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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Jég veled!
Meglepõdtem, amikor munkából hazafelé
betértem kis mellékutcánkba, s valami
sikamlósat éreztem a lábaim alatt. A ter-
mészet pár óra alatt ki tud találni olyan
csodás dolgokat, melyek felforgatják meg-
szokott hétköznapjainkat. Egy kis cseper-
gés, majd egy kis hûvös fuvallat – hamar el-
készül a hártyavékony jégpáncél, mely mil-
liók életének menetét befolyásolja: riasz-
tási vészhelyzet, súlyos balesetek, megbé-
nult közlekedés, setesután totyogó embe-
rek...
Elkényelmesedtünk. Azt hittük, a Föld ne-
vû bolygó csúcsragadozójaként uralkodni
tudunk a birtokba vett területen. Ám ez
csak illúzió. Hatalmunk semmibe tûnik, ha
természet õsanyánk egyik csecsérõl a má-
sikra pakolja szoptatós gyermekét.
„Akit az istenek szeretnek, örökre meg-
hagyják gyereknek” – írja Heltai Jenõ. Sze-
rencsére örök gyerekbõl is van bõven, akik
meglátják és élvezik az örömöt minden-
ben. Interneten láttam egy kis videót, hogy
amint lehullt a hó a fõvárosban és elakad-
tak az autók, a Budán élõ, de városunk szü-
lötte, Berkei Szilárd extrémsportoló nem
várta meg a hókotrót. Azonnal hódeszká-
jára pattant, s a budapesti Rózsadomb me-
redek utcáin siklott sebesen a munkába.

Tõle függetlenül, este hazaérve az én te-
kintetem is rögtön a korcsolyát kereste.
Boldogan suhantam a jégpáncélba zárt
Asztalos utcán, mert ugyan már, mikor
lesz még rá lehetõségem? Ha a jamaicai
bobcsapat olimpiát nyer?

HK JégBalázs

ULTIPARTIULTIPARTI
Írás a 2. oldalon.

Írás a 20. oldalon.
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U L T I P A R T I
A kolbásztöltõ fesztivál és a kerékpáros nap után egy újabb programot – s a
remények szerint hagyományt – hívott életre a Mozdulj a Városért Egyesület
szombaton: megrendezték az I. Sárbogárdi Ultipartit az Amadeus étterem
emeletén a kártyajáték szerelmesei számára.

Az interneten azt olvashatjuk az ultiról,
hogy a magyarok nemzeti játéka. Nevét a
latin ultimus (utolsó) kifejezésbõl nyerte,
magyar kártyával játsszák. Állítólag már az
1848-as szabadságharc katonái is játszot-
ták. Más források szerint talán már a Rákó-
czi-szabadságharc idején is ismerték az ulti
elõdjét. Elõször máriás néven, aztán ulti-
máriás néven a 20. század húszas éveiben
jelent meg.
Fodor János, a Mozdulj a Városért Egyesü-
let elnöke köszöntõjében elmondta: végte-
lenül jólesõ érzés, hogy a sárbogárdi kár-
tyabarátokon túl Dunaújvárosból, Cecérõl,
Vajtáról, Hantosról, Alapról, Nagykani-
zsáról és Mezõszilasról is érkeztek játéko-
sok a baráti, személyes kapcsolatok révén.
Mindenkinek jó versenyzést, izgalmas csa-
tákat, sportszerû játékot kívánt.

A versenyszabályokat a Nagykanizsáról ér-
kezett Magyar László ismertette. Sorszám-
húzással alakultak ki az asztaltársaságok,
több fordulóban cserélõdtek az asztaloknál
a játékosok.

Fõként az idõsebb korosztály képviseltette
magát a megmérettetésen. A „nagy-
öregek” rutinosan és magabiztosan forgat-
ták a lapokat. Kulturáltan, oldott hangulat-
ban, de természetesen a megfelelõ verseny-

szellemben zajlottak a küzdelmek. A dél-
után négy óráig tartó partik során a vándor-
kupát a mezõszilasi Tölösi József nyerte el,
II. lett a cecei Bodnár Károly, III. a hantosi
Székely József. Mivel a résztvevõk közfel-
kiáltással úgy döntöttek, hogy évi kétfordu-
lós bajnokságot rendeznek, õsszel megpró-
bálhatják hazahozni a kupát a sárbogárdi-
ak.

Na, de aki nem ért el helyezést, azt vigasz-
taljon az a mondás, hogy akinek nincs sze-
rencséje a kártyában, annak jut a szerelem-
ben.

Hargitai–Kiss Virág

Köszönetnyilvánítás

Az I. Sárbogárdi „ULTI-PARTI” ren-
dezvény sikeres lebonyolításához nyúj-
tott segítségéért köszönetet mondunk
az alábbi személyeknek és szervezetek-
nek: Rostás Péter, az Amadeus étterem
dolgozói, Irka papírbolt, Kelemen há-
zaspár, Hegedüsné Bereczk Erzsébet,
Sáfrány pékség, Horváth Ferenc, Fodor
és Molnár Kft., Fent Gyõzõ, Streng Fe-
renc, Bogárd és Vidéke, Sárréti Híd
szerkesztõsége, Oláh Gizella, Magyar
László, Fodor János.

A Mozdulj a Városért Egyesület vezetõsége
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Alsószentiván elsõ embere
HUSVÉTH IMRE, Alsószentiván frissen megválasztott polgármestere
nem is annyira új a település hivatalában, hiszen alpolgármesterként az
elhunyt polgármester, Nagy Lajos jobbkeze volt.

– Korábbi alpolgármestersége ellenére
sem könnyû átvenni a községi feladatokat.
– Elég sok új dolog van, amikben eddig
nem voltam benne, sok mindent kell meg-
tanulni. Teljesen más, amiben eddig ré-
szem volt. Kíváncsian várom, hogyan sike-
rül megoldanom, de remélem, minél job-
ban.
– Gondolom, a kollégák a hivatalban segí-
tenek.
– Igen, õk jobban benne vannak, fõleg a
pénzügyi dolgokban. Amiben tudnak, ab-
ban maximálisan segítenek, támogatnak.
– Milyen feladatokban tudott annak ide-
jén besegíteni Nagy Lajosnak?
– Fõleg a rendezvényszervezésbõl vettem
ki a részemet. Ha volt valami ötletünk,
próbáltuk megbeszélni, megvalósítani. Az
anyagi források hiánya miatt nem mindig
sikerült, de próbálkoztunk.
– Érezte, hogy Nagy Lajos egyre jobban
próbálja bevonni a munkába?
– Igen, fõleg az elmúlt két évben, hogy al-
polgármester lettem. Elõtte képviselõ vol-
tam 2010-tõl 2014-ig, utána kértek fel al-
polgármesternek. Amiben tudtam, segí-
tettem.
– Amikor fölhívtam telefonon és egyez-
tettük ezt az interjút, említette, hogy a
dunaújvárosi Vasmûbõl fog érkezni. Ezek
szerint a polgármesteri hivatás mellett
megõrizte az állását.
– 22 éve az öntödében dolgozom olvasztár-
ként. Egyik pillanatról a másikra nehéz lett
volna kiszakadni a megszokott munkából,
a kollégák közül. Megpróbálom a kettõt
egyszerre.
– Milyen idõbeosztással lehet elvégezni ezt
a két hivatást?
– Egyelõre hétfõn és kedden délután há-
rom óra felé érkezek a hivatalba, meg csü-
törtökön, szerdán pedig egész nap vagyok,
a szabadságom terhére, utána meg majd
igazolt távolléttel. Szerencsére a fõnökeim
olyan rugalmasak, hogy megadták ezt a
munkaidõ-kedvezményt, nem gördítenek
elém akadályt. Ha esetleg egy tárgyalásra
kell menni, minden zokszó nélkül elenged-
nek.
– Elképzelhetõ, hogy egy idõ után fõállá-
súként fogja majd a polgármesteri teen-
dõket végezni?
– Azért nem voltam híve a fõállású polgár-
mesterségnek, mert pénzben lehet, hogy jó
lenne, de ezt az önkormányzatnak kéne ki-
gazdálkodni, és nem áll úgy az önkormány-
zat, hogy elbírna egy fõállású polgármes-
tert egy ilyen kis lélekszámú település.
– Csak kérdés, hogy sikerül-e a feladato-
kat úgy beosztani.
– Próbálok lehetõleg mindkét helyen meg-
felelni. Ezt a két évet mindenképpen vé-

gigcsinálom, lehetõleg jól, hogy pozitív
visszajelzések jöjjenek, aztán lehet gon-
dolkodni a továbbiakban.
– Milyen fõbb feladatok vannak, amik
most a vállára nehezednek?
– A közmunkaprogram tervezése ember-
próbáló volt számomra, de úgy néz ki, min-
den rendben van, és márciustól el is indul-
hatnak a közmunkaprogramjaink.
– Ezekben lesz új irány, vagy a régi folyta-
tódik?
– A kertészet, belvízelvezetés, közútkeze-
lés szerepelnek a programjainkban. Fõleg
a kertészet nagyon jól mûködött, ezt sze-
retnénk bõvíteni. Ez egy kiugrási lehetõ-
ség számunkra. Késõbb akár a szövetke-
zetté alakulás irányába is el lehet mozdul-
ni. Próbálkozunk pályázatbeadásokkal.
– Illetve vannak már futó pályázataik,
amiket Nagy Lajos is említett nekem ko-
rábban.
– Kettõ pályázat van beadva. Az egyik elbí-
rálása február közepére várható, a másik-
ról még nem kaptunk visszajelzést. Az
egyik az önkormányzat épületének ener-
getikai felújítása, mozgássérültvécé építé-
se, a másik egy kültéri közösségi sportléte-
sítmény kialakítása, és találtunk a kultúr-
házunk felújítására is pályázatot, amely je-
len állapotában alkalmatlan bármilyen
rendezvény megszervezésére. Kár lenne,
ha összedõlne. Talán el tudjuk indítani a
csatornázást Alap és Elõszállás felé; ez
teljes állami támogatottságot élvez. Ter-
vek vannak, rengeteg.
– Vannak saját tervei?
– Igen. Van az iskolánál a sportpálya, ahol
a rendezvényeket szoktuk tartani. Tavaly
õsszel –szegény Lajos bácsi elõzetes enge-
délyével – nekiálltunk, közösségi térré sze-
retnénk alakítani. Van ott egy aszfaltos ké-
zilabdapálya és kosárlabdapálya, mellette
egy füves kispálya kialakítását kezdtük el.
Tíz centi réteget leszedtünk, és ha jó idõ
lesz, akkor visszatöltjük termõfölddel és
befüvesítjük. Szeretnénk oda egy grillsü-
tõt, utcai padokat, asztalokat, idõvel majd
egy játszóteret is, hogy a baráti társaságok,
családok ott tudják tölteni a szabad idejü-
ket. Ilyen jellegû fejlesztés nem volt a
faluban az elmúlt években, ebben nagyon
el vagyunk maradva.
– Pedig a közösség maga erõs.
– Nagyon jó a közösség, de még jobbá le-
hetne kovácsolni, ezért szeretnénk felújí-
tani a mûvházat is, hátha létre tudunk hoz-
ni egy nyugdíjasklubot, egyesületet.
– Fontos ezt a közösséget, nyugodt telepü-
lést megóvni, megõrizni.
– Szeretnénk, ha a lakosság lélekszáma
emelkedésnek indulna.
– Husvéth Imrérõl mint magánemberrõl
mit lehet tudni? Kedveli a sportokat?

– Elõszálláson futballozom, ott vagyok ka-
pus. Alapon kezdtem a focit, ott voltam 20
évet. Stresszoldásnak is nagyon jó a test-
mozgás. Hiányozna, ha azt mondanák,
hogy nem mehetek futballozni.
– Hány éves?
– 41 éves voltam január 14-én, a választás
elõtti napon. A választás eredménye szép
születésnapi meglepetés volt.
– Család, gyermek?
– Két lányom van, a nagyobbik 19, az EL-
TE-n tanul, a kisebbik 9 éves, õ a helyi isko-
lába jár. A feleségem a hivatalban dolgo-
zik.
– Végzettsége szerint mi a szakmája?
– Olvasztár. Mellette letettem levelezõn az
érettségit. Két évig próbálkoztam a fõisko-
lával is, de az idõmmel, családdal, munká-
val nem tudtam összeegyeztetni. Lehet,
hogy várok egy kicsit és újrakezdem, csak
nem Dunaújvárosban, hanem esetleg köz-
igazgatási irányban, úgy nagyobb rálátása
lenne az embernek a hivatali ügyek mene-
tére.
– Lehet, hogy gyakorlatban többet megta-
nul.
– Az lehet. Volt még egy hobbim: tavaly ki-
váltottam fémkeresésre az engedélyt, és
minden hétvégén mentem és csipogtattam
a keresõt a földeken. Ez is nagyon jó kikap-
csolódás. Alsószentiván környékén a ró-
mai idõktõl a honfoglaláson, Árpád-házon
át a török idõkig találni lehet még érmé-
ket.
– Tõsgyökeres alsószentiváni?
– Igen, habár Sárbogárdon a szülõotthon-
ban születtem. 1978-ig a kastélynál lak-
tunk, a téesz egyik szolgálati lakásában, az-
tán költöztünk be a faluba. Azóta ki se le-
het innen robbantani.
– Mondták már, hogy hasonlít Javier Bar-
dem színészre?
– Ezt még nem mondták, de amikor még
hosszú hajam volt és elkezdtem focizni,
mindig Lipcsei Péterhez hasonlítgattak a
Fradiból.

Hargitai–Kiss Virág
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A minõség megmarad
A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg, de akkor hogyan tartható életben? Mit adott a magyar kultúrának a
reformátusság? KOVÁCSNÉ PÁZMÁNDI ÁGNES református lelkipásztor, könyvtáros, a Ráday Gyûjtemény munkatársa
kalauzolt el minket ritkán látható kulturális kincsek között a magyar kultúra napján.

– Tudom, hogy lehetetlen néhány mondatban
összefoglalni, de talán kiemelhetõ néhány do-
log, amit a magyar kultúrához hozzáadott a
reformátusság az elmúlt évszázadokban.

– A reformáció ötszáz éves évfordulóján az
eddiginél is többször hallhatjuk: a refor-
máció adta meg a lehetõséget, hogy min-
denki a saját anyanyelvén olvashassa a leg-
tisztább forrást, a Szentírást. Károli Gás-
pártól kaptuk a Vizsolyi Bibliát, reformá-
tus eleink számos iskolát alapítottak, és
gyarapították a könyvtárakat. Sok refor-
mátus értelmiségi – köztük orvosok, köl-
tõk, néprajzkutatók, írók – adományozták
nekünk a könyvtárukat. A Ráday Gyûjte-
ményben beszélgetve mindenképpen meg
kell emlékeznünk az alapító Ráday család-
ról, de sorolhatnék még számtalan nevet
Benda Kálmán történésztõl a néprajzkuta-
tó Fél Editig, akik hagyatékukkal gyarapí-
tották az állományt. A reformátusságnak
mindig sajátja volt a köz gyarapítása, az ál-
dozatvállalás, az õszinte felajánlás. És ak-
kor még nem is szóltunk a gyülekezetekbe
járó egyszerû emberekrõl, akik énekeik-
ben megõrizték nekünk a hitvallást és a
dallamokat.

– Szinte felmérhetetlen az a kincs, ami itt
található a Ráday Gyûjteményben, a levéltár-
ban és a könyvtárban. Olyan, mintha az em-
ber bekerülne egy hatalmas kincseskamrába,
és azt sem tudná, hogy melyik csillogó gyé-
mánthoz kapjon. Hogyan lehet ebben a hatal-
mas kulturális kincsben eligazodni?

– Valóban nehezen lehet eligazodni, ezért
is örülünk a kisebb kiállításainknak is,
mert kutatás közben mindig rábukkanunk
korábban rejtett kincsekre, amiket meg-
mutathatunk látogatóinknak. Amikor ku-
tatóként a levéltárban belenyúlhatok egy-
egy dobozba, szinte meghatódom a gondo-
lattól, hogy hol vannak már azok a kezek,
amelyek papírra vetették a sorokat, én pe-
dig Isten kegyelmébõl olvashatom õket.
Válogathattam Ráday Gedeon levelei kö-
zött, amelyeket még gyermekként Po-
zsonyból írt a szüleinek, majd késõbb már
egyetemistaként Berlinbõl. Ezeket a régi
leveleket megérinteni tényleg olyan, mint-
ha egy gyémántot tartanék a kezemben.

– Ha lehetõsége lenne most egyetlen dolgot
megmutatni innen, a Ráday utcából a világ-
nak, akkor mi lenne az? Mit választana?

– Nagyon nehéz kérés, olyan mintha azt
mondaná, hogy a gyerekeim közül csak
egyet vihetek el magammal, pedig három
van…

– Üsse kõ, akkor válasszon hármat!

– Ráday Pál Lelki hódulás címû imádságos
könyvét mindenképpen megmutatnám a
világnak. Látszatra kicsi és jelentéktelen
kötetrõl van szó, mégis különleges, és csak
egyetlen van belõle a világon. Ráday Pál
saját imádságait tartalmazza az 1710-es ki-
adás. Az imákat eredetileg latinul írta Rá-
day, de menyasszonyának, Kajali Klárának
jegyajándékul magyarra fordította. Meg-
rendítõ, ugyanakkor felemelõ érzés olvas-
ni ennek a nagy formátumú politikusnak,
diplomatának a bensõséges Istenhez for-
dulását. Református énekeskönyvünkben
az egyik legszebb dicséret a 251., a „Meg-
hódol lelkem tenéked, nagy Felség, Szent-
háromságban ki vagy egy Istenség” kezde-
tû ének Ráday Pál imája, amelyben gyö-
nyörû hitvallást tesz a Teremtõrõl és az ál-
tala teremtett világról.

Nagyon szívesen megmutatnám a Pomoló-
giát, ami egy – az 1700-as években élt – csá-
szári udvari kertész tudományos rendsze-
rezése az almafajtákról. Ez a csodálatos,
színes rézmetszetekkel illusztrált kötet
most is látható a tárolónkban. Egyébként
éppen Johann Hermann Knoopnak kö-
szönhetõen termesztettek elsõként burgo-
nyát Hollandiában, amit 1742 decemberé-
ben szolgáltak fel elõször ételként a herce-
gi udvarban.

Örömmel ismertetem meg másokkal egy
új „felfedezésemet” is: egy kicsi, de nagyon
értékes, 18. századi orvosi könyvrõl van
szó, ami A borbélyságnak eleji címet viseli.
Alaposabban utánanézve kiderült, hogy ez
tudományos mû, egy bécsi orvosprofesz-

szor, Joseph Jakob Plenck, a modern der-
matológia egyik megteremtõjének munká-
ja. A könyvet Rácz Sámuel magyar or-
vos–tudós fordította magyarra azzal a cél-
lal, hogy a budai egyetemen az orvostan-
hallgatóknak legyen magyar orvosi szak-
nyelve. Az utókor joggal tekinti õt a ma-
gyar nyelvû orvosi tankönyvirodalom meg-
alapítójának. Könyveit hihetetlen lelkese-
déssel fogadták, a kor legjobb költõi ódák-
kal ünnepelték; a legismertebb Csokonai
Vitéz Mihály – akinek édesapja maga is or-
vos volt – A híres Rácz Sámuel úrhoz címû
mûve.
– Köszönöm, hogy pont ezt a három könyvet
választotta, hiszen ezek valóban nem a
közismert kincsek közül valók, ritkán, vagy
talán soha nem is hallani róluk.
– Valóban említhettem volna a Vizsolyi
Bibliát, vagy I. Rákóczi György bibliáját,
hiszen a birtokunkban vannak, de ezekrõl
a könyvekrõl jóval több fórumon hallani.
Persze, ha arról lenne szó, hogy menekíte-
ni kellene a könyveket, azt hiszem, hogy
megszakadnék! Az a jó, hogy bárki betér
hozzánk, találhat értékes köteteket, érkez-
zék a tudomány szinte bármely területérõl.
– Valóban hajlamosak vagyunk arra, hogy a
kultúráról beszélgetve megálljunk az iroda-
lomnál, a zenénél és a színháznál, pedig sok-
kal színesebb a paletta.
– Ezért is említem meg szívesen a szomorú
sorsú Misztótfalusi Kis Miklós nyomdász
szakácskönyvét 1795-bõl. A kötet különle-
gességét az is mutatja, hogy a Nemzeti Mú-
zeumból ezt a példányt kérték kölcsön,
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amikor Rodostóban restaurálták Rákóczi
házát. Ebben a szakácskönyvben található
ugyanis egy olyan metszet, ami a 18. száza-
di konyhákat idézi, és ez alapján rekonst-
ruálták a rodostói Rákóczi-ház konyháját.
– Beszélgetésünk apropója a magyar kultúra
napja. Sokan tudják, hogy 1823. január 22-
én ezen a napon tisztázta le a Himnuszt Köl-
csey Ferenc. Azt viszont már kevesebben tud-
ják, hogy miért került bele a Himnusz a refor-
mátus énekeskönyvbe.
– Úgy gondolom, egészen a trianoni béke-
diktátumig kell visszamennünk az idõben.
Az elcsatolt országrészekben ugyanis tilos
volt a magyar himnuszt énekelni, azonban
„ami az énekeskönyvben benne van, azt a
templomban szabad” alapon legalább kö-
zösségen belül énekelhették. Az biztos,
hogy az 1877-es, valamint 1918-as hivata-
los énekeskönyvben még nincs benne Köl-
csey Himnusza. 1921-ben, a Baltazár De-
zsõ által elrendelt szerkesztésben már ott
található a kimeneteli és újévi énekek kö-
zött 37. számmal a Himnusz, 38. számmal
pedig a Szózat.
– Itt érdemes talán megállni egy pillanatra a
„reformátusok himnuszánál”, a 90. zsoltár-
nál is.
– A 90. zsoltár a születéstõl a halálig elkísér
minket. Valószínû, hogy ez is kiválasztó-
dott, nem írta elõ senki, vagyis a reformá-
tusság emelte „himnuszi” rangra a „Te-
benned bíztunk eleitõl fogva” kezdetû
zsoltárt. Ezt, hasonlóan a magyar him-
nuszhoz, a nép tette himnuszává. Egy
1989. október 23-án hatályba lépett tör-
vény mondja ki, hogy a Magyar Köztársa-
ság himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz cí-
mû költeménye Erkel Ferenc zenéjével.
– Kölcseyrõl szólva korábban azt említette,
hogy mint a Ráday Gyûjtemény könyvtárosa,
rögtön a levéltárban található Szemere-tárra
asszociál. Miért?
– Szemere Pál elkötelezett református jog-
tudós volt, irodalomszeretõ és -pártoló ne-
mesember. Összegyûjtötte levelezését és
sok más irodalmi hagyatékával együtt a te-
ológia akkori könyvtárára hagyta. A Szem-
ere-tár gyönyörûen bekötött formában lel-
hetõ fel a levéltárban. Több száz levelet
tartalmaz a 18. század végérõl és a 19. szá-
zad elejérõl, köztük levelezést Kölcseyvel,
Kazinczyval, Tompa Mihállyal és számos
neves alakkal. Ezek a levelek digitalizálva
is elérhetõk, így bárki bepillantást nyerhet
például abba, milyen intenzíven dolgoztak
a nyelvújítók, mennyit fordítottak, vitat-
koztak, hogyan formálták az irodalmi éle-
tet.
– Napjainkban, amikor percenként váltha-
tunk e-maileket, kibontakoznak olyan pezsgõ
viták, komoly beszélgetések, mint a 18. szá-
zadban?
– Bizonyára elõfordulnak ilyenek, csak
ezek belsõ levelezõlistákon folynak és nem
nyilvánosak. Nekünk, könyvtárosoknak is
van ilyen levelezõlistánk, amin komoly
szakmai kérdésekrõl is beszélgetünk, vitá-
zunk, csak ma már minden elektronikus
úton bonyolódik.

– Elképzelhetõnek tartja, hogy egyszer ezeket
is kutatják majd?

– Lehetséges, de az biztos, hogy nem lesz-
nek ilyen szépen bekötve, és kézzel írva.
Milyen különös érzés volt, amikor elõször
megfoghattam Kölcsey levelét! Istenem,
ez a kéz írta a Himnuszt! – gondoltam.
Olyan volt ezt megélni, mint amikor egy
szülész elõször megfog egy kisbabát.
– Egy korábbi beszélgetésünkben azt mondta,
hogy a magyar kultúrát nagy lelkesedés és fe-
lelõsségtudat tartja életben az értékvesztett
világban. Milyen szerepe van ebben a refor-
mátus egyháznak?

– Hatalmas, és önként vállalt felelõssége
van az egyháznak hivatalból és a gyüleke-
zeti közösségekben is. Nem hagyjuk el-
veszni az értékeinket, néha azt veszem ész-
re, hogy akár a mai trendekkel is szembe-
megyünk. Egyszerû dolgokra gondolok.
Nálunk, a gyülekezetben a II. Helvét Hit-
vallás 450 évvel ezelõtti elfogadására em-
lékezve minden vasárnap felolvasunk a
hitvallásból egy-egy fejezetet, ami a lelkész
magyarázata által válik élõvé és maivá. Sok
iskolában vállalja a mecénás szerepét az
egyház, diákokat segít ösztöndíjjal. Öröm,
hogy a református iskolákban tanítanak
néptáncot, hogy vannak még kórusaink,
ahol Bartók, Kodály és nem utolsósorban
Ádám Jenõ mûveit éneklik. Vannak olyan
karizmatikus tanárok, fiatalok, akik vállal-
ják egy-egy szegmens fogyaszthatóvá téte-
lét, nem zanzásítva annak tartalmi monda-
nivalóját, vagy örülök, amikor az Országos
Református Zsoltáréneklõ Versenyrõl
hallhatok, és még sorolhatnám. Sebõ Fe-
renctõl olvastam, hogy „a hagyományt
nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem õriz-
ni kell, mert nem rab. Hagyományaink
csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük
õket!”
– Hogyan lehet megélni a hagyományainkat?

– Nem könnyen, mert például én sem járok
népviseletben, viszont sokszor énekelek
népdalokat. A várandósságom alatt mind-
három gyermekemnek végigénekeltem a
zsoltárokat. Számos fiatalt látok a Röpülj
páva vetélkedõben vagy másutt, akik nem
a „trendit” követik, hanem élõvé teszik a
hagyományokat, ráadásul sok hívet szerez-
nek nekik. Ha erre képesek vagyunk, ak-
kor világpolgárként is jobban megálljuk a
helyünket, mert ismerjük a gyökereinket,
és jobban tudjuk tisztelni a másokét.
– A 21. században mit tart fontos kulturális
értéknek? Van olyan, most született alkotás,
amit 200 év múlva kézbe fog egy könyvtáros,
mint most Ön a Kölcsey-levelet?

– Biztosan létezik ilyen. A családomnak
Lackfi János Szózivatar címû kötetét tet-
tem idén a karácsonyfa alá. Talán ötven év
múlva majd elolvassák az unokáim is, mint
klasszikust. Egy biztos: csak a minõség fog
megmaradni.

Fekete Zsuzsa

Fotó: Füle Tamás
Forrás: parokia.hu

Holokauszt-
emléknap

António Guterres
ENSZ-fõtitkár üzenete

a holokauszt áldozatainak
nemzetközi emléknapján

NEW YORK/BÉCS, 2017. január 27.
(ENSZ Információs Szolgálat) – A mai
napon tisztelettel adózunk az emberi-
ség történelmének összehasonlíthatat-
lan tragédiája, a holokauszt áldozatai-
nak emléke elõtt.

A világnak emlékeznie kell arra, hogy a
holokauszt egy módszeres kísérlet volt a
zsidók és mások megsemmisítésére.

Veszélyes lenne azt gondolnunk, hogy a
holokauszt egyszerûen csak egy csoport
náci bûnös õrültségének eredménye
volt. Épp ellenkezõleg. A holokauszt az
évezredek során megjelenõ gyûlölet, a
bûnbakkeresés és a zsidókat célzó disz-
krimináció kicsúcsosodása volt, amit
ma antiszemitizmusnak hívunk.

Tragikus, hogy fellépésünk ellenére az
antiszemitizmus még mindig erõsödik.
Látjuk ezen felül a szélsõségesség, az
idegengyûlölet, a rasszizmus és a musz-
limellenes gyûlölet aggasztó növekedé-
sét is. Visszatért az irracionalitás és az
intolerancia.

Ez azonban teljesen ellentétes az Egye-
sült Nemzetek Alapokmányában és az
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkoza-
tában foglalt egyetemes értékekkel.

Soha nem merülhetünk hallgatásba
vagy lehetünk közömbösek az emberi
lények szenvedése iránt.

Mindig meg kell védenünk a védtelene-
ket, és felelõsségre kell vonnunk az õket
gyötrõket.

Az idei megemlékezés témája pedig ar-
ra hívja fel a figyelmet, hogy a jobb jövõ
az oktatáson múlik.

A 20. században történt borzalmakat
követõen nem létezhet intolerancia a
21. században. Az Egyesült Nemzetek
fõtitkáraként biztosítom Önöket arról,
hogy az antiszemitizmus és a gyûlölet
egyéb fajtái elleni fellépés élén fogok
állni.

Építsünk egy mindenki számára méltó
és egyenlõ jövõt, amellyel a holokauszt
áldozatairól is megemlékezünk, és
akiknek az emlékét soha nem hagyjuk
feledésbe merülni.

Beküldte: Streng Ferenc ENSZ-veterán,
a Magyar ENSZ Társaság tagja
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Disznóvágás Bácskában 73 évvel ezelõtt
Ma is kedvenc mûsorom szombatonként a
Duna TV-n a Gasztroangyal Borbás Mar-
csival. Legutóbb egy igazi, hangulatos disz-
nóvágást láthattunk, s eszembe jutott, hogy
gyermekkoromban ezek hogyan zajlottak,
amikor még nem ismerték az emberek az
EU erre vonatkozó elõírásait.
Bácsalmáson akkoriban sokan hizlaltak
disznókat, s majdnem minden háznál, ha el-
jött a január dermesztõ ideje, disznóölés
volt. Sokszor voltak kemény hidegek, fél-
méteres hó, az ereszekrõl 2-3 méteres jég-
csapok lógtak. Ez az idõ volt a legjobb a
disznóvágásokra.
A fagyos hajnali csendet akkortájban min-
den második háznál disznóvisítások verték
fel, s füstöltek a kémények. Így volt ez min-
den évben nálunk is, amit már nagyon vár-
tam.
Kora tavasszal nagyanyám felült a szom-
széd stráfkocsijára, és mentek a vásárba
malacokat nézni. A választás rendszerint
mindig két göndörszõrû, kunkori farkú
mangalicára esett, amit az üres ólba haza-
vittek, amiket hízóknak szántak úgy januá-
rig.
Egy kis kitérõként szólni kell arról, hogy
nagyanyám – ez a késõbbi üzletasszony –
nagyon értett a jószágok neveléséhez, mivel
nagybátyja, akinél nevelkedett 16 éves ko-
rától, s aki nagymenõ disznókereskedõ és
-hizlaló volt, rendszeresen „befogta” nagy-
anyámat, mint fiatal lányt – a béresek mel-
lett – a disznók gondozásába, etetésébe, s
nagybátyja félbehasítva szállította vonaton
a sertéseket a budapesti Nagycsarnokba a
henteseknek.
Amikor meghíztak a disznók, jöttek a sváb
kupecek és vásároltak belõle. Nagyanyám
rendszerint ott volt, aki szép, sudár, hosszú
fonatú, fiatal lányként segített etetni a disz-
nókat ilyenkor is. Egyszer nagyanyám elme-
sélte nekem, hogy egy ilyen alkalommal,
hogy disznókra alkudjanak, jött egy poca-
kos, vörös képû gazdag sváb, aki meglátta
nagyanyámat feltûrt kis kartonszoknyájá-
ban az ólban, amikor moslékot öntött a vá-
lyúkba, s megszólította: „Te szép lábszárú,
gyere közelebb, hogy jobban megnézzem!”
– s már nyomult is, nyitotta az ólajtót. Erre
nagyanyám megfordult és egy vödör mos-
lékkal leöntötte a svábot. (Meg is kapta a
magáét ezért a nagybátyjától, mert egy jó
üzlettõl esett el, s nagy szitkozódások köze-
pette elment a sváb kupec, és nem vett disz-
nót.) Ezt a megtörtént esetet sokszor elme-
séltettem nagyanyámmal, aminek a végén
könnyesre nevettük magunkat.
No, de visszakanyarodva oda, amit az írá-
som elején elkezdtem. Teltek, múltak a hó-
napok, s a vásárban vett mangalicamalacok
szépen kigömbölyödtek, nevük is lett: Szepi
és Borcsa, amit értettek is. Szelídek voltak,
nagyanyám kedvezett nekik, apró fõtt
krumplival dúsította a moslékjukat, majd
feldöntötték a vályút, úgy szürcsölték. Az
almát nagyanyám kezébõl ették, aki a hasu-
kat vakargatta. Egyre csak nõttek, feltúrták
az ólat, az ajtót döngették. Ennek fele sem

tréfa, mondta nagyanyám, meg kell „dró-
tozni” õket. Jött is az állatorvos mellett dol-
gozó felcser, aki a két disznó orrába „dró-
tot” tett (akkoriban mindenki ezt csinálta),
így nem tudtak már akkora lyukakat túrni
az ólban.
Decemberre a két mangalica hasa az ólban
a földig ért, sok kukoricát is kaptak. Tana-
kodtak a nagyszüleim, hogy kibírják-e janu-
ár elejéig. Végül megszületett a döntés: ja-
nuár elején lesz a vágás, mert már 180-200
kg-ot is nyomott a két jószág.
Nagyanyám a böllér kiválasztását sem bízta
a véletlenre. Megkereste a legjobbat, aki
nem volt iszákos, tiszta és gyorskezû volt,
aztán sok évig õ volt a böllérünk. Üzent is
neki, hogy mikor lesz a két mangalica levá-
gása.

Az ezt megelõzõ este összeültek a két szom-
szédasszonnyal, nagyapám is besegített, és
pucolták a sok vöröshagymát, fokhagymát,
készítették a vájdlingokat, a zsírosbödönö-
ket, a fateknõt a bélmosásra, nagyapa fát
vágott, késeket élesített, amire már az öt
macskánk összeszaladt. Én kislányként
minden évben alig vártam a disznóölést.
Eljött a nagy nap, már 5 órakor csörgött a
vekker, nemsokára megjött a böllér, a
szomszéd Máté bácsi, Péró bácsi meg a fia,
mindenki talpon volt. Nagyanyám már fû-
szeres forralt borral várta õket. No, meg in-
dításként egy pityóka törkölypálinka is ki-
járt a dermesztõ hidegben.
Nagyapám engem is ébresztett, én ugrot-
tam, jó melegen felöltöztem, nagyanyám
még egy puha, meleg gyapjúkendõt is átkö-
tött rajtam, s mehettem ki az udvarra. A
„stáb” nagy hanggal berontott az ólba, hogy
elvonszolják a két kövér mangalicát, ami
nem volt könnyû harc.
Közben nagyanyám bemenekült a leghátsó
szobába, hogy ne hallja a két szeretett jószá-
gának a sikítását, amikor leszúrják õket.
Amikor „csend” lett, elõjött, s hozta a vér-
rel a vájdlingot, s tartotta, kevergette köny-
nyes szemmel. Ez a mûvelet egy „kriminek”
is beillett akkoriban.
Én kislányként mindezt végignézhettem, s
tetszett, amikor a két disznót szalmával be-
burkolva feketére égették. Egyszer a böllér
még egy disznókörmöt is adott, amit sokáig

a csecsebecséim között õrizgettem. Nem
egyszer a pörkölt bõrdarabot is megkóstol-
hattam.
Szép látvány volt, amikor vízzel meglocsol-
va hófehérre kaparták a disznókat. Szét-
bontás után a két jószágot a levett kamraaj-
tóra fektették egy bakra, ezt elõzõleg lesú-
rolták trisóval, és ezen folyt a feldolgozás.
Formázták a nagysonkákat, szalonnákat,
szelték a karajokat, amit aztán zsírba vén-
dõbe leraktak, mert hûtõk akkor még nem
voltak.
Nagyanyám reggelire hagymás vért készí-
tett, amire a böllért és a segítõket is behívta
a konyhába, s ezt egy jó kis bácsalmási riz-
linggel öblítették le.
Nemsokára nagyanyám kérte a böllértõl a
disznópaprikásnak való részeket, és feltette
fõni ebédre. Amíg a mangalicák feldolgozá-
sa tartott (kolbászhús, darálás stb.), a macs-
kák nem tágítottak. Jutott nekik is egy-egy
nyesedék, délutánra már mozdulni sem
tudtak, csak nézni a folyamatot. Közben
forrt az abalé, a hurkának, svartlinak valók
ebben fõttek, fehér ruhazacskóban rizs
mellette.
Nagyapám mérlegen kimérte a kolbászhús-
hoz a fûszereket, a böllér gyúrta, dagasztot-
ta a fateknõben, én pedig a kis markommal,
amennyi belefért, tömtem magamba a fi-
nom, fûszeres, nyers kolbászhúst.
A belet mosó asszonyok is nagy munkában
voltak, meleg vízzel mosták tisztára a bele-
ket.
Elkészült a finom disznópaprikás is, amihez
krumplit fõztek és finom savanyúságot tá-
laltak. Ekkorra már mindenki éhes volt.
Ebéd után nagyanyám átküldött a két
szomszédba fehér porcelántányérban jó
nagy adag disznópaprikással, aminek na-
gyon megörültek – ez volt az elsõ kóstoló –,
kiöntötték másik edénybe, de a tányérokat
nem volt szabad elmosni, mert az „haragot”
jelentett, ezt tartották akkor.
A kóstoló másik része estefelé a sült kol-
bász, hurka, töpörtyû volt. Amikor pedig õk
vágtak, az ilyen „kóstolót” visszakaptuk.
Ilyen szokás volt Bácskában.
Közben minden elkészült, a kolbászok az
eresz alatt hosszan lógtak le, hogy szikkad-
janak, mielõtt a füstre kerülnek. A véres és
rizses hurkák is elkészültek, megtöltötték a
svartlit is.
Nagyapám reszortja volt a zsírszalonna ki-
sütése, õ nagyon értette: szép rozsdabarna
töpörtyûket szûrt le, amit ma is nagyon sze-
retek, s tavaszig elég volt sok reggelire meg
vacsorára.
A disznóvágás végén nagyanyám egy nagy
tepsi hurkát, kolbászt, pecsenyét sütött és a
fáradt böllért meg a segítõket asztalhoz in-
vitálta, s a vacsorát pár pohár kadarkával
öblítették le.
Így esett nálunk, Bácsalmáson évrõl évre a
disznóvágás, amire ennyi év távlatából is
szívesen emlékezem. Az öt macska pedig
úgy belakott aznap, hogy reggelre sem ke-
rültek elõ.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

A kép illusztráció
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Alapítványi bál
a cecei óvodásokért

„Kezdjetek el élni!” – csendült fel a dallam a Cecei Óvoda alapít-
ványi mûsorának kezdetén, idén már 5. alkalommal. Egy nagyon
szép szülõi összefogásnak lehetünk tanúi évrõl évre, melynek fõ
célja, hogy gazdagítsák a Cecei Óvodába járó gyermekek életét.
Az elmúlt évek során befolyt összegbõl az alapítvány lehetõvé tet-
te, hogy udvari és csoportszobai játékokat, öltözõpadokat vásá-
roljanak az óvó nénik, valamint farsangkor bohóc szórakoztassa
az óvodásokat. A maroknyi anyukacsapat – erejét, idejét nem kí-
mélve, sokszor bizony félretéve a családot – már õsztõl keményen
gyakorolt, aminek az elmúlt szombaton láthattuk is az eredmé-
nyét.
A kezdõ dallamokat Surnyák-Asbóth Veronika elõadásában hall-
hattuk, melyet a szülõk „Katonadolog” címû paródiája követett,
kellõen megalapozva az est hangulatát. A folytatásban az óvoda
dolgozóinak mûsora következett „Menyecskemuri” címmel. A
sokak által jól ismert veresegyházi asszonykórusként léptek szín-
padra. A táncos lábú „menyecskék” után táncos lábú fiatal-
asszonyok népesítették be a színpadot, akik latin táncukkal ör-
vendeztették meg a közönséget. A vérpezsdítõ dallamok és moz-
gás után egy más mûfaj került elõtérbe. Fésû Lajosné Andi óvó
néni a „Büszke lány” címû mesével kedveskedett az esti progra-
mon részt vevõ gyerekeknek és felnõtteknek. Ezután a fellépõk
tovább gyötörték rekeszizmainkat, hiszen a következõ jelenetben
a vidéki és városi nõ közötti különbséget szimbolizálták, még ha
kicsit eltúlozva is.

Komolyabb vizekre evezve Surnyák-Asbóth Veronika és Vajai-
Kovács Viktória duettje következett, ahol a dallamok csodálatos
világába kalauzolták a nézõket. A mûsort az anyukák fergeteges
tánca zárta: visszarepítettek minket a 80-as évekbe, a pöttyös
szoknyák és jampik világába.
A mûsort bál követte, tánccal, tombolával, jókedvvel és szórako-
zással.
A szülõk elõzetes döntése alapján ennek az estnek a bevételét ud-
vari játék vásárlására fordítja az óvoda, aminek az óvodások bizo-
nyára nagyon fognak örülni! A gyermekek, a szülõk és az óvoda
dolgozói ezúton mindenkinek nagyon köszönik a segítséget, aki
bármivel hozzájárult rendezvény sikerességéhez.
Egy nagyon vidám, felhõtlen estét tölthettünk együtt, mely ne-
künk szórakozás volt, a gyermekeknek pedig nagy öröm lesz, ami-
kor birtokba vehetik az új játékeszközt!

Cecei Óvoda

Alapról a legek közé
Az Év Fiatal Vezetõje díjat nyerte el nonprofit szervezet kategó-
riában az Alapról származó, Pécsett munkálkodó TÓTH ZOL-
TÁN, az Apolló Kulturális Egyesület elnöke, multinacionális
cégek és állami szervezetek vezetõit maga mögé utasítva. Az
elismerést Budapesten, a MOM Kulturális Központban vehette
át Zoli, aki részt vehet egy több százezer forint értékû képzésen is
a Fiatal Vezetõk Akadémiáján.

Zoli gyermekéveit Alapon töltötte, középiskolába a sárbogárdi
Petõfi Sándor Gimnáziumba járt, felsõfokú tanulmányait a Pécsi
Tudományegyetemen végezte. Tehetséges színészi vénája korán
megmutatkozott, s a színház lett a hivatása színészként, rendezõ-
ként, drámatanárként, vezetõként egyaránt. Sárbogárdon is be-
mutatkozott már színészként, rendezõként egyaránt. Pár éve
olvashattak egy interjút is vele lapunkban.
A www.pecsma.hu internetes oldalon Kóger Sára tudósításából
kiderül: második alkalommal lehetett pályázni a Fiatal Vezetõk
Akadémiája által kiírt díjra, amelynek az volt a feltétele, hogy a
pályázónak 40 év alattinak kell lennie és kimagasló eredményeket
kell elérnie vezetõ beosztásban. Négy kategóriában zajlott a ver-
seny: a multinacionális cégek, a kis- és középvállalkozások, a
nonprofit és állami szervezetek vezetõi jelentkezhettek. A zsûri
az egyén eredményein túlmutató vezetõi sikereket pontozta, a ve-
zetõi képességek folyamatos fejlõdésének igényét és a tudatossá-
got. A pályázók között volt pénzügyi és logisztikai vezetõ, vezér-
igazgató, és mindenféle beosztású jelentkezõ a bankszektortól a
kereskedelemig.
A nyolctagú zsûri a beadott prezentációkat bírálta, majd egy pon-
tozásos szavazás után 8 embert választottak ki, végül pedig egy
személyes beszélgetés után voksoltak az év vezetõjére. Tóth Zol-
tán a bizottság egyhangú döntésével megnyerte a nonprofit szer-
vezetek vezetõje kategóriát, de az igazi elismerés az összesített
eredmény, hiszen a legjobb négy közé választották be – multinaci-
onális cégek, sikeres vállalkozások és állami szervezetek vezetõit
körözte le.
Tóth Annamária, a pályázat szakmai vezetõje szerint Tóth Zoltán
a nonprofit vállalkozásokhoz képest igen magas szintû sikereket
vitt véghez. A zsûrinek az tetszett a legjobban, hogy vidéki vezetõ-
ként sok mindent letett az asztalra.
– Az Apolló Kulturális Egyesület három fõ területen tevékenyke-
dik. Üzemeltetünk a Pécsi Kulturális Központban egy könyvtárat,
amely kreatív alkotótérként is funkcionál, dolgozunk színjátszó
csoportokkal, vagyis nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekkori és
ifjúsági színházi nevelésre, valamint egy mûvészeti iskolát, az Eck
Imre Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményt is mûködtetjük. Az
Év Fiatal Vezetõje pályázaton bekerülni az elsõ négybe, ráadásul
nonprofit jelentkezõként, igen ritka, ezért nagyon nagy megtisz-
teltetés, hiszen csak olyan vezetõk végeztek elõttem, akik milliár-
dos multinacionális céget vezetnek, vagy nemzetközileg híres vál-
lalati vezetõk. Felállni ezek mellé az emberek mellé és prezentá-
ciót tartani nyolcvan ember elõtt igazán felemelõ volt – nyilatkoz-
ta a www.pecsma.hu-nak Zoli.
Gratulálunk az év fiatal vezetõjének!

Összeállította: Hargitai–Kiss Virág
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Még mindig terjed az influenza
Székesfehérváron az óvodások közel fele hiányzott az elmúlt héten

Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerû tünetek-
kel megjelent betegek száma valamennyi korcsoportnál emelke-
dett, a betegek száma a középkorúaknál több mint duplájára nõtt.
Az orvoshoz forduló betegek 46,6 %-a a 0–14 éves, 23,5 %-a a
15–34 éves, 24,6 %-a a 35–59 éves és 5,3 %-a a 60 éves, illetve az e
feletti korosztályból került ki. A betegek közel felét a gyermekek
körébõl jelentették.
Az influenzafigyelõ-szolgálatban résztvevõ orvosok jelentései
alapján végzett becslés szerint 2017. január 23-a és január 29-e kö-
zött (2017. 4. hetében) a megye területén 3.639 fõ, az elõzõ hetinél
46,3 %-kal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerû tünetek-
kel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési
arány 869,6%ooo volt.
Az influenzaszerû megbetegedésekkel orvoshoz forduló betegek
aránya mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi
területén tovább emelkedett. A területek érintettsége között
ezen a héten is jelentõs különbség figyelhetõ meg.
A Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illeté-
kességi területén 1086,3%ooo (az elõzõ héthez képest 44,9 %-os
emelkedés), a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osz-
tály illetékességi területén 750,1 %ooo (az elõzõ héthez képest 54,9
%-os emelkedés), a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
illetékességi területén pedig 407,7 %ooo (az elõzõ héthez képest
33,3 %-os emelkedés).
A megye egész területén a 100 ezer lakosra vonatkoztatott meg-
betegedési arány az utóbbi 5 hétben folyamatos emelkedést mu-
tatott, és mindhárom Járási Népegészségügyi Osztály illetékessé-
gi területén jelentõsen túllépte a járványos küszöbértéket, a me-
gyére vonatkoztatva a 4. héten elérte a járványos küszöbérték kö-
zel hatszorosát. Az influenzaaktivitás a magas tartományban van.
A Székesfehérvári Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi
területén lévõ egyik óvodában az elvégzett laboratóriumi vizsgá-
lat influenza A vírus kóroki szerepét igazolta.
Influenzaszerû megbetegedések halmozódásáról a 4. héten a Szé-
kesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi
területérõl négy óvodából érkezett bejelentés.
Az egyik óvodában a megbetegedések a 3. hét közepén, egy másik
óvodában a hét végén kezdõdtek magas lázzal, torokfájással, kö-
högéssel és felsõ légúti huruttal. A hiányzások aránya elérte a 42

%-ot, illetve a 39 %-ot. További két óvodában a megbetegedések
a 4. hét közepén kezdõdtek magas lázzal, köhögéssel. A hiányzá-
sok aránya 46, illetve 47 %-os. Mind a négy intézményben a meg-
betegedés a dolgozók között is elõfordult. A mûködés átmeneti
felfüggesztésére a jelzett gyermekintézmények egyikében sem
került sor. Az etiológia tisztázására a mintavételezés folyamatban
van.
Az 5. hét elején érkezett további halmozódásról bejelentés érke-
zett a Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály il-
letékességi területén lévõ óvodából, ahol a megbetegedések az 5.
hét elején kezdõdtek magas lázzal, náthával, köhögéssel. A meg-
betegedések a gyermekek körében fordultak elõ. Az etiológia
tisztázására a mintavételezés folyamatban van. A mûködés átme-
neti felfüggesztésére a jelzett gyermekintézményben nem került
sor.
Magyarországon 2016. 40. hetétõl a jelentés elkészítéséig a bekül-
désre került légúti mintákból 307 betegnél igazoltak influenza A
és hét betegnél influenza B vírus okozta fertõzést. Tizenhét eset-
ben adenovírus, 14 esetben légúti óriássejtes vírus kóroki szerepét
állapították meg.
Megyénk területérõl a jelentés írásáig 16 influenza A, 1 influenza
B és 1 légúti óriássejtes vírus került azonosításra.
Az influenzafigyelõ-szolgálat adatai (megbetegedési arány 100
ezer lakosra) a 2016/2017. évi influenzaszezonban Fejér megyé-
ben

Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe
2. hét 3. hét 4. hét

Dunaújváros, Sárbogárd 336,4 484,4 750,1
Mór, Bicske 107,6 305,8 407,7
Székesfehérvár 338,7 749,5 1086,3
FEJÉR MEGYE 297,8 594,5 869,6
A kórházban ápolt betegek védelme érdekében Fejér megye vala-
mennyi fekvõbeteg-intézményében 2017. január 19-étõl kórházi
látogatási tilalom marad érvényben továbbra is, valamennyi
osztályra kiterjedõen.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztálya

Meghívó
Sárbogárd Város

Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2017. február 10-én
(pénteken) 8.00 órakor

közmeghallgatást tart.
Az ülés helye:

a polgármesteri hivatal
díszterme

(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:
1. Beszámoló a 2016-os évrõl. Tájé-
koztató a 2017. évi költségvetésrõl
és feladatokról.
Elõadó: polgármester

Dr. Sükösd Tamás polgármester

ADÓ 1 %
Köszönjük Önnek, hogy a múlt évben végzett 1 %-os adománygyûjtési munkájával hoz-
zájárult egyesületünk mûködéséhez.

Kérjük, hogy az idén is legyen segítségünkre. Fáradozását nagyon köszönjük!

Adószámunk: 18491074-1-07

Tisztelettel és üdvözlettel: Sárréti Íjász Club Egyesület Sárbogárd

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány kuratóriu-
ma köszönetet mond mindazoknak, akik elmúlt évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogat-
ták tevékenységét. A 2015. rendelkezõ évre vonatkozóan 254.000 Ft gyûlt össze, melyet a
2016-os évben a gyermekek nyári hittantáborára fordítottunk.
További célunk a Sárbogárdi Református Idõsek Otthonának támogatása.

Adószámunk: 18483118-1-07

Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány Sárbogárd

Munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!
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Állatorvosi ügyelet
2017. február

4-5.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent István u. 3., 06 (20)
974 9065;

11-12.: dr. Csapláros György, Encsencs, Fõ út 76., 06 (20) 254
0960;

18-19.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 993 9404;

25-26.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér 24., 06 (30) 816 1376.

Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Ce-
ce, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárke-
resztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Bögyös Gábor hatósági állatorvos

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

ORVOSI ÜGYELET MÛKÖDÉSI
RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:

HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00
órától másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00
óráig.

ÚJ HÍVÓSZÁM: 06 (70) 3703 104

Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkezdéséig, 16.30
órától 17.00 óráig az alábbi telefonszámon hívható háziorvosok:

HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;
KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;
SZERDA, DR. FARKAS JÁNOS, 06 (20) 927 9213;

CSÜTÖRTÖK, DR. JARABIN JÁNOS, 06 (30) 928 5500.

Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig a Sárbogárd város terüle-
tén mûködõ háziorvosok orvosi körzetenként sürgõsségi esetekben rendelkezésre
állnak.

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SÁRBOGÁRDI JÁRÁSI HIVATAL
Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 260, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu

Tájékoztató a Sárbogárdi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendjérõl és elérhetõségeirõl

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 290, fax: 06 (25) 520 290; kormanyablak@sarbogard.fejer.gov.hu; H 7.00–17.00,
K 7.30–12.00, Sze 7.30–16.00, Cs 8.00–18.00, P 7.00– 12.00
HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu;
(hatósági és szociális igazgatási hatáskörök tekintetében) H 8.00–11.30, Sze 8.00–11.30 és 12.30–15.00, P 8.00–11.30;
(gyámügyi hatáskörök tekintetében) H 7.30–11.30, Sze 7.30–11.30 és 12.30–16.00
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY Sárbogárd, Túry M. u. 3.; tel./fax: 06 (25) 508 175; fejermsarbogardjh-mk@lab.hu;
H 8.00–14.00, Sze 8.00–14.00, Cs 8.00–14.00, P 8.00–12.00
FÖLDHIVATALI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 17.; tel.: 06 (25) 508 615, 06 (25) 508 020, fax: 06 (25) 518 021; sarbogard@takarnet.hu;
H 8.00–15.30, K 8.00–10.00, Sze 8.00–15.30, P 8.00–12.00
CECEI KIRENDELTSÉG Cece, Deák F. u. 13.; tel.: 06 (25) 505 150/21, fax: 06 (25) 234 389; nagy.gaborne@sarbogard.fejer.gov.hu, kiss.monika@
sarbogard.fejer.gov.hu; H 8.00–12.00, K 8.00–12.00, Cs 8.00–16.00, P 8.00–12.00
ÜGYSEGÉDEK: ALAP: Sze 8.00–10.00, Dózsa Gy. u. 31. ALSÓSZENTIVÁN: Sze 10.00– 11.00, Béke u. 56/a. HANTOS: H 8.00–9.00, Nagylóki u. 3.
IGAR: K 7.30–9.00, Fõ u. 1. MEZÕSZILAS: P 7.30–10.00, Fõ u. 111. NAGYLÓK: H 9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1. SÁREGRES: H 15.00–16.00, Kossuth u.
10. SÁRKERESZTÚR: Sze 8.00–12.00, Fõ u. 34. SÁRSZENTÁGOTA: Cs 8.00– 10.00, Május 1. u. 1. VAJTA: Cs 13.00–14.00, Szabadság tér 1.

Simon János hivatalvezetõ
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utol-
só munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (70) 370 3104.

Hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától
másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.

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

Munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30–7.30-ig.

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 13-16.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 11.00-13.00.

Dr. Farkas János háziorvos

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

Pusztaegresi háziorvosi körzet

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

Dr. Jarabin János háziorvos

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

Dr. Nemes Mária háziorvos

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

Dr. Oroszlány László háziorvos

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

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 13.30-16.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

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

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

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

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

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától
Ady Endre út 79-83., 06 (70) 370 3104

MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104

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

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Szakaszhiba esetén (pl. egy egész utcában nem mûködik)  hívja az E.ON-t:
06(25)433-444, 06(80)205 020. Ha egy lámpatest hibás, hívja a polgármes-
teri hivatalt: 06(25)520-200, vagy a WATT-ETA Kft.-t: 06(72)511-599.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020 (vezetékes telefonról ingyenes). E-mai-
l-en (hálózattal kapcsolatos ügyekben): aramhalozat@eon.hu. Postacím:
E.ON Ügyfélszolgálat 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Hibabejelentés: 06(80)301-301 (vezetékes telefonról ingyenes). Ügyfélszolgá-
lat: 06(40)220-022. E-mail-en (hálózattal kapcsolatos ügyekben): gazhalo-
zat@eon.hu. Levélben: E.ON Ügyfélszolgálat 7602 Pécs, Pf. 197. Faxon:
E.ON Ügyfélszolgálat 06(93)310-802

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

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

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

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

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

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztályát: 00(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefonszámát:
06(22)514-314

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

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

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

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van: Közév Kft.:
06(25)508-990, 06(25) 460-128.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126, 06(25)520-150,
ügyelet: 06(30)552-4904. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos
útinform: 06(1) 3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

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

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ:

Székesfehérvár, autóbuszállomás, telefon: 06(22) 514-714
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).

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

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

Isten nem a mennyekben, hanem Brüsszelben él. Feleségével és
lányával egy kispolgári ízléssel berendezett lakásban tengeti min-
dennapjait, dolgozószobájából keserítve meg az életünket. Ha azt
hittük, hogy csak véletlenül esik a lekváros kenyér mindig lekvár-
ral lefelé a földre, vagy hogy csak pechünk van, hogy a pénztárnál
mindig a mi sorunk a leglassabb, akkor tévedtünk. Isten azzal üti
el az idejét, hogy ezekhez hasonló, bosszantó szabályokat ötöl ki,
hogy megkeserítse az életünket. A fia egyszer már fellázadt a mo-
gorva, rosszindulatú, befordult apja ellen, de az Újszövetség nem
oldott meg mindent. Most Isten lánya, a tízéves Ea a soros, hogy
kimenjen az emberek közé és új alapokra helyezze a világ mûkö-
dését. Ea feltöri apja számítógépét, az embereknek sms-ben ki-
küldi haláluk idõpontját, ezzel káoszt szabadít a világra, majd
megszökik, hogy hat új apostolt keressen, akikkel megírhatja a
Legújabb testamentumot.

A mi kis falunk

A sorozat egy kis falu mulatságos hétköznapjait mutatja be olyan
karakterek segítségével, akikkel csak és kizárólag itt találkozha-
tunk: egy ügyeskedõ polgármester (Csuja Imre) és kultúrharcos
asszisztense (Lovas Rozi), egy testépítõ pap (Schmied Zoltán),

egy szexi kocsmáros (Bata Éva), egy féleszû rendõr (Szabó Gyõ-
zõ), egy rezignált körzeti orvos (Reviczky Gábor) és egy playboy
fociedzõ (Lengyel Tamás). A vidéki környezet és a számtalan kül-
sõ felvétel olyan keretbe helyezi a sorozatot, mely garantálja a
felhõtlen szórakozást és a tökéletes kikapcsolódást.
Magyar sorozat – RTL Klub, 2017. február 2., csütörtök, 21.25 óra

Válótársak
Sáfár Bálint (Stohl András), Jakab Dávid (Scherer Péter) és Hat-
vani Joci (Lengyel Tamás) a legjobb barátok. Nem elég, hogy fel-
nõtt férfiember létükre együtt laknak a Kanlakban, de közös ben-
nük, hogy mindhárman éppen válófélben vannak. Bálintot, a
sármos ingatlanügynököt az elsõ évadban hûtlensége miatt ki-
dobta a felesége, Zsófi (Gubás Gabi). Bálint most mindent elkö-
vet, hogy visszakapja Zsófit, gyerekei anyját, akibe egyébként a
mai napig szerelmes. Zsófi azonban már Bálint öccse, Péter
(Nagy Ervin) iránt táplál gyengéd érzelmeket. Miközben Bálint
minden követ megmozgat, hogy felesége és öccse bimbózó ro-
máncát szétzúzza, saját magán képtelen uralkodni, és továbbra is
fûvel-fával összebújik.

Dávidot, a gazdag vállalkozót tizenhat év házasság után ejtette a
neje, Tamara (Balsai Móni) mert túl unalmasnak találta. Dávid
ekkor kapott egy szívrohamot, és rövid úton beleszeretett az õt
kezelõ doktornõbe, Dalmába (Kovács Patrícia). Dávid a második
évadban mindent elkövet, hogy szorosabbra fûzze a viszonyt Dal-
mával, miközben tovább háborúzik exével a felosztandó közös va-
gyonért. Ám minél keményebb kézzel bánik Dávid a feleségével,
Tamara fura módon annál inkább kívánja õt. Joci és Szonja (Föl-
des Eszter) hosszú évekig próbálkoztak, de nem lett gyerekük.
Ahogy szakítottak, Szonja teherbe esett, és most ikreket vár. Joci
megpróbálja kivonni magát az apaszerepbõl, ezért ügyvédet
fogad: Leonórát (Dobó Kata), akivel hamarosan randizni kezd.
Joci megpróbál felépíteni egy új életet, de Szonja, ez a zavarodott
lány nem fogja hagyni, hogy szerelme valaki másé legyen.

Magyar sorozat, RTL Klub
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Tejszínes rakott csülök
római tálban

Hozzávalók: 1 sovány húsos csülök, 60 dkg
burgonya, 15 dkg gomba, 1-2 fej vörös-
hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 pohár tej-
szín, fûszerek, 1 evõkanál ecet, 4-5 boró-
kabogyó, reszelt sajt.

A csülköt puhára fõzzük sós, 1 evõkanál
ecettel savanyított vízben, melybe bele-
tesszük a fokhagymát, néhány borsszemet
és 4-5 borókabogyót, valamint egy babér-
levelet. A beáztatott római tálba tegyük be
a meghámozott, vékony karikákra vágott
burgonya felét, sózzuk és borsozzuk meg.
Erre terítsük rá a megtisztított, vékony
szeletekre vágott gombát, és az egészet ta-
karjuk be a karikára vágott vöröshagymá-
val. Ezt is sózzuk meg kissé. A megfõtt csü-
lökhúst aprítsuk össze és rakjuk rá a hagy-
mára, egyenletesen elosztva, a megmaradt
burgonyát tegyük rá. A csülök fõzõlevébõl
néhány kanállal locsoljuk meg, majd önt-
sük rá a tejszínt. A lefedett római tálat hi-
deg sütõbe tesszük és kb. 1 óra hosszat süt-
jük közepes hõfokon (150). Ha elkészült,
reszelt sajtot szórunk rá és pár percig pirít-
juk, hogy ráolvadjon.

Sütõben sült fokhagymás,
fûszeres máj burgonyával

Hozzávalók: 50 dkg csirkemáj, 60 dkg bur-
gonya, 3 gerezd fokhagyma, majoránna,
oregano, õrölt pirospaprika, só, bors, olaj.

A burgonyát meghámozzuk, nagyobb da-
rabokra vágjuk és fûszeres vízben 5 percen
át fõzzük, majd leszûrjük. A májat meg-
tisztítjuk és 5 percen át fõzzük, leszûrjük és
a burgonyához keverjük, kiolajozott tepsi-

be tesszük. Fél dl olajba keverjük a zúzott
fokhagymát és a fûszereket, majd a burgo-
nyára és a májra öntjük. 180 fokos sütõben
nagyjából 40 perc alatt megsütjük, idõn-
ként megforgatjuk, hogy minden oldala jól
átsüljön.

Sarkadi pecsenye

Hozzávalók: 600 g sertés rövidkaraj, 50 g
vaj, 250 g barna csiperkegomba, 1 evõka-
nál finomliszt, 350 ml tej, 100 g lángolt
kolbász, 2 db csemegeuborka, 100 g sajt
(reszelt), só, fekete bors ízlés szerint (fris-
sen õrölt).

A karajt, ha egészben van, szeletekre vág-
juk és kicsit kiklopfoljuk, sózzuk, majd
borsozzuk. A vajat egy széles serpenyõben
felolvasztjuk, amiben a hússzeleteket pár
perc alatt mindkét oldalukon megpirítjuk,
és egy sütõben is használható edénybe fek-
tetjük õket egymás mellé. A gombát szele-
tekre vágjuk és a serpenyõben maradt vaj-
ba tesszük. Pár percig pirítjuk, borsozzuk,
utána megszórjuk a liszttel. Kevergetve pi-
rítjuk ezt is, majd felöntjük a tejjel. 2-3 per-
cig forraljuk, ezalatt besûrûsödik, és le-
vesszük a tûzrõl. A kolbászt, az uborkát
felkarikázzuk, és a sajt kb. kétharmadával
együtt hozzáadjuk a gombához. Elkever-
jük és a hússzeletekre halmozzuk. Meg-
szórjuk a maradék sajttal, és forró sütõben
aranybarnára sütjük.

Almás bögrés

Hozzávalók: 50 dkg alma (4 bögre, apró
kockákra vágva), 15 dkg meggy (fél bögre,
magozott), 7 dkg dió (fél bögre, apróra
vágva), 0,75 bögre cukor, 2 bögre finom-
liszt, 125 ml napraforgóolaj, 4 db tojás, 1
kk fahéj, 1 kk sütõpor, 1 kk szódabikarbó-
na. A bögre 2,5 dl-es.

A tojásokat az olajjal és a cukorral habosra
keverjük. A többi hozzávalóval elkeverjük,
tepsibe öntjük. 175 fokra elõmelegített sü-
tõben kb. 45 percig sütjük.

Almapürés sütemény
amarettóval

Hozzávalók: 125 g vaj (+ kevés a forma
kikenéséhez), 125 g cukor, 1 csomag vaní-
liás cukor, 3 db tojás, 12.5 dkg almapüré,
100 ml amarettó, 150 g finomliszt (+ kevés
a forma kiszórásához), 0,5 csomag sütõ-
por, 50 g keksz (amarettini keksz).

A vajat a kétféle cukorral krémesre kever-
jük, majd egyenként hozzádolgozzuk a to-
jásokat. A végén hozzádolgozzuk az ama-
rettót és az almapürét. Rászitáljuk a sütõ-
porral elkevert lisztet és hozzákeverjük.
Majd hozzákeverünk kb. 35 g amarettini
kekszet is. Egy 20 cm átmérõjû kapcsos
tortaformát kevés vajjal kikenünk és kevés
liszttel kiszórunk. A tésztát belesimítjuk az
elõkészített tortaformába, a maradék
amarettini kekszet elosztjuk rajta. 175 fok-
ra elõmelegített sütõben kb. 55-65 perc
alatt megsütjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Hargitai nagymama

ÉTELRECEPTJEINEK gyûjteménye
kapható szerkesztõségünkben

1500 Ft-os áron.
Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda Sárbogárd, Hõsök tere 12.

Nyitva: hétfõtõl péntekig, 8-17 óráig. Telefon: 06 (25) 508 900
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Lovas vagyok… büszke lovas!
Inotai Laura vagyok, 14 éves, és lassan 3
éve lovagolok a cecei Kabakán Kft.-nél.
Egy fotópályázat vitt ki a lovardába, aztán
a pályázatból nem lett semmi, mert én fe-
lültem egy lóra. Szerelem lett elsõ látásra,
és a jövõmben is szerepet szánok a lónak.
Az elsõ és igazi szerelmem egy Dárió nevû
öreg ló lett, neki köszönhetek nagyon sok
mindent. Õ tanította meg a lovaglás alap-
jait, vele ügettem, vágtáztam és ugrottam
is elõször. Megmutatta nekem, hogy mi-
lyen õszinte kapcsolat tud lenni ló és lovas
között.

2015-ben aztán belecsöppentem egy távlo-
vasversenybe Cecén, ahol még Dárióval
indultam, és egy lovas társam futott ve-
lünk. Nagyon tetszett. Majd megismertem
Maktun P-t, egy kedves, „középkorú”,
arab telivért, akinek az idei évben már nem
volt lovasa, és lehetõséget kaptam rá, hogy
kipróbáljam magam a 20 km-es hagyo-
mányõrzõ távlovasversenyeken. Az elsõ,
bemutatkozó szereplésem Cecén volt,
ahol a tapasztalatlanságomnak és pár kül-
sõ tényezõnek köszönhetõen kb. 8 km után

„elhagyott” a lovam, de köszönhetõen a
hazai pályának, nekem nem lett különö-
sebb bajom, a lovamat meg befogták egy
közeli tanyán. Az év további részében
edzõmmel részt vettünk Kaposváron, Sol-
ton és Tiszakécskén is a távlovasversenye-
ken, ahol a távot már eredményesen telje-
sítettem.

Dárióval nem folytathattam tovább a meg-
kezdett munkát, mivel öreg, és elvileg nem
terhelhetõ, azonban a kapcsolatunk töret-
len maradt, a napi répaadagját megkapja
minden alkalommal tõlem, és õszinte vi-
hogással fogad, ha megjelenek a lovardá-
ban. A lovarda nem tud biztosítani a ké-
pességeimnek megfelelõ lovat, hogy díjug-
ratásban is kipróbálhassam magamat, szü-
leim pedig jelenleg nem tudnak lovat venni
nekem, ezért minden idõmet és energiá-
mat Maktun P-be fektettem.

Hittem a lovamban, bár mindenki szerint
csak egy buta távló, én viszont az elmúlt
közel egy év tapasztalata alapján kijelent-
hetem, hogy bár Maktun P távlónak szüle-
tett, továbbtanult. Sok türelemmel és aka-
rattal olyan elemeket és programokat taní-
tottam meg neki, amikkel aztán részt vet-
tem az tavalyi évben a Dél-dunántúli Regi-
onális Ifjúsági Bajnokságon, ahol össze-
tettben, kezdõ Caprilli kategóriában a har-
madik helyen végeztem. Ezen kívül részt
vettem ügyességi versenyeken (pl. Paks,
Tamási és Székesfehérvár), ahonnan kü-
löndíjjal vagy helyezéssel tértem haza. Je-
lenleg a márciusban Cecén megrendezés-
re kerülõ távlovas rajtengedélyvizsgára és
20 km-es távlovasversenyre készülünk.

Inotai Laura

Heti idõjárás
A keleti országrészben csütörtökön is kitart a csapadékos idõ, de ekkor már csak ónos esõ, esõ valószí-
nû. Napközben viszont már sok helyen emelkedik, ha nem is sokkal, fagypont fölé a hõmérséklet,
ugyanakkor északkeleten továbbra is fagyos maradhat az idõ.
Péntektõl a térségünk fölött megerõsödõ délnyugati áramlással elõször a magasban, majd a talaj köze-
lében is kifejezetten enyhe, nedvesebb légtömegek érkeznek.
Pénteken és szombaton bárhol kialakulhat
kisebb esõ, pénteken északkeleten havas
esõ, ónos esõ. A hõmérséklet mind több
helyen emelkedik jelentõsen fagypont fö-
lé, sõt a hétvégén helyenként már a tíz fo-
kot is eléri a nappali felmelegedés és a
reggel is fagymentesnek ígérkezik.

Vasárnaptól azonban ismét csökkenni
kezd a hõmérséklet, délnyugat felõl pedig
mediterrán ciklon közelíti meg térségün-
ket, így vasárnap és hétfõn ismét esõsre
fordul idõjárásunk, mögötte pedig északi-
ra fordulhat a szél.

www.metnet.hu

KÉPESLAPOK
a régi és új Sárbogárdról!

Kaphatók szerkesztõségünkben
50 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.



16 SPORT 2017. február 2. Bogárd és Vidéke

BOGÁRD és VIDÉKE
városi teremlabdarúgó-bajnokság

XI. forduló

A mérkõzéseket vezette: Szunyogh Á.

Sárkeresztúr Kike–Extrém 3:2 (2:0)

Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár, Hajdinger J., Tóth, Jancski.
Csere: Hajdinger Z., Szauervein.
Extrém: Németh – Nedoba, Dévényi, Horváth T., Horváth D.
Csere: Baki, Szabó, Pálinkás.
2. perc: Jancski lövését Németh lábbal a mezõnybe rúgta. Tóth lö-
vése elkerülte a kaput. 3. perc: Horváth D. szerelte Kulcsárt, kapu
fölé lõtt. 4. perc: Nedoba húzta vissza Tóthot. A szabadrúgásból
nem lett semmi, túlkombinálták. 6. perc: Horváth T. lõtt a kapu
fölé. Jancski lövését Németh szögletre ütötte. Jancski legurította
a labdát a védõrõl lemozduló Böröndi elé, aki a kapuba lõtt, 1:0.
Az eddig eltelt idõben jobb a Kike, veszélyesebbek a támadásai!
Az Extrém indításai nem jönnek be, túl hosszúra sikerülnek. 9.
perc: Szabó lõtt mellé. 12. perc: Hajdinger lövése kerülte el a ka-
put. 13. perc: Böröndi lövésre szánta el magát, mintha zsinóron
húzták volna a labdát a bal alsó sarokba, 2:0. Németh nem tudott
rámozdulni, meghúzódott a dereka – a kapuba Pálinkás állt be.
15. perc: Baki lövése kapu mellé ment. 16. perc: Horváth D. lövé-
sét Visi védte. 17. perc: Kulcsár lövése kapu fölé. Nyomasztó a
Kike-fölény! 21. perc: szabadrúgáshoz jutott a Kike, Böröndi a
kapu fölé rúgta. Forrnak az indulatok! Ebben mindkét fél hibás!
Futballról szól a labdarúgás! 22. perc: emberelõnyhöz jutott az
Extrém, de a lehetõséggel nem tudtak élni. Horváth T. sem találta
el a kaput. 24. perc: Nedoba lövését Visi szögletre ütötte. Támad
az Extrém. 25. perc: Horváth D. nagy helyzetben lyukat rúgott. 25.
perc: Horváth D. megkapta a második sárgát, így 2 percre a kis-
padra került. Emberelõnyben a Kike! Õk sem tudtak az adódó le-
hetõséggel élni. Sõt, az Extrém támadott. 26. perc: Horváth T. Ba-
ki átadását a kapu mellé perdítette. Szépítési lehetõség maradt ki!
28. perc: Horváth D. kapu mellé lõtt. Kulcsár félpályáról kapu fö-
lé lõtt, 29. perc: a viktóriázó Pálinkás lövése a kapufán csattant, a
labda Szabó elé került, aki a rövid sarokba lõtt, 2:1. 30. perc: Kul-
csár cselezte magát ki, de megúszta a Kike a hibát. 31. perc: Dévé-
nyi támadása sem volt eredményes, küzd az egyenlítésért az Ext-
rém! 32. perc: Szabó került helyzetbe, de lövése kapu mellé szállt.
33. perc: Hajdinger J. lövése Pálinkás mellérõl szögletre vágódott.
34. perc: Jancski váratlanul eredményes, 3:1. 37. perc: Szauer-
veint szerelte Pálinkás a kapujából kifutva, és hatalmas gólt lõtt,
3:2. 38. perc: Horváth D. lövése szállt kapu fölé. 39. perc: Visi buk-
tatta Dévényit a hatoson kívül. A megítélt szabadrúgást Horváth
T. a sorfalba rúgta. Visi a kiállítás sorsára jutott!
Ma jobb volt a Kike, bár a levegõben lógott az egyenlítés lehetõsé-
ge.
Sárga lap: Böröndi a második után 2 perc, illetve Horváth D. a
második után 2 perc.
Piros lap: Visi.
Góllövõk: Böröndi 2, Jancski, illetve Szabó, Pálinkás.

Twister Galaxy–Légió 2000, Agro Natur
3:3 (0:0)

Twister Galaxy: Bognár – Vörös, Kaló, Lakatos, Killer G.
Csere: Balogh, Barabás, Hegedüs, Kristóf, Killer I., Szántó, Palásti.

Légió 2000, Agro Natur: Horváth – Tóth A., Palotás, Tóth G.,
Nyúl.
Csere: Derecskei, Magyar, Virág.
1. perc: Palotás ívelésérõl Tóth A. maradt le. 22. perc: Killer G. lö-
vése az oldalhálóban kötött ki. 3. perc: Tóth G. harciasságának
köszönhetõen szöglet. 5. perc: Killer G. szabadrúgása a kapu mel-
lé ment. 6. perc: Tóth G. a kapu elõtt keresztbe rúgta a labdát.
Tóth A.-tól pattant el a labda. 7. perc: Vörös átadásáról Szántó
maradt le. 8. perc: Kristóf lövése Horvátról szögletre pattant. 10.
perc: Tóth A. lövése a kapu fölé ment. 10. perc: Palásti elõbb kapu
fölé, majd szorongatott helyzetben kapu mellé lõtt. 12. perc: Ma-
gyar lövése kerülte el a kaput. 13. perc: Twister-támadás akadt el,
Magyar erõs lövése a kapu mellé ment. 16. perc: Lakatos lõtt kapu
fölé. 18. perc: Virág tálalt Derecskei elé, de Józsi bácsi a kapu mel-
lé helyezte a labdát. 19. perc: Magyar lövése a kapufán csattant.
21. perc: Kristóf lövése kerülte el a kaput. Vörös meg a kapu fölé
lõtt. Támadott a Twister! 23. perc: Kristóf lövését Horváth szög-
letre bokszolta. 24. perc: Tóth A. szabadrúgása szállt a kapu fölé.
Most a Légió támadott! 25. perc: Tóth G. ígéretes helyzetben a
kapu mellé lõtt. 26. perc: Nyúl távoli lövése akadt meg a kapuban,
0:1. 27. perc: Killer G. indította Lakatost, aki kilõtte a hosszú al-
sót, 1:1. 29. perc: Kaló nem így akarta, de lábáról védhetetlenül
vágódott a felsõ sarokba a labda, 2:1. Levegõben a meglepetés?
30. perc: Virág a kapu elõtt keresztbe rúgta a labdát. 31. perc:
Tóth G. lövését Bognár szögletre mentette. 32. perc: Virág elõbb
a kapufát találta telibe, a kipattanót a kapufa segítségével értéke-
sítette, 2:2. 33. perc: Palotás a cselek után a kapu mellé bombá-
zott. A kidobott labdát Kristóf a kapuba továbbította, 3:2. 34.
perc: Tóth A. átadásából Virág egyenlített, 3:3. 37. perc: Lakatos
lábában volt a vezetés megszerzése, de ott is maradt. 38. perc: La-
katos! Kell ennél jobb helyzet? 39. perc: Kristóf lövését Horváth
szögletre rúgta.
A jól játszó Twister közelebb állt a gyõzelemhez! Most jól játszot-
tak!
Sárga lap: Magyar.
Góllövõk: Lakatos, Kaló, Kristóf, illetve Nyúl, Virág 2.

Spuri–Dream Team 11:3 (5:2)

Spuri: Kiszl – Kacz, Kiss, Imre, Fésû.
Csere: Bereczki, Huszár, Rozgonyi, Zámbó.
Dream Team: Simon T. – Roszkopf, Berta, Mondovics, Varga.
Csere: Bognár R., Bognár J., Kovács.
1. perc: Mondovics próbálkozott lövéssel. Roszkopf lövését meg
Kiszl védi. 3. perc: szöglet után Kacz eredményes, 1:0. Még ugyan-
ebben a percben Imre egy csel után megszerezte a második talála-
tot, 2:0. 4. perc: Kiss találata élményszámba ment, 3:0. Kapust cse-
rélt a Dream Team, Bognár R. állt be. 5. perc: hamar felavatták az
új kapust, Imre találatával 4:0. 6. perc: Varga lövése Kiszl mellérõl
a mezõnybe pattant. 7. perc: Zámbó zúgó kapufája. 9. perc:
Rozgonyi lövését Bognár kirúgta. 10. perc: Mondovics a kihagy-
hatatlan helyzetet is ki tudta hagyni! 12. perc: Kacz lövését Bog-
nár R. szögletre mentette. 13. perc: Fésû csúsztatott fejjel a kapu
fölé. 14. perc: Mondovics elfektette Kiszlt, átadta, passzolta a lab-
dát az üresen hagyott Simon elé, aki az üres kapuba gurított, 4:1.
16. perc: Kovács lyukat rúgott nagy helyzetben, de a következõ tá-
madásnál nem hibázott, 4:2. 18. perc: Varga lövését Kiszl szöglet-
re hárította. 19. perc: Fésû találatával az elsõ játékrésznek vége,
5:2. 21. perc: Mondovics lövését Kiszl vetõdéssel hárította. 22.
perc: a Mondovics–Kiszl-csata után megint a kapus nyert. Zoli! A
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jó kapusteljesítményt, ugye, nem kell magyarázni? Hisz ezt Te tu-
dod! 23. perc: Kiss lövése kapu fölött hagyta el a játékteret. 24.
perc: Rozgonyi lövése centikkel ment a kapu mellé, majd túlcse-
lezte magát még ebben a percben. 25. perc: Fésû lövését Bognár
R. szögletre ütötte. 27. perc: Imre lövését Bognár R. Fésû elé
ütötte, lövése a kapuban, 6:2. 28. perc: Mondovics fejjel meg-
csúsztatta a labdát, a meglepett Kiszl felett a kapuba hullt, 6:3. 29.
perc: Varga nem találta el a kaput. 30. perc: Kacz átadásából Fésû
eredményes, 7:3. 31. perc: újabb Kacz átadás után Fésû eredmé-
nyes, 8:3. 32. perc: Kacz szögletét Zámbó rúgta a kapu mellé. 33.
perc: Varga a kapufát találta telibe. 34. perc: begurított szögletbõl
Fésû újabb gólt szerzett, 9:3. 35. perc: Bereczki lövését Bognár R.
szögletre tenyerelte. 36. perc: a szétesõ Dream már nem tanúsí-
tott nagyobb ellenállást, Bereczki növelte az elõnyt, 10:3. 38. perc:
Imre találata jelezte a végeredményt, 11:3.
Ilyen arányban is megérdemelten nyert a Spuri, a sok góllal pozi-
tívra fordította a gólarányt!
Sárga lap: Fésû.
Góllövõk: Kacz, Imre 3, Kiss, Fésû 5, Bereczki, illetve Simon, Ko-
vács, Mondovics.

LSC Sárbogárd–Bogárd Junior 8:0 (2:0)

LSC Sárbogárd: Farkas A. – Lakatos Gy., László, Rehák, Bor.
Csere: Farkas, Lakatos R., Mihalkó.
Bogárd Junior: Lekner – Németh, Szakács, Bor P., Lénárt.
Csere: Oláh.
1. perc: Lénárt átadását Bor P. nem érte el, pedig szép támadás,
gólhelyzet volt. 2. perc: Rehák lövése szögletre pattant. 3. perc:
Lakatos Gy. lövését Lekner védte. 4. perc: László lövését Lekner
Bor J. elé ütötte, aki megszerezte a vezetést, 1:0. 5. perc: Szakács
kezére pattant a labda a hatoson belül, 7 méteres. Bor büntetõjét
Lekner hárította. 6. perc: Bor J. átadásából László szerzett gólt,
2:0. 7. perc: Németh lövése Farkasról a mezõnybe vágódott. 8.
perc: Bor J. lövését egymás után kétszer is Lekner hárította. 9.
perc: Lénárt a kapu mellé lõtt. 11. perc: Rehák lövését védte
Lekner. 12. perc: Lénárt alig lõtt a kapu mellé. 13. perc: Németh
lövését Farkas szögletre ütötte. 14. perc: Bor J. átadása után La-
katos Gy. lövését Lekner bravúrosan védte. 15. perc: Bor P.
hosszan indította Lénártot. 17. perc: László lövésénél megint
Lekner volt a fõszereplõ. 19. perc: Lénárt sokadszorra egyé-
nieskedik, átadás helyett a kapu mellé lõtt. 21. perc: László nagy
erejû szabadrúgása kerülte el a kaput. 22. perc: Lénárt lyukat rú-
gott ígéretes helyzetben. 23. perc: Bor J. lövése a kapufáról a me-
zõnybe vágódott. 25. perc: Lénárt megint gólhelyzetet hagyott ki.
26. perc: Lénárt cselezte ki Bort, lövése célt tévesztett. 27. perc:
Rehák jól eltalált lövése kötött ki Lekner kapujában, 3:0. Kezdés
után László szerezte meg a labdát, lõtt, amely a kapuban kötött ki,
4:0. 28. perc: Rehák lövését Lekner lábbal a mezõnybe rúgta. 29.
perc: Bor J. lövése Szakácsról vágódott szögletre. 30. perc: Bor J.
talált a kapuba, 5:0. 31. perc: Rehák átadásából László szerzett
gólt, 6:0. Kezdés után Rehák került gólhelyzetbe és nem hibázott,
7:0. 32. perc: László a kapufát találta el. 33. perc: Farkas 3 méter-
rõl a kapu mellé lõtt. Kiabált is rá az apja! 34. perc: Rehák-kapufa.
36. perc: Farkas most 6 méterrõl lõtt a kapu fölé. 38. perc: ígéretes
helyzetben Németh rúgott lyukat. 39. perc: László kapáslövése a
kapuban, Lekner még a kezét sem tudta felemelni, 8:0.

Nehezen lendült be a góltermelés! Szorosabb is lehetett volna az
eredmény, ha Lénárt nem önzõsködik! Jól alakultak az eredmé-
nyek az LSC szempontjából, elõnyük a második helyezettel szem-
ben 4 pontra nõtt!
Góllövõk: Bor J. 2, László 4, Rehák 2.

Tabella:

1. LSC Sárbogárd 11 8 1 2 55:20 25
2. Légió 2000, Agro Natur 11 6 3 2 61:24 21
3. Sárkeresztúr Kike 11 7 - 4 48:30 21
4. Extrém 11 6 2 3 68:32 20
5. Spuri 11 6 1 4 46:45 19
6. Bogárd Junior 11 2 1 8 27:65 7
8. Dream Team 11 1 - 10 18:97 3

Góllövõlista:

1. Bor József, LSC Sárbogárd, 18 gól.
2. Virág Zsolt, Légió 2000, Agro Natur, 17 gól.
3. Horváth Tamás, Extrém, 16 gól.

Gróf Ferenc
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Az utánpótlás szereplései
TEREMTORNÁN

Január 7-én a Sárbogárd SE U7-es csapata remek hangulatú és
színvonalas teremtornán vett részt Baracson. Focistáink nagy lét-
száma miatt kettõ csapatott neveztünk. Gyerekeink nagyszerû
hozzáállására, lelkes, jó játékára méltán voltak büszkék a ben-
nünket nagy létszámban elkísérõ hozzátartozók.
Iváncsa, Rácalmás, Baracs csapataival vívtunk izgalmas mérkõzé-
seket.
A tornán minden játékos érmet kapott, valamint a legjobbak cso-
kit vehettek át.

KETRECFOCI
Január 28-án csapatunk Székesfehérváron az Egyszer élsz ifjúsági
egyesület meghívására a VOK-ban megrendezésre került ketrec-
focin vett részt.

A rendkívül gyors és erõt próbáló játékban csapatunk nagyon jól
helytállt, kemény, férfias játékot mutattunk be az egy korosz-
tállyal idõsebb játékosok ellen.
A torna végén nagy boldogan vették át érmeiket a fiúk. „Máskor
is jöjjünk el ide!” – hangzott el a kívánság.
Külön köszönet a bennünket elkísérõ hozzátartozóknak a lelkes
szurkolásért!

A Baracson részt vettek névsora

Darvas Csaba, Hegedüs Ármin, Tóth Erik (különdíjban része-
sült), Szalai Noé, Õsz Vilmos, Dániel Mátyás, Kovács Áron, Tóth
Dávid (különdíjban részesült), Szántó Zalán

Székesfehérváron vettek részt:

Darvas Csaba (különdíjban részesült), Hegedüs Ármin, Kovács
Áron, Õsz Vilmos (különdíjban részesült), Tóth Dávid, Huszár
Dávid, Hadobás Sebestyén, Szántó Zalán (különdíjban része-
sült), Pálinkás Patrik
Edzõk: Húsvéth Zsolt Szabó Attila

Tudósítónktól
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GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ

06 30 347 3767

A Mezõfalvai Zrt. munkatársakat keres az alábbi
munkakörök betöltésére:

növénytermesztési ágazat:
MEZÕGAZDASÁGI GÉPKEZELÕ (traktoros).

Telephely: Mezõfalva Nagysismánd.
Érdeklõdni: 06 30 3788 609.

Húsmarha-ágazat:
MEZÕGAZDASÁGI GÉPKEZELÕ ÉS ÁLLATGONDOZÓ.

Telephely: Sárbogárd Május 1. major.
Érdeklõdni: 06 30 3788 619

500 db CSOMAGOLT LUCERNABÁLA,
szenázs, NAGYTÉTELBEN ELADÓ

Sárbogárd–Sárhatvanban. 06 30 3400 224

CSALÁDI HÁZAK, INTÉZMÉNYEK TAKARÍTÁSA!
06 20 567 6678

HÁROMÉVES KORTÓL LAKÁSOMON
GYEREKFELÜGYELETET VÁLLALOK.

06 25 460 829

Az M6-os autópályán Dunaújvárosnál
OMV-TÖLTÕÁLLOMÁS FÉRFI MUNKATÁRSAKAT KERES.

Jelentkezni: sztrada6kft@gmail.com

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható! Farsangi jelmezek kölcsönözhetõk Sárbogárd,

Ady Endre út 149. OTP-vel szemben.

Sárbogárd és vonzáskörzetében húsüzemben
történõ takarítási munkálatokra 3 mûszakban ta-
karítókat keresünk. A munkavégzés helye Tamá-
si, de az utaztatás megoldott. Bérezés megegye-
zés szerint. Érdeklõdni: 8.00 és 17.00 óra között
a +36 (30) 645 3195 telefonszámon.

Parasztház eladó 06 (70) 770 4375 (1548899)

Eladó Sárhatvan, József Attila u. 67. alatti 1448
nm területû ingatlan (lakóház: 90 nm, plusz gaz-
dasági épületek.) Irányár: 4,5 mFt. 06 (20) 239
7707.

Önállóan dolgozni tudó péket vagy betanított
munkást felveszünk. 06 (70) 255 0088

APRÓHIRDETÉSEK

LAPELÕFIZETÉS
Kedves Olvasóink, Elõfizetõink!
Lapunkra ebben az évben is lehetõség van elõfizetni a szer-
kesztõségben, nyitva tartási idõben.
A lap ára változatlan:

1 évre 9.600 Ft (48 lapszám x 200 Ft),
1/2 évre 5.100 Ft (24 lapszám x 212,50 Ft),

1/4 évre 2.700 Ft (12 lapszám x 225 Ft)

Bízunk benne, hogy ebben az esztendõben is érdemesnek
tartják megvásárolni a Bogárd és Vidéke hetilapot, melynek
híreivel legjobb tudásunk szerint Önöket szolgáljuk.

Hargitai–Kiss Virág

Egy modern, családi fuvarozócég,
németországi (Bajorország) székhellyel keres
csapata megerõsítésére, azonnali kezdéssel:

nemzetközi távfuvarozásban
tapasztalattal rendelkezõ

TEHERGÉPKOCSI-VEZETÕT
CE-jogosítvánnyal

TEHERGÉPKOCSI-
SZERELÕT

CE-jogosítvánnyal.
Modern autóparkunkkal (és Walking floor vala-
mint ponyvás pótkocsikkal) szolgáltató vállal-
kozóként tevékenykedünk a nemzetközi távfu-
varozásban, a papíriparban.
Amit cégünk kínál Önnek:
– tarifa feletti bérezés
– havi két és négy hét közötti munkaidõ
– magyarul beszélõ munkatársak (speditõrök,
gépkocsivezetõk)
Érdeklõdni a következõ telefonszámon lehet:

00/36/70/314-6424 (Molnár Andrea)
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Pezsgõ és rózsa
Gyöngyözõ pezsgés, rózsaszirmok ösvénye, sziromágy az asztalo-
kon, hárfa hangja – betoppanva a Sárréti Csókavirág Népi Együt-
tes hagyományõrzõ báljára e pillanatok, hangulatok fogadtak
minden érkezõ hölgyet és urat szombaton este a Sárbogárdi Petõ-
fi Sándor Gimnázium legfelsõ emeletének aulájában.
Szebbnél szebb ruhakölteményekben tündökölt a fehérnép, s
eme élõ rózsaszálakon szívesen legeltette szemét a férfiak sereg-
lete.
A polgári hagyományokat követõ bál a Himnusz közös eléneklé-
sével vette kezdetét, majd Lévai Mária hárfamûvész csodálatos
játéka emelte az esemény fényét. Ezt követõen néptánc helyett ki-
vételesen angolkeringõvel nyitották meg a bált a házigazda Sárré-
ti Csókavirág tagjai, melynek megálmodója Iker Józsefné, a
csoport szakmai vezetõje volt.
Mint azt a konferanszié szerepét betöltõ Kipilláné Zámbó Zsu-
zsannától megtudtuk: jelenleg 30 fõt számlál a csoport, a kicsiktõl
a nagyokig minden korosztály képviselteti magát.

Dr. Bõle Pál elnök ekképp szólt a vendégekhez: Hetedik évében
jár a néptánccsoport. Nekiálltunk tanulni ezt az általunk nagyon
szépnek és értékesnek tartott hagyományt, de vége nincs, mert hi-
hetetlen néptánc- és népzenei kincs van a birtokunkban. Mindig
jó érzéssel tölt el, amikor elõadásainkon megtelik a sárbogárdi
mûvelõdési ház, s még állóhely sincs. Fontos, hogy annyi gyerek

szeret és szeretne táncolni, és ebben a szülõknek, oktatóknak is
nagy szerepük van, akik erre irányítják a gyermekek figyelmét. A
bál mindig kicsit más, remélem, jól érezzük magunkat ma este
mindannyian együtt. Jó szórakozást kívánok!
Dr. Sükösd Tamás polgármester beszédében Gustav Mahler ze-
neszerzõt idézte: „A hagyományõrzés nem a hamu vigyázása, ha-
nem a tûz továbbadása.” Fáradhatatlanul, lelkesen, vidáman,
mégis értéket közvetítve, tanítva, komoly, magas szinten teszi ezt
a Csókavirág. Megtanítanak minket embernek, magyarnak lenni,
ezt pedig nem lehet elégszer megköszönni Ikerné Györgyinek,
Bõle Palinak és valamennyi táncosnak. Csak annak a népnek van
jövõje a globalizáció folyamatában, mely tisztában van eredeté-
vel, õrzi, kutatja múltját, hagyományait. A tánc pedig azért fontos,
mert nemzetközi nyelv.

Az együttes férfiúi egy másik nemzetközi nyelven, dalban hirdet-
ték a bor dicsõségét, megénekeltetve közönségüket is. Nem feled-
keztek meg arról sem, hogy a Patkó csárda csapata által felszol-
gált, finom ételek mellett az asztalokon elegendõ jófajta és rafi-
nált nedû gondoskodjon a vér kellõ pezsdítésérõl, aminek révén
megered a beszéd és a nóta, s könnyebben ropja a láb.
De aki nem ivott egy kortyot sem, azt is lázba hozta és táncba csá-
bította a fergeteges Jam zenekar.
Az elõzõ években elsajátított közös táncok elmaradhatatlan ré-
szét képezték a mulatságnak, akárcsak az értékes nyereményeket
felvonultató tombola, és az idei meglepetéstánc: a Csókavirág lá-
nyai, asszonyai által elõadott charleston.
Feledhetetlen este volt … ismét!

Hargitai–Kiss Virág


