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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Áll a bál
– Anya, klónharcos akarok lenni!
– Az meg hogy néz ki?
– Megmutatom az interneten … ilyen ru-
hát vegyél nekem!
– „Kölcsönzési díj 5.000 Ft. Vételár 12.000
Ft.” Na, nem, kisfiam!

Itt a farsang, áll a bál. Áll a bál olyan érte-
lemben is, hogy megy a polémia a gyere-
kekkel, meg fõ a szülõk feje azon, hogy ez-
úttal mi legyen a farsangi jelmez, és azt
honnan teremtsék elõ. Mert a gyermeknek
vagy olyan mesehõs a kívánsága, aminek
ruházatát nem oly könnyû házilag megal-
kotni, vagy nem is hajlandó belemenni ab-
ba, hogy anyja, apja keze munkáját öltse
magára. „Profi” öltözék kell, még ha an-
nak minõsége – ára ellenére – hagy is kí-
vánnivalót maga után, mert szinte egy al-
kalom után szakad. Hozzáteszem, azért is
van nagy reneszánsza a jelmezbiznisznek,
mert a szülõk maguk is inkább a kényelmes
utat választják, mert „semmire nincs idõ”.
Nincs idõ ötletelni, olyat kitalálni, ami a
csemetének is tetszik, megbeszélni vele, és
netán együtt, ollóval, varrótûvel varázsol-
ni. S ez alól, bevallom töredelmesen, én
sem vagyok kivétel.

Folytatás a 7. oldalon.

M A C K Ó N A PM A C K Ó N A P

Írás a 10. oldalon.

Írás a 2. oldalon.
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POFONOK ORGONASÍPBAN

Mezítláb, fehér ruhában sorakozott fel a
sárbogárdi Nihon Karate Kyokai SE népes
serege – a fehér övtõl a feketéig, közel 60 fõ
– a Mészöly Géza Általános Iskola torna-
csarnokában február elsõ napján este. Né-
meth Attila 6E danos mester utasításait kö-
vetve a hozzátartozóknak és érdeklõdõk-
nek adtak ízelítõt a sport elemeibõl nyílt
edzés keretében. Rendkívül fegyelmezet-
ten hajtották végre a feladatokat. E keleti
küzdõ- és önvédelmi sport lényege ugyanis
a harcos higgadtsága minden helyzetben –
tehát nem pusztán a fizikai erõrõl szól, ha-
nem jelentõs mértékben a taktikáról is.
Orgonasípként álltak fel a párok, a legpi-
curkábbtól a legidõsebb harcosig, és ki-ki
tudása szerint osztotta a pofonokat, rúgá-
sokat (persze, ez esetben nem élesben). A
gyakorlottabbak közül néhányan külön is
bemutattak egy-egy gyakorlatot.
A csoport szívesen lát mindenkit, akit érde-
kel a karate sportág, és csatlakozna hozzá-
juk.

Örömmel fogadják az adó felajánlott 1
%-át is.

Hargitai–Kiss Virág

1 %

Kedves
Karate Sportbarát!

Kérem, hogy személyi
jövedelemadója 1 %-ának
felajánlásával támogassa a

NIHON KARATE KYOKAI
Sportegyesületet.

Adószámunk: 19025513-2-07

Köszönettel: Németh Attila elnök
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Borbarátok farsangi mulatsága
A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Borbarátkör szombaton a Patkó
csárdában rendezte farsangi mulatságát.
Szilveszter János elnök köszöntötte a vendégeket, jó szórakozást
kívánva a megjelenteknek. A közösség tagjai, hozzátartozói mel-
lett a környezõ települések baráti köreibõl is többen eljöttek. Az
est díszvendége Mészáros János atya volt.

A vacsora után hangulatos zenére mulatott a társaság hajnalig.
Éjfélkor a tombolasorsoláson értékes tárgyak, köztük sok, a borá-
szathoz hasznos ajándék talált gazdára.

Hargitai Lajos

MEGHÍVÓ
A Sárbogárd–Sárszentmiklós

Borbarátkör
tisztelettel meghívja a szõlõsgazdákat

február 24-én 16.00 órakor
a József Attila Mûvelõdési

Központban tartandó

A szõlõ védelme

címû elõadásra.

Elõadó: Németh Tibor,
a KWIZDA Agro Hungary területi

képviselõje

Vezetõség

HÚSZ SZÁZALÉKOS
KEDVEZMÉNNYEL

VONATOZHATNAK
A TERMÉSZETJÁRÓK

A MÁV-START és a GYSEV februártól 20 százalékos utazási
kedvezményt biztosít a Magyar Természetjárók Szövetsége
érvényes klubkártyával rendelkezõ tagjai részére.

A menetjegy megváltásánál a Természetjáró-kártya számát
feltüntetik a menetjegyen, a kedvezményes utazás a menetjegy
és a Természetjáró-kártya együttes felmutatásával vehetõ
igénybe. A kedvezményes menetjegy másodosztályra érvé-
nyes. Elsõ osztály igénybe vétele esetén a kocsiosztály-külön-
bözeti díjat, IC-, gyors- és sebesvonatok esetében a felárat meg
kell fizetni.
A kedvezményes árú menetjegy megváltható valamennyi
pénztárban, a vonatok fedélzetén a jegyvizsgálónál (ha nincs,
vagy zárva van az adott állomáson a pénztár), új típusú jegyki-
adó automatából, továbbá interneten, kioszkból történõ átvé-
tel esetén. A kedvezményes jegy otthon nyomtatott formában
nem vásárolható.
A Természetjáró-kártyáról és a Magyar Természetjáró Szö-
vetségrõl a www.termeszetjarokartya.hu weboldalon tudhat
meg további információkat.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt., Kommunikációs Igazgatóság
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HAMAROSAN
EMLÕSZÛRÉS!

DR. PÁSZTOR LÁSZLÓ a Népegészségügy képviseletében tette tiszteletét szer-
kesztõségünkben, hogy lapunk révén is tájékoztassa a nyilvánosságot a hamarosan
kezdõdõ, aktuális emlõszûrés részleteirõl. Egy rózsaszín szalagot viselt a keblén.

– Ez a rózsaszín szalag az emlõrák elleni
harc jelképe. Kétévente kapnak meghívót
a 45 és 65 év közötti hölgyek közül azok,
akik az elmúlt idõszakban nem voltak vizs-
gálaton, vagy szûrésen. Sárbogárdon két
évvel ezelõtt jártunk utoljára, most vissza-
jöttünk. Sárbogárdon körülbelül 1000
hölgy kap meghívást, Sárszentmiklóson
körülbelül 500. A szûrésre most is jön a pi-
ros kamion, amit már megismerhettek az
itteni lakosok. Hogy hol lesz pontosan, az
néhány napon belül ki fog derülni. A meg-
hívóra, amit megkap minden érintett, már
rá fogjuk írni a helyszínt, hogy hol fog állni
a kamion. Sárbogárdon március 6-ától 20-
áig lesz a szûrés, Sárszentmiklóson április
24-étõl 28-áig. Aki valamiért nem tud Sár-
bogárdon eljönni abban a 10 napban, az el-
mehet Sárszentmiklósra is ugyanazzal a
meghívóval. Azért érdemes eljönni az em-
lõszûrésre, mert a statisztika szerint ebbõl
az 1500 emberbõl valószínûleg 5-6 ember
rákos, és ezt csak akkor tudja meg, ha el-
jön.
– Mi van azokkal, akik szeretnének részt
venni a szûrésen, de nem a nevezett kor-
osztályhoz tartoznak. Õk is csatlakozhat-
nak a buszos szûréshez, vagy nekik más
utakat kell járniuk?
– Akit nem hívunk, annak sok oka van.
– Akkor beszéljünk ezekrõl az okokról.
– Elõször is azt hangsúlyoznám ki, hogy
akit hívunk, az jöjjön el. Ez lehetõség arra,
hogy meggyõzõdjön arról, hogy egészséges
és minden rendben van, illetve ha valami
baj van, azt idõben felfedezve meg tudjuk
gyógyítani. Ha ezt kihagyja, egy-két év
múlva sokkal nagyobb baj lesz.
– Fél év alatt is kialakulhat, szinte egyik
pillanatról a másikra, mellrák. Ebbõl a
szemszögbõl a két év is nagy intervallum-
nak tûnhet.
– Sajnálatos módon vannak egyedi esetek.
A statisztika azt mutatja, és a nemzetközi
ajánlások is, hogy a 2 éves vizsgálati gyako-
riság megfelelõ. Van olyan európai ország,
ahol 3 évente hívják a hölgyeket. Szeren-
csére az emlõdaganat viszonylag lassan fej-
lõdik ki, ezért nem kell kapkodni. De elõ-
fordulnak kivételek. Ezért kell az önvizs-
gálatra figyelni, hogy havonta, kéthavonta
a nõk alaposan tapintsák végig a mellüket
mindenfelõl, és ha valami újat tapasztal-
nak: a bimbó behúzódik, narancsbõr, vála-
dék jelenik meg a bimbóból, csomót tapin-
tanak, fájdalmassá válik, akkor habozás
nélkül azonnal menjenek a háziorvoshoz,
akitõl beutalót kapnak. Az már más törté-

net, az már nem szûrés, hanem diagnoszti-
ka. Azért a 45-65 év közöttieket hívjuk,
mert ilyenkor a leggyakoribb az emlõrák
kialakulása. Ekkor éri el azt a fejlettséget a
rák, hogy egyáltalán észre lehet venni.
Akik nincsenek benne a 45–65 éves kor-
osztályban és szeretnék magukat ellen-
õriztetni, azoknak több lehetõségük is van.
Az idõsebbek esetében, 70-75 éves korig
ajánlott, hogy nézzék meg magukat, ami a
háziorvostól kapott beutalóval lehetséges,
amivel el lehet menni a legközelebbi hely-
re, ahol mammográfiát végeznek. Ez a sár-
bogárdiak és környékben élõk esetében
Székesfehérvár. A fiatalabbak esetében
indokolatlan tömegesen menni. Aki na-
gyon aggódik, kérhet beutalót, de 40 éves
kor alatt nem ajánlott a mammográfia,
mert a röntgen nem látja jól õket, mert
olyan a mellük struktúrája, alakja. Fiatal-
korban mûködik az ultrahang, illetve egyes
indokolt, ritka esetekben a mammográfia.
Ritka és indokolt, ha a hölgy anyja, nagy-
anyja 60 évnél fiatalabb emlõrákos volt.
Ilyenkor erõs szerepet játszhat az öröklõ-
dés.

– Csak az emlõrák az, amire figyelni kell,
vagy bárminemû rák kockázati tényezõ?

– Az emlõrák és a petefészekrák. Ilyen
esetben 25-30 éves kortól érdemes megcsi-
náltatni a vizsgálatot. De ez szerencsére
nagyon ritka, a lakosság 1-2 százalékát
érinti.

– Hallani arról mostanában, hogy a mam-
mográfia egyes esetekben hozzájárulhat
ahhoz, hogy emlõrák alakuljon ki.

– Ez gyakori tévhit, abból indulnak ki, hogy
a mammográfia röntgensugárzással jár.
Aki járt tüdõszûrésre, az eddig is kapta ezt
a sugárzást. Önmagában a sugárzás mérté-
ke – ha mértékkel használjuk, tehát 2 éven-
te – nem növeli a gyakoriságot. Ami növeli
az emlõrák gyakoriságát, az a fiatalkorban
használt mammográfia. Különösen Ame-
rikában terjedt el széles körben, hogy a fé-
lelem miatt 25 éves kortól évente csinálták
a felvételeket. Az õ esetükben gyakoribb
lett az emlõrák. A skandináv országokban
erõsen csökkent a szûréssel az emlõrák mi-
atti halálozás, mert idõben észreveszik a
daganatokat. Amerikában túldiagnoszti-
zálnak minden apróságot, amit megtalál-
nak, és rengeteg indokolatlan mûtét van.
40 év alatt túldiagnosztizáláshoz vezethet
a mammográfia alkalmazása. Ha 45-65
éveseket nézünk, ott minimális a túldiag-
nosztizálás, és nincsenek indokolatlanul
végzett mûtétek.

– Mi van a nyomással, ami az emlõt éri a
mammográfiai vizsgálat során? Volt, aki
arról beszélt, hogy a nyomás nem igazán
tesz jót a mellnek, mert az ugyanolyan ér-
zékeny szerv, mint a férfiak heréje.

– Erre azt szoktam mondani, hogy köny-
nyen beszélek, mert nem az én heréimet
szorítják satuba. Akinek nagyon érzékeny,
csomós, sûrû, tömött a melle, annak külö-
nösen kellemetlen lehet ez az érzés. Szólni
kell az asszisztensnek, és õ a lehetõ legóva-
tosabban, legjobban fogja csinálni. Maga a
nyomás rákot biztosan nem okoz. Gondol-
junk csak bele, hogy a talpunkon hány évig
állunk. Ha a nyomás daganatot okozna,
akkor a talpunkon lenne daganat. Az
összenyomás nem okoz daganatot. Fájhat,
kellemetlen lehet, de ezt lehet mérsékelni.

– De a talpon izmok vannak, a mell meg
mirigyes.

– Igen, de hogy egy sérülés okozzon rossz-
indulatú daganatot, azt senkinek sehol
nem sikerült még bizonyítani.

– Szóba került az ultrahangos vizsgálat.
Errõl mi a meglátása?

– Az ultrahang kiváló diagnosztikai mód-
szer. Szûrésre azért nem alkalmas, mert
annak feltétele, hogy olcsó és gyors legyen.
Az ultrahang nem olcsó, mert nem szak-
asszisztens kell hozzá, hanem orvos, és
nem gyors, mert idõbe telik, amíg a két em-
lõt végignézik, és nehéz olyan képet rögzí-
teni, ami a következõ vizsgálatkor ismét
megtalálható. Akit kiszûrnek, annál alkal-
mazzák az ultrahangos vizsgálatot is. Fia-
talabbak esetében lehet ezzel átnézni a
mellet, de ez nem garancia semmire.

– A környékbeli településeken is megjele-
nik a szûrõállomás?

– Igen, Alsószentivánon február 21-én,
Alapon február 22-23-án. Ha véletlenül
nem tudnak elmenni ott szûrésre, akkor
jöjjenek el Sárbogárdra, vagy Sárszent-
miklósra.

Hargitai–Kiss Virág
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MEGÚJUL A KRESZ-PARK
Tisztelt leendõ Támogatónk!

A Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Is-
kola udvarán 1983-ban létesült elsõ ízben
KRESZ-park. Az akkori beruházást nagy-
részt állami pénzeszközbõl és a társadalmi
és gazdálkodó szervezetek részérõl nyúj-
tott támogatással valósították meg. A park
éveken át biztosította a tanulóifjúság szá-
mára, hogy az iskolai foglalkozások kere-
tén belül megtanulják és gyakorolni tudják
a közlekedés szabályait, kultúráját. Az el-
múlt évtizedek alatt a park – részben ter-
mészetes módon – amortizálódott, de
nagyfokú károsodást szenvedett a sajnála-
tos módon létezõ vandalizmus miatt is.
A fenntartónak anyagi eszköz nem áll ren-
delkezésre a KRESZ-park felújítására. A
városban mûködõ három társadalmi szer-
vezet és az iskola alapítványa összefogása-
ként kezdeményezéssel fordulunk tisztelt
leendõ Támogatóinkhoz! Célunk, hogy a

KRESZ-park korszerû eszközökkel újul-
jon meg, nyerje vissza mûködõképességét
és töltse be eredeti funkcióját. Ez az idõ-
közben lényegesen megnövekedett jármû-
állomány miatt egyre aktuálisabb.
Érvényesüljön az általános társadalmi cél
és elvárás, hogy a közlekedési kultúra
emelkedjen európai színvonalra!
A KRESZ-park nemcsak a Mészöly Géza
Általános Iskola tanulóinak, hanem a vá-
ros másik két intézménye, sõt a járás vala-
mennyi településén élõ tanulóifjúság javát
szolgálja.
Az elvégzendõ munkák között új aszfalt-
szõnyeg (burkolati jelek festésével), új jel-
zõtáblák és oszlopok, tereprendezés, az ál-
lagvédelem miatt zárható kapuk, elektro-
mos jelzõlámparendszer és emlékfal meg-
építése szerepel.

A szakcégektõl kapott árajánlatok alapján
készített költségvetés bármelyik egyesü-
letnél vagy az alapítványnál megtekinthetõ
a mûszaki tervekkel együtt. A kivitelezést a
Mészöly Géza Általános Iskoláért Alapít-
vány gesztorságával tervezzük, a felaján-
lott támogatási összeget az

alapítvány K&H Bank Zrt.-nél
vezetett

10402946-49534856-52481019
számlaszámra kérjük átutalni.

A beruházás megvalósulását követõen a
pénzeszközök elszámolásáról a sajtó útján
tájékoztatjuk a teljes nyilvánosságot.
A megépülõ emlékfalon elhelyezésre ke-
rülõ réztáblán támogatóink nevét a köszö-
net és hála jeléül szerepeltetni fogjuk.
Reményeink szerint a teljes körû összefo-
gás eredményeként 2017. május 28-án, a
gyermeknap alkalmából a KRESZ-park
átadásra kerül.
Felhívásunk érdembeli támogatását kérve,
és azt elõzetesen is megköszönve,
tisztelettel:
Fülöpné Nemes Ildikó, Mészöly Géza Ál-
talános Iskoláért Alapítvány
Gál Sándor elnök, Honvéd Bajtársi Egye-
sület Sárbogárd
Horváth Ferenc elnök, Sárbogárdi Nyug-
díjas Rendõregyesület
Fodor János elnök, Mozdulj a Városért
Egyesület Sárbogárd

KÖRÖZTÉK
ITTASSÁG MIATT

A járõrök 2017. február 1-jén éjszaka Sár-
keresztúron a Rákóczi úton fogtak el egy
42 éves helyi férfit, akirõl megállapították,
hogy a Sárbogárdi Rendõrkapitányság jár-
mûvezetés ittas állapotban vétség elköve-
tése miatt elrendelte a körözését. A meg-
alapozott gyanú szerint H. József 2017 ja-
nuárjában úgy vett rész a közúti forgalom-
ban, hogy a vezetés megkezdése elõtt alko-
holt fogyasztott. A férfit elõállítását köve-
tõen gyanúsítottként hallgatták ki a nyo-
mozók.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

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

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések a polgárõrségtõl éjjel-nappal

a következõ telefonszámon:

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

képviselõ-testülete

2017. február 10-én
(pénteken) 9 órakor

ülést tart.
Az ülés helye:

a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. Sportegyesületek beszámolója 2016.
évi mûködésükrõl, személyi és tárgyi
feltételeikrõl, az önkormányzat által
biztosított támogatás felhasználásáról.
Elõadó: egyesületek vezetõi, polgár-
mester
4. Tájékoztató a sportlétesítmények
használatáról, fenntartási költségeirõl.
Elõadó: polgármester
5. Az önkormányzat saját bevételeinek
és az adósságot keletkeztetõ ügyletei-
bõl eredõ fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követõ három évre
várható összegének meghatározása.
Elõadó: polgármester
6. Sárbogárd Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési rendeletének el-
fogadása.
Elõadó: polgármester
7. Az Önkormányzati Környezetvédel-
mi Alap 2017. évi bevételeinek és kiadá-
sainak meghatározása.
Elõadó: jegyzõ
8. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda éves nyit-
vatartási rendjének megállapítása.
Elõadó: jegyzõ
9. Döntés a távhõszolgáltatással kap-
csolatos 2017. évi bérleti díj felhaszná-
lásáról.
Elõadó: polgármester
10. A cafetéria-juttatási szabályzat elfo-
gadása Sárbogárd város polgármestere
részére.
Elõadó: jegyzõ
11. A polgármester szabadságának utó-
lagos engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ
12. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

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. Tájékoztató a 2017. évi költségvetésrõl és feladatokról.
Elõadó: polgármester

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2017. január 20-ai ülé-
sén elfogadta:

– az 1/2017. (II. 2.) önkormányzati ren-
deletet Sárbogárd város Helyi Építési
Szabályzatáról;

– a 2/2017. (II. 2. ) önkormányzati ren-
deletet a köztisztviselõk díjazásáról, jut-
tatásáról szóló 29/2015. (VI. 24.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról;

– a 3/2017. (II. 2.) önkormányzati ren-
deletet az egyes szociális ellátásokról
szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról;

– a 4/2017. (II. 2.) önkormányzati ren-
deletet a helyi iparûzési adóról szóló
50/2015. (XII. 1.) önkormányzati ren-
delet módosításáról.

A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfo-
gadási idõben a Sárbogárdi Polgármes-
teri Hivatal szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

TÉRÍTÉSI DÍJAK
BESZEDÉSE

2017. február hónapban az alábbi idõ-
pontokban kerül sor a térítési díjak be-
szedésére:

Sárbogárdi Mészöly
Géza Általános Iskola:

2017. február 13. (hétfõ) 7.45–16.30
2017. február 16. (csüt.) 7.45–11.30

Sárszentmiklósi
Általános Iskola:

2017. február 9. (csüt.) 7.45–16.30
2017. február 15. (szerda) 7.45–11.30

Sárbogárdi Petõfi
Sándor Gimnázium:

2017. február 14. (kedd) 7.45–16.00
2017. február 20. (hétfõ) 7.45–11.30

Szent István
Általános Iskola:

2017. február 10. (péntek) 7.45–9.00
2017. február 17. (péntek) 8.30–9.30

Kossuth Zsuzsanna
Általános Iskola:

2017. február 10. (péntek) 9.15–10.15
2017. február 17. (péntek) 7.45–8.15

Pótbefizetés:

2017. február 22-én, szerdán a Sárbo-
gárdi Polgármesteri Hivatal fsz. 2. szá-
mú irodájában 8.00–15.00 óráig.

Sárbogárdi önkormányzat

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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Kalandos verseny
a Mészölyben

A Szalay Könyvek kiadója különleges versenyre invitálta az ország különbözõ tájain élõ
kis és nagy általános iskolás diákokat, hogy vegyenek részt egy versenyben, ahol a lényeg
a szövegértõ olvasás, az olvasás népszerûsítése, valamint a csapatmunka játékos formá-
ban történõ fejlesztése.
Február 8-án reggel a Mészöly Géza Áltanos Iskola aulájában gyûltek össze a versenyre
jelentkezett diákcsoportok, akik a könyvkiadó által szervezett játékos feladatokon ve-
hettek részt.
Az iskola 25 csapattal vesz részt a 12 fordulós versenyben, melynek mottója: olvasással a
tudásért.

M. A.

Áll a bál
Folytatás az 1. oldalról.
Hol vannak a régi szép idõk! Az én gyer-
mekkoromban Sárbogárdon nem volt jel-
mezkölcsönzõ. A családok a saját kútfõ-
jükbõl találták ki, mi legyen a gyermek a
farsangon, ami házilag meg is valósítható.
Papírdobozból készült robot és magnó.
Kartonpapírból, vagy harisnyából és hajlí-
tott drótból pillangószárny. Régi lepedõ-
bõl parasztgatya, filcbõl mellény hozzá. Az
õsember kezében a velõs csont igazi volt, a
párducbõrt rongyra rajzolt, vagy ragasztott
foltok imitálták, de volt, aki az otthon a
padlón heverõ báránybõrt vetette magára.
A Piroskáknak elég volt elõszedni a meglé-
võ otthoni ruhatárból a piros darabokat.
Az ördögöknek meg a feketéket. A kis her-
cegnõk ruháit az anyukák varrták. A leg-
nagyszerûbbek a csoportos beöltözések
voltak, például három emberbõl ló és lo-
vag, vagy egy egész osztályból egy hosszú
kígyó. Egyértelmûen azok az osztályok vit-
ték el a pálmát, akik még egy kis történetet
is kerekítettek maskarás felvonulásuk kö-
ré.

Persze, most is vannak ügyes anyukák és
apukák, akiknek az alkotásai üde színfolt-
ként tûnnek fel a bolti jelmezek között. Le
a kalappal elõttük!
De azért tegyük hozzá hepiendként: a
gyermekek számára valójában mindegy is,
hogyan és honnan teremtõdik elõ az óhaj-
tott jelmez, hiszen számtalanszor a régi és
leharcolt kisautót, plüssállatkát részesítik
elõnyben a méregdrága legóval, Barbival
szemben. Végtelen fantáziájuk ruházza fel
a játék elemeit, résztvevõit s teszi egy cso-
davilág részévé. A farsang izgalma, hangu-
lata ragadja magával õket, amibe kézen
fogva minket is magukkal szeretnének vin-
ni.

Hargitai–Kiss Virág
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Cecei sulibörze
Zongoravizsga és -koncert

A Violin Mûvészeti Alapiskola cecei nö-
vendékeinek vizsgakoncertjét 2017. január
26-án, csütörtökön rendezték Cecén, ahol
Puskásné Radó Ágnes igazgató asszony is
meghallgatta a növendékek elõadását, és
nagyon megdicsérte õket Doffkai Frigyes
tanár úrral együtt. A fél éve kezdõ elõké-
szítõsök és a régebben haladók mind-
annyian szépen felkészültek, a tanár úr is
nagyon elégedett volt a féléves munkájuk-
kal és a bemutatójukkal egyaránt, amivel a
családtagokat is megörvendeztették.
Január 30-án, hétfõn az ifjú zongoranö-
vendékek diáktársaiknak is elõadták da-
rabjaikat az iskola aulájában, ahol a Ma-
gyar Tudománytörténeti Kiállítással már
megkezdett magyar kultúra napi rendez-
vények folytatásaként egy koncerttel ked-
veskedtek a gyerekeknek. Az egyéni és
négykezes darabok között Szabóné Vá-
rady Katalin igazgatóhelyettes felolvasta a
diákoknak A kenyér íze címû népmesét,
egy kicsit példaként adva a gyerekeknek,
hogy becsüljék meg az ember számára oly
fontos táplálékot.
Köszönjük a diákoknak a szép elõadást, a
felkészülést és hogy örömet szereztek di-
áktársaiknak és pedagógusaiknak egy-
aránt!

„Madárbarát”
madáretetõ-készítés

Az idei évben is meghirdettük a madárete-
tõ-készítõ felhívásunkat a cecei iskolában.
A hagyományokhoz híven természetes
anyagokból készített alkotásokat vártunk,
elemózsiával megtöltve, hiszen az elmúlt
évtizedek leghidegebb telén a szárnyas
vendégek is sokat fáznak és éheznek. Nagy
örömünkre ismét sokan készítettek etetõ-
ket, amiket kihelyezhetünk az iskola park-
jába. Szeretnénk köszönetünket kifejezni
az ifjú alkotóknak és szüleiknek, hogy tá-
mogattak bennünket a madárvédelem
szép küldetésében! Azok, akik gondoltak a
fázó kismadarakra, nem maradnak üres

kézzel, hiszen munkájukért oklevelet és
egy kis ajándékot vehetnek át. Az alkotók-
ról készült fotók hamarosan láthatók lesz-
nek iskolánk weblapján, a www.iskola.ce-
ce.hu oldalon.

Szabóné Várady Katalin szervezõpedagógus

Sulikézi Fesztivál
Budapesten

Iskolánk két éve kapcsolódott be a Magyar
Kézilabda Szövetség utánpótlás-nevelésé-
be, Földi Józsefné edzõ vezetésével. 2017.
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Heti
idõkép

Az elmúlt hét alatt a téli idõjárás minden
változatát megtapasztalhattuk. Kemény
fagyok, köd, esõ, ónos esõ egyaránt szere-
pelt a kínálatban. Hétvégén már-már azt
hihettük, megjött a tavasz. Kedden dél-
elõtt pedig behavazott, amit az alsószent-
iváni általános iskola tanulói a szünetek-
ben hógolyózással és hóemberépítéssel
ünnepeltek meg. Mivel enyhe idõ van, a hó
olvadásnak is indult, de inkább most, feb-
ruárban legyen tél, minthogy majd márci-
us, április környékén szerencséltessen
bennünket hasonló idõjárás. Amennyiben
ésszel közlekedünk, vigyázunk magunkra,
már nagy baj nem történhet. Úgyhogy,
kedves tanulók: élvezzétek a tél örömeit,
de vigyázzatok magatokra és egymásra!

Kiss Attila igazgató

február 4-én és 5-én, a program elsõ rendezvényén, Budapesten a Vasas Sportcsarnok-
ban mérték össze tudásukat a 4. évfolyamos lányok és fiúk. Sajnos Földiné Klári beteg
lett, ezért a szülõk és kollégák helyettesítették és próbálták meg pótolni a kétnapos ren-
dezvényen. A versenyeken a diákjaink nagy lelkesedéssel és szép eredménnyel szerepel-
tek. Reméljük, hogy a további megmérettetéseken is hasonló lelkesedéssel vetik bele
magukat a versenyzésbe!
Csak így tovább, cecei ifjú kézilabdások!

Cecei Általános Iskola

Meghívó
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt

A CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA
DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK
FARSANGI MULATSÁGÁRA!

Találkozzunk 2017. február 10-én,
12.30 órától az iskolában!

Belépõdíj: felnõtteknek 200 Ft,
nem az iskolánkban tanuló gyermekeknek 100 Ft.

A jelmezes felvonulás után zene, tánc, tombola!

Szeretettel meghívjuk a

2017. február 11-én 19.00 órakor

az alsószentiváni iskola épületében megtartandó

XX. ALSÓSZENTIVÁNI
ISKOLABÁLUNKRA.

A jó hangulatot a nagyvenyimi
Szabó duó zenéje biztosítja.

A vendégek szórakoztatásáról
a 8. osztályosok nyitó- és meglepetéstánca,

tombolasorsolás és büfé is gondoskodik.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!



10 ÓVODA / AJÁNLÓ 2017. február 9. Bogárd és Vidéke

Zengõ-hírek
Mackónap a Sárbogárdi Zengõ Óvodában

Hagyományainkhoz híven óvodánkban február elsõ hete ismét a macikról szólt. A népha-
gyomány szerint gyertyaszentelõ napján, ami február 2-ára esik, kibújik a medve a bar-
langjából és körülnéz: vajon milyen az idõ? Ha napos idõ fogadja, mackónk az árnyékától
megijedve visszamegy a barlangba és tovább szundít még 40 napig. Ha borús az idõ, kint
marad és velünk együtt örül a tavasznak. A hét elejétõl az aulában megnyílt ismét a mac-
kókiállítás, melyre óvodásaink örömmel hozták különféle plüssmackóikat. Az idén 134
db játékmackó gyûlt össze. Február 2-án reggel „mézkóstolóval” köszöntöttük az óvodá-
ba érkezõket. Köszönjük Máténé Kõkuti Ágnes anyukának az erre az alkalomra felaján-
lott akácmézet. A délelõtt folyamán a csoportok is kilátogattak az aulába egy kis zenés
„mézkóstolásra”. Miután a „kismackók” az összes mézet elnyalogatták, megtekinthették
a Süni csoport meseelõadását.
Tartalmas, vidám macicsalogató délelõttünk hírére a medve már biztosan elõcammogott
a barlangjából és vígan gyûjtögeti a tavaszra való elemózsiákat.

Pálinkásné Horváth Erzsébet óvodapedagógus

KÖNYVAJÁNLÓ
BERGER SZIMAT

SZOLGÁLAT sorozat

A Berger Szimat Szolgálat történetét és
szereplõgárdáját a sárbogárdi származású
Nyulász Péter, a Helka trilógia IBBY-díjas
gyerekkönyv-szerzõje, a rajzos karaktere-
ket és vizuális világát Ritter Ottó animáci-
ós filmrendezõ társalkotóként hozta létre.
Az elsõsorban 6-10 éves gyerekek számára
íródó mesés detektívsorozat különlegessé-
ge, hogy a történetek valódi helyszíneken
játszódnak, és a fõbb szerepekben a kilenc
magyar kutyafajtára ismerhetünk rá. A
Berger Szimat Szolgálat két elsõ kötetét a
2016-ban Magyarországon megjelent
gyermekkönyvek közül a TOP25 legjobb
kiadvány közé sorolta a Magyar Gyermek-
irodalmi Intézet által felkért szakmai zsû-
ri.

Nyulász Péter, Ritter Ottó:
A FÜRDÕK RÉME

Amikor Gerzson bácsi a strandon felejti a
telefonját, Pongrác készséggel indul a se-
gítségére. Csakhogy rejtélyes okból sorra
zárnak be Budapest híres fürdõi! Pongrác
aljas összeesküvést szimatol, és a Berger

Szimat Szolgálat csapata akcióba lendül.
Sikerül-e megfejteni a rejtélyt? Kinyit-
nak-e még valaha a fürdõk? No és elõke-
rül-e Gerzson bácsi mobilja?
A mesés detektívsorozat egy budapesti
magánnyomozó iroda rokoni és baráti tár-
saságának kacagtatóan humoros és fordu-
latos kalandjairól szól. Elsõdleges cél,
hogy az elsõ olvasó gyerekek számára
egy-egy igazi könyv elolvasásának örömét
nyújtsa, valamint hogy a szórakoztató iro-
dalmi élmény mellett akár iskolai tanórá-
kon is felhasználható tudást adjon át. A
kötetek ezért sok képpel és nagy betûmé-
rettel készültek, a sorozat megalkotásában
szakértõ partnerként a Tanítók Egyesüle-
te is együttmûködött.

Claude Ponti:
CSERÉLD LE A SZÜLEIDET!

– Szülõkatalógus –
Házhoz szállítás garanciával

Lackfi János bravúros fordításában jelenik
meg ez a humoros, különleges gyerek-
könyv. Garantált szórakozás a család apra-
jának és nagyjának.

Melyik gyerek ne mondta volna már elége-
detlenségében, hogy világgá megy? Pedig
van jobb megoldás! Csak válasszon ki eb-
bõl a vicces, rajzos szülõkatalógusból egy
új, sokkal jobb apát és anyát.
Lássuk a lényeget! Ha valakinek a szülei
lomhák és zsibbasztóak, az agyára men-
nek, állandóan piszkálják, zsebpénzt nem
adnak, viszont tapadnak rá, mint a bogáncs
– CSERÉLJE LE ÕKET!

Ha valakinek a szülei röfögényesek, nyál-
szuttyogósak, locsifecsegõsek, takonypó-
cosak, és közben van képük azt mondani,
hogy õ igenis egyen kulturáltan – CSE-
RÉLJE LE ÕKET!
A megrendelés egyszerû: a gyerek kivá-
lasztja a könyvbõl azt a típusú szülõt, ame-
lyik tetszik neki, kitölti az utolsó oldalon
található megrendelõt és postára adja.
VADIÚJ SZÜLÕK érkeznek 48 órán be-
lül, miközben a régi, megunt páros elszállí-
tásra kerül. Érdemes sietni a rendeléssel,
mert az Eldobható, a Nyugis és a Túlélõ
modell már fogyóban van. Extra kiegészí-
tõk is igényelhetõk: a vállra szerelhetõ pár-
názott ülés, a láthatatlansági öv és a szaba-
don turkálható gigahûtõszekrény az idei
év bestsellerei.
FIGYELEM! Az eredeti szülõket a csere-
szülõk esetleges megrongálódásától füg-
getlenül elsõ szóra haladéktalanul vissza-
szolgáltjuk.
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Borzmese
Az alábbi gyermekkönyv közölt részlete egy mindenki számára fontos bölcsességet
hordoz, amire akkor bukkantam rá, amikor egyik este ebbõl olvastam mesét a gye-
rekeknek. Már régóta tervezgettem a közzétételét, most eljött az idõ, hogy valóra is
váltsam e tervet. Sok szeretettel ajánlom olvasásra nemcsak e részletet, de az egész
könyvet is. Gyermek és felnõtt számára egyaránt szórakoztató.

Hargitai–Kiss Virág

Hans Fallada:
Fridolin, a pimasz borz (részlet)

Fridolin, a borz bánatosan lógó farokkal
ballagott az erdõben. Mégiscsak nehéz el-
hagyni szülõhelyét és otthonát, melyet oly-
annyira szeretett. Jobban meg volt gyõzõd-
ve róla, mint bármikor, hogy a világ ügyeit
igen rosszul rendezték el, s hogy bõségesen
joga van az elégedetlenséghez és rossz-
kedvhez. Olyan kedvetlen volt, hogy még
saját farka is bosszantotta. Alaposan meg-
bámulta volt Isoleinnek, a rókának mûvé-
szin lengõ-lengedezõ farkát, s most, amint
az erdõben bandukolt, perbe szállt a világ-
mindenség teremtõjével, amiért a borzok-
nak csak ilyen tüskés, feketés-szürkés-vö-
röses farkincát adott, a szemtelen és büdös
rókáknak pedig daliás, kecses, lángvörös
farkat.

„Micsoda dolog ez – morfondírozott ma-
gában Fridolin, miközben egy béka után
kapott, amely azonban mesteri fejesugrás-
sal a közeli mocsárban talált menedéket
üldözõje elõl, s ezzel a cselekedetével tá-
volról sem derítette jókedvre a borzot –,
micsoda dolog, hogy teremtõnk e semmi-
rekellõ csirkefogókat és rablókat ilyen
gyönyörû farokkal ajándékozta meg? Hát
világunkban a gonoszságot jutalmazzák, s
az erényt büntetik? Nem voltam-e mindig
csendes és jámbor, nem kerestem-e szor-
galmasan élelmet magamnak, nem alud-
tam-e át az életem, ahogy illik? És lám,
most egyszerre csak megjelenik egy ilyen
hazátlan csavargó, kikerget a házamból, s
ezért még meg is jutalmazzák lángvörös fa-
rokkal, gyors lábbal és zölden fénylõ szem-
mel? Ha teremtõnk fejében az igazságér-
zetnek csak egyetlen kis szikrája is éberen
égne, akkor engem ékesített volna a róká-

nak juttatott valamennyi elõnnyel s kiváló
tulajdonsággal, ezt a szemérmetlent pedig
azzal verte volna meg, hogy reá rója suta
járásomat és jelentéktelen, fakó bundá-
mat. De ó, nincs igazság ezen a földön, a
szegény borznak sokat kell szenvednie,
míg végre nyugodt otthonra lel, ahol már
senki sem zavarja!”
Imígyen szólt Fridolin, így beszélt magá-
ban, amint kivonult az erdõbõl. Tökélete-
sen megfeledkezett arról, hogy ha az álla-
tok teremtõje csakugyan a róka gyors lábá-
val, vörös ruhájával és zöld szemével aján-
dékozta volna meg, akkor õ most róka vol-
na, nem pedig borz, róka, mindazokkal a
rossz tulajdonságokkal felruházva, melye-
ket Fridolin annyira gyûlölt. Voltaképpen
azt szeretette volna, ha rókatestben borz-
ként élhetne. Ilyesmi azonban nem lehet-
séges földgolyónkon.
Továbbá arról is tökéletesen megfeledke-
zett Fridolin, hogy egyáltalán nem élt
olyan illedelmesen, jámborul és mindenki-
re nézve ártalmatlanul, mint amilyennek
magát képzelte. Hiszen egyrészt elûzte
barlangjából saját édesanyját, másrészt éj-
szakai vadászatain sok ezer gilisztát, boga-
rat, békát falt fel, a fészkükbõl kiesett ma-
dárfiókákat, szüleik panaszos kérlelése el-
lenére, jóízûen elfogyasztotta, s hány da-
rázsfészekbõl és méhodúból rabolta el a
darázsnak és méhnek olyannyira szüksé-
ges tartalékmézét! Egyszóval Fridolin fáj-
dalmat okozott másoknak, hogy önmaga
élhessen – az élet örök és régi törvénye sze-
rint. Így kellett tennie, mert születésétõl
kezdve dolgozott benne ez az ösztön; nem
volt joga hozzá, hogy szidja a rókát, mert

amaz meg a saját ösztöne szerint cseleke-
dett. S az is teljességgel dõre dolog volt,
hogy a teremtõt ócsárolta s a világ rendjét,
hiszen ha nem ilyen a világ és a világon
minden állat, akkor a borz sem borz, vagyis
békére és magányra törekedõ állat; már-
pedig Fridolin valójában nem is akart más-
milyen lenni.

Amíg a borz így mormogott magában, ki-
ért az erdõbõl, s most már a szabad mezõn
baktatott. Egy birtok veteményeskertjé-
hez közeledett, s minthogy izgatottsága és
dühe következtében gyomra korogni kez-
dett, úgy határozott, hogy meglátogatja a
kertet. A szél éppen Fridolin felõl fújt Asta
felé, s a sárga-fekete juhászkutya orrába
csapta a borzszagot. Asta csak úgy õrjön-
gött láncán, de Fridolin ma éjjel nem za-
vartatta magát az ugatástól. Ahogy mon-
dani szokás, a borz füle botját se mozdítot-
ta, mindenféleképpen falni akart. A sarló
alakú hold jókedvûen hunyorított a magá-
nyos udvarra, az õrjöngõ kutyára és a táp-
lálkozó borzra.

Ezúttal azonban Fridolinnak egyáltalán
nem ízlett a vacsora. A répa fás volt, a bor-
só keserû és ízetlen. Valamelyest megvi-
gasztalta az a néhány csiga, melyet a rég le-
szedett szamócák töve közt felkutatott, de
a kelvirág is egészen kék volt már – ó, ezek
a fehér kétlábúak, az emberek, még a kert-
jüket sem tudják rendben tartani! Egyálta-
lán minek is csöppentek ide a földre?
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KONCERTLÁTOGATÁS
MÜPA, 2017. MÁRCIUS 23.

(CSÜTÖRTÖK)
19.30 óra

C. Debussy: La damoiselle élue
(Az áldott hajadon) – kantáta

Bartók Béla:
A kékszakállú herceg vára

Közremûködik: Komlósi Ildikó (szoprán), John Relyea (bari-
ton), az Angelica Leánykar (karigazgató: Gráf Zsuzsanna) és
a MÁV Szimfonikus Zenekar, vezényel: Kesselyák Gergely.
Jelentkezni február 22-éig a Huszics Vendel Kórus tagjainál
és a Sárszentmiklósi Általános Iskola telefonszámán lehet.
Utazás busszal.

A koncert ismertetõje
A MÁV Szimfonikus Zenekar állandó karmestere, Kesselyák Gergely sokszor meglepte már hallgatóságát illetve muzsikusait egészen
ritkán, vagy éppenséggel soha nem hallható, különleges zenemûvekkel – ezen a hangversenyen is ez történik. Bartók „A kékszakállú
herceg vára” c. operájának elemzõi, méltatói gyakran említik Debussy hatását, amelyet a figyelmes hallgató fel is fedezhet a komponis-
ta fiatalkori szerzeményében. Kesselyák ezen az estén Debussy egy korai, nagyon ritkán hallható mûvét, a La damoiselle élue (magya-
rul Az áldott hajadon, más fordításban A kiválasztott hölgy) c., két énekhangra és nõi karra komponált kantátáját szólaltatja meg Bar-
tók operája elõtt. A kantátában egy ifjú nõ siratja évekkel ezelõtt meghalt kedvesét – párhuzamot felmutatva az operával, ahol a törté-
net végén a férfi marad örökre magányos. Izgalmas lesz megfigyelni, vajon a két évtizednyi távolságban keletkezett, de csaknem egy-
idõs, fiatal zeneszerzõk mûveinek dallamvilágában is felfedezhetünk-e valamilyen párhuzamot. A két mû egy hangversenyen történõ
elõadása minden bizonnyal izgalmas színfoltja lesz a hangversenyévadnak; az est jelentõségét növeli a nemrég Kossuth-díjjal kitünte-
tett, világhírû magyar énekesnõ, Komlósi Ildikó vendégfellépése.

ZENEAKADÉMIA, 2017. MÁJUS 20. (SZOMBAT) 19.00 óra
Mozart: Requiem, K. 626

Közremûködik: Kriszta Kinga (szoprán), Balogh Eszter (alt), Varga Donát (tenor), Dani Dávid (basszus), aBudapesti Akadémiai Kó-
rustársaság és a MÁV Szimfonikus Zenekar, vezényel: Kobajasi Kenicsiró.
Jegyár: 4.000, 5.000, 6.000 Ft.
Jegyet igényelni március 17-éig a Huszics Vendel Kórus tagjainál és a Sárszentmiklósi Általános Iskola telefonszámán lehet.
Utazás egyénileg.

A koncert ismertetõje

Kevés olyan alkotás van a mûvészetek történetében, melynek
keletkezéstörténetét annyi legenda venné körül, mint
Wolfgang Amadeus Mozart utolsó mûvét. 1791 júliusában, a
Varázsfuvola komponálása közben titokzatos látogató keres-
te fel a zeneszerzõt, és egy, személyét felfedni nem kívánó is-
meretlen megbízásából, tekintélyes tiszteletdíj ellenében
gyászmisét rendelt tõle, azzal a feltétellel, hogy Mozart szerzõ-
ségének is titokban kell maradnia. A megrendelõ személyére
késõbb fény derült: Walsegg gróf a felesége emlékére elõadott
rekviemet saját mûveként szerette volna feltüntetni. Mozart
ekkor már súlyos beteg volt és többször hangoztatta: úgy érzi, a
Requiemet saját halálára komponálja. Sajnos igaza lett, oly-
annyira, hogy befejezni sem tudta a mûvet: halála után tanítvá-
nya, Franz Xaver Süssmayer egészítette ki a hiányosan maradt
partitúrát.Mozart nagyon fiatal, mindössze 35 éves a Requiem
komponálása idején. Ezért is szép, hogy a MÁV Szimfonikus
Zenekar szólistái valamennyien fiatalok és a közremûködõ
énekkar is ifjúsági kórusként alakult. Kobajasi Kenicsiro több
mint negyven éve tûnt fel Magyarországon, amikor megnyerte
a Magyar Televízió I. Nemzetközi Karmesterversenyét. Azóta
a magyar zenekedvelõk kedvence, igazi örökifjú, és régóta tart
szoros barátsága a MÁV Szimfonikus Zenekarral is.
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EGY
VERSSZAK

Az irodalmárok szeretnek az irodalomról beszélgetni. Érdekes
szokás! Hogy lehet arról fecsegni, ami senkit nem érdekel?
Gimnazista koromban vonattal jártam be az iskolába. A kocsit
néha egy csomó vasutas töltötte meg. Nevetgéltünk azon, hogy
ezek az atyafiak milyen szenvedéllyel tudtak beszélgetni a vasút-
ról, rámpáról, menetrendrõl, gõznyomásról. Az emberek arról
csevegnek legszívesebben, amiben benne élnek.
Múltkor az asztalnál magam elé nézve az alábbi négysoros verset
mondtam:

Az ökrök száján véres nyál csorog,
az emberek mind véreset vizelnek,
a század bûzös, vad csomókban áll.
Fölöttünk fú a förtelmes halál.

(Radnóti: Razglednicák (3)

– Miért csorog az ökrök száján véres nyál? – kérdezte a társasá-
gomban levõ bájos, ifjú hölgy, szintén irodalmár.
Latolgattuk. Ugye, háború van, õsz van, a táj leégett, szegény ök-
rök már nem találnak valamire való étket, éhségükben mindent
megrágnak, még a tüskés ágakat is.
– De miért vizel mindenki véreset? Ez borzalmas!
Vesegyulladás, hólyaggyulladás. Ezeket a munkaszolgálatosokat
a szerbiai hegyek közül nagyrészt elállatiasodott katonák gyalog
hajtották a Balatonig. Száz kilométereken át. Ez a gyalogút, Rad-
nóti és több ezernyi társa keresztútja két és fél hónapig tartott.
Õszi sárban caplattak rossz lábbeliben, esõben. Hol aludtak? Ho-
dályban, istállóban vacogva. Jó, ha valami szalma akadt derékalj-
nak. Tisztálkodási lehetõség nem állt rendelkezésükre, vízöblíté-
ses vécé még kevésbé. Bûzösek, elvadultak voltak, szegények. Egy
sem volt közöttük egészséges. Ez a versszak olyan, mint egy éles
tussal rajzolt kép. Látjuk a lepusztult tájat az ökrökkel, vér és vér,
bûzös embercsoport áll a középpontban.
Tudósok kinyomozták, hogy október elején német SS-katonák
vették át a foglyok õrizetét, s ezek egy éjszaka mintegy ezer rabot
kivégeztek. Hogy s mint történt, arról nem olvastam egy sort sem,
borzadó képzeletemre vagyok hagyatkozva. A fogoly éjszakai
fegyverdörgésre riad föl. Közben halálordítás, sikolyok, német ki-
áltozás, futó csizmadobogás. A halottakat másnap nyilván az élet-
ben maradottak földelték el. „Az ember mindent kibír”, szokták
mondani…
Ebben az összefüggésben kell érteni a versszak utolsó sorát, hogy
„Fölöttünk fú a förtelmes halál.” Úgy látszik, a költõ akkor is költõ,
ha semmi értelme nincs. Nem hiszem egyébként, hogy a sorban
elõforduló hármas alliteráció (fölöttünk, fú, förtelmes) csupán mû-
vészkedés. Érezzük az október végi szél suhogását, a halál lehele-
tét.
– Józan ésszel nehéz megérteni, miért hajtották ezeket a szeren-
csétleneket száz kilométereken át. Mit akartak velük, Istenem?
Mire akarták használni ezeket a roncsokat?
Ne keressünk értelmet a háború õrületében! Foglyot nem enge-
dek el, ez a törvény. Hajtani kell, amíg ki nem leheli a páráját.
– Aztán, mint tudjuk, Radnótit is agyonlõtték. Könyörgöm, kit
tett boldoggá, hogy az egyik legfinomabb hangú magyar költõt
tarkón lõtték és tömegsírba dobták? Ahelyett, hogy orvosok tu-
catjait mozgósították volna a megmentésére.
Sajnos ma is vannak ilyen hajszák és kivégzések a Földön. És van
pofánk homo sapiensnek, értelmes embernek nevezni magunkat.

L. A.

A Madarász József Városi Könyvtár
és a Fejér Megyei Népmûvészeti Egyesület

szeretettel meghívja Önt

2017. február 13-án (hétfõn),
17 órára

„Értékeink – Egy kis hagyomány”
címû kiállításának megnyitójára

A kiállítást megnyitja:

Kovács György, a Megyei Mûvelõdési Központ
címzetes igazgatója

A tárlaton bemutatkoznak:
Csapó Istvánné – terménybáb-készítõ (Sárbogárd)
Kissné Halász Ágnes – szalmafonó (Nagyhörcsök)
Sáricz Gyuláné – fafaragó (Seregélyes)
Szücs Istvánné – csuhémûves (Soponya)
Fehér Csaba – ötvös (Aba)
Huszár Károly – cserépsíp-készítõ (Sárbogárd)
Váraljai Péter – fafaragó (Sárbogárd)
Viasz Zoltán – furulyakészítõ (Sárbogárd)
Zsinkó István – kovács (Aba)

A kiállítás megtekinthetõ a könyvtár nyitvatartási ideje alatt.

MEGHÍVÓ

Megemlékezés
Kossuth Zsuzsanna

(1817–1854) születésének
bicentenáriuma alkalmából

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

Bödõ István fõlevéltáros

Kossuth Zsuzsanna és kora címû
elõadására, mely

2017. február 20-án (hétfõn)
17 órakor a Madarász József

Városi Könyvtárban lesz.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Ti vagytok a világ
világossága

A beálló esti sötétségben huszonkét repülõgép szállt fel egy tengerészeti repülõtérrõl ka-
tonai gyakorlatra, amikor teljesen váratlanul sûrû köd ereszkedett le. Nyolc gép azonnal
száguldott vissza a leszállópályára, a többieket elnyelte az átláthatatlan ködtakaró.
Négy repülõ darabokra tört, egy kigyulladt, amikor megpróbáltak vakrepülésben áttörni
a ködfalon. Tizenkét órával késõbb már csak két gép volt a levegõben. S akkor a helyi rá-
dió hirtelen megszakította az adását, és a következõ felszólítást közvetítette az egész kör-
nyék számára: „Kérjük az összes autótulajdonost, haladéktalanul hajtsanak a város elõtti
repülõtérre. Segítsék biztos leszálláshoz a két repülõst, akik gépükkel még a ködben van-
nak.” Hamarosan jármûvek hosszú sora kígyózott a repülõtér felé az áthatolhatatlan sö-
tétségben, hogy a viszonyokhoz képest gyenge lámpájukkal világosságot teremtsenek a
szurokfekete térségben. A repülõgép személyzete az érkezõ jármûveket sûrûn egymás
mellett felsorakoztatta a repülõtéren úgy, hogy fényszórójuk a leszállópályára irányul-
jon, amit végül 2500 autó vett körül. Aztán kiadták a parancsot a fényszórók bekapcsolá-
sára. Egyetlen autó lámpája nem sokat használt volna a sötétben és a ködben, de 2500
kocsié olyan fényáradatba borította a repülõteret, hogy egy utasszállító gép fel tudott
szállni és biztonságosan lekalauzolta a két pilótát.
Sem a te világosságod, sem az enyém nem valami rendkívüli. Ha azonban mint gyüleke-
zet, mint más keresztyénekkel való közösség gyenge fényünket a bûn, nyomorúság, re-
ménytelenség ködében elsüllyedt világra irányítjuk, elég világosság lesz ahhoz, hogy
Urunk és Mesterünk, Jézus Krisztus kihozza belõle és megmentse az elveszetteket.

Forrás: Élet és Világosság 2010/3

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

NAGY SÁNDORNÉ, SZÜLETETT KOVÁCS RÓZA

életének 75. esztendejében, január 10-én elhunyt.

Méltósággal viselt, hosszú betegségben otthonában távozott el közülünk.
Temetésére szûk családi körben került sor,

hálásan köszönjük mindenkinek,
aki ezt a kérésünket elfogadta, tiszteletben tartotta.

Drága halottunk kedves mosolya,
szeretett lényének emléke mindörökre velünk marad.

Gyászistentiszteletet február 19-én 10 órakor
a református templomban tartunk, szeretettel várjuk a megemlékezõket,

istentisztelet végén a harang érte szól majd.

Gyászoló család

KAPHATÓ
Hargitai Lajos

VÁNDORLÁSOK KÖNYVE

***

TÉGLÁK A FALBAN
címû kötete

kapható a szerkesztõségben

2.500 Ft-os darabáron.

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

A sárbogárdi református egyház által
alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány
kuratóriuma köszönetet mond mind-
azoknak, akik elmúlt évi jövedelemadó-
juk 1 %-ával támogatták tevékenységét.
A 2015. rendelkezõ évre vonatkozóan
254.000 Ft gyûlt össze, melyet a 2016-os
évben a gyermekek nyári hittantáborá-
ra fordítottunk.
További célunk a Sárbogárdi Reformá-
tus Idõsek Otthonának támogatása.

Adószámunk: 18483118-1-07

Megnevezés: Árva Bethlen Kata
Alapítvány Sárbogárd

Munkájukra áldást kérve felajánlásu-
kat köszönjük!

A kép illusztráció
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Tárkonyos savanyú
káposztaleves

Hozzávalók: 1 fej hagyma, 3 ek libazsír
(zsír), 1 ek fûszerpaprika, 50 dkg marha-
lábszár, kb. 50 dkg savanyú káposzta, 2
szál sárgarépa, 4 szem boróka, 2 ba-
bérlevél, 1 pici chili, 6 szem egész bors, 2
gerezd fokhagyma, 1 dl száraz fehérbor, 2
dl tejszín, 2 ek liszt, 2 kk szárított tárkony,
só.

A hagymát megdinszteljük a zsíron, rá-
szórjuk a felkarikázott sárgarépát, pár per-
cig dinszteljük még, majd meghintjük a
paprikával. Rádobjuk a felkockázott láb-
szárat, átpirítjuk, majd rászórjuk a kicsit
apróbbra vágott káposztát és ráöntjük a le-
vét. Fûszerezzük, felöntjük borral és kb. 2
liter vízzel. Lassan puhára fõzzük benne a
húst. Amikor megpuhult, elkeverjük a tej-
színt a liszttel, és besûrítjük vele a levest,
végül tárkonnyal fûszerezzük.

Farsangi részeges csirke

Hozzávalók: 1 közepes csirke, 10 dkg vaj, 3
dl száraz fehérbor, 20 dkg füstölt húsos
szalonna, majoránna, õrölt bors, só.

A csirkét alaposan átmossuk, megszárít-
juk. Kívül-belül besózzuk, a belsejét majo-
ránnával és borssal, a külsejét õrölt borssal
fûszerezzük. Egy magas falú tepsibe he-
lyezzük, leöntjük a felolvasztott vajjal, alá-
öntjük a bort, fóliával letakarva pároljuk,
ha igényli, az elpárolgó bort pótoljuk.
Amíg a csirke párolódik, a szalonnát meg-
szabadítjuk bõrétõl, vékonyra szeletjük.
Amikor a csirke megpuhult, teljesen beta-

karjuk a szalonnaszeletekkel, ropogósra
sütjük. Tálalás elõtt a csirkét feldarabo-
lom, zelleres burgonyapürével tálaljuk.

Zelleres burgonyapüré

Hozzávalók: 5-6 db közepes burgonya, 1
közepes zellergumó, 10 dkg vaj, 2 dl tej-
szín, 1 dl száraz fehérbor, 10 dkg reszelt
füstölt sajt, só, õrölt fehér bors, szerecsen-
dió.
A zellert és a krumplikat meghámozzuk,
felkockázzuk. Mindkettõt átöblítjük, a
krumplit felhasználásig vízben állni hagy-
juk. A vaj egyharmadát felhevítjük, a zel-
lerkockákat ezen átforgatjuk, sózzuk, bor-
sozzuk, 2-3 percig így pirítjuk, majd felönt-
jük a borral és ugyanannyi vízzel, fedõ alatt
félpuhára pároljuk. Hozzáadjuk a leszûrt
krumplit és kevés szerecsendiót, felenged-
jük vízzel, puhára fõzzük.

Amikor a krumpli és a zeller is megpuhult,
leöntjük róla a vizet, elkeverjük benne a
maradék vajat, és a tejszínt hozzáöntve
merülõ turmixszal pépesítjük. Belekever-
jük a reszelt sajtot, jól összedolgozzuk, ha
szükséges, még sózzuk, borsozzuk.

Trüffel

Hozzávalók: 1 ek vaj, 50 g porcukor, 2 db
tojássárgája, 1 dl habtejszín, 2 ek cukor,
300 g étcsokoládé (jó minõségû), 100 g
darált mandula (vagy törökmogyoró); a
hempergetéshez: 100 g cukrozatlan ka-
kaópor.
A vajat habosra keverjük a porcukorral,
majd egyenként belekeverjük a tojások
sárgáját. A tejszínt felforraljuk, és elkever-
jük benne a kristálycukrot és a reszelt cso-
koládét. Összekeverjük a kétféle krémet és
a darált mogyorót. Kb. 2 órára a hûtõszek-
rénybe tesszük, amíg megszilárdul a trüf-
fel. Kiskanál segítségével adagoljuk, és a
vizezett tenyerünkkel golyókat formálunk
belõle.

A kész trüffeleket keserû kakaóporba
hempergetjük, vagy színes selyempapírba
csomagoljuk. Hûtõszekrénybe tesszük tá-
lalás elõtt.

Máglyarakás szikkadt
kalácsból

Hozzávalók: 30 dkg kalács (szikkadt), 30
dkg sárgabaracklekvár, 6 dl tej, 1 citrom-
ból nyert citromhéj, 1 csomag vaníliás cu-
kor, 6 db tojás, 21 dkg cukor, 6 nagy db al-
ma (savanykás), 8 dkg vaj, 1 citromból
nyert citromlé, õrölt fahéj ízlés szerint
(õrölt), 5 dkg darált dió, 10 dkg mazsola, 5
ek porcukor, 0,5 citromból nyert citromlé.

A tejet fölforraljuk és langyosra hûtjük. Az
almákat meghámozzuk, vékony szeletekre
vágjuk. A vajból kb. 5 dkg-ot egy serpenyõ-
ben felolvasztunk. Rádobjuk az almát, rá-
szórunk 6 dkg kristálycukrot, ráfacsarjuk a
fél citrom levét, és többször átforgatva pu-
hára pároljuk. Amikor elkészült, õrölt fa-
héjjal ízesítjük és félretesszük, hogy telje-
sen lehûljön. Egy tepsit a maradék vajjal
alaposan körbekenünk. A kalácsot kb. 1
cm széles szeletekre vágjuk, szorosan egy-
más mellé fektetjük õket a tepsiben, mi-
közben közé szórjuk a mazsola felét. A to-
jások sárgáját habosra keverjük a 10 dkg
kristálycukorral, a vaníliás cukorral, a re-
szelt citrom héjával, és fölengedjük a lan-
gyos tejjel. Amikor teljesen fölolvadt a
massza, akkor egyenletesen a kalácsszele-
tekre öntjük, majd a szeleteket alaposan
lenyomkodjuk a tepsibe. Megkenjük a te-
tejét kb. 10 evõkanál baracklekvárral,
megszórjuk 5 ek kristálycukorral elkevert
darált dióval. A kihûlt, párolt almát szele-
tenként a tetejére rakjuk, majd megkenjük
az alma tetejét ismét kb. 10 evõkanál ba-
racklekvárral, rászórjuk a mazsola másik
felét, és 180 fokra elõmelegített sütõben 20
percig sütjük. A tepsit kivesszük, a hõfokot
170 fokra mérsékeljük. Elkészítjük a tojás-
habot. A tojások fehérjét a 4 ek porcukor-
ral, a citrom kifacsart levével nagyon ke-
mény habbá verjük. Amikor már jó ke-
mény a hab, akkor 4 evõkanál baracklek-
várt is beledolgozunk. Most a habot egyen-
letesen eloszlatjuk a tepsiben, és kicsit
„föltüskézzük”. Vékonyan megszórjuk 1
ek porcukorral, és 170 fokos sütõben kb.
10 perc alatt készre sütjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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Bogárd és Vidéke városi teremlabdarúgó-bajnokság
XII. forduló

A mérkõzéseket vezette: Szunyogh Á.

Légió2000, Agro Natur–
Spuri 5:1 (3:0)

Légió 2000, Agro Natur: Horváth – Tóth
A., Magyar, Kelemen, Nyúl.
Csere: Derecskei, Németh A., Tóth G.,
Virág.
Spuri: Kiszl – Kacz, Kiss, Imre, Fésû.
Csere: Banda, Bereczki, Szabó, Rozgonyi,
Zámbó, Huszár.
1. perc: Nyúl lövését Kiszl védte. 2. perc:
Kiss lövését Horváth lábbal hárította szög-
letre. 4. perc: Tóth A. lövését Kiszl szöglet-
re tolta. 5. perc: Tóth G. lövése a felsõ léc-
rõl Kiszl mögött a kapuban, 1:0. 6. perc:
Nyúl lõtt, Kiszl szögletre ütötte. A szöglet-
rúgás után újabb szöglet. 9. perc: Kelemen
jó helyzetben kapu mellé lõtt. 10. perc: Hu-
szár rosszul találta el a labdát. 12. perc:
Banda hibázott a kapu elõterében, Nyúl élt
az adódó lehetõséggel, 2:0. 13. perc: Banda
megpróbálta helyrehozni elõzõ hibáját, tá-
volról lõtt, Horváth pedig védett. 14. perc:
Németh húzta vissza Rozgonyit. Sárga lap.
A szabadrúgást Huszár végezte el, Hor-
váth lábbal a mezõnybe rúgta. 15. perc:
Rozgonyi a kapufát találta el. 16. perc: Vi-
rág átadását Nyúl kapu fölé rúgta ígéretes
helyzetben. 18. perc: Virág a Kiszl fölött
átpattanó labdát a kapuba rúgta, 3:0. 19.
perc: Németh buktatta Bereczkit a hato-
son kívül. Kacz a sorfalba rúgta a labdát. A
kipattanó Magyar elé került, aki a kapu
mellé lõtt. A kidobott labdát Derecskei
szerezte meg, lövése elkerülte a kaput. 20.
perc: Kelemen megismételte Derecskei
mutatványát. 21. perc: Légió-szabadrúgás.
Tóth magasan a kapu fölé lõtt. 22. perc: Vi-
rág szerelte Kaczot, elhúzott, lõtt, Kiszl
nem tudott védeni, 4:0. 23. perc: Imre szé-
pen tálalt Szabó elé, aki a kapuba továbbí-
tott, 4:1. 24. perc: Imre lövése a kapufáról a
mezõnybe vágódott. 25. perc: Kacz túlcse-
lezte magát. Talán az utolsó nem kellett
volna! 26. perc: szép jelenet! Kelemen el-
fektette Kiszlt, és az üres kapuba gurította
a labdát, 5:1. 29. perc: Tóth A. egyedül tört
kapura, lövését Kiszl szögletre tolta. 31.
perc: Légió-rohamok! Tóth A., majd Ma-
gyar lövése kerülte el a kaput. 32. perc: Né-
meth szerelte Rozgonyit az utolsó pillanat-
ban. 34. perc: Magyar lövése a kapufán
csattant. 35. perc: Németh is megismételte
az elõbbi mutatványt 2 méterrõl, szintén a
kapufát találta el. Ezt kihagyni nehezebb
volt! 37. perc: Imre lövését Horváth lábbal
tisztázta. 39. perc: Virág csattanó kapufát
lõtt. 40. perc: Szabó egymás után kétszer is
a kapufát találta el.
Lehetett volna nagyobb, vagy kisebb ará-
nyú gyõzelem a kapufás mérkõzésen!
Sárga lap: Németh ill. Banda.

Góllövõk: Tóth G., Nyúl, Virág 2, Kele-
men ill. Szabó.

Dream Team–
Sárkeresztúr Kike

2:12 (0:6)

Dream Team: Hegedüs – Roszkopf, Berta,
ifj. Simon, Varga.
Csere: Bognár R.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Böröndi, Haj-
dinger, Tóth, Jancski.
Csere: Virág, Szauervein.
1. perc: nekirontott a Dream Team a Kiké-
nek! Berta lövése azonban nem okozott
gondot Visi kapusnak. 2. perc: Roszkopf
erõs lövését Visi nem merte fogni, kiütötte
a mezõnybe. 3. perc: Hajdinger kapu fölé
lõtt. Hegedüs rosszul dobta ki a labdát,
Böröndi szerezte meg és eltalálta nagy
helyzetben a kapufát. 4. perc: Hajdinger
lövését védte Hegedüs. Jancski lövése ke-
rülte el a kaput. Kezd ébredezni a Kike! 5.
perc: a kis gól is gól! Hajdinger lövése
megint mellészállt. 6. perc: Hajdinger ka-
pott jó átadást Börönditõl, most nem hibá-
zott, kapásból szerezte meg a vezetést, 0:1.
7. perc: Jancski szögletébõl az egyedül ha-
gyott Hajdinger továbbította a labdát a ka-
puba, 0:2. 10. perc: Böröndi lövését védte
Hegedüs. 13. perc: Jancski cselek után
nagy helyzetben kapu mellé gurított. 14.
perc: Böröndi átadása után Virág eredmé-
nyes, 0:4. 19. perc: Szauervein talált a ka-
puba, 0:5. 20. perc: az önzetlenül játszó
Böröndi átadásából Tóth szerzett gólt, 0:6.
Még ugyanebben a percben Tóth ismételt,
0:7. 21. perc: Simon kapu fölé lõtt. 23. perc:
Virág elõtt adódott gólszerzésre alkalom,
jó helyzetben kapu fölé lõtt. 24. perc Si-
mon átadását nem kísérte Varga, oda a
helyzet. 25. perc: Berta! Ebben a helyzet-
ben az öreg „ROSSMAN” is eltalálta vol-
na a kaput! 26. perc: Böröndi lövését védte
Hegedüs. 27. perc: Tóth lövése után, 0:7.
28. perc: Jancski átadásáról Hajdinger ma-
radt le. A kidobott labdát a Kike szerezte
meg, és Tóth lövése talált utat a kapuba,
0:8. 29. perc: Jancski átadását Böröndi a
kapu fölé fejelte. 32. perc: Jancski lövése
után, 0:9. 33. perc: Jancski szerzett újabb
gólt, 0:10. 34. perc: Roszkopf unta meg a
Dream Team tétlenségét, lövése mellé-
szállt. Berta most csõrrel próbálkozott, de
így sem jutott el a kapuig. 35. perc: élede-
zett a Dream! Most Simon jó helyzetben a
kapu mellé trafált. 36. perc: Hajdinger
rosszul találta el a labdát, Roszkopf rácsa-
pott, ívelése után Simon megszerezte a be-
csületgólt, 1:10. Kezdés után Böröndi
válaszolt, 1:11. 39. perc: Jancski találatával
1:12. 40. perc: A Kike azt hitte, hogy vége
van a mérkõzésnek: Tévedtek! Varga
állította be a végeredményt, 2:12. Na, most
volt vége!
A jobb játékerõt képviselõ Kike ilyen
arányban is megérdemelten nyert!

Góllövõk: Hajdinger 2, Virág, Böröndi 2,
Szauervein, Tóth 3, Jancski 3, illetve Si-
mon, Varga.

Bogárd Junior–
Twister Galaxy 0:17 (0:9)

Bogárd Junior: Varga – Szakács, Grigó-
liát, Lénárt, Stadler
Csere: Bor P., Láng, Oláh.
Twister Galaxy: Bognár – Szántó, Kaló,
Kristóf, Lakatos.
Csere: Balogh, Barabás, Killer I., Hegedüs.
1. perc: Nem váratott magára az elsõ gól,
mert Kristóf lövése Varga lábai között ke-
rült a kapuba, 0:1. 2. perc: Lakatos egy elõ-
re ívelt labdát továbbított a kapuba, 0:2.
Megnyugodtak a csapatok, mely mezõny-
játékban jutott kifejezésre. 6. perc: Kaló
lövése szállt kapu fölé. A kidobott labdát a
Twister szerezte meg, a „Tanker” Killer
elõretört megállíthatatlanul, és növelte az
elõnyt, 0:3. Imi! Ez a nézõtéren helyet fog-
laló N. T. megjegyzése volt! 8. perc: Kaló
találta jól el a labdát, mely a kapuban kö-
tött ki, 0:4. Kapust cserélt a Junior! Stadler
állt be. 10. perc: Láng próbálkozott beven-
ni a Twister kapuját, sikertelenül. 12. perc:
Láng tálalt Bor elé, aki gyengén Bognár
ölébe emelt. 13. perc: Balogh a fõnök!
Megmutatta játékosainak, hogyan kell
gólt rúgni, 0:5. 14. perc: naggyá teszik a fõ-
nököt, elronthatatlan helyzetet teremtet-
tek számára, 0:6. 15. perc: Lakatos átadá-
sából Kristóf szerencsés gólt lõtt, 0:7. 16.
perc: Hegedüs okosan gurított a kapuba,
0:8. 17. perc: Hegedüs lövése a kapufáról
ment ki. Barabás meg nagy helyzetben lyu-
kat rúgott. 18. perc: Szántó átadását Laka-
tos ütötte be, 0:9.
20. perc: Lénárt kapu fölé lõtt. 21. perc:
Grigóliát lövését védte Bognár. 22. perc:
Killer talált a kapuba, 0:10. 23. perc: Ba-
logh, a megállíthatatlan szerzett újabb
gólt, 0:11. Kezdés után Kristóf-gól, 0:12.
Henger a javából! Alábbhagyott az iram!
28. perc: Lénárt lövését Bognár csak szög-
letre tudta ütni. A begurított labdát Láng
rúgta mellé. 29. perc: Lakatos szerzett gólt,
0:13. 31. perc: Barabás átadását Lakatos
értékesítette, 0:14. 32. perc: Lakatos-ke-
gyelemdöfés, 0:15. 35. perc: Barabás jó
helyzetben nem találta el a labdát. 36.
perc: Láng lövése Bognár kezében halt el.
37. perc: Kristóf lövése a kapufáról ment ki
az alapvonalon. 38. perc: Lakatos jó for-
mában van, mert újabb gólt szerzett, 0:16.
39. perc: Kristóf találatával 0:17. 40. perc:
két sikertelen Junior-kísérlet.
A minden tekintetben jobb Twister meg-
érdemelte a három pontot.
Góllövõk: Kristóf 3, Lakatos 6, Killer 3,
Kaló, Balogh 3, Hegedüs.
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Extrém–LSC Sárbogárd
4:0 (1:0)

Extrém: Németh – Nedoba, Dévényi, Ba-
ki, Horváth T.
Csere: Horváth D.
LSC Sárbogárd: Farkas – Lakatos Gy.,
László, Rehák, Bor J.
Csere: Ellenbruck, Lakatos R., Mihalkó.
A visszavágás reményében! Senki nem
mozdult a terembõl!
1. perc: Lakatos Gy. lövése nem okozott
gondot Németh kapusnak. Két percig állt a
játék, mert kirúgták egy nézõ kezébõl a
sört, ami a pályára folyt! Nem vigyáznak
egymás testi épségére? Hiába volt kiírva az
ajtóra, hogy a terembe ételt és italt bevinni
tilos! 4. perc: Dévényi buktatta Bort. A
szabadrúgás elakadt a sorfalban. 6. perc:
Dévényi lövése Borról pattant szögletre. A
belõtt labdát Baki rosszul találta el. A má-
sik kapunál meg Lakatos Gy. Idegesen ját-
szik mindkét csapat, hiba hiba hátán! 7.
perc: Rehák lövése kapu fölé szállt. 12.
perc: Nedoba buktatta Lakatost. A sza-
badrúgásból nem lett semmi. 13. perc: Bor
lövése kerülte el a kaput. 14. perc: Horváth
D. perdítette a labdát Nedoba elé, aki
megszerezte a vezetést, 1:0. 17. perc: El-
lenbruck ment szögletre Horváth T. elõl.
18. perc: Baki tiszta gólhelyzetet hagyott
ki. 21. perc: László szabadrúgása után a
labda magasan a kapu fölött hagyta el a já-
tékteret. Horváth D. idegei mondták fel a
szolgálatot! Fiúk! Nem birkózás, hanem
labdarúgás! 24. perc: Bor szabadrúgása
Horváth T.-rõl ment szögletre. A begurí-
tott szögletet László a kapu mellé lõtte. 25.
perc: Horvát T. gólhelyzetben hibázott. 27.
perc: László lövését Németh biztos kézzel

fogta. A kidobott labdát Dévényi a kapu
fölé vágta. 29. perc: László gólhelyzetben a
kapu mellé helyezte a labdát. A kigurított
labdát Nedoba elõreívelte, Farkas rosszul
számította ki az ívét, Baki az üresen ma-
radt kapuba helyezte, 2:0. 31. perc: László
lövését Németh lábbal a mezõnybe rúgta.
32. perc: Dévényi okosan helyezett a kapu-
ba, 3:0. 33. perc: Lakatos R. lövése Né-
meth mellérõl vágódott a mezõnybe. 34.
perc: Lakatos Gy. közeli lövésébe Németh
belevetõdött,elakadt benne a labda. 35.
perc: Dévényi visszagurításából Baki
szerzett gólt, 4:0. 40. perc: Horváth D.
megkapta a második sárga lapját, így 2
percre a kispadra szorult. Az emberelõnyt
nem tudta kihasználni az LSC!
Az LSC vereségével érdekesen alakul a
bajnokság, az üldözõk egy pontra közelí-
tették meg a listavezetõt!
Sárga lap: Horváth D. 2, 2 percre a kispa-
don foglalhat helyet, illetve Rehák.
Góllövõk: Nedoba, Baki 2, Dévényi.

Tabella:
1. LSC Sárbogárd 12 8 1 3 55:24 25
2. Légió 2000,

Agro Natur 12 7 3 2 66:25 24
3. Sárkeresztúr Kike 12 8 - 4 60:32 24
4. Extrém 12 7 2 3 72:32 24
5. Spuri 12 6 1 5 47:50 19
6. Twister Galaxy 12 4 2 6 46:39 14
7. Bogárd Junior 12 2 1 9 27:82 7
8. Dream Team 122 1 - 11 20:109 3

Góllövõlista:
1. Virág Zsolt (Légió 2000, Agro Natur) 19
gól
2. Bor József (LSC Sárbogárd), Lakatos
Áron (Twister Galaxy) 18–18 gól

Gróf Ferenc

ADÓ 1 %
Köszönjük Önnek, hogy a múlt évben
végzett 1 %-os adománygyûjtési mun-
kájával hozzájárult egyesületünk mû-
ködéséhez.

Kérjük, hogy az idén is legyen segítsé-
günkre. Fáradozását nagyon köszön-
jük!

Adószámunk: 18491074-1-07

Tisztelettel és üdvözlettel: Sárréti Íjász
Club Egyesület Sárbogárd

A SÁRBOGÁRDI KÉZILABDÁÉRT
Tisztelt Szurkolóink! Ismét közeledik az adóbevallás. Az elmúlt
években jelentõs anyagi támogatást jelentett számunkra az Önök
adójának 1 %-a, amit nagyon köszönünk!

Kérjük Önöket, hogy ha tehetik, az idén is támogassák az egyesü-
letünket.

Adószámunk: 18502710-2-07

(Jövõ héten részletes tavaszi szezon-beharangozó sorsolással.)

VAX KE Sárbogárd
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Várható változások a járásnál
A sárbogárdi képviselõ-testület legutóbbi ülésén arról döntöttek a városatyák, hogy az emeleti, volt polgármesteri, jegyzõi iroda és tit-
kárság helyiségeit (körülbelül 60 négyzetméternyi területet) a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal rendelkezésére
bocsátják, mert bõvül annak létszáma.
Simon János, a járási hivatal vezetõje érdeklõdésemre elmondta, hogy számos feladatot rendeltek a Sárbogárdi Járási Hivatal tevé-
kenységi körébe. Csak a legfontosabbakat kiemelve, ilyen például a fogyasztóvédelem, áldozatsegítés, jogi segítségnyújtás. Mivel plusz
létszámot ehhez nem kaptak, 2017. január 1-jétõl megszüntették a cecei kirendeltséget (kedden délelõtt és csütörtökön délután ügyse-
géd várja ezentúl az ügyfeleket), az ott dolgozó munkatársak pedig Sárbogárdra jöttek át. Létszámbõvülés akkor remélhetõ, amikor a
családi pótlék ügyintézése szintén a járási hivatalhoz kerül, várhatóan az év második felében.
Ígéretet kaptam Simon Jánostól, hogy a járási hivatalnál végbemenõ változásokról késõbb részletes tájékoztatást ad lapunknak.

Hargitai–Kiss Virág

Lakossági kérésre közöljük a sárbogárdi tüzéptõl észak és dél felé induló helyközi buszjáratokat,
kiegészítve a múltkori menetrendeket, mivel vannak olyan járatok, amik nem mennek be a vasúthoz.
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GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ 06 30 347 3767

VILLAMOS MOTOROK JAVÍTÁSA!
Molnár Árpád, Sárbogárd, Árpád u. 62.

06 70 374 8699

CSALÁDI HÁZAK, INTÉZMÉNYEK TAKARÍTÁSA!
06 20 567 6678

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

Jelentkezni: sztrada6kft@gmail.com

KERTÉPÍTÕ CÉG KERES
ÉPÍTÉSVEZETÕT ÉS KERTÉSZETI SEGÉDMUNKÁST

B-KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNNYAL.
06 20 411 6895

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható! Önállóan dolgozni tudó péket vagy beta-

nított munkást felveszünk. 06 (70) 255
0088

Kereskedelmi tapasztalattal eladókat ke-
resünk négy vagy nyolc órában. Érdeklõd-
ni: 06 (20) 229 1159

Ady-lakóteleppel szemben lévõ kert in-
gyenes használatra kiadó. 06 (30) 648
8824

Barátságon lakás, ugyanitt bútorok el-
adók. Iparban szõlõ eladó vagy kiadó. 06
(30) 534 0007

Szobabútor, négy szekrény, két heverõ,
két fotel, asztal, jó állapotban lévõ gáztûz-
hely eladó 06 (30) 608 5023, 06 (30) 342
8281 (15488994)

Két négyhónapos cicát elajándékoznék
Pusztaegresen. 06 (30) 241 5537

APRÓHIRDETÉSEK

Az EL-DENT sárbogárdi
fogorvosi rendelõjébe

FOGÁSZATI
ASSZISZTENS

munkakörbe

fiatal, talpraesett lányt
keresünk.

Szakképesítés nem feltétel.

Fényképes önéletrajzot a

zsofi@eldent.hu
e-mail címre kérünk.

Székesfehérvári könyvelõiroda
önállóan dolgozni tudó

KÖNYVELÕT
keres.

Lehet teljes
munkaidõs/részmunkaidõs

esetleg bedolgozó.

Jelentkezni fényképes önéletrajz és
fizetési igény megjelölésével lehet a

szamszerusit@gmail.com
címen.

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

Heti idõjárás
A következõ napokban visszatér a száraz, egyre hidegebb téli idõjárás. Péntektõl kezdve fokoza-
tosan csökken a felhõs területek nagysága, de egyes területeken tartósabban megmaradhat a
köd- és rétegfelhõzet. Ezeken a tájakon a hétvégétõl fordulhat naposabbra az idõ, amikor kelet fe-
lõl hidegebb és még szárazabb légtömeg érkezik fölénk. Ezzel együtt erõsödik az éjszakai lehûlés
is, a derült és szélcsendes tájakon -10 fok
köré, ahol még marad addig hótakaró, az alá
is csökkenhet a hõmérséklet. Napközben vi-
szont minden nap fagypont felett alakulnak
majd a csúcshõmérsékletek, 1 és 6 fok kö-
zött lesz jellemzõ.

Hétfõn és kedden többfelé lehet párás, kö-
dös a reggel, mely napközben nehezen
ugyan, de feloszlik. A héten a gyenge keleti,
délkeleti szél lesz az uralkodó, vasárnap és
hétfõn megélénkülhet.

www.metnet.hu
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