy a lehetõséget kihasználva
minél többen tiszteljék meg rendezvényün-
ket, és tegyenek egy lépést egészségük
megõrzésére, illetve a korai megelõzésre!
Szeretettel várjuk Önöket!

Dr. Rácz Lajos intézetvezetõ fõorvos,
Nyikos Tiborné vezetõ asszisztens

Földszint:
– vérnyomás-ellenõrzés (folyosó)
– érsebészeti szûrés – dr. Mikola József
– urológiai szûrés – dr. Rácz Lajos
– számítógépes talpvizsgálat –

Fodor és Társa Ker. Bt.
– testtömegindex (folyosó)
– hallásellenõrzés – szûrõbusz
I. emelet:
– vércukormérés, koleszterinszint-ellenõrzés

(folyosó)
– csontritkulás-ellenõrzés – dr. Miklovicz Imo-
la
– bõrgyógyászati elváltozások szûrése –

dr. Jaskó Sándor
– torna – Mosberger-Tóth Georgina
– szájüregi elvált. szûrés – dr. Csulak Fruzsina
– kockázatfelmérõ tesztek, táplálkozási

tanácsadás – dr. Pásztor László, Megyei
Népegészségügy

– emlõönvizsgálat oktatása – Megyei
Népegészségügy

II. emelet:
– légzésfunkciós vizsgálat – dr. Lévai Katalin
– mozgásszervi szûrés – dr. Baros Péter
– számítógépes látásellenõrzés – Nagy Tibor

Kérjük, hogy adója
1 %-ával támogassa

a Bogárd-Dal Egyesületet.

Adószám: 18497575-1-07



16 TV-RÁDIÓMÛSOR 2015. február 12. Bogárd és Vidéke

Február 14., SZOMBAT
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Történetek a
nagyvilágból 6.55 Család-barát Hétvége 9.05 Az ember bolygója 10.00 Kapásjelzõ
10.30 Két duci hölgy 11.10 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89
12.50 Bazi rossz Valentin-nap 14.25 Van ott valaki? 16.05 Szeretettel Hollywoodból
16.35 Ég, föld, férfi, nõ 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.25 A Dal 22.30 Végzetes vonzerõ 0.35 Valentin napi randevú
2.00 A Csendes-óceán
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.55 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.15
Teleshop 11.10 Kalandor 11.35 A’la CAR 12.05 TRENDmánia 12.35 Havazin 13.10
Street Kitchen 13.40 Családom és egyéb emberfajták 14.15 Dr. Csont 16.15 A
sztárkivetett 18.00 Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.20 Valentin-nap 21.40 Az igazság
nyomában 23.35 Az idegen 1.35 Viharok háborúja 3.05 Gálvölgyi-show 4.00 Tuti
gimi 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.20 Egészség Klinika 9.45 Asztro-világ
10.40 Babavilág 11.05 I. Q. – A szerelem relatív 13.00 Villám Spencer, a karibi õran-
gyal 14.00 Walker, a texasi kopó 16.00 A keresztapus 18.00 Tények 19.00 Hanta
boy 20.45 Szülõi felügyelet nélkül 22.50 Szerelem a Fehér Házban 1.05 Sportos
1.15 Doktor D 2.05 Pan Am 2.55 A férjem védelmében 3.45 22-es körzet – A bûn ut-
cái 4.30 Hazugságok gyûrûjében 5.30 Bazi nagy görög élet
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 21.50 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Február 15., 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 Katolikus krónika 9.30 Engedjétek hozzám
9.40 Útmutató 10.05 Tanúságtevõk 10.05 Kérdések a Bibliában 10.45 Református
magazin 11.15 Baptista ifjúsági mûsor 11.15 Kel József-portré 11.40 Evangélikus
templomok 12.00 Hírek 12.10 A világörökség kincsei 12.30 TS – Sport7 13.25 Ölté-
sek közt az idõ 15.00 A levendula illata 16.45 Büszkeség és balítélet 17.45 A have-
rom nõje 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.25 Ghost 22.30 A Lényeg 23.10 Red
Bull Air Race 0.40 Eltávozók 2.50 A Csendes-óceán
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.45 Egészségkalauz 10.15 Teleshop
11.10 A Muzsika TV bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek! 11.40
4ütem 12.10 XXI. század – A legendák velünk élnek 12.40 Házon kívül 13.10 Tuti
gimi 14.10 Dr. Csont 16.20 Rendõrakadémia 7. 18.00 Híradó 18.50 A gondozó
21.00 Eredet 23.50 Portré 0.25 Szavak és érzések 2.25 Én és én meg a tehén 4.00
Reflektor 4.20 Barátok közt 4.50 Dr. Tóth
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.25 ÁllatoZoo 9.50 Több mint testÕr
10.15 Asztro-világ 11.20 Stílusvadász 11.45 Stahl konyhája 12.15 Monk – Flúgos
nyomozó 13.15 Villám Spencer, a karibi õrangyal 14.15 Walker, a texasi kopó
16.15 Hanta boy 18.00 Tények 18.55 Rising Star 21.50 Agyõ, nagy Õ! 0.15 Propa-
ganda 1.20 Airport’79 - Concorde 3.10 Sportos 3.20 Sue Thomas – FBI 4.10 Békét-
len békítõ 5.05 Csapdába csalva 5.30 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 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00
Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasá-
gi magazin 13.30 Alma és fája 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hang-
album 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 Regé-
nyes történelem 19.05 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 Rádió-
színház 21.50 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek
23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Február 16., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 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 Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 14.00 Magyarlakta –
vidékek krónikája 14.50 Csataterek 15.05 Zorro 15.55 Charlie, majom a családban
16.40 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 23.20 Aranymetszés 0.10 Lola 0.50 Család-barát
2.25 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 12.50 Fókusz Plusz 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor
14.00 Fókusz 14.30 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 21.15 Dr. Csont
22.15 Híradó 22.45 Döglött akták 23.45 Magyarul Balóval 0.15 Piszkos csapat 1.20
Reflektor 1.30 Furcsa páros 2.15 Teresa 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 13.55 Magán-
nyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.35
Fiorella 18.00 Tények 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Halálos
iramban 23.35 Az elnök árnyékában 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.50

Astro-világ 2.50 Elit egység 3.35 Sue Thomas – FBI 5.05 Csapdába csalva 5.30
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 13.30 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 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

Február 17., KEDD
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
12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.25 Csataterek 13.40 A rejtélyes XX.
század 14.10 Gasztroangyal 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 Grand Hotel 21.20 Zûrös szívügyek 22.10 Az Este 22.45 Hír-
adó 22.55 Sporthírek 23.05 Ezüst-patak 23.10 Közösen a jövõért 0.05 Lola 0.50
Család-barát 2.20 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 12.50 Havazin 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor 14.00
Fókusz 14.30 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 21.15 Castle 22.10
Híradó 22.40 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.10 Magyarul Balóval 23.45
A fõnök 0.50 Reflektor 1.05 A Grace klinika 1.55 EgészségKalauz 2.20 A Muzsika TV
bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.50 Teresa 3.30 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 13.55 Magán-
nyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.30
Fiorella 18.00 Tények 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Mission:
Impossible 2. 0.00 King & Maxwell 1.00 Tények 1.45 Sportos 1.55 Astro-világ 2.55
Aktív 3.15 Príma primavéra 5.05 Csapdába csalva 5.30 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 13.27 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 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Február 18., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Örkény lovas tábor 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 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+ 16.55 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó
20.10 Sporthírek 20.30 Cédrusliget 21.20 Szabadság tér ’89 22.05 Az Este 22.40
Híradó 22.50 Sporthírek 22.05 Summa 23.30 Élet az amisokkal 0.20 Lola 1.05
Család-barát
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 12.50 Portré 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor 14.00
Fókusz 14.30 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 21.15 Szulejmán
22.25 Híradó 22.55 Házon kívül 23.25 Magyarul Balóval 0.00 Reflektor 0.15 Apák
napja 2.15 Teresa 3.30 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 13.55 Magán-
nyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.30
Fiorella 18.00 Tények 19.25 Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15
Hal a tortán 21.30 Cool túra 2.: A sörpingpong 23.25 Lángoló Chicago 0.25 Tények
1.10 Aktív 1.30 Sportos 1.40 Astro-világ 2.40 Doktor House 4.45 Aktív 5.05
Csapdába csalva 5.30 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 13.26 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 21.54
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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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.

Február 13., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Hit Gyülekezete – Keresz-
tes Zoltán igehirdetése (~153p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Tes-
tületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle

Február 14., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Cecei
ovisbál (ism. 96p), II. Hagyományõrzõ bál Sárbogárdon (30p), Meditá-
ciós elõadás (56p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Február 15., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 14.00 Cecei
ovisbál (ism. 96p), II. Hagyományõrzõ bál Sárbogárdon (30p), Meditá-
ciós elõadás (56p) 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó

Február 16., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Tûzoltók kinevezése Sárbogárdon (12p), Dr. Kenessey Gyula
emlékmûvének avatása (61p), Irénke néni 90 éve (41p), Disznóvágás a
borbarátokkal (20p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Február 17., 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

Február 18., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Tûzoltók kinevezése Sárbogár-
don (12p), Dr. Kenessey Gyula emlékmûvének avatása (61p), Irénke
néni 90 éve (41p), Disznóvágás a borbarátokkal (20p) 13.00 Heti hír-
adó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Február 19., 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

Február 19., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Örkény lovas tábor 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Rondó 13.25 Átjáró 14.00 Cédrusliget 14.50 Zorro 15.40 Charlie, majom a
családban 16.25 Híradó+ 16.40 Lola 17.30 Szerencse Híradó 17.40 Híradó 17.50
Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 A csodacsapat
22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 Barangolások öt kontinensen
23.35 Történetek a nagyvilágból 0.05 Lola 0.50 Család-barát
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 12.50 Trendmánia 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor
14.00 Fókusz 14.30 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 21.15 CSI: Mia-
mi helyszínelõk 22.15 Híradó 22.45 CSI: A helyszínelõk 23.50 Magyarul Balóval
0.20 Odaát 1.20 Reflektor 1.35 Titkok otthona 2.20 A’la CAR 2.45 Teresa 3.30 Gál-
völgyi-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 13.55 Magán-
nyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.30
Fiorella 18.00 Tények 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 NCIS 22.30
Hawaii Five-0 23.30 Az indíték 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.35 Sportos 1.45
Astro-világ 2.45 A kalandor 4.15 Sue Thomas - FBI 5.05 Csapdába csalva 5.30 Csa-
ládi 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 13.26 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 Hí-
rek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 20., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Örkény lovas tábor 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Életkerék 13.00 Esély 13.35 Két duci hölgy 14.10 Az ember bolygója 15.05
Zorro 15.50 Charlie, majom a családban 16.40 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 Made in Hollywood
0.35 Lola 1.20 Család-barát
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 12.50 Kalandor 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor
14.00 Fókusz 14.30 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 21.15 Fertõzés
22.55 Híradó 23.30 Magyarul Balóval 0.00 Kemény motorosok 1.05 Reflektor 1.20
Havazin 2.00 Kalandor 2.20 4ütem 2.45 Teresa 3.25 Gálvölgyi-show 4.00 Glee –
Sztárok leszünk! 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 12.50 Családi titkok 13.55 Magán-
nyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.30
Fiorella 18.00 Tények 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Frizbi Hajdú
Péterrel 22.30 Közellenségek 1.15 Tények 2.00 Sportos 2.10 Astro-világ 3.10
Combat Hospital – A frontkórház 3.40 Sue Thomas – FBI 5.10 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 13.20 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közel-
rõl 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 sza-
vak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kultu-
rális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rá-
diószínház 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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Redõnyös 06 (30) 966 8446
Sárszentágotán eladó összkomfortos, 3 szobás, gázkonvektoros, hosszú csa-
ládi ház, 300 négyszögöl telken. 06 (25) 476 051
Tollpaplan-készítés. Sárszentágota, Széchenyi út 5/b. Pákolicz Árpádné 06
(25) 476 051
Sárbogárd központjában négylakásos társasházban felújított lakás eladó. 06
(20 405 7366
Autószerelõket keresünk székesfehérvári munkára. 06 (20) 220 6505
500 db kisbálás lucerna eladó 700 Ft/db. 06 (70) 457 5326 (6005868)

Vörös tojótyúk február végéig rendelhetõ 550 Ft/db. 06 (70) 398 1519 (6005777)

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

AUTÓBUSZVEZETÕKET KERESÜNK
hosszú távú FEJÉR MEGYEI MUNKÁRA!

Kiemelten Sárbogárd környékérõl
(Sárbogárd, Szabadhídvég, Sáregres, Ozora,

Káloz, Lajoskomárom, Alsószentiván).
Jelentkezés önéletrajzzal: jevrem@hr-group.hu

ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS 06 20 367 2785

SIMONTORNYA, Derékhegyen, kordonos mûvelésû
SZÕLÕTERÜLET borospincével és téliesített,

40 m2-es FAHÁZZAL, magánszemélytõl ELADÓ.
Irányár: 1.300.000 Ft. A telek teljes mérete 3110 m2,
ebbõl a szõlõterület kb. 2600 m2. Víz és villany van.

Érdeklõdni lehet a 06 30 398 2623-as telefonszámon.

VETÕMAG AKCIÓ!
10 % KEDVEZMÉNY VETÕMAGOKRA,

kivéve profi vetõmagok február 16-28-ig.
Gazdabolt és Kertcentrum, Sárbogárd, Ady E. út 224.

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

A Sárbogárdi Kosárlabda Club
Egyesület pályázatot hirdet

utánpótlás-kosárlabdaedzõi
feladatkör betöltésére.

Jelentkezését várjuk mindazoknak, akik
– elhivatottak a kosárlabda sportág iránt,

– rendelkeznek korábbi edzõi, vagy játékosmúlttal,

– ha van szakirányú végzettség, az elõny, de abban az esetben is várunk je-
lentkezést, ha valaki most végezné el a képzést (szülõk is jelentkezhetnek,
az edzõi képesítés megszerzéséhez támogatást biztosítunk).

Edzõi díjazás ezek alapján megállapodás szerint.

Jelentkezni önéletrajzzal:

Botka István, 06 (30) 203 6010, botka.istvan@gmail.com

Tóth Krisztián, 06 (70) 328 4359, tothkrisztian22@gmail.com

Sárbogárd KC
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2015. február 13-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 átru-
házott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról.
3. Sportegyesületek beszámolója 2014. évi mû-
ködésükrõl, személyi és tárgyi feltételeikrõl, az
önkormányzat által biztosított támogatás fel-
használásáról.
4. Tájékoztató a sportlétesítmény használatá-
ról, fenntartási költségeirõl.
5. Az önkormányzat saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fize-
tési kötelezettségeinek a költségvetési évet kö-
vetõ három évre várható összegének meghatá-
rozása.
6. Sárbogárd Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetési rendeletének elfogadása.
7. Döntés a vízi közmûvek üzemeltetéséért fize-
tett 2014. évi bérleti díj elszámolásáról.
8. Döntés a 2015. évi víziközmû-bérleti díj terhé-
re megvalósuló felújításokról.
9. Döntés a távhõszolgáltatással kapcsolatos
2015. évi bérleti díj felhasználásáról.
10. A Pusztaegres 0230/1 hrsz-ú országos közút
– 0236 hrsz-ú csatorna – 0246 hrsz-ú töltés –
0265 hrsz-ú csatorna által határolt terület sza-
bályozási tervének módosítása során érkezett
vélemények, észrevételek elfogadása.
11. Közbeszerzési szabályzat módosítása.
12. A Sárbogárdi Zengõ Óvodába történõ jelent-
kezés módjának és a 2015/2016-os nevelési év
beiratkozási idõszakának meghatározása.
13. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda éves nyitva tar-
tási rendjének megállapítása.
14. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2015. február 13-án (pénteken)
8.30 órakor közmeghallgatást tart.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme,

Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Beszámoló a 2014-es évrõl. Tájékoztató a
2015. évi költségvetésrõl és feladatokról.
Elõadó: polgármester.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tisztelettel meghív minden gazdálkodót a

TÁJÉKOZTATÁS A ZÖLDÍTÉSSEL
KAPCSOLATOS TEENDÕKRÕL

tárgyában tartott csoportos tájékoztatásra.

A tanácsadás helye: mûvelõdési ház,
Sárbogárd, Hõsök tere 3.

A tanácsadás ideje: 2015. február 23., 14–16 óra.

Megtisztelõ jelenlétére számítunk!

FÖLDHIVATALOK:
NEM LESZ ÜGYFÉLFOGADÁS

Fejér megye területén a járási földhivatalokban, 2015. február 12-étõl február 16-áig technikai, in-
formatikai okok miatt nem lesz ügyfélfogadás. Február 12-én és 13-án a TAKARNET programon ke-
resztül sem érhetõk el majd a földhivatalok. Ez azt jelenti, hogy a kormányablakokban sem lehet az érin-
tett földhivatalokból tulajdoni lapot kiadni.
A TAKARNET-es elérhetõség várhatóan 2015. február 16-án, nap közben válik újra biztosítottá.
Az érintett földhivatalok: Bicskei Járási Hivatal Járási Földhivatala, Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási
Földhivatala, Móri Járási Hivatal Járási Földhivatala, Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Földhivatala,
Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Földhivatala.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Gyermekjóléti Szakmaközi
Konferencia Sárbogárdon

2015. február 4-én került megrendezésre a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Köz-
pontban a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálatának Szakmaközi Konferenciája, amelynek témái voltak: az életkorhoz kötött
személyiségfejlõdési sajátosságok, problémák, ezek okai, tünetei napjainkban és azok
kezelése, valamint az ezzel kapcsolatos gyermekvédelmi feladatok az alapellátás és a
szakellátás tekintetében.
Sárbogárdról és a környezõ településekrõl érkezõ szakemberek, pedagógusok, óvodape-
dagógusok, védõnõk, szociális szakemberek aktív eszmecsere keretén belül vitatták meg
a fenti kérdéseket. Mindenki a saját tapasztalatait, dilemmáit vázolta fel.
A szervezõk köszönetüket fejezik ki a József Attila Mûvelõdési Központnak, hogy bizto-
sította a rendezvény helyszínét, a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ vezetõjének,
Deák Beátának az együttmûködését, hogy az intézményük felvállalta az ismertetett té-
mákban a konferencia levezetését, valamint a Domján pékségnek a büféhez való hozzá-
járulást.

Szervezõk
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