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Házi áldás
„Hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen.” – Naponta olvasom a falamon függõ házi áldást, s elmerengek sorainak mély igazságán. Mert mindez az elkötelezõdésrõl
szól kapcsolatainkban, jó ügyek, értékek mellett.

Hagyományõrzõ
est

A hit az alap. Nem feltétlenül vallásos hitrõl beszélek. Arról a bensõ indíttatásról,
ami vezérel bennünket saját, szabad akaratunkból (de nem önzésbõl!) hozott
döntéseinkben, amikor valaki mellé szegõdve megfogjuk a kezét, illetve egy közös
célhoz csatlakozunk és együtt haladunk. Ezekben a kapcsolódásokban (jobb esetben) nem a külsõ elvárások kötnek, hanem a magunkkal szemben támasztottak,
és a kötelék anyaga a feltétel nélküli szeretet. Mindenki egyedi, saját igényekkel,
aminek kölcsönös tiszteletben tartása, elfogadása elengedhetetlen ahhoz, hogy
egy irányba tartsunk, hogy a megértésbõl béke és áldás teremtõdhessen. Áldás az,
amikor se jó, se rossz nem térít el és nem rendít meg bennünket legmélyebb hitünkben.

Játék a fénnyel
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Játék a fénnyel
Állandó kiállítás nyílt Csók István festményeibõl, alkotásaiból, bútoraiból és használati tárgyaiból Cecén a Csók István-emlékházban. A hivatalos megnyitóra pénteken délután került sor, melyen számos prominens személyiség között
részt vett Palotainé Kali Gabriella, a mûvész fogadott unokája, hagyatékának jogutódja és kezelõje, dr. Csók Sándor
nyugalmazott szülész–nõgyógyász, a festõ testvérének unokája, Varga Gábor országgyûlési képviselõ és L. Simon
László, a Miniszterelnökség örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelõs államtitkára. Megtisztelte
jelenlétével a rendezvényt több környékbeli polgármester, valamint a helyi testület, civil szervezetek és intézmények
képviselõi.
Fazekas Gábor, Cece polgármestere szólt
elsõként a jelenlévõkhöz: – Közel egy éve,
februárban köszönthettem Önöket Csók
István mellszobrának avatásán. Azóta ezt
a pillanatot vártuk, hogy végre megnyílhasson az állandó kiállítás. Távolinak tûnt
a cél, de hamar eltelt egy esztendõ, és most
itt vagyunk. A tárlat megnyitása a Csókemlékév egyik záróeseménye a mûvész halálának február 1-jei, 55. évfordulója elõtt.
Külön köszönet illeti L. Simon Lászlót, aki
a saját keretébõl 40 millió Ft-ot biztosított
az emlékház teljes felújítására, melybõl az
épület új tetõt kapott, kívül-belül teljesen
megújult. Köszönet Rodics Eszternek, az
emlékév fõszervezõjének a sok segítségért,
valamint Gärtner Petrának, a kiállítás kurátorának áldozatos munkájáért, akinek

közremûködésével a Nemzeti Kulturális
Alaphoz benyújtott pályázaton 7 millió forintot nyert az önkormányzat a tárlat megvalósításához. Köszönet a Szent István Király Múzeum és a Nemzeti Galéria vezetésének, hogy a mûtárgyak tartós kölcsönzéséhez hozzájárultak, s így azok bemutatásra kerülhetnek az emlékházban.
A polgármester részletesen is felsorolta a
megvalósításban résztvevõket és a költségeket.
Varga Gábor a múzeum megújulásának
elõzményeirõl beszélt: – Nagy öröm számomra, hogy ma itt állhatok. 2007 környékén találkoztam elõször Gabriella aszszonnyal. Az épület akkor a megyei múzeum fenntartásában volt, amit kénytelenek
voltunk bezárni, mert a körülmények nem
voltak illõk sem ahhoz, hogy bemutathas-

suk Csók István életét, mûvészetét, sem
ahhoz, hogy vendégeket fogadjunk. 2010
óriási változást hozott. Nemcsak a kormány- és szemléletváltás miatt mondom
ezt. Az ország tud, képes és akar a kultúrára fordítani! Ha megnézzük a projekteket,
amiket az elmúlt években L. Simon László
vezetésével sikeresen megépítettünk, átadtunk, akkor erre az 5 évre igazán büszkék lehetünk. Gabriellának volt egy kikötése: addig nem megy el errõl az árnyékvilágról, amíg meg nem nyitjuk újra a múzeumot. Bár most itt állunk és megnyitjuk a
kiállítást, azért még szeretnénk egy-két
projekthez a segítségét kérni. Szeretném,
ha az elkövetkezõ idõszakban is együtt
tudnánk mûködni. 2006-ban L. Simon
Lászlóval együtt kezdtük a politikai pályánkat a megyei önkormányzatnál. Mi,

akik a megyében élünk és a kultúrával foglalkozunk, nem gyõzzük neki megköszönni azt a segítséget, amit a cecei Csók-emlékház újraindításáért tett. Várjuk a továbbiakban is a segítségét. Köszönet mindenkinek, aki tevékenyen részt vett abban, ha
csak szurkolóként is, hogy most itt legyünk. Innen 2 kilométerre született Csók
István egy vízimalomban, mely pillanatnyilag magántulajdonban van és védett mûemlék. Nem méltó az a környezet, amelyben jelen pillanatban van. Szeretnék öszszefogást kérni abban is, hogy ott alkotóházat tudjunk kialakítani, hiszen Csók István képi és vizuális világát legjobban a gyerekkorára lehet visszavezetni; itt szerezte a
benyomásokat, itt fedezte fel az élet szépségeit. Szeretném, ha mások is ezeknek a
birtokába juthatnának. Hozzanak ide minél több látogatót, és mutassák meg, milyen szép dolgot tudtunk létrehozni! Interaktív módon a gyerekek is részesei lehetnek Csók István munkásságának.
L. Simon László egy vallomással kezdte: –
Miattam kellett egy órával késõbbre tenni
a kiállítás-megnyitót, mivel egy munkatársam váratlanul meghalt, és a temetése
ugyanerre a napra esett Kesztölcön. A temetõ egy magas, meredek domb tetején
található. Ahogy sétáltam fölfelé, nyirkos
volt az idõ, nem sütött a nap, a köd behúzódott a hegyek közé. Amikor megkezdõdött
a szertartás és a pap keresztet vetett, abban a pillanatban, mintha csoda történt
volna, kisütött a nap, és a temetés utolsó
pillanatáig ragyogott. Aztán amilyen hirtelen eltûnt a köd, ugyanúgy tért vissza, eltakarva a napot. Az jutott eszembe, hogy az a
nagyszerû az igazán nagy festõknél, hogy
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Marad a
Bogárdi TV a
TARR-rendszeren
Tisztelt Nézõink!
Nemrég arról tájékoztattam Önöket, hogy
a Bogárdi TV a TARR Kft. rendszerén
megszünteti adását 2016. február 1-jétõl,
mert fizetnünk kellett azért, hogy jelen legyen a helyi tévénk a kft. kábelrendszerén.
Jeleztük döntésünket a cég felé is, hogy
fölmondjuk a Bogárdi TV és a TARR Kft.
közötti helyi tévés szerzõdést 2016. február 1-jétõl.
Ennek ellenére, mint azt tapasztalhatják, a
Bogárdi TV továbbra is látható a TARRrendszeren. Örömmel értesültünk ugyanis
arról, hogy Tarr János, a TARR Kft. ügyvezetõje úgy határozott, nem kötik ki a
Bogárdi TV-t. Ennek részleteirõl nyilvánvalóan szükséges tárgyalnunk a céggel, de
egyelõre, úgy tûnik, maradunk a TARRrendszeren. S a nézõk szempontjából ez a
legfontosabb!
értik a fény természetét. Játszanak a fénynyel, hogy amit lefestenek, az több legyen,
mint amit látnak. Egy kicsit magukból festenek a képre. Ezek közé az alkotók közé
tartozik Csók István is. Büszkék lehetünk,
akiknek van közünk ehhez a kultúrtájhoz,
Cecéhez és a környékhez, hogy a magyarság ilyen remek személyiséget adott nekünk. Azért újítottuk fel az emlékházat,
mert fontos nekünk ez a szellemi, mûvészeti és épített hagyaték, és fontos kell,
hogy legyen a gyerekeink számára is. Nemcsak Budapestre, az ottani kulturális beruházásokra figyelünk, hanem minden egyes
vidéki helyszínt próbálunk a magunk eszközeivel segíteni, ily módon szolgálni a
magyar kultúra ügyét. A fantasztikus világítás – mely Európa bármely múzeumában
is mûködhetne, s láthatják, milyen minõségi élményt nyújt – nem valósult volna meg,
ha a testület és a polgármester nem támogatják az ügyet. Cece, mely 2800 lelkes település, 5 millió Ft-tal járult hozzá, hogy
megvalósuljon ez a kiállítás. Ez az 5 millió
Ft nagyobb dolog, mint a 40 millió Ft, amit
az épület felújítására adtunk. Komoly fantázia van abban, hogy a megyei egységekbõl bizonyos részeket kiszakítunk és odaadjuk a helyieknek, hogy a tietek, érezzétek sajátotoknak, õrizzétek, fordítsatok rá
kellõ figyelmet, és ha szükséges, pénzt is. A
ceceiek bebizonyították, élükön a volt és
jelenlegi polgármesterrel, hogy valóban az
övék ez a múzeum, és mindent megtesznek
azért, hogy megfelelõ körülmények között
fogadja a kiállítás a közönséget. A tárlat
keretében Csók István életmûvének egyegy emblematikus alkotása látható, olyan
mûvek, melyek jelzik az életpálya gondolkodási, alkotási irányait. A képek mutatják, micsoda tehetségrõl van szó, akit kellõ
helyén kell kezelni a magyar mûvészettörténetben. A kiállítás alkalmas arra, hogy

mindenhonnan az országból ide csalogasson turistákat.
Palotainé Kali Gabriella kapcsolódva L.
Simon László temetõi élményéhez így fogalmazott: – A véletlen az Úristen mûvészneve. Egy ilyen véletlen hozott engem ide,
amikor a szomszéd falu, Sáregres akkori
polgármester asszonya, Mocsár Eleonóra
meghívott egy kép átadására a református
templomba. Amikor elõször láttam ezt a
múzeumot, sírva mentem ki innen. A vendégkönyvben csodálatos szavak álltak a
mûalkotásokról, de az elhelyezésrõl inkább ne is mondjam, mit írtak. Akkor én
elkezdtem egy harcot. Mert itt olyan kincsek vannak, melyeknek értékét nem is
tudjuk talán felmérni. A sok mûkincset,
amit itt és országszerte több helyen látni,
Csók Júlia adományozta az államnak, és
mindössze 1000 Ft kegydíjat kapott. Róla
is meg kell emlékeznünk. Nagyon hálás
vagyok mindenkinek, aki segédkezett a
múzeum újraélesztésében.
Dr. Csók Sándor ugyancsak köszönetét fejezte ki a kiállítás megvalósítóinak a Csók
család nevében az ember feletti munkáért.
Megjegyezte: – A Csók-múzeum elsõ avatásán is ott voltam; Züzü egyik oldalán én
álltam, másik oldalán apám. Óriási reményekkel, bizalommal voltunk, hogy örökre
fog állni ez a múzeum. Fél évszázad sem
kellett ahhoz, hogy a születést csaknem a
halál váltsa fel. Most sokkal nagyobb az élmény, mert gazdagabb, szebben megrendezett a kiállítás. Bízom abban, hogy nemcsak fél századig, hanem sok évszázadon
keresztül mutatja meg a magyar mûvészetet az érdeklõdõknek.
A csodálatosan berendezett kiállítás megtekinthetõ szerdától szombatig 10–18 óráig.
Hargitai–Kiss Virág

Hargitai–Kiss Virág

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

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

KÉPESLAPOK
a régi és új
Sárbogárdról!
Kaphatók szerkesztõségünkben
50 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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Jég a tánctégelyben
Tûzzel és jéggel lepte meg hagyományõrzõ
estjének vendégeit a Sárréti Csókavirág
Néptáncegyesület január utolsó szombatján a gimnázium bálteremmé varázsolt aulájában. E két motívum ihlette a dekorációt és a fogadás meglepetéseit: a bejáratnál
tûzzsonglõrök kápráztatták el az érkezõket (és a járókelõket is), az elsõ szinten pedig egy jégbõl faragott szobor, mely az est
növekvõ hevével arányosan olvadt el.
Az ajtón belépve csodaszép népviseletbe
öltözött néptáncosok üdvözölték a hölgyeket és urakat pezsgõvel. Itt lehetett megszemlélni az éjfél után sorsolásra kerülõ
tombolatárgyakat is.
Miután minden vendég helyet foglalt a kerek asztaloknál, a Csókavirág együttes kezdésként a mezõföldi táncdialektust elevenítette fel: régi eszközös ugrósokat, lassú
gárdi Kulturális Egyesület védnöksége
alatt. Huszonegynéhány ember összejött,
akik úgy érezték, van mit tanulniuk a magyar kultúráról, népzenérõl, néptáncról.
Keddenként találkozunk, tanulunk, táncolunk, izzadunk. Csináltunk mezõföldi,
szatmári, sárközi, rábaközi koreográfiát,
és legutóbb, amikor 5 éves fennállásunkat
ünnepeltük, egy bukovinai koreográfiát is.
Ezekrõl a tájegységekrõl nekünk tanulni
kellett. Nem azért, mert muszáj volt, hanem mert érdekelt bennünket. Három alkalommal minõsültünk, arany illetve kiemelt arany minõsítéseket kaptunk. Táncoltunk Felvidéken, Franciaországban,
ahová auxerre-i barátaink hívtak meg min-

és friss csárdásokat, valamint a téltemetés
szokását. Mûsoruk végén felkérték a vendégeket, így nyitva meg a bált.
Mielõtt azonban kezdetét vette volna a
Patkó csárda remek csapata által készített,
ízletes vacsora, dr. Bõle Pál, az egyesület
elnöke mondott köszönetet a Sárbogárdi
Tankerület vezetõjének, Szilágyiné Németh Saroltának, valamint Boda Jánosnak, a Petõfi Sándor Gimnázium igazgató-

jának a helyszín biztosításáért. Külön köszöntötte Varga Gábor országgyûlési képviselõt és feleségét, akik elsõ alkalommal
vettek részt az eseményen. Kiemelte azt is,
hogy helyi borok kerültek az asztalokra,
amiket egyedileg palackoztak és címkéztek. Hozzátette:
– Civilek vagyunk és amatõrök a szó szép
értelmében. 2010. október elsõ keddjén találkoztunk Horváth István, illetve a Sárbo-

ket, és táncoltunk sok helyen Magyarországon is. Köszönjük az önkormányzat és
dr. Sükösd Tamás polgármester úr támogatását, aki sajnos most nem lehet velünk.
Általában úgy mutatnak be bennünket,
hogy baráti társaság vagyunk, akik táncolnak. Ez nem igaz. Mi olyan emberek voltunk, akik ismertük egymást, vagy nem, aztán a tánc barátokká tett bennünket. Ez
nagyszerû dolog!
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Iker Józsefné, az együttes mûvészeti vezetõje és koreográfusa e gondolatokkal egészítette ki az elõtte szóló beszédét:
– Örülök, hogy harmadjára is ilyen sokan
lettünk, ilyen sokan kíváncsiak rendhagyó
bálunkra, ami a hagyományokra épül.
Idén is lesz tánctanítás, mely eddig is nagy
sikerrel mûködött. Számomra óriási dolog, amikor ismeretlen emberek egyszer
csak felpattannak a hívó jelre, és máris 170
ember ropja körülöttem. Remélem, jól
fogják érezni magukat. Mi mindent megtettünk ezért. A régi világból igyekszünk
egy kicsit becsempészni a mai életbe, hogy
ne csak ma, hanem minden nap megfogjuk
egy kicsit egymás kezét.
Iker Józsefné elmondta, hogy mindenki
odateszi a magáét a csapatból. Külön kiemelt három táncost, Kolonics Ildikót,
a meglepetéstáncok sem maradtak el: Kovács Péter és Bakonyi Balázs profi kettõse
után a férfiak asszonybõrbe bújtak.
A visszatérõ vendégek s láthatóan az újak
is felszabadultan szórakoztak a régi polgári táncok és a mulatság forgatagában. Átélhettük magunk is azt az élményt, amirõl dr.
Bõle Pál és Iker Józsefné beszéltek, nevezetesen azt, hogyan olvad el ismeretlen
emberek között a jég a tánc olvasztótégelyében.
Hargitai–Kiss Virág

Krenczné Zocskár Zsuzsannát és Bakonyi
Ilonát, akik oroszlánrészt vállaltak a bál
szervezésében, és akiknek egy-egy virágcsokrot nyújtott át köszönetképpen. Dr.
Bõle Pál munkáját egy üveg borral hálálta
meg.
A színvonalas est idén sem vesztett fényébõl. A táncrend egy harmadik darabbal bõvült; lehetõség nyílt pózolni Krenczné
Zocskár Zsuzsanna fotóapparátja elõtt; és
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ISKOLA

Mészöly-hírek
A magyar kultúra napja
Január 22-e a magyar kultúra napja, melyrõl minden évben intézményünk is megemlékezik valamilyen formában. Idén iskolánk is csatlakozott az „Együtt szaval a
nemzet” címû, nemzeti összetartozást erõsítõ kezdeményezéshez. E program keretén belül minden mészölyös diák és tanár
az ország többi iskolájával együtt szavalta a
Himnusz, a Nemzeti dal, és Kisfaludy Károly Szülõföldem szép határa címû versét.
A közös versmondás után az iskola keretein belül folytattuk nemzeti kultúránk megerõsítését célzó megemlékezésünket. Az
1. b osztályosok néptáncbemutatóját vidám népdalcsokor éneklésével színesítették Kovácsné Niki néni vezetésével. A 2. b
osztályosok ismert magyar népdalok furulyázásával, Móré Zita 2. b osztályos tanuló
pedig zongorajátékával gazdagította kis
mûsorunk repertoárját.
Reichardtné Szalay Ágnes

közmondásokat találhattak. A „tudatos
vásárlás” állomásnál a gyerekeknek olyan
termékeket kellett megvásárolniuk, melyek csomagolásuk, gyártásuk vagy tartósságuk szerint környezetbarát termékek
voltak.
Köszönjük a szervezõknek és az elõadóknak a tartalmas napot, a sok hasznos információt!
Toldi Lászlóné

Eszközfejlesztés
A
„TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001
Komplex intézményi mozgásprogramok
és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint
szabadidõs közösségi mozgásprogramok
és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplõk bevonásával” projekt a befejezõ

BankVelem Utazó Iskola
Iskolánk több éve vesz részt a PontVelem
programban, amely játékos formában ösztönzi a gyerekeket a szelektív hulladékgyûjtésre, a pénzügyi tudatosságra és a
fenntartható életmódra.
Az idei tanévben a BankVelem Utazó Iskola önkéntesei látogattak el hozzánk. Interaktív óra keretében megismertették a
diákokat a bevétel–kiadás fogalmával, a
költségcsoportok típusaival és elemeivel,
továbbá szemléletes példákon keresztül
mutatták be a takarékoskodás fontosságát
is. A délutáni játszóházban játékos keretek
között zajlott a pénzügyi tudatosságra való
ösztönzés. A játékok során a gyerekek
megismerkedtek a hamis és valódi pénz
közötti különbségekkel, szókeresõ táblákon pénzügyekkel kapcsolatos szólásokat,
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szakaszához érkezett. A fenntartási idõszak sikerességéhez járul hozzá az a nagyszámú eszköz, amely ez idáig érkezett iskolánkba.
A Teljes körû Iskolai Egészségfejlesztés
(TIE) a tanulók egészségfejlesztésének
több területét is átfogja. A tanórai és tanórán kívüli tudatos egészséges életmódot
támogató programokat segíti az a sporteszközcsomag, amely része volt a pályázatnak. Többek között floorballkészlet, krikettszett, labdák sokasága, kosárpalánk,
csocsóasztal, pétanque, rollerek állnak
már tanulóink rendelkezésére. A 16 óráig
tartó nevelés–oktatás eredményeként a
gyerekek 80 százaléka egész nap az iskolában tartózkodik. A szabadidejük hasznos
eltöltéséhez óriási segítséget jelentenek az
új játékok. A Hétpróbák vidám hangulata
így minden tanuló számára elérhetõ lesz az
iskola falain belül is.

Nagy sikert aratott a tornateremben felszerelt mászófal, mely egy alternatív testnevelési lehetõséget kínál, amely izgalmat
és kihívást hoz a gyerekek életébe. A falat
minden korosztály használhatja. Ezzel a
tevékenységgel valamennyi alapvetõ mozgásforma lefedhetõ. Segítségével felfrissíthetõ az iskolai tanterv, fejleszthetõ a koordináció, a megfigyelés, valamint a test is
fejlõdik.
A ritmuskészletcsomagban maracas, száncsengõ, kasztanyetta, ritmusfa és sok
egyéb érdekes hangszer örvendezteti meg
tanulóinkat. Az együtt zenélés örömforrás, pozitív hatással van gyermekeink lelki
egészségére. A tanórán kívüli mozgásos,
táncos programok színesítéséhez és énekkarunk munkájához is kiválóan használható.
A tankonyha fejlesztésére is sor került.
Korszerû és esztétikus eszközök állnak így
rendelkezésre technikaórákon, de kiválóan használhatók szakkörök és osztályprogramok lebonyolításakor is. Az egészséges
étkezés így nemcsak elméletben, hanem
gyakorlatban is közelebb vihetõ tanulóinkhoz.
A sérülés-megelõzés és sebellátás oktatásához kötszerek, elsõsegélycsomagok állnak rendelkezésre.
Iskolánk nagy gondot fordít az egészségismeret oktatására, a tudatos egészségmegtartás kialakítására. Az eszközfejlesztés
sokrétû alapot biztosít munkánk folytatásához.
Dicsérdi Józsefné igazgatóhelyettes
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Miklósi hírcsokor
János vitéz
Színházbérletünk második elõadása január 29-ére szólt: János vitéz. Pénteken délután indultunk Székesfehérvárra a Pelikán
Kamaraszínházba. Amikor beléptünk a terembe, meglepõdtünk, hogy ilyen kicsi a
nézõtér és a színpad. A lépcsõt furcsa mûfû
fedte. Mi, negyedikesek is elfoglaltuk a helyünket, és elkezdõdött a mûsor. Bemutatták Kukorica Jancsi kalandos életét, szerelmét Iluskával. Kukoricát dobáltak a közönségre. Jancsi megszámolta, hogy hány
„báránya” van a nézõk között. De ezt viccesen, mert rosszul számolt. Jancsi elindult
világgá, elbúcsúzott Iluskától. Sokfelé járt,
míg János vitéz lett belõle. Hazatérve az
Iluska sírján nõtt virággal vándorolt újra.
A mesében zsiványok, óriások, boszorkányok is megjelentek, ami izgalmas volt, néha félelmetes. De jól végzõdött a fõszereplõk sorsa, hiszen Tündérországban együtt
lehettek. Jó volt az elõadás. Verses formában beszéltek, régiesen. Ez érdekes volt és
szép is. Többször is feljött a lépcsõn egyegy szereplõ a közönség közé. Így mi is részesei voltunk az eseményeknek. Máskor
is szívesen veszünk színházbérletet, mert
mind a két elõadáson nagyon jól éreztük
magunkat.
Zsobrák Szonja Angelika,
Vámosi Nikol Boglárka, 4. a osztály

„Mesterségünk címere”
a koncerten
Második elõadását nézte meg az iskola tanulóifjúsága az ifjúsági hangversenybérletnek február 2-án, kedden. A tornaterem

rögtönzött operaszínpaddá és hatalmas
nézõtérré változott. A vendégek: Sárkány
Kázmér (bariton) és Szvétek László
(basszus) az Állami Operaház magánénekesei. Zongorán kísért Bodnár Gábor. Ismert vígoperákból hallhattunk dallamos
és mulatságos történeteket és áriákat tõlük. A neves mûvészek nem elõször jártak
nálunk. Vidám, harsányan nevettetõ játékukkal, bársonyos hangjukkal pillanatok
alatt bevonták a gyermekhallgatóságot a
Rossini-, Bellini-, Donizetti-operák világába.
Horváth Ferencné

2016. február 20-án 18 órai kezdettel tartja

HAGYOMÁNYOS
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT
a Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány
a szülõi munkaközösség szervezésében.
Helyszín a Sárszentmiklósi Általános Iskola,
belépõdíj: 3.000 Ft.
Jegyek elõvételben az iskolában kaphatók.
Szerepelnek az iskola elsõ és nyolcadik évfolyamos tanulói.

8

EMLÉK

2016. február 4. Bogárd és Vidéke

Életem
Március 21-én 18 órakor mutatja be a Sárbogárdi Múzeum Egyesület
Kiss Józsefné Életem címû könyvét, mely Sárbogárd háború elõtti
életét és a szõlõhegy varázslatos világát tárja elénk. E könyvbõl adunk
most némi ízelítõt.
(részlet)
Én, Kiss Józsefné, született Kiss Erzsébet
1928. április 19-én születtem Sárbogárdon.
Édesapám néhai Kiss István, édesanyám
néhai született Buruncz Erzsébet. Szüleim
munkás–napszámos családból származtak. Édesanyám 1929-ben halt meg. Édesapámat 1944 tavaszán elhurcolták kommunista magatartásáért. Kistarcsára az internálótáborba vitték, ahol állítólag kivégezték.
Édesanyám halála után anyai nagyszüleim
vettek magukhoz.
Édesapámmal keveset találkoztam. Nagyszüleim nem értették meg õt, és így ritkán
látogatott. Az a néhány találkozás, amire
emlékszem, örökké megmaradnak bennem.
Hat elemit végeztem, utána szolgálni mentem. A sors meghányt-vetett. Bõven volt
részem rosszban, és néha jóban. Tudom,
nem egyedi a sorsom. De valami arra kényszerít, írjam le.
Ha nem nyeri meg tetszésüket, ezért elõre
is elnézésüket kérem!

Kisgyermekkorom
a szõlõhegyen
Körülbelül ötéves koromig emlékszem
vissza.
Akkor már nagyapám a hetvenhez közel
járt. Középmagas, kimért járású, csendes
beszédû ember volt. Határozott magatartása tiszteletet követelt. Dús, szép állású
bajusza, mosolygó kék szeme fiatalossá
tette. Talán csak háta hajlottsága mutatta
meg korát. Nagyanyám pontosan az ellentéte volt. Jóval fiatalabb kora ellenére
mégis megtörtebbnek látszott. Arcára volt
írva a sorsa. Hiába volt tizenöt év köztük,
rájuk nézve ez nem tûnt föl. Nagyanyámra
igaz volt az a mondás, hogy az embert a
sorsa formálja.
Különös asszony volt. Hangos beszédû,
ideges természetû, ugyanakkor víg kedélyû, nagylelkû. Tele volt ellentmondásokkal. Hangulatembernek is mondják az
ilyent. S bizony sokszor volt végletes. Termetre alacsony, egyenes tartású, az a mindig szaladó fajta, aki sose ér rá, mindig tele
van feladatokkal. Még most is magam elõtt
látom nagyszüléimet, ha együtt mennek a
gyalogúton: nagyanyám elöl szaladt, nagyapám komótosan ballag utána. Volt úgy,
hogy hátraszólt az emberének:
– Gyûjjön má, hej, ne csak toporogjon!

– Hájszen megyek – válaszolt neki nagyapám.
– Te csak szalaggy, fijatalabb vagy! – tette
még hozzá, és huncutul mosolygott a bajusza alatt. Apika tegezte anyikát, anyika
meg magázta õt.
Ez a két idõs ember nevelt engem. Apikának és anyikának hívatták maguk, de
olyanok is voltak, mint az édes szülõk.
Apikát jobban szerettem. Annak dacára,
hogy anyika természetét örököltem. Talán
éppen ezért. Mindig apika körül sündörögtem. Csak vele aludtam, kis gondjaim is
vele osztottam meg. Anyikától nagyon féltem, és mégis apika szavára hallgattam.
Vagyis neki nagyobb tekintélye volt a szememben, mint a hirtelen haragú nagyanyámnak, aki a legkisebbért is szidott,
hordott. Apika amit egyszer kimondott, az
megmásíthatatlan volt. Szegény édesanyám, ahogy mondták, teljesen rá hasonlított.
A pásztorháznál nevelkedtem, mivel nagyapám szõlõpásztorságot vállalt. 1928 tavaszán mentek ki a szõlõhegybe, az akkori
nevén Suszter-hegybe. Ezt a ragadványnevet azért kapta, mert sok suszternak volt
benne szõlõje. Nagyapám már 64 éves volt,
de jól bírta magát ahhoz, hogy ezt a munkát el tudja látni.
Mikor édesanyám 1929 nyarán megbetegedett, magukhoz vettek. Tizenhat hónapos körül voltam akkor még csak, de aztán
végleg náluk is maradtam, mert édesanyám húszhónapos koromban meghalt, s
így kint a szõlõhegyen, egy kis fehérre meszelt pásztorházban töltöttem gondtalan
gyermekéveimet.
Aki ilyen helyen nem lakott, nem is tudja
elképzelni, mennyi szép emlék maradt errõl egy ilyen kisgyerekben, amilyen én voltam. A legszebb volt a tavasz. Áprilisban
virágoztak a gyümölcsfák. Mint óriási csokor, úgy néztek ki. Májusban a szõlõvirág
bódító illata töltötte meg a hegyet. Este, ha
meleg volt, öröm volt üldögélni a kis pásztorház elõtt. A szõlõvirág illata a présházak melletti virágok illatával összevegyülve úszott a levegõben. Majdnem minden
présháznál volt valamilyen virág. Kora
tavasztól késõ õszig az ibolyától az õszirózsákig mindig nyílt valami.
Reggel rigófüttyre, madarak csivitelésére
ébredtünk. Május végén már piroslott a
korai cseresznye. A legjobb cseresznyéje
Gyöpöséknek volt, nem messze a pásztorháztól. Volt egy tizenhárom év körüli kamasz fiuk. Az csak fölmászott a fára, két ujját a szájába dugta és jó éleset fütyült. Én
tudtam, hogy ez nekem szól, uzsgyi, futottam is hozzá. A fa alá álltam. Kötényem

odatartottam, õ meg teledobálta cseresznyével. A füleim is teleaggattam, és nagy
örömmel vittem haza.
A szép tavasz után jött a legjobb évszak, a
nyár. Nagyon örültem annak is. Különösen, mikor már iskolás lettem. Nekem
nagy játszóterem volt, az egész szõlõhegy.
A nyári szünidõben sok barátra tettem
szert itt. A szülõk nem hagyták otthon a
gyerekeket rosszalkodni, hanem hozták
magukkal õket ki a szõlõhegyre. Míg a szülõk kapáltak, kötöztek a szõlõben, mi gyerekek csapatokba verõdve játszottunk. Én
mindig a nagyobb gyerekek társaságát kerestem. Velük szerettem játszani.
A cseresznye után érett a barack, nyári alma, körte.
Õszibarack és eper csak egy-két helyen
volt akkor még. Nem volt olyan nap, hogy
ne jött volna valami kedvemre való gyümölcs. Ha anyika ment be a községbe, elvitt a szélsõ házig, és otthagyott, míg õ bevásárolt. Öt gyerek volt ott is, így játszópajtásokban nem szenvedtem hiányt. De
egyedül se unatkoztam. Apikával kerültem a szõlõt, vagy a lepkék után szaladgáltam. Ha elfáradtam, lefeküdtem a zöld
gyepes Satu-útra. Ez az út az, ami az egymással szemközt álló présházak sora közt
vezetett végig a hegyen. Mivel mozgékony
gyerek voltam, soha nem lustálkodtam.
Vagy virágot szedtem, vagy a fû között
négylevelû lóherét kerestem. Ez volt az
egyik szenvedélyem. Felnõttektõl hallottam, hogy szerencsét hoz. Illetve, aki megtalálja, annak lesz szerencséje. Képes voltam órákig keresni. Talán épp ezért került
el a szerencse, mert olyan nagyon szerettem volna megtalálni. A fû között vadlóhere volt. Talán nem is volt benne négylevelû, de én kerestem. Ha nem találtam, mert
nem is találhattam, akkor cselhez folyamodtam. Így visszagondolva mosolygok
magamon, hogy milyen ravasz tud lenni
még egy kislány is. Mivel a lóhere háromlevelû, egyet kettéhasítottam és négylevelû
lett. Akkor boldogan szaladtam apikához:
– Apika, megtaláltam a négylevelû lóherét!
Apika belement a játékba:
– Na, de ügyes vagy, kisszógám. Lesz is ám
majd szerencséd! – mondta mosolyogva.
Én meg nagyon örültem, szinte el is hittem, hogy valóban négylevelû a lóhere.
A nyár után jött az eseményben gazdag évszak, az õsz. A tavasz ígéretét a nyár érlelte
és az õsz beteljesítette. Kint a szõlõben a
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leggazdagabb évszak az õsz úgy termésben, mint eseményekben. Legnagyobb
esemény a szüret volt az én számomra.
Akadt olyan nap, hogy három-négy helyen
is szüreteltek. Azt se tudtam, hova menjek.
Rendszerint ott kötöttem ki, ahol a legtöbb volt a gyerek.
A legjobb szüretek vasárnap voltak, mert
egy jó szüret ünnepszámba ment. Akit
meghívtak rá, megtisztelték vele. A jobb
módú emberek csak vasárnap tartották.
Ha nagy volt a szõlõ, akkor a családon és a
rokonságon kívül még a szomszédokat is
meghívták.
Akadt olyan népes szüret, hogy kisebb lakodalomnak megfelelt volna. Ezek az ünnepi szüretek ételekben is gazdagok voltak. Itt már fölöstökömöt, azaz reggelit is
adtak. Szalonnát, esetleg sonkát hagymával, paprikával és hozzá diós–mákos kalácsot. Délben a jó birkagulyás mellé fasérozottat vagy töltött paprikát készítettek.
Az utóbbi akkoriban jött divatba. Anyika
nem szerette. Mondta is:
– Ki a fene látott már édes húst!
Mert hát a paprika paradicsommártása
édes. Este aztán mindenkinek teleadták a
szedõvödrét válogatott szép szõlõvel. A
rendesebbek még egy üveg mustot is töltöttek mindenkinek. Sõt, akadt olyan gazda is, akinek volt korábbani szõlõje. Azt
elõbbre leszüretelte, és mikor végeztek a
késõbbi szürettel, este újborral megkínálta
a szüretelõjét, aminek rendszerint nóta
lett a vége. A nótás szüretre a gazda büszke
volt, s ezeket a víg napokat télen is fölemlegették.
A hozzáértõ gazdáknak finom csemege- és
jófajta borszõlõjük is termett, ellentétben
azokkal, akik nem értettek úgy hozzája. Ez
utóbbiak csak nova szõlõt termeltek. Szûk
látókörû emberek voltak, akik csak azt látták, hogy ez a fajta kevesebb ráfordítással
többet terem, de a minõségre nem adtak.
Nova szõlõs szüreten mi, gyerekek sokat
szenvedtünk. Mert ha jó érett volt, mind
lehullott. A felnõttek nem gyõztek kiabálni:
– Gyertek már, tinektek jobb a derekatok,
segítsetek!
Mi meg alig vártuk, hogy este legyen. Amilyen jókedvûen kezdtük a napot, olyan fáradtan végeztünk.
Õsszel, mikor megforrt a bor, hangos lett
esténként a hegy. Jöttek pinceszerezni,
névnapozni. A gazdák nemcsak a saját, de
a feleségeik névnapját is megünnepelték
kint. Csak aztán vittek haza egy-egy demizsonnal, mert mint mondták, a présházban
jobban esett enni-inni.
Lassan beköszöntött a hideg tél. A legkellemetlenebb évszak, de ennek is megvoltak a maga örömei. Akkoriban is járt a Mikulás. Engem anyika aznap figyelmeztetett:
– Kisleányom, estére gyün a Mikulás. A
lábbelid pucúd ki, mer’ estére kitesszük az
ablakba!
A lábbelimet már délután kipucoltam, kikészítettem, és az ablakba tettem. Attól
féltem, ha nem teszem ki idõben, elkerül a
Mikulás. Odabent anyika utcai cipõjében
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kosztorogtam. Apikáék közben ellátták a
jószágot. Mikor bejöttek, apika csak úgy
mellékesen odaszólt anyikának:
– Te, annyukom, mintha csöngõt hallottam vóna.
Anyika helybehagyta, de én is figyeltem:
– Mintha én is hallanám, anyika, ugye már
a községbe’ jár? – kérdeztem.
– Lehet – mondta – de mire kiér, sötét lesz.
Jaj, én meg alig vártam, hogy sötétedjen.
Anyika kifényesítette a lámpaüveget, hogy
meggyújtsa. De én odaugrottam:
– Ne gyújtsa meg, me’ nem látok ki!
– Épp azé’, mer’ a Mikulás se lát be, és így
nem tudhatja, hogy gyerek van itt.
Én belenyugodtam. Megvontam a vállam,
és azt gondoltam, anyika csak tudja.
Közben megvacsoráztunk. Észre se vettem, mikor anyika kiment. Apika egyszer
csak fölállt:
– Kinézek én – mondja, – mer’ mintha
csöngõt hallanék. Gyorsan az ablakba vittem a székem. Az arcom az üvegre nyomtam. Nagyot sikoltottam:
– Anyika, meggyütt a Mikulás!
Egyik cipõmben csillogott a szaloncukor, a
másikban piroslott a Mikulás. Mellette
meg két zacskó. Leugrottam a székrõl, és
az ajtóhoz szaladtam. Apika a nyalábjában
hozta befelé.
– Adja ide, adja ide! – kiabáltam.
Mutatóujját figyelmeztetõen fölemelte:
– Kisszógám, várgyál, mer’ még szétszórod
– és letette az asztalra.
Örömöm határtalan volt.
– Nézze, anyika! Nézze apika! – hol egyiknek, hol a másiknak mutogattam. Õk meg,
mint akik semmirõl se tudnak, nem gyõztek csodálkozni.
– Me’ jó vótá’ kisszógám – mondta apika.
– Kivéve, ha nem volt rossz – felelte rá
anyika.
– Láthatod, annyukom, mennyi mindent
kapott.
– Nézze meg csak, hej’, hátha van ott még
valami!
Néz ki apika:
– Hajje, az anyja mindenségit, valami van
még az ablak sarkába’!
Én is kilesek, hát egy kopott virgács árválkodik magában. Örömömben a szép ajándék mellett észre se vettem. De már hozta
is befelé anyika:
– Látod, ez azé’ van, me’ még néha odapisász.
Bizony, az örömömbe üröm vegyült. Úgy
elsírtam magam, hogy szinte alig tértem
magamhoz. Apika megsajnált:
– Né búsulj, kisszógám, ha megnyõsz,
ugyse pisász oda. Hanem nézzük meg, mi
van a staneclibe!
Bontom az egyiket, amerikai mogyoró,
bontom a másikat, mandarin van benne.
De már el is szállt az elõbbi bú, úgy örültem az ajándéknak. A virgácsot is megnézegettem, azután félretettem.
A következõ esemény a disznóölés volt.
Majd a Kriszlindi eljövetele, vagyis a karácsony. Ugyanúgy, mint a Mikulás, õ is az
ablakba tette az ajándékot. Anyika nem
vett karácsonyfát. Azt tartotta, ünnep után
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úgyis eldobódik, helyette olyant vesz, amit
megehetek. Édesapám is eljött karácsonykor, és õ is hozott ajándékot. Ha észrevettem, hogy jön, elbújtam elõle a kuszkóba.
Ha valaki nem tudná, a kályha egy lapos tetejû tûzhely, amelyen fõzni lehetett, amely
egy sárga agyagból rakott sütõkemencében folytatódott. A kályha és a fal közötti
rés a kuszkó.
Apám tudta, hol vagyok, mert minden alkalommal elõszedett és összevissza puszilt.
Nem tudnám megmondani miért, de akkoriban még nem szerettem szegényt. Talán
belém nevelték. Nem tudott magához szelídíteni. Még a csókját is letöröltem.
Hosszú téli estéken apika a búbos kemence elõtt, a maga csinálta lócán ült. Pipázott
és anyikával beszélgettek. Én meg játszadoztam a szoba közepén. Anyika egy kosár
homokot öntött a szoba közepére. Én abban játszadoztam. Kis formákat vett, én
abba belenyomkodtam a nyirkos homokot, és pogácsákat sütöttem. Minden reggel kivitte a homokot, csak estefelé hozta
vissza, mikor már úgy gondolta, nem jön
vissza senki. A kicsi szoba közepét teljesen
elfoglaltam. Ha beleuntam a homokban
játszásba, apika ölébe kuporogtam. Ha
nem voltam álmos, a térdére ültetett és lovagoltatott. Közben szép nótákat fütyült
nekem. Ha meg elálmosodtam, a nyalábjába vett és én hozzábújtam. Szebbnél szebbeket mesélt, de mindig olyant, amit megértettem.
Lassan teltek a téli napok, de ritkán fordult
elõ, hogy nem jött ki senki a szõlõhegybe
egy demizson borért. Anyika is minden héten egyszer bement a Frank-féle – ragadványnevén – „Leányboltba”. Ez egy vegyeskereskedés volt. Itt mindent lehetett
kapni a tejtõl a kenyérig. Ha bent járt a
községben, minden alkalommal hozott
friss újságot, vagy kölcsönkért könyvet. Esténként apikának is fölolvasott. Addig én
meg az ölében szundikáltam.
A tél bárhogy telt is, de a végén már alig
vártuk, hogy kitavaszodjon. Mert a szõlõhegyi szép élet igazán a jó idõvel kerekedett ki. Hiába is szépíteném, a sok rossz idõ
nagyon magányossá tett bennünket ott a
hegyben. Régebben nagyobb telek voltak,
és bizony volt úgy, hogy két-három hétig is
járatlanok voltak az utak a falu felé. Az
volt a szerencsénk, hogy egy kis hízót mindig vágtunk. Liszt, krumpli, bab megtermett a pásztorház körül, a kenyeret meg
vett lisztbõl anyika a kályhában sütötte. Így
átvészeltük a nehéz napokat.
A december könnyen elszaladt, csak január és február volt hosszú. Bizony, a kalendárium sokszor kézbe került a hosszú téli
estéken. Anyika böngészgette, mikor lesz
húsvét, pünkösd, mert ezek nagy ünnepek
voltak. Na meg, akkorra eljöttek a jó idõk.
Református vallású a családunk. Anyika el
szokott járni a templomba nagy ünnepeken. Nem túlzottan, de azért vallásos volt.
Nekem is minden este imádkozni kellett.
A Miatyánkot és az esti imát együtt mondtuk el.
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Könyvajánlók
BARTIS ATTILA: A VÉGE
Ez a könyv mintha rólam szólna! A különbség csak annyi, hogy a regény fõhõsének az apja kiment 56-ban az utcára,
apám meg itthon maradt. És ez az apróság
képes volt szinte mindent megváltoztatni
az életünkben azon kívül, hogy mindketten ugyanabban az országban élünk. És akkor ez a könyv már mégsem rólam szól.
Csak mintha rólam szólhatott volna. Mintha az én apámat is börtönbe csukták volna,
és amikor kiszabadult, mintha már élõhalott volna, nem e világba való, mint ahogy
én is, mintha nem voltam volna már e világba való. És anyám mintha már nem volna, hanem belehalt volna a bánatba. Mintha a húgom öngyilkos lett volna… Ja, ez
már egy másik könyv, A nyugalom.
Amikor „A vége” utolsó sorát elolvastam,
csak kiabálni tudtam, és egyre fokozódott
bennem a feszültség. Csúnya szavakat kiabáltam, és kezdtem volna elölrõl, újra elolvasni ezt az átkozottan gyönyörûséges
dögletet.
Aztán mégse olvastam újra.
Megnéztem az interneten, hogy miket irkált még össze ez a fószer, mert õszintén
bevallom, mindeddig az égvilágon semmit
nem tudtam se róla, se az apjáról. S akkor
berohantam a könyvtárba összeszedni
mindent, és így folytattam az olvasást „A
nyugalom”-mal, aztán „A Lázár apokrifek”-kel, amikrõl késõbb megtudtam,

hogy az ÉS-ben irodalmi tárcákként jelentek meg hétrõl hétre. Csak hát én az ÉS-t
már évek óta a kezembe nem veszem, mert
nem bírom azt, hogy a hajdani ébresztõ
erejû irodalmi lapomba belehányja a
mocskos váladékait a politika. És nem siránkozok én most holmi árokásásokon,
meg miegyebeken. Mert parasztvakítás az
egész mûvileg kiépített kasztrendszer,
amelyben sokszor csak a véletlenen múlik,
hogy ki melyik partra vetõdik. Mint az is a
véletlenen múlik, hogy teremtõdik meg az
erõtér, amelyben ezek az írások megjelenhetnek, sõt nemzetközi sikert érhetnek el.
És ezt Bartis Attila is nagyon jól tudja. És
nem érdekli. Szabadon ír, elfogulatlanul,
vagy inkább végletekig elfogultan a valóság szabályokat nem tisztelõ megnyilvánulásai iránt. Mert a valóságban nincsenek
megkülönböztetések, bélyegek, hogy te
honnan jöttél, hogy erdélyi menekült
vagy-e, zsidó vagy-e, cigány vagy-e, vagy ki
is vagy valójában.
S nincs ítélet arról, hogy mi a jó és mi a
rossz! A lét van csupán. S a lét mocskában
– a létezéssel hûségben – még az utolsó utcalány is Mária Magdolnaként megtisztul,
s mint a sárban fürdõ kutya bundája lesz
lelke hófehér.
Mit számít, hogy a börtönben besúgóvá
nyomorított apa öngyûlöletben, rákban

pusztul el? Mit számít, hogy hiába keresed
Istent? Ha nem keresed, talán a lét gyönyörûségében mégis rátalálsz??? Igen, három kérdõjel! Nincs bizonyosság!
Tudósítások a pokol tornácáról. Levelek a
gyehenna tüzébõl.
Csak ne hazudjak! De ha hazudok, akkor
legalább tudjak róla.
Jaj, és azok a nyers-vad, gyönyörû leírások
a szeretkezésekrõl!
A meghökkentõ mondatok! Például ez:
„…az még nem hûség, ha gyávák vagyunk
a hûtlenséghez…”
Nem írok arról, hogy mirõl szól, mirõl szólnak ezek a könyvek. Engem lelkem legmélyéig felkavartak…
Olvassátok el! És nézzétek meg „A nyugalom”-ról készült filmet! Azt is a könyvtárból vettem ki.
Hargitai Lajos

KIM JOHN PAYNE: EGYSZERÛBB GYERMEKKOR
Hogyan neveljünk nyugodtabb, boldogabb, magabiztosabb gyermekeket?
A szülõk számtalan gyermekneveléssel
foglalkozó könyv közül válogathatnak.
Szinte zavarba ejtõ a kínálat. Én most egy
olyan könyvre szeretném felhívni a figyelmet, amely nemcsak a szülõknek, hanem a
pedagógusoknak is érdekes olvasmány lehet. Egyszerû és tiszta nyelvezete, gyakorlati példái világos képet mutatnak világunkról. Engem nagyon elgondolkodtatott.
Ez a könyv megfogalmazza korunk legnagyobb problémáit. Túl bonyolulttá vált az
életünk. Túl sok, túl gyors az információáramlás. A családban és az oktatásban is
azonosak a vezényszavak: gyorsan, sokat,
azonnal, és pörgés-pörgés. Egyfolytában
sietünk és mi is siettetünk másokat. Ebben
a felfokozott tempójú, túl ingerelt környezetben vajon milyenné válnak a gyerekek?
A családnak meg kellene állítania a külvilágból áradó eszement õrületet, védelmezni kellene a gyermeket. Vajon képes erre
egy mai család? Az oktatásunk válságban
van, mert korunk rossz szelleme irányítja,
amely nem gyermekközpontú, hanem teljesítmény- és versenyközpontú. A gyerekek túlterheltek, mert a felnõttek még többet és többet akarnak kipréselni belõlük.

Semmi sem elég. Békén kellene hagyni a
gyerekeket és visszaadni a gyerekkorukat!
Mit tehetünk, hogy jobb legyen a világunk? Hogyan tudjuk visszahozni a gyermekeink gyermekkorát, amelyért mi, felnõttek vagyunk a felelõsek? Elsõsorban
saját magunkra lehetünk hatással. Át kell
gondolnunk, hogyan tudunk lassítani és
egyszerûsíteni életünkben. Ehhez tudatosabb életszemléletre van szükség. Ezt a tudatos irányt segít felfedezni és megérteni a

dr. Vekerdy Tamás és dr. Kádár Annamária pszichológusok ajánlásával fémjelzett
Egyszerûbb gyermekkor címû, nagy sikerû könyv.
A világhírû pszichológus–pedagógus szerzõ Egyszerûbb gyermekkor címû könyve
több országban mozgalmat indított el. A
Bookline könyveladási sikerlistáján az 1.
helyen áll. Ez a mû nem „könnyen, gyorsan” típusú sikermegoldásokat kínál, hanem szemléletmódot, a gyermekkor tiszteletét. Ez a könyv arról szól, miként csökkentsük gyermekeink életében a fékevesztett tempót, a stresszt, a képernyõk uralmát, a tárgyak, a tevékenységek és tagolatlan információk sokaságát, melyek anélkül
árasztják el és teszik függõvé õket, hogy
igazi örömet nyújtanának nekik. (Sõt: közvetlenül járulnak hozzá ahhoz, hogy napjainkban egyre több a különbözõ pszichológiai címkével ellátott – hiperaktív, figyelemzavaros, magatartászavaros –gyerek.)
Ajánlom mindenkinek ezt a könyvet, aki
szeretne tenni valamit gyermekeinkért,
akár szülõként, nagyszülõként, akár pedagógusként, vagy a jövõnkért aggódó emberként.
Horváth Katalin óvónõ
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KÖZLEMÉNYEK

Felhívás partnerségi
egyeztetésre

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 48/2015. (IV. 10.)
kth. sz. határozata alapján, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 29/2015. (III. 13.) kth. sz. határozatában döntött Sárbogárd új
– Településfejlesztési Koncepciója
(TFK),
– Településszerkezeti Terve (TSZT) és
– Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) elkészítésének szükségességérõl, a településrendezési eljárás elindításáról.
Tervezõ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (1183 Budapest, Üllõi út 455.).
A KASIB Kft. elvégezte a város új TFK,
TSZT és HÉSZ elkészítéséhez szükséges
megalapozó vizsgálatokat, helyzetfeltárásokat, helyzetelemzéseket, helyzetértékeléseket, és ezek alapján elkészítette
a Településfejlesztési Koncepció tervezetét.
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a KASIB Mérnöki
Manager Iroda Kft. által elkészített – a
város új TFK, TSZT és HÉSZ elkészítéséhez szükséges – megalapozó vizsgálatokat, helyzetfeltárásokat, helyzetelemzéseket, helyzetértékeléseket megismerte, a Településfejlesztési Koncepció tervezetét megvitatta. A 4/2016. (I. 22.) kth.
sz. határozatában foglaltak szerint a
2015. decemberi keltezésû Településfejlesztési Koncepció irányaival egyetért. A
megalapozó vizsgálatokat megfelelõnek
találja, a további tervezés alapjául elfogadja.
A nyilvánosság és a közösségi ellenõrzés
lehetõségeinek biztosítása érdekében tájékoztatásul közlöm, hogy a város hivatalos honlapján (www.sarbogard.hu) a
partnerségi egyeztetés során Sárbogárd
Város Településfejlesztési Koncepciótervezete elhelyezésre került. Továbbá a
polgármesteri hivatal mûszaki osztályán
(Sárbogárd, Hõsök tere 2. I. em. 5. ajtó)
is átolvasható.
A közzétett felhívás alapján a partnerek
2016. február 1. és 2016. március 2. között tehetnek írásbeli javaslatot, véleményt nyilváníthatnak annak a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal postacímére
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.), vagy
e-mail címére (pmhivatal@sarbogard.
hu) történõ eljuttatásával.
A partnerségi egyeztetésben részt vevõ
partner: adott településrendezési eszköz
tervezésével érintett településrészén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ természetes személy, adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén telephellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet, Sárbogárdon
bejegyzett vagy mûködõ civil szervezet,
valamennyi Sárbogárdon mûködõ elismert egyház.

A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet határozatlan idejû közszolgálati jogviszonyban mûszaki ügyintézõ
munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Ellátandó feladatok:
A helyi közutak kezelésének igazgatási
jellegû feladatai, út, híd és egyéb mûtárgyak, valamint úttartozékok üzemeltetése, fenntartása, városüzemeltetéshez
kapcsolódó feladatok ellátása, közmunka irányítása.

A munkakör betöltésének
feltételei:
A 29/2012. (III. 7.) korm. rendelet a
közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól 1. számú melléklete 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör pontja
alapján: mûszaki középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és mûszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági,
környezetgazdálkodási szakképesítés.
Az állással kapcsolatos további információk a www.sarbogard.hu honlapon
találhatóak.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

2016. február hónapban
az alábbi idõpontokban
kerül sor a térítési díjak
beszedésére
Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola:
Február 10. (szerda)
7.45–16.30
Február 15. (hétfõ)
7.45–11.30
Sárszentmiklósi Általános Iskola:
Február 11. (csütörtök)
7.45–16.30
Február 16. (kedd)
7.45–11.30
Sárbogárdi
Petõfi Sándor Gimnázium:
Február 9. (kedd)
7.45–16.00
Február 17. (szerda)
7.45–11.30
Szent István Általános Iskola:
Február 12. (péntek)
7.45–9.30
Február 18. (csütörtök)
9.00–10.00
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola
Február 12. (péntek)
10.00–11.30
Február 18. (csütörtök)
7.45–8.30

Pótbefizetés:
Február 22-én, hétfõn a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal fsz. 13. számú
irodájában.
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TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Szülõk/Gondviselõk!
Sárbogárd Város Önkormányzatának
jegyzõje tájékoztatja Önöket, hogy a
gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C §-a alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülõ/törvényes képviselõ kérelmére a déli meleg fõétkezést a
hátrányos helyzetû és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ,
halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek részére ingyenesen biztosítja.
Az ingyenes étkezést Sárbogárd város
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos helyzetû, és halmozottan hátrányos helyzetû, iskoláskorú
gyermekek részére lehet igényelni a
2015/2016 tanév tavaszi szünetére,
melynek idõtartama 2016. március 24étõl 2016. március 29-éig (3 munkanap)
tart.
Valamennyi érintett szülõ/gondviselõ
részére rendelkezésre bocsátjuk az
igényléshez szükséges „NYILATKOZAT a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételéhez”
nevû nyomtatványt. A kitöltött nyilatkozatokat legkésõbb 2016. február 22éig kell eljuttatni:
a) abba a nevelési–oktatási intézménybe, ahova a gyermek(ek) jár(nak);
b) Sárbogárd közigazgatási területén
lakó, de más település nevelési–oktatási
intézményébe járó gyermek(ek) esetében Sárbogárd Város Önkormányzatának ügyfélszolgálatára.
A déli meleg fõétkezés helyben történõ
elfogyasztására a Sárbogárdi Mészöly
Géza Általános Iskola étkezdéjében
lesz lehetõségük a gyermekeknek 11.30
és 13.00 óra közötti idõpontban, az
igénylésben szereplõ napokon.
A jogosultság fennállását a jegyzõ vizsgálja, az esetleges elutasításról a szülõ/gondviselõ írásban tájékoztatást kap.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2016. január 22-ei ülésén elfogadta:
– az 1/2016. (II. 3.) önkormányzati rendeletet a köztisztviselõk díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgármesteri
Hivatal szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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A szeretet gyógyszer
„Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl,
teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl.” (Máté evangéliuma 22. fejezet 37. vers)
Már sokszor gondolkodtam azon, hogy Isten miért kér tõlünk
ilyen lehetetlen dolgot: Szeresd az Urat! Szeressétek egymást!
Szeressétek ellenségeiteket! Mert hát, ki tud parancsra szeretni?
Aztán rá kellett jönnöm, hogy az az érzés, amit mi szeretetnek nevezünk, köszönõviszonyban sincs Jézus önfeláldozó szeretetével.
Õszintén be kell vallanunk, mi csak azt szeretjük, aki, vagy ami
önzõ lényünket simogatja.
A ma örömhíre azonban az, hogy a szeretni nem tudás betegségébõl van gyógyulás! Istennek az önzésre van ellenszéruma! Csakhogy ez kissé keserû, mint minden más gyógyszer.
Gyökössy Endrét egyszer egy asszony kereste fel azzal, hogy nem
tudja szeretni az édesanyját. Próbálta tûrni, elhordozni a bántásokat, még imádkozott is, de az a meleg érzés, amire várt, csak nem
jött. Végül már az imádsággal is felhagyott, mert úgy látta,
értelmetlen.
Bandi bácsi erre ezt kérdezte:

– Ha most orvos lennék és receptet írnék, biztos gyógyszert a gyûlölet és egyéb betegségei ellen, kiváltaná?
– Kiváltanám.
– Bevenné?
– Bevenném.
– Akkor ott van papír meg toll, diktálnék egy receptet. Írja?
– Írom.
– Tessék: hétfõn reggel mosolyogva köszöntõm õt és megkérdezem, hogy aludt. Kedden kitakarítom az õ szobáját is. Szerdán két
szelet süteményt hozok neki. Írja csak, írja! Csütörtökön elhívom
sétálni, hazafelé pedig kérdezgetek és hagyom õt, csak õt beszélni. Pénteken megkérem, hogy zongorázza el azt a dalt, amit gyermekkoromban szokott. Már évek óta nem zongorázik. De kérnie
szabad. Szombaton megkérem, hogy segítsen jó túrós gombócot
fõzni, mert azt õ jobban tudja. Vasárnap bemegyek a szobájába,
amikor lefeküdt, betakargatom és megcsókolom. Pont. Ismeri ezt
a zenei kifejezést: da capo al fine – elejétõl végig? Nos, a következõ héten ugyanígy, vagy hasonlóan da capo al fine, s egy hét múlva
felkeres és megbeszéljük a többit.
– A csókot is kell?
– Igen.
– Jaj!
– Miért jaj?
– Mert évek óta nem csókoltam meg.
– Vállalja ezt a hetet így?
– Megkísérlem.
– Isten segítse! Várom!
Nem jött. Hetekig nem jött. De egy hétfõn kora reggel telefonált,
sírva:
– Mikor tegnap ismét betakartam, az én hideg és kemény anyám
felült az ágyban és magához ölelte a fejem, és éreztem, hogy
könnyes a szeme, és azt mondta: „De jó vagy mostanában hozzám.” Akkor, évek óta elõször, éreztem, hogy szeretem az anyámat. (Gyökössy Endre: A recept)
Isten szeretetreceptje ott van a kezedben!
Forrás: http://reggelidicseret.blogspot.hu/

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A hónap folyamán a következõ pár kötötte össze hivatalosan is
élete fonalát Sárbogárdon:

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik testvérünk,

SIMON MARGIT
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

január 30-án
KISS TÍMEA ÉS PSZOTA SÁNDOR
sárbogárdi lakosok.
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges
gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!
Szerkesztõség
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A visszatérõ

Megyek az utcán a feleségemmel. Elõttünk baktat egy nénike, lehet vagy hetvenéves. Ámde a járdán jóízûen beszélget két hölgy,
elállják az utat. Az anyóka megtorpan, toporog egy darabig, a csevegõ nõk észre sem veszik, fontos témájuk van. A néni kénytelen-kelletlen kikerüli õket, belelép a járdaszéli sárba, úgy megy
tovább. De a két ifjú hölgyike rólunk sem hajlandó tudomást venni, ki kell kerülnünk õket. Majd otthon vizes ronggyal letisztítjuk
a cipõrõl a sarat.
Ámde néhány lépés után jön szembe három kigyúrt csávó. Övék a
világ. Ijedten kitérünk elõlük, „tessék, uraim, önöké a járda, bocsánat, hogy élünk”. A két beszélgetõ nõ illedelmesen félrehúzódik, tisztelik a fiatalos lendületet és az izomerõt.
Miért remeg kissé a gyomrom? Történt valami? Volt idõ, mikor
az õsz hajat és egyáltalán a másik embert tisztelték, létezett az a
fogalom, hogy udvariasság. Most másik világ van, el kell fogadni.
Az orvosi asszisztensnõ
mondja, hogy amint lehet,
nyugdíjba megy. „Olyan
kevés a pénz?” – kérdezem.
– „Nem a pénzrõl van itt
szó – mondja. ! A betegek!
Azokkal nehéz, egyre nehezebb.” Elmeséli, hogy
némelyik páciens üvöltözik
azokkal, akikhez a gyógyítása érdekében fordul.
Erõszakosak, követelõznek. Sõt a minap az egyik
szabályosan arcul köpte az
ápolónõt. Értetlenül csóválom a fejemet. Valaki súlyos helyzetében segítséget
kér az embertársától, s
ugyanakkor arcul köpi?
Ennyire megfordult a világ? Aztán eszembe jut,
hogy a mentõsökkel rendszeresen erõszakoskodnak egyesek, sõt bántalmazzák õket: Nesze neked! Lehet, hogy az életem függ valakitõl, és ütlegelem õt?
De hiszen itt-ott a tanárokat is verik. És nem hallunk híreket a
rádióban arról, hogy némely fiatalurak megölik az anyjukat, aki
szülte õket?
Jó, jó, régen is megtörtént sok minden, de most tendenciaszerû.
Mi van itt? Tényleg csõdöt mondott az iskolarendszer? Vagy a
családi nevelés hatékonysága csökkent? Egyik terület sem érdemli meg az elégséges osztályzatot. Ehhez jön a rossz társaság, a társadalmi közeg. Nem jó, ha a politikus aljasnak mondja a politikustársát, a sztár birkanépnek nevezi a saját népét.
Egy dolog hiányzik itt, mint éhezõnek a falat kenyér, szomjazónak
a korty víz. Egyszerû dolog, mégis igen bonyolult. A szeretet.
Igen, annak tudása, hogy a felebarátomban is van megbújva legalább egy csöppnyi jóság, õ is egy belsõ végtelen birtokosa. Azt hiszem, létezik varázserejû mosoly. Ez nem széles vigyor. Nagyon finom mozdulat az ajakkal, közben két pillantás találkozik. Nem
minden szituáció alkalmas, ezt tudni kell. Ha azonban jön egy alkalmas pillanat, csoda történhet. Vadember válhat jókedvû
cimborává. Két titkolt jóság ráismer egymásra.
A hét elején egy éjszaka is nyitva tartó kocsmában hajnali három
óra körül egy fiatalember átvágta egy idõsebbnek a torkát. Érdekesség: a srác jogász az egyetemen. Vagyis jogász volt. Mert nemsokára rab lesz egy börtönben. Az ellenfele meg halott a temetõben. Ez a helyzet. Tegyük fel a naiv kérdést: lehet, hogy csak egy
mosoly hiányzott? Naivitás? Inkább butaság. Mint tudjuk, háborúk is vannak…
L. A.

A visszatérõ címû mozifilm több szempontból egyedi és formabontó alkotás. A kedvelõi és a nem kedvelõi is egyetértenek abban,
hogy a vizualitása és atomszférája egészen egyedülálló. Alejandro
González IZárritu neve már egyáltalán nem ismeretlen a többség
számára, hiszen a tavalyi, Birdman címû filmje megkapta a legjobb
filmnek járó Oscar-díjat.

A visszatérõ története nem túl bonyolult, de a film erõssége nem is
ebben rejlik. Megtörtént események alapján készült, a középpontban a Leonardo DiCaprio által megformált Hugh Glass áll. Az
1800-as évek elején járunk, Glass egy prémvadász csapat tagja, akik
a feltérképezetlen amerikai vadont járják. Ez a kietlen táj rengeteg
veszélyt tartogat a szereplõk számára, a kegyetlen természeti viszonyok és a vadállatok miatt. Ráadásul a környékbeli indián törzsek
sem fogadják tárt karokkal hõseinket.
Glass megjárja a poklot. Elszakad társaitól, és kis híján meghal. A
cselekmény részleteit felesleges ismertetnem, mert jobb a
moziélmény közben találkozni velük. Glass elindul társai után és
emberfeletti teljesítményt produkál, mert a bosszú hajtja. A
bosszúvágy pedig olyan mélyrõl jövõ, zsigeri érzés, amely minden
akadályon keresztülviszi az embert.

A természet viszontagságaival harcoló ember alakja nem egyedülálló a filmtörténetben, rengeteg ezzel foglalkozó alkotás született
már. A visszatérõ azonban semelyikhez sem hasonlítható igazán. A
film összes képe festményre kívánkozik, a képsorok nézése közben
mintha mi is ott lennénk az amerikai vadonban, és mi is átélnénk a
Glasst érõ megpróbáltatásokat. A látványért a zseniális Emmanuel
Lubezki felelõs, aki a Birdman és a Gravitáció operatõre is volt.
Egy kivételével az összes jelenetet természetes fénynél vette fel, és
ezáltal egy olyan hiteles és természetközeli vizualitást sikerült produkálnia, amitõl mindenkinek leesik az álla. Szinte mi is didergünk
a fõhõssel együtt a jeges szélben, nekünk is fájnak a sérülései, mi is
ott kúszunk vele a sáros hóban.
A visszatérõ nem fogja elnyerni mindenki tetszését, nem egy tipikus blockbuster (tömegízlést kiszolgáló film), a tempója lassú, és
sok mûvészfilmes eszközzel operál. Az élmény, amelyet ad, azonban teljesen egyedi, és nagy hiba lenne kihagyni.
Leszkovszki Máté
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A világszép úrfi
Volt egyszer egy gazdag ember, s annak
egyetlenegy fia, aki olyan szép volt, hogy
szépségben nem találkozott párja kerek e
földön, még azon is túl egy sánta arasszal.
Aki látta, megcsudálta, s nem is hívták
másként, ahol csak ismerték: a világszép
úrfi.
Egyszer mit gondol, mit nem a világszép
úrfi, azt mondja az édesapjának, hogy elmegy világot látni, s ha jártában-keltében
magához illõ leányt találna, meg is házasodnék, mert hát el is következett volt már
annak az ideje.
Búsult a gazdag ember, félt, hogy kifogy
egyetlen fiából, de hiába beszélt, hogy így
meg úgy, nem kell messze földre menni feleségért, találkozik idehaza is hozzája illendõ, nagy volt az eltökélés a világszép úrfiban, kötélen nem lehetett volna odahaza
tartani.
Na, felkészülõdik a világszép úrfi, visz
pénzt elegendõt, puskát is akaszt a vállára,
s nekivág a világnak. Megy, mendegél erdõkön-mezõkön által, hetedhét ország ellen, s találkozik többek közt egy öregasszonnyal. Hogy, hogy nem, elég az, hogy
beszédbe elegyednek, s a világszép legény
elmondja, hogy mi járatban van.
– Hej, fiam – mondotta az öregasszony –,
tudnék én egy hozzád illendõ leányt, aki
hercegkisasszony, s a legszebb leány kerek
e világon. Te szép vagy, fiam, hanem tenálad még százszorta szebb ez a leány, márpedig az föltette magában, hogy csak olyan
legénynek lesz a felesége, aki szépségben
vetekedik õvele.
Kérdi a világszép úrfi:
– Hol, merre lakik a hercegkisasszony,
öreganyám?
– Az a fehér kastélyban lakik, világszép úrfi, de én azt hiába mondom neked, ha
elébb el nem mégy a veres-hegyi öregemberhez. Ennek olyan csudavize van, hogy
ha abban megmosakodol, szebb lész a nap
fényénél is. Várj csak, fiam, várj! Nesze,
adok neked egy pálcát, ezt a kezedbe kell
fognod, s úgy megnövekedik az erõd, hogy
még egy óriás sem bír el veled. Ha aztán a
Veres-hegyig elvergõdhetel, vissza ne tekints, amint a hegyoldalon fölmégy, akármi hangot hallasz, mert bizony mondom
neked, kõbálvánnyá változol.
Megköszöni a világszép úrfi a pálcát s a jó
tanácsot, azzal az öregasszony eltûnt,
mintha a föld nyelte volna el, õ meg ment
tovább. Megy, mendegél a világszép úrfi, s
mikor az égen felragyogott a Vacsoracsillag, betért egy kis házba, ha szállást adnának éjszakára. Abban a kis házban egy
öreg halászember lakott egymagában. Köszön a világszép úrfi illendõképpen, az
öreg halász fogadja.
– Ad-e szállást, öregapám?
– Adok, fiam, szállást is, vacsorát is, jó szívvel. Ihol, éppen megfõtt a halászlé, ülj a
bogrács mellé, s egyél, amennyi beléd fér.

Az öreg halász letette a bográcsot a szoba
földjére, s leült melléje, nemkülönben a világszép úrfi is leült a földre, s kanalazta a
fáintos halászlevet, közben-közben hajtogatták a boros kulacsot. Vacsora után
kérdi a halász:
– Ugyan, bizony mi szél vetett erre, fiam?
Mondja a világszép úrfi, hogy mi járatban
van, csak azt nem tudja, hogy jó úton jár-e.
– Hát, a Veres-hegyi öregember errefelé
lakik, fiam, de már azt nem tudom, hogy
kerülsz a színe elé, vagy sem. Rengeteg erdõn kell általmenned, s annyi ott a betyár,
mint égen a csillag, földön a fûszál. Azt
mondom hát neked, vesd le ezt az úri gúnyát, öltözz az én rongyos gúnyámba,
akkor talán nem bántanak.
A világszép úrfi meg is fogadta az öreg halász tanácsát, s reggel, mikor tovább akart
menni, felöltözött a rongyos gúnyába,
hogy csak úgy fityegett róla a rongy s a mindenféle madzag. Elbúcsúzik az öreg halásztól, köszöni erõsen a szállást s a jó vacsorát, de még a rongyos gúnyát is, azzal
nekivágott a rengetegnek. De még egy jó
puskalövésnyire sem haladott az erdõben,
elébe szökik egy betyár, megforgatja
amúgy magyarosan a fokosát, s nagyot
kiált:
– Megállj, világszép úrfi! Hiába öltöztél
rongyos gúnyába, tudom, hogy ki s mi vagy.
Ide a pénzedet!
– Majd holnapután, vaskedden – mondotta a világszép úrfi s õ is megforgatta a feje
fölött a pálcát, mit az öregasszony adott
neki, s hát uram, teremtõm, csak úgy
zsibolygott, pezsgett a testében a szertelen
nagy erõ, s úgy eldöngette a betyárt, hogy
ropogott belé minden csontja s porcikája.
De bezzeg most a betyár fogta könyörgésre s ígért a világszép úrfinak mindent, csak
ne üsse többet.
No, nem is ütötte többet, otthagyta a betyárt s meg sem állott a Veres-hegy aljáig.
Nekiindul a hegynek, de mit látnak szemei! Jobbról, balról, mindenfelõl csupa
kõemberek állottak, s ámbátor ezeknek
meg sem mozdult a szájuk, szörnyen kacagtak, hahotáztak, mindenféle csúfondáros szavakkal illették.
– Még szebb akarsz lenni, ugye?!
– A világszép hercegkisasszony kéne,
ugye?!
– Hihihi-hahaha! Abból ugyan nem eszel!
Így beszéltek a kõemberek, s mintha a föld
alól is kiabált volna vagy ezer ember, olyan
szörnyû zúgás-búgás, zimóré kerekedett
körülötte, hogy ha hirtelen be nem dugja a
fülét mohával, bizony megsüketül. De
mondhattak akármit, csúfondároskodhattak, a világszép úrfi sem egy szót nem szólt,
sem vissza nem tekintett, csak ment ki a
hegy oldalán, elébb, elébb, meg sem állott,
míg a hegy tetejére nem ért.
Hej, szeme-szája tátva maradt a Veres-hegyi õsz öregembernek, amikor meglátta a
világszép úrfit.

– Hát te hogy tudtál idejönni?
– Én úgy, ahogy öregapám, elég az, hogy itt
vagyok, s addig el nem megyek, míg aranyvizébõl meg nem mosdom.
– Jól van, fiam, csak mosdjál, én nem bánom. Ebbõl még nem mosdott ember fia,
mert aki a Veres-hegynek indult, mind kõbálvánnyá változott. Szerencséd, hogy
nem tekintettél vissza!
Az õsz öregember megtöltött egy aranytálat aranyvízzel, a világszép úrfi megmosdott benne, azután megtörölközött selyemkendõbe, s csakugyan szebb lett még a
napfénynél is.
Na, most már mehetett a fehér kastélyba.
A Veres-hegy tetejérõl el lehetett látni a
fehér kastélyig, pedig volt az onnét hetvenhét mérföldre is, de úgy ragyogott, csillogott a gyémántfödele, hogy amint közelebb-közelebb ért a világszép úrfi, majd
megvakult a nagy ragyogástól.
Három nap s három éjjel folyton-folyvást
ment a világszép úrfi, s mikor a herceg városába ért, csináltatott magának szép aranyos gúnyát, úgy ment a fehér kastélyba. A
herceg éppen ott ült a tornácban a leányával, s ahogy az udvarba lépett a világszép
úrfi, összecsapja a kezét a hercegkisaszszony.
– Nézz oda, apám, de szép legény! Ez igazán hozzám illendõ.
Fölment a világszép úrfi a palotába, fogadták nagy szívességgel: azt hitték, hogy királyfi.
Mondta a világszép úrfi:
– Nem vagyok én királyfi, felséges herceg,
csupán nagygazda az apám. Az igaz, hogy
van neki pénze elég.
– Már akárki fia vagy, nem bánom – mondta a hercegkisasszony –, te lész az én uram,
nem más.
A hercegnek nemigen tetszett a dolog,
mondta is, hogy sok királyfi kérte a leányát,
de már ha így van, legyen így, s azzal vége.
Egyszeriben befogattak négy fehér lovat
üveges hintóba, elhozatták a világszép úrfi
apját, aztán csaptak lakodalmat, hét országra szólót.
Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
Benedek Elek
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Téli tárkonyos sárgarépaleves
Hozzávalók: 4 közepes db sárgarépa, 2 db
póréhagyma, 7,5 dl forró víz, 2 ek vaj, 1 kk
só, bors ízlés szerint, 1 kk tárkony.
A póréhagymát megtisztítjuk, négy cikkre
vágjuk és felszeleteljük. A sárgarépát meghámozzuk és kis kockákra vágjuk. A vajat
felolvasztjuk, beleszórjuk a póréhagymát
és sárgarépát. Fedõt teszünk rá és 10 percig együtt pároljuk. Felöntjük a forró vízzel, beleszórjuk a tárkonyt, sózzuk, borsozzuk. Addig fõzzük, míg a zöldségek megpuhulnak. Turmixgépben egynemûsítjük.
4 bögrébe, vagy tányérba elosztjuk, tálaljuk. Napokig eláll a hûtõben, és egyszer újra felmelegíthetõ.

Húsrolád savanyú
káposztaágyon
Hozzávalók: 50 dkg sovány sertéscomb, 60
dkg savanyú káposzta, 5 dkg kolbász, 5
dkg párizsi, 5 dkg füstölt-fõtt tarja, 1 db
tojás, só, bors, borókabogyó, babérlevél
ízlés szerint, 1 ek napraforgóolaj, 1 dl víz.

A hússzeleteket kiklopfoljuk, vékonyan
sózzuk, borsozzuk. A töltelékhez valókat
apróra daraboljuk, a masszát borsozzuk,
ha szükséges, sózzuk és belekeverjük a tojást. A tölteléket a hússzeletekre kenjük,
felcsavarjuk, hústûvel (fogpiszkálóval)
összetûzzük. Nagyon vékonyan kiolajozzuk a sütõtálat, szétterítjük a káposztát.
Ha nagyon savanyú, kicsit ki lehet mosni,
de vigyázzunk, ne legyen íztelen a káposzta, ennek az ételnek a jellegzetességét a savanykás íz adja! A káposztába nyomkodjuk a fûszereket. A hústekercseket a savanyú káposzta tetejére fektetjük és vékonyan beolajozzuk. A kimaradt kevés tölteléket a roládok és a káposzta tetejére szór-

MÛSORA
juk. 1 dl vízzel felöntjük a mûvet. Alufóliával letakarva sütõben 1 órán át sütjük,
majd a fóliát levesszük, megfordítjuk a
roládokat és további 20 percig sütjük, amíg
a hús és a káposzta teteje piros lesz.

„Ezersziget” csirke
Hozzávalók: 2 db csirkemellfilé, 2 dl fõzõtejszín, 100 ml ketchup, 2 gerezd fokhagyma, 5 dkg parmezán sajt, só ízlés szerint, 1
ek vaj (vagy margarin).
A csirkemelleket keresztben 2 szeletre
vágjuk, kivajazott tálba tesszük és megsózzuk. Összekeverjük a tejszínt, a ketchupot,
a zúzott fokhagymát és a parmezánt, majd
a húsokra öntjük. Kb. 180 fokos sütõben
30-40 perc alatt lefedve puhára sütjük a
húst, majd a fedõt vagy alufóliát levéve 10
perc alatt kicsit rápirítjuk a szószt.

Almás guba
Hozzávalók: 8 db kifli, 6 db alma, 8 dl tej, 6
db tojásfehérje, 6 db tojássárgája, 15 dkg
cukor, 2 cs vaníliás cukor, 1 ek vaj (a sütõforma elõkészítéséhez).

Az almákat meghámozzuk, lereszeljük, a
kifliket felkarikázzuk. A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjéhez teszünk kb. 1 ek cukrot és kemény habbá verjük. A sárgájához
pedig kb. 10 dkg cukrot és a vaníliás cukrot,
majd simára keverjük. A tejet hozzáadjuk
a cukros tojássárgájához, elkeverjük, a kiflikre öntjük, majd jól átforgatjuk. A tepsit
kikenjük vajjal, elterítjük benne a kiflik felét, ráterítjük a reszelt almát, megszórjuk a
maradék 5 dkg cukorral. Eloszlatjuk a maradék kiflit a tetején, majd végül óvatosan
elterítjük rajta a tojáshabot. Elõmelegített
sütõben szép pirosra sütjük.

Heti idõjárás

A következõ napokban is folytatódik a változékony, szeles, de az átlagosnál enyhébb
idõ. Péntekre virradó éjszaka egy újabb csapadékzóna éri el a térséget, ennek halmazállapota nyugaton többnyire folyékony lesz, a
középsõ és keleti országrészben viszont az esõ mellett havas esõ, néhol havazás is elõfordulhat, de jelentõs csapadék a legtöbb helyen nem valószínû. Napközben felszakadozik a
felhõzet, felhõátvonulások várhatóak néhány órás napsütéssel, elszórt záporokkal, fõként a nap elsõ felében hózáporokkal. Szombaton és vasárnap változóan felhõs, többé-kevésbé napos idõ várható, a több napsütés szombaton valószínû. Vasárnap estétõl
azonban ismét csapadékosabbra fordul idõjárásunk. Szombattól az addig északias áramlás déliesre vált és többfelé megélénkül, ezzel pedig ismét a sokéves átlagnál jóval
enyhébb hõmérsékletek érkeznek hazánkba, ekkor ismét többfelé elérheti, vagy kevéssel meghaladhatja a csúcshõmérséklet a 10 fokot.
www.metnet.hu

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös
csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint
az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
Február 5., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Kántorok: Farkasné Gombár Ildikó (8p), Van egy név 4-5.
rész (40p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Gitárok
kicsiben és nagyban (ism. 9p), Borbarátok bálja
Sárbogárdon (44p), Gál Sándor elõadása a Szentföldrõl (103p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 6., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
Lapszemle 14.00 Gitárok kicsiben és nagyban
(ism. 9p), Borbarátok bálja Sárbogárdon (44p), Gál
Sándor elõadása a Szentföldrõl (103p) 18.00 Lapszemle 19.00 Alapi disznóvágás (17p), Idõsek köszöntése Sáregresen (ism. 51p), Iskolabál Töbörzsökön (44p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 7., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Gitárok kicsiben és nagyban (ism. 9p), Borbarátok bálja Sárbogárdon (44p), Gál Sándor elõadása a Szentföldrõl
(103p) 14.00 Alapi disznóvágás (17p), Idõsek köszöntése Sáregresen (ism. 51p), Iskolabál Töbörzsökön (44p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Mandolin advent az Adullámban (24p), A történelem lezárása – Bibliai válaszok korunk égetõ kérdéseire
(ism. 73p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 8., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Mandolin advent az Adullámban (24p), A történelem lezárása – Bibliai válaszok korunk égetõ kérdéseire
(ism. 73p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 A
cecei Csók István-kiállítás megnyitója (50p),
Forster József hószánja (ism. 13p), Interjú Huszár
Kálmán fafaragóval (ism. 34p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó
Február 9., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 III. Hagyományõrzõ bál
Sárbogárdon (31p), A testület 30 éves fennállásának ünnepe (ism. 55p), A lovaglás elvette az eszemet (ism. 39p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 10., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 A cecei
Csók István emlékház megnyitója (50p), Forster
József hószánja (ism. 13p), Interjú Huszár Kálmán
fafaragóval (ism. 34p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 11., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Mandolin advent az Adullámban (24p), A történelem lezárása –
Bibliai válaszok korunk égetõ kérdéseire (ism. 73p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel,
kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.
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BOGÁRD és VIDÉKE
városi teremlabdarúgó-bajnokság
A mérkõzéseket Tóth I. vezette.

Sárkeresztúr Kike–Spuri
9:3 (3:1)
Sárkeresztúr Kike: Visi – Böröndi, Hajdinger, Szauervein, Jancski.
Csere: –
Spuri: Huszár – Bozsoki, Bereczki, Kiss,
Fésû.
Csere: Czeiner, Kiszl, Zámbó.
1. perc: az elsõ és második Kike-támadásnál Huszár lábbal védett. 2. perc: Böröndi
kapu mellé lõtt. Jancski megszerezte csapata vezetését, 1:0. Egy percig sem hagyott
kétséget afelõl a Kike, hogy ki a jobb csapat. Sorra hagyták ki a jobbnál jobb helyzeteket. 5. perc: Böröndi hagyott ki ziccerhelyzetet. 6. perc: Jancski szerelte Bereczkit, rárúgta az oldalfalra, a labda Szauervein elé pattant, és máris 2:0. 7. perc: Fésû
nagy erejû lövése a felsõ sarokban kötött
ki. Visi még a kezét se tudta felemelni, 2:1.
9. perc: Szauervein lövése centiméterekkel
ment kapu fölé. 11. perc: Szauervein óriási
helyzetben kapu mellé lõtt! 12. perc:
Jancski hagyott ki helyzetet. 13. perc: Fésû
lövése kapu fölé szállt. 14. perc: Szauervein nem hibázott, növelte az elõnyt, 3:1.
Kezdés után Kiss lövése Zámbó hátán változtatott irányt. 15. perc: Szauervein megint nem élt az adódó lehetõséggel. 16.
perc: Bereczki gólhelyzetben hibázott. 17.
perc: Bereczki megint nem tudott élni a lehetõséggel, lövése kapu fölé szállt. Az elsõ
félidõ hátralévõ idejében csak Spuri-támadások voltak, eredménytelenül. 21. perc:
Kiss lövését Visi szögletre ütötte. Szöglet
után a labda visszakerült Czeiner elé, aki a
kapu elõtt keresztbe lõtt. 23. perc: Szauervein került gólhelyzetbe, de nem tudta az
üresen maradt kapuba gurítani a labdát.
24. perc: megbosszulta magát az elõbb kihagyott helyzet, mert Fésû szépített, 3:2.
Ezután komolyan vette a mérkõzést a
Kike. 25. perc: Szauervein átadását Jancski
az üres kapuba gurította, 4:2. Huszár feleslegesen jött ki a kapuból! 28. perc: Szauervein a mérkõzés legszebb góljával ajándékozta meg a nézõket, 5:2. 30. perc: Böröndi
szerelt a saját térfelén, megindult az ellenfél kapujára és védhetetlen gólt lõtt, 6:2.
32. perc: Bozsoki lövését Visi védte. 33.
perc: Hajdinger átadását Szauervein a kapuba vágta, 7:2. 34. perc: Fésû lövését Visi
védte. 37. perc: a kitámadó Kike játékosai
nem zártak vissza, Bozsoki használta ezt
ki, 7:3. 37. perc: Szauervein átadásából Böröndi szerzett gólt, 8:3. 38. perc: Huszár
feleslegesen jött ki kapujából, a labda
Jancskihoz került, aki az üresen maradt
kapuba továbbított, 9:3. 39. perc: Kiss nagy
lövését védte Visi.

A sok kihagyott Kike-helyzet után biztos
gyõzelmet arattak. Megérezték Kiszl hiányát a Spuri játékosai!
Góllövõk: Jancski 3, Szauervein 4, Böröndi 2 ill. Fésû 2, Bozsoki.

FDL Kft.–Twister Galaxy
7:2 (3:1)
FDL Kft.: Farkas – Mihalkó, Magyar,
László, Bor J.
Csere: Bor P., Rehák.
Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Szabó,
Budai, Dombi.
Csere: Barabás, Kaló, Lakatos, Killer („a
nagy FTC-s”), Szántó.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Bor J. 2, Magyar, Rehák 3, László
ill. Lakatos, Killer.

Szelence Kamionmosó–
Bogárdi Junior 8:5 (3:1)
Szelence Kamionmosó: Kliszki – Nagy,
Gilány, Zab, Száva.
Csere: Szilágyi, Kulcsár.
Bogárd Junior: Farkas J. I. – Farkas II.,
Farkas III., László, Lénárt.
Csere: Szakács, Varga.
1. perc: Zab lövése Farkas kapusról szögletre vágódott. 3. perc: Farkas II. lövése
után a labda a kapu fölött hagyta el a játékteret. 4. perc: Farkas III. kapu mellé lõtt. 5.
perc: Nagy lövése kerülte el a kaput. 6.
perc: Farkas II. talált gólt, 0:1. 7 perc: szöglet után a bénázó Farkas mellett Szilágyi
pofozta kapuba a labdát, 1:1. 9. perc: Zab
emelése alig ment kapu fölé. 10. perc:
Nagy csõrös lövése talált utat a kapuba,
2:1. 11. perc: Szilágyi átadásáról Gilány
alig maradt le. 13. perc: Lénárt lövése az
oldalhálóba kötött ki. 14. perc: Zab vette
be a kaput, 3:1. 19. perc: Zab sarkalása
Farkasról megy ki. 17. perc: Farkas III. lö-

vése Kliszkirõl került szögletre. 18. perc:
Szakács lövése kerülte el a kaput. 20. perc:
Farkas II. helyzetben kapu mellé trafált.
21. perc: Zab került helyzetbe, lövése mellé szállt. 22. perc: Zab Varga kapusba rúgta a labdát, a kipattanót Szilágyi vétette el.
23. perc: Gilány lövésével 4:1. 24. perc:
Lénárt egyéni megmozdulás után szépített, 4:2. 25. perc: Zabot nem tudták tartani, 5:2. 26. perc: Száva is feliratkozott a góllövõk körébe, 6:2. 28. perc: Farkas III. lõtt
mellé. 29. perc: Farkas III. nem hibázott,
6:3. 31. perc: Szilágyi lõtt kapu mellé. Az
ellentámadásból Farkas II. szépít, 6:4. 32.
perc: Zab újabb gólja kegyelemdöfés volt,
7:4. 33. perc: Lénárt mellé lõtt. 34. perc:
Nagy elhúzta Varga mellett a labdát, a tiszta helyzetben levõ Szilágyi elé tálalt, aki sokat kivárt, Varga szögletre tisztázott. 35.
perc: Nehezebb volt kihagyni, mint berúgni az adódott helyzetet Farkas II.! 38. perc:
Lénárt jól eltalált lövéssel szépített, 8:5.
Juniorok! A csapat összeállítása úgy kez-

dõdik, hogy végy egy jó kapust! Teljesen
megérdemelt a Szelence gyõzelme!
Góllövõk: Szilágyi, Nagy, Zab 4, Gilány,
Száva ill. Farkas III., Lénárt 2, Farkas II.

Extrém–Sárszentmiklós
Öfi 12:0 (8:0)
Extrém: Németh – Dévényi, Huszár Cs.,
Horváth T., Horváth D.
Csere: Baki, Huszár Z.
Sárszentmiklós Öfi: Derecskei – Vereczkei, Tóth, Kelemen, Salga.
Csere: Csuti.
1. perc: Dévényi lövését Derecskei a mezõnybe ütötte, Salga meg kapu mellé lõtt.
2. perc: Horváth D. megszerezte a vezetést, 1:0. 4. perc: Dévényi elcsúszva Derecskei felett átemelte a labdát, amely az
üresen álló Horváth T. elé került és az üres
kapuba továbbított, 2:0. 5. perc: Dévényi
lövését védte Derecskei. 7. perc: Horváth
T. sarokkal továbbította a labdát a kapuba,
3:0. 8. perc: szöglet után Horváth D. volt
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eredményes, 4:0. 9. perc: Kelemen lövése
szögletre vágódott. 11. perc: Dévényi harcossága újabb gólt eredményezett, 5:0. 13.
perc: Huszár Z. lövését hárította Derecskei. 14. perc: Huszár Cs. lõtte ki a felsõ sarkot, 6:0. 17. perc: Huszár Cs. lövése kapu
fölé szállt. 18. perc: Horváth D. átadásából
Baki szerezte az újabb találatot, 7:0. 19.
perc: Most Baki átadásából Horváth D.
volt eredményes, 8:0. 21. perc: Dévény lövése Vereczkeirõl ment szögletre. 23. perc:
Dévényi átadásából Horváth T. szerzett
gólt, 9:0. 24. perc: Kelemen nem találta el a
kaput. 26. perc: Kelemen a gólvonal elõl
ment. 27. perc: egy kihagyott helyzet után
másodszorra már eredményes Dévényi,
10:0. 28. perc: Horváth T. mit hagyott ki!
29. perc: Horváth D. átadását az öccse,
Horváth T. vágta a kapuba, 11:0. 29. perc:
Huszár Cs. nagy kapufája hozta lázba a közönséget. 31. perc: Tóth A. sokadik lövése
ment kapu mellé. 32. perc: Baki kapufát
lõtte telibe. 33. perc: a második félidõben
kint játszó Derecskei lövése kerülte el a
kaput. 34. perc: szabadrúgásból Huszár
Cs. védhetetlen gólt lõtt, 12:0. 35. perc: Baki perdített kapu fölé. 37. perc: Salga nagy
lövését Németh kiütötte a mezõnybe. 38.
perc: Kelemen a kapufát tesztelte. 39.
perc: Csuti gólhelyzetben kapu fölé vágta a
labdát.
A szükség kapussal felálló Öregfiúk csapata nem tudott ellenállást kifejteni, így ilyen
arányban is megérdemelten nyert az Extrém!
Góllövõk: Horváth D. 3, Horváth T. 4, Dévényi 2, Huszár Cs. 2, Baki.
Tabella:
1. Extrém
11
2. FDL Kft.
11
3. Twister Galaxy
11
4. Sárkeresztúr Kike
11
5. Spuri
11
6. Sárszentmiklós Öfi
11
7. Szelence Kamionmosó11
8. Bogárd Junior
11

9
7
7
7
4
4
2
-

2
2
2
1
1

2
2
4
7
7
8
10
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Téglák a falban
Szubjektív korrajz a 70-es, 80-as évekbõl.
Sárbogárd és környéke jellegzetes figuráinak sorsa elevenedik meg. Ki nem mondott
titkok, zsarnokság, megalkuvás, gyilkosság,
remény, hit és szerelem szövevényes világa
a szerzõ sajátos stílusában elevenedik meg
az olvasó elõtt. Nem lehet letenni ezt a
könyvet...
A nyolcvanas évek közepén fû alatt terjedõ
kalózmásolatban láttuk elõször a Pink
Floyd együttes „A fal” címû filmjét. A magyar mozikban 1989 októberében vetítették
elõször. Hányszor néztük meg fiammal, Balázzsal! Szívünk legmélyéig fölkavart bennünket. Énekeltük angolul: „All in all it was
just a brick in the wall”. Aztán próbáltuk
magyarra fordítani: „Tégla lett minden,
ezekbõl épül a fal! Téglák lettünk mind, belõlünk épül a fal!”
Lázadást szítanak, a régi rend lerombolására biztatnak ezek a szavak. Az arcunkba kiáltják, hogy agymosott téglává nyomorított
bennünket ez a kor. Törtük, amivel lehetett, s ha más eszközünk már nem volt, fejjel
mentünk a körénk épült falaknak. Így érkezett el 1989, s akkor szinte varázsütésre leomlott a világokat elválasztó berlini fal is. S
mégsem lettünk igazán szabadok, mert minden hiába, ha múltunk betonnál keményebb
tégláiból a szívünk köré épült falak ott állnak rendületlenül. Ezek lebontásához nem elég
se dózer, se légkalapács, még a kemény fejünk is kevés…

Hargitai Lajos könyve kapható
a Bogárd és Vidéke Hírházban, 2.500 Ft-os áron.

68:20 29
66:21 23
57:32 23
47:43 21
33:50 12
35:54 12
29:62 7
34:87 1

A tabella összeállítása:
– több pont,
– egymás elleni eredmény,
– több rúgott gól,
– gólkülönbség dönt.
Góllövõlista:
1. Horváth Tamás, Extrém, 23 gól.
2. Bor József, FDL Kft., 22 gól.
Gróf Ferenc
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790
AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.
06 70 539 7882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091
AUTÓBÉRLÉS NAPI 3.000 FT-TÓL
06 70 526 3606, 06 70 940 8818
IRODA- ÉS ÜZLETHELYISÉG KIADÓ.
06 20 437 7036

Helyesbítés
Elõzõ lapszámunkban a Borbarátok farsangja címû írásban a
támogatóknak szóló köszönetben két név tévesen szerepelt.
Helyesen: Kalocsay Tamás igazgatónak (Tesco) és a Stiller-Savanyúság Kft.-nek (Tesco) is köszönet a támogatásért.
Szerkesztõség
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Nézze meg, nem fagyott-e el
a vízmérõje!
Télen a vízmérõk és a használaton kívüli vízvezetékek elfagyhatnak. A
vízmérõn, a vezetéken, illetve a szerelvényeken a fagy okozta károk enyhülési idõszakban válnak láthatóvá.
Elsõsorban hosszabb és erõsen fagyos idõszakot követõen tapasztalható, hogy mire észreveszik a fagy okozta károkat, addigra rengeteg víz elfolyik!
Az elfagyott mérõ cseréjét és a mérõn keresztül elfolyt víz díját a jogszabályok szerint a fogyasztónak kell megfizetnie.
Ennek elkerülésére a szolgáltató kéri, hogy:
– a vízmérõhely, használaton kívüli belsõ hálózat fagy elleni védelmét
oldják meg, ha ez eddig elmaradt, és szükséges;
– ellenõrizzék aknában lévõ, vagy hasonló idõjárási körülményeknek
kitett vízmérõjüket;
– nézzék meg az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanuk és a vízzel ellátott
építési (üres) telkük vízhálózatának állapotát;
– ha a mérõ elfagyott, és eddig nem tették meg, zárják el a mérõ elõtti
csapot!
Ha az ellenõrzés során a vízmérõnél elfolyást, sérülést észlelnek, keressék a FEJÉRVÍZ ügyfélszolgálatait Szabadbattyán térségében a
40/200-344-es, Sárbogárdon és környékén a 40/919-004-es telefonszámon.
Az ellenõrzéssel elkerülheti, vagy csökkentheti esetleges kárát!
FEJÉRVÍZ ZRt.
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APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Szántóföldet, rétet vásárolnék, bérelnék. 06 (30) 569 6870 (3261338)
Németjuhász kölyökkutyák Sárbogárdon eladók. Telefon: 06 (30) 532 6170
Sárszentmiklóson felújított családi ház eladó. 06 (20) 972 5051
Paplanok eladók 06 (20) 405 7366
Tollpaplan-készítés, kész paplanok kaphatók. Pákolicz Árpádné, Sárszentágota 06 (25) 476 051 (3261467)
Fiatal gazda szántóföldet bérelne támogatás feletti áron. Területek: Káloz,
Nagyhörcsök, Sárhatvan, Örspuszta, Sáregres, Pusztaegres, Mezõszilas, Dég,
(Alsótöbörzsök, Sárszentmiklós) minimum 2,5 hektártól. 06 (30) 613 0823
Regent eke valamint 165-ös fûkasza eladó 06 (30) 904 5072
Egy keverék kiskutya ingyen elvihetõ 06 (30) 255 9806
Szivárvány Stúdió (Sárbogárd, Kossuth u. 9.) kozmetikust, masszõrt keres. 06
(30) 380 8330

Szûréssel a méhnyakrák ellen
2016-tól az Országos Tisztifõorvosi Hivatal irányításával több mint
száz magyarországi településen 121 védõnõ kezdi meg a népegészségügyi célú méhnyakszûrést. A programba bekapcsolódók száma folyamatosan bõvül, így évközben egyre több hazai kistelepülésen válik
helyben elérhetõvé a szolgáltatás. A méhnyakszûrés fontosságára
hívja fel a figyelmet az Európai Méhnyakrák Megelõzési hét is. A hazai
rendezvénysorozat 2016. január 23-án szombaton, Budapesten vette
kezdetét, a programokon az ÁNTSZ szakemberei is elõadást tartanak.
Hazánkban a méhnyakrák miatti halálozás magas, az európai uniós országok átlagának mintegy háromszorosa. A méhnyakrák miatt bekövetkezõ
halálozások száma évek óta nem csökken, évente közel 400 nõt veszítünk
el. Pedig a betegség kialakulása szûrõvizsgálattal megelõzhetõ, illetve az
idõben felismert elváltozás megfelelõ hatékonysággal kezelhetõ.
Az ÁNTSZ Országos Tisztifõorvosi Hivatala 2009-ben indította el a védõnõi
népegészségügyi célú méhnyakszûrést. 2015-ben egy európai uniós program keretében újabb védõnõk szereztek képzettséget a méhnyakszûrés
végzésére, és csatlakoztak a szûrést végzõ védõnõkhöz. Átfogó, hosszú távú célunk, hogy a hazai méhnyakrák okozta halálozás jelentõsen csökkenjen. Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal irányításával a védõnõi méhnyakszûrés országos kiterjesztése tovább folytatódik. Ennek részeként februárban tízezer 25 és 65 év közötti nõ kap névre szóló meghívólevelet az
ÁNTSZ-tõl méhnyakszûrésre.
Fontos kiemelni, hogy a vizsgálat nem jár fájdalommal, egyszerûen elvégezhetõ és a jogosultak számára ingyenes. Az ÁNTSZ kéri, és egyben biztatja azokat, akik meghívó levelet kapnak, hogy éljenek a felkínált ingyenes
szûrés lehetõségével.

Influenza
Hazánkban még nincs influenza-aktivitás, így még nem késtek el azok,
akik védõoltással szeretnének védekezni a kellemetlen tünetekkel járó, és akár súlyos, vagy halálos szövõdményekhez is vezetõ betegség
ellen.
December közepén Európa északi és déli részén megkezdõdött az influenzavírusok terjedése. Az európai összesítés szerint a légzõszervi szövõdményhez vezetõ fertõzések többsége az influenza A(H1N1)pdm09 vírushoz köthetõ. Az elmúlt szezonhoz képest egyelõre jóval kisebb arányban igazolták
az influenza A(H3N2) vírus kóroki szerepét. Érdemes kiemelni, hogy az
A(H3N2) altípusú influenzavírus jellemzõen az idõseknél okoz súlyos szövõdményeket, illetve haláleseteket, míg az influenza A(H1N1) vírus inkább
a fiatalabbakra, egyébként egészséges felnõttekre veszélyesebb.
A 2015/16-os szezonra kifejlesztett influenza elleni oltóanyagban található
vírustörzsek antigénszerkezete hasonló a kontinensen eddig kimutatott influenzavírusokhoz. Az influenza elleni védõoltás ennek megfelelõen hatékony védelmet nyújthat a kellemetlen tüneteket okozó, súlyos, vagy akár
halálos szövõdményekkel járó betegség ellen.
Tudományos vizsgálatokkal alátámasztott tény, hogy az influenza elleni védekezés jelenleg ismert leghatékonyabb eszköze a védõoltás. A védettség
kialakulásához 10-14 nap szükséges. Aki eddig még nem tette meg, de a
következõ napokban kéri a védõoltást, számíthat rá, hogy mire az influenzajárvány eléri Magyarországot, szervezete már felkészül a fertõzés elleni védelemre.
A 60 év felettiek, bizonyos krónikus betegségekben szenvedõk, a várandós
nõk, továbbá az egészségügyi és a szociális intézményekben dolgozók háziorvosuktól, illetve foglalkozás-egészségügyi orvosuktól kérhetik a térítésmentes influenza elleni védõoltást.
ÁNTSZ Országos Tisztifõorvosi Hivatal
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Egészségmegõrzõ táplálkozási tippek
Szervezetünk télen igencsak nagy próbatételnek van kitéve. Immunrendszerünk
megerõsítése közben érdemes emésztõrendszerünk mûködésére is fokozott figyelmet fordítanunk. Télen különösen
ügyelnünk kell a helyes táplálkozásra,
ilyenkor kevesebb friss zöldség és gyümölcs áll rendelkezésünkre, a hideg miatt
nehezebb, zsírosabb ételeket kívánunk,
gyakrabban nassolunk. Ezzel nagyon leterhelhetjük emésztõrendszerünket, így az
egyre kevésbé lesz képes megfelelõen ellátni a funkcióját. Ez gyakran párosulhat
fáradtsággal, levertséggel, valamint a szervezet betegségekkel szembeni ellenálló
képességének lecsökkenésével.
Mit tehetünk, hogy megõrizzük emésztõrendszerünk egyensúlyát, így erõsítve immunrendszerünket a megbetegedésekkel
szemben?
Répa, retek mogyoró és társaik
Fontos, hogy rostban gazdag legyen a táplálkozásunk, ezért minden nap együnk
friss zöldséget és gyümölcsöt. Különösen
ajánlott a cékla, a sárgarépa, a káposzta, az
alma és citrusfélék fogyasztása. A káposztaféléket lehetõleg nyersen, vagy salátaként fogyasszuk, mert fõzéssel elvesznek
belõlük a fontos vitaminok.

zogjanak, pedig a friss levegõn végzett
mozgás jótékony hatással van a szervezetre, nemcsak a testre, de a lélekre is. Hetente legalább egyszer öltözzünk fel melegen
és induljunk sétára valamelyik közeli erdõbe, hegyre, vagy vízpartra. Kiválóan átmozgatnak, és feltöltenek a téli sportok is,
a síelés, a korcsolyázás, de akár egy kiadós
szánkózás, hógolyózás is.
Filmcsapdák
Segítheti az emésztõrendszer mûködését a
teljes kiõrlésû pékáruk, olajos magvak fogyasztása is. A bélflóránk egyensúlyának
fenntartásáért minden nap fogyasszunk
probiotikus tejtermékeket, például joghurtot.
Nehéz, zsíros ételek helyett válasszunk minél többet az úgynevezett „melegítõ” ételekbõl, ilyen a köles vagy a zab. A belõlük
készült kásák könnyen elkészíthetõk, segítenek, hogy jobban bírjuk a hideget, és
közben az emésztõrendszerünket sem terhelik le.
Mozogni, mozogni, mozogni!
A helyes, rostokban és probiotikumban
gazdag étrend mellett nagyon fontos a
mozgás is. Télen a hideg miatt sokan viszszarettennek attól, hogy a szabadban mo-

Hideg téli estéken közkedvelt program a
közös filmezés. Ilyenkor a kanapén ülve a
film feledteti velünk, hogy mennyit nassolunk közben. A téli bevackolódós estékre
válasszunk természetes, egészséges finomságokat, rágcsáljunk olajos magvakat, mogyorót, diót, pisztáciát, sült gesztenyét,
aszalt gyümölcsöket, vagy együnk probiotikus joghurtot. Ez utóbbi amellett,
hogy finom, a bélflóránk egyensúlyának
õre is. Facsarjunk friss gyümölcslevet, vagy
kortyoljunk a filmhez gyógyteákat. Segíti
az emésztõrendszerünk mûködését, megnyugvását a borsmenta-, a citromfû-, a kamilla- és a vöröstea is.
Ezeket a tanácsokat betartva nemcsak a
telet élvezhetjük teljesebben, de tavaszra
sem leszünk elhasználtak, kimerültek!
Forrás: http://www.egeszsegtukor.hu/

20

HIRDETÉSEK

2016. február 4. Bogárd és Vidéke

Luther-rózsa

A Baross utcai evangélikus gyülekezeti ház bejárata felett régóta várt már egy kis bemélyedés arra, hogy méltó helyet adjon
valami szépnek, ami egyúttal hirdeti az épület funkcióját.
Szombaton került a helyére a Luther-rózsát és az evangélikus
köszöntést ábrázoló gyülekezeti címer, mely már fél éve készült a fafaragótáborban közös munkaként. Rónay Gyõzõ bácsi kezdte a betûket és a faragást, Váraljai Péter folytatta a
munkát. Szép színfolttal gazdagodott a város szíve.
HKV

Rózsaszínû hajnal a jégen
Ahogy az elõzõ hetekben lassan befagyott a táj, alig vártam, hogy korcsolyával suhanhassak a rétimajori tavak jégpáncélján. A hajnal már ott ért, nem is akárhogy. Amint a köd alatt felbukkant az elsõ gyenge kis napsugár, a tavon éjszakázó lúdrajok – mint szürke fellegek – egyszerre indultak útnak, fülsiketítõ gágogással. A vörös fény beleütközött a mezõk fölött alacsonyan tornyosuló ködfelhõbe, s abban szétszóródva rózsaszínûre festette a tájat. Mindössze tíz percig tartott a
jelenség, aztán újra a szürke árnyalataiba öltözött át a világ.
Hargitai-Kiss Balázs

