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NONSTOP
NAGYTAKARÍTÁS
Hamarosan új jövevény érkezik hozzánk,
és sokat gondolok arra, miért éppen a mi
családunkat választotta, s vajon mit fog nekünk õ tanítani. Van, hogy lelkiismeretfurdalásom van egy-egy hevesebb megnyilvánulásom miatt, de az orvosom azt mondta, a gyermek ide akart jönni, így fogad el
engem. Valóban, hiába is próbálnám, nem
leplezhetem a valódi énemet, érzelmeimet, hiszen most õ lát belém a legjobban.

DÍJKIOSZTÓ GÁLA
A GALAMBÁSZOKNÁL
Folyamatosan alakulok, de tökéletes nem
lehetek soha. Változnak az emberek, velük
együtt a viszonyaik; nem lehet karba tett
kézzel leülni, nincs megállás. Ez nyomasztónak tûnhet így leírva, de valójában ez a
magunkon való folyamatos dolgozás felszabadító. Lehet élni bármilyen viszonyok
között, megromlott kapcsolatokban is
(számos példát láthatunk magunk körül
erre: anya saját gyermeke ellensége, testvér testvéré, apa az anyáé stb.), de az métely, ami hetedíziglen is az utódokra öröklõdik.
A változtatás egyetlen lehetséges útja a
szeretet. Szeretni, feltétel nélkül elfogadni
pedig nehéz. S mivel a másikkal szembeni
elégedetlenség forrása mi magunk vagyunk, ott kell elvégezni a rendszeres nagytakarítást.
Hargitai–Kiss Virág

LELEMÉNYES MASKARÁK
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NAPLÓ
– a sárbogárdi képviselõ-testület február 15-ei nyílt ülésérõl –

Széktörés
Dr. Sükösd Tamás beszámolója közben a
széke összetört. Egy korábbi testületi ülésen az egyik vendég alatt mondta fel a szolgálatot egy ülõalkalmatosság.
Juhász János: Inog?
Dr. Sükösd: Nem csak inog, recseg-ropog.
Kevesebbet kellene ennem.
Nedoba Károly: Polgármester úr, ez egy finom jelzés.
Juhász: De most komolyabb székhez jutott.
Dr. Sükösd: Örülök, hogy leér róla a lábam.

Járási hivatal –
komisszárok?
A járási hivatal kialakításának megállapodása okán Simon János, a járási hivatal vezetõje elmondta: Zökkenõmentesen kezdtük meg mûködésünket. A törzshivatal (az
okmányiroda és a hatósági osztály) mellett
4 szakigazgatási szervünk van: a földhivatal, a munkaügyi központ, az állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomás és
a gyámhivatal. 60 fõs létszámmal dolgozunk. Magamról annyit, hogy az államigazgatási fõiskola igazgatás-szervezõi szakán
végeztem, 16 éves szakmai gyakorlatom
van. Helyettesem, Nyikosné Katzenberger
Erika szintén komoly szakmai múlttal rendelkezik.
Nedoba: Ön Cecén volt jegyzõ?
Simon: Így van.
Nedoba: Hogy érzi, Ön volt a környékben
szakmailag a legmegfelelõbb, ezért lett a
járási hivatal vezetõje, vagy politikai komisszárként került ebbe az állásba?
Simon: Hogy én voltam-e szakmailag a
legalkalmasabb, azt nem nekem kell eldönteni, hiszen nem én terjesztettem fel
saját magamat a miniszter úrnak. Ezt
Dorkota úrtól kell megkérdezni. Én nem
vagyok, nem voltam és nem is leszek politikai párt tagja.
Dr. Sükösd: A járási hivatal költségei kapcsán két rendezõelv van, akárcsak a jogszabályban: a terület- és a létszámalapú. Kényes pontja a technikai mûködésnek a telefonközpont és a szerver. Mindenképpen
külön kell választani a járási illetve a polgármesteri hivatal vonalait.

Sporttámogatás –
szûk mezben
Dr. Sükösd: 2013-ban nem tudunk a látványsportok támogatási mértékén emelni.
Tavaly 10 támogatott egyesület volt, ebbõl
határidõre 9 nyújtotta be a beszámolóját.

Nagy Tibor: Gondoljuk át, milyen segítséget tudunk adni az egyesületeknek pályázatokkal, beszámolókkal stb. kapcsolatban.
Etelvári Zoltán megköszönte a sportegyesületek önzetlen munkáját. Kiemelte
Gilicze László kritikáját, hogy a 2012. évi
önkormányzati támogatásból úgy tûnik, a
város képviselõ-testületét nem dobják fel
az íjászok által megnyert sikerek. A képviselõ hozzátette: Az íjászat nem tömegsport. Lehetõségeinkhez mérten ennyit
tudtunk adni. Bízom benne, hogy egyre
többet tudunk adni.
Nedoba: Arra van pénz, amire akarjuk. A
pénzt nehéz igazságosan elosztani. El kellene dönteni, mik a szempontok. Lehet azt
preferálni, ami 50-100 embert megmozgat,
vagy azt, amelyik a legeredményesebb. A
kosárlabda-szakosztály 220.000 Ft-ot kap,
és alig tudja elkölteni a pénzt; megyei 5.
helyen áll. Egy másik szakosztálynak könyvelõre jut 50.000 Ft. Az íjászat meg szenved, hogy sportszereket vásároljon. Az íjászokat jobban meg kellene becsülni, mert a
legsikeresebb szakosztály, amelyik csendben dolgozik.

Egy kitûnõ elme reménye
Dr. Sükösd: Arányaiban az íjászok nem
kaptak többet korábban sem. Komoly dilemmát okoz, mi legyen a rendezõelv. Ez a
bizottságra komoly felelõsséget tesz. A
jogszabály szerint az összes egyesület kettõs könyvvitelre és mérlegbeszámoló benyújtására köteles. Kizáró ok lesz, ha valaki mérlegbeszámolót nem nyújt be. Biztatom az egyesületeket: használják ki, ameddig a társasági adóból lehet visszaigényelni, ne csak az önkormányzatot nézzék.
Erõs Ferenc: A bizottság szem elõtt tartotta, hogy az íjászok milyen eredményeket
értek el. Elõtte soha nem kaptak ennyi támogatást.
Juhász: A 2010-es választások után a fideszes többség megszüntette a civil, ifjúsági és sportbizottságot, ami nagyon eredményesen mûködött egy kitûnõ elme és elnök
vezetésével. Örömmel fedeztem fel, hogy
a lelkekbõl és a szívekbõl nem lehetett ezt
a bizottsági nevet kiirtani: a Lovas Egyesület hozzájuk címezte a beszámolót. Úgyhogy a remény tovább él, Károly, bízzál Istenben, és száll a puskapor! Mondom ezt
egy ateistának.

Furcintos terembérlet
Dr. Sükösd: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kísérletet tett több
sportegyesület felé a terembérleti díj markáns felemelésére. Valamennyi egyesületi
vezetõ azt jelezte, hogy ez esetben inkább
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megvárják a jó idõt, és az edzéseket kint
fogják tartani, mert képtelenek kigazdálkodni a megemelt díjat. Ezért egyelõre a
tavalyi díj marad.
Nedoba: A fenntartási költség tartalmazza
a takarításokat, az eszközök javítását, közüzemi számlát, fûtést stb. Minden óra be
van szorozva 2.540 Ft-tal. Két futballmérkõzés között a takarítónõ bemegy takarítani? Mert el van számolva ez is. Nem csak
azért fûtenek, mert futballmeccs van. Hülyének akarnak nézni?
Dr. Sükösd: A költségvetés tervezésénél
egy rezsióradíjat határoznak meg, ami
minden idõszakra vonatkozik. Dunaújvárosban a multifunkciós termek közül a legolcsóbb 3.800 Ft, Fehérváron 5.000 Ft körül van az átlag.
Nedoba: Akkor mondják azt, hogy ennyi a
bérleti díj, ne azt, hogy ennyibe került a
fenntartási költség. A testület kérje, hogy
mutassa ki az intézmény, mire fordítja
vissza a fenntartási költséget, vagy változtassa meg a címet.
Nagy javasolta: Az elsõ órát más díjszabás
szerint szabják meg, mint a további órákat.
Dr. Sükösd: Ez egy átlag rezsióradíj. Az intézményvezetõk hatáskörét nem tudjuk elvonni, viszont kérhetjük, hogy nyújtsanak
írásos tájékoztatót, mi alapján számolták
ki az óradíjat.
Erõs: Kiszámoltam gyorsan, hogy a focira
óránként 3.417 Ft jut, nem 2.540.
Nedoba: Mindenkitõl más pénzt szed be,
és a végén átlagolja.
Dr. Sükösd: Innentõl csak annyi ráhatásunk van, hogy együttmûködünk a sportszervezetekkel meg az iskolával, de meghatározók nem vagyunk.

Fejleszt
a Fodor és Molnár Kft.
A Fodor és Molnár Kft. a telephelyén (Tinódy út 43/B, volt KTSZ) pályázat révén
fejlesztést szeretne megvalósítani, melynek keretében ömlesztettanyag-tároló
építésére, raktárépületen tetõfedésre, aljzatbeton felújítására, elektromos vezeték
átszerelésére, kerítés és belsõ út felújítására kerülne sor. Ehhez azonban szükséges a
testület engedélyével a szabályozási tervet
módosítani a jelenleg kisvárosi lakóterület
övezetrõl gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területre. A módosítás költségét nyertes pályázat esetén a cég viseli.

Alpolgármesteri
tiszteletdíj
Tavaly a képviselõk tiszteletdíját a 2008-as
évi mértékre helyezték vissza. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának ilyen irányú rendezésére azonban
most került sor. Március 1-jétõl az alpolgármester tiszteletdíja havi bruttó 128.600
Ft, költségátalánya havi bruttó 25.720 Ft.
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2013-as költségvetés
Dr. Sükösd: A bevételi oldalunk jelentõsen megváltozott, mínusz 500 millió Ft-tal.
Az iskolák fenntartásához fizetendõ éves
hozzájárulás 107 millió Ft. A januári ülésen, a költségvetés elsõ fordulójában azt
mondtuk, hogy 186.097.000 Ft hiányunk
van, amibõl 64.688.000 Ft a fejlesztési, tehát a tervezhetõ hiány. Mûködési hiány
nem tervezhetõ, pláne nem hitelbõl. Ezért
a mûködési hiány csökkentésére az Önhiki-támogatást terveztük be és a megszûnt
csatornamû-társulat utáni (a Fundamentával folyamatosan zajló) elszámolásból
várható bevételeket. A költségvetésünk
túlnyomórészt a kötelezõ feladatokra szorítkozik. Nincs kétségem afelõl, hogy
normál mûködés mellett is a költségvetés
módosítására számos alkalommal szükség
lesz 2013-ban.
Nagy: Ez a kupac mind testületi anyag,
amit papíron kapunk. Egy-két ember kapja csak számítógépen. Én is úgy kérném.
Nem kívánhatom, hogy a hölgyek ennyit
fénymásoljanak.
Juhász: Ezért mennyi fát ki kell vágni!
Nagy: A patronokról nem beszélve, és ezt
össze kell fûzni, sorba kell tenni.

Szûz, nyilvánosház, lyuk
Nedoba: A költségvetésnek van egy „alapszabálya”, hogy az ellenzék képviselõje
nem szavazza meg. Én most nem azért
nem szavazom meg, mert ellenzék vagyok,
hanem azért, mert ezt a költségvetést a
kormány ránk kényszeríti. Azt mondják,
hogy forráshiányt nem lehet betervezni;
Önhikit teszünk bele, aztán vagy megkapjuk, vagy nem – ez faramuci dolog. A városnak kell költségvetés. De egy nyilvánosházban szûznek maradni és megfelelni a
kuncsaftoknak – ez nem megy. Magyarul:
hazudnunk kell. Ehhez a hazugsághoz én
nem adom a nevemet.
Dr. Sükösd: Ebben a tárgykörben én nem
hazudok. Én elhiszem, hogy megkapjuk az
Önhikit, sõt azt is elhiszem, hogy az nekünk jár. Mert ebben a rendszerben van
lyuk, és ezt a lyukat nem mi ütöttük.
Nagy: Ezt én inkább önvédelmi füllentésnek értelmezem. Egy költségvetés összeállításánál több hiba is lehet. A szocialista
érában teljes foglalkoztatottság volt – fizikai értelemben nem dolgozott mindenki,
de mindenkinek volt munkahelye.
Juhász: Egyrészt keveset tett a testület
többsége annak érdekében, hogy a forráshiány csökkenjen. Másrészt nonszensz az
önkormányzati rendszerrõl feltételezni,
hogy olyan költségvetést tud csinálni, amiben mûködési hiány, forráshiány nincs. Ha
nincs forráshiány, akkor hogyan lenne az
önhibáján kívül forráshiányos települések
támogatása? Aki elfogadja a költségvetést,
annak a felelõssége, ha az év során nehéz
szituációk alakulnak ki, és majd akkor kell
kapkodni, költségeket lefaragni.
Nedoba: Lenne itt mozgásterület, nem is
kevés, de az népszerûtlen döntésekkel jár.
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Dr. Sükösd: Ebben a költségvetésben nagy
dolgok már nincsenek.
Etelvári kérdezte, nem lenne-e olcsóbb
elektronikusan odaadni minden képviselõnek a testületi ülések anyagait, mint papíron.
Végül 8 igen, 2 nem arányban megszavazták a 2013. évi költségvetést.

Fejlemények
adósságügyben
Dr. Sükösd: Az adósságátvállalás tekintetében zajlanak még a tárgyalások. A gazdasági osztályvezetõvel próbáltuk a Belügyminisztérium és az MGM képviselõit
meggyõzni arról, hogy Sárbogárd méltánytalanul van hátrányos helyzetben, és 70 %
fölé lenne szükséges emelni a konszolidációt.

Segély csak
rendrakás után
Etelvári egyetértett azzal, hogy az aktív
korúak ellátására való jogosultság feltételeként elõírja az önkormányzat a lakókörnyezet rendezettségének biztosítását.
Dr. Sükösd: Csökkent a kérelmek üteme,
amióta ez bevezetésre került. Ha valakinek nincsen igénye, hogy a lakókörnyezetét rendben tartsa, akkor olyan igénye se
legyen, hogy a magyar állam a hóna alá
nyúljon. Lehet, hogy nem csökkentünk
költséget, viszont javul a településkép, ha
ezt a jogszabály adta lehetõséget betartatjuk.

Cél: három állami ingatlan
Három ingatlan tekintetében kezdeményezi az állami vagyon tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását a
testület: a Szent István út déli vége, a Szent
István út északi végén túl egy vízlevezetés
szempontjából lényeges ingatlan, valamint
a 87,2 hektáros volt magyar laktanya.
Dr. Sükösd: Ez utóbbi esetében igény van
helyi vállalkozások részérõl egy-egy épület
használatára, és lehetne olyan szerzõdést
kötni velük, hogy a teljes objektum õrzésérõl gondoskodjanak. Ennek a legnagyobb
a költsége, mert a közmûellátottságát az
idõk során sikerült teljes egészében tönkretenni. A közmunkásokkal rendbe lehetne rakatni a területet, és a kivágásra kerülõ
fákat segélyezésre felhasználni, ami jelentõs tétel a költségvetésben. Nagy Tibor
honvédségi lakótelepre vonatkozó javaslatát figyelembe véve a honvédségtõl tájékoztatást kérhetünk a lakóteleppel kapcsolatos üzemeltetési költségekrõl.
Nedoba: A laktanya átvételét nem javaslom elfogadni, mert komoly feltételek és
költségek lennének. Hosszú távú koncepció az lenne, ha egy nagy cég jönne ide. Azt
beszélik a városban, hogy helyi gazdák sertéstelepeket akarnak oda.
Dr. Sükösd: Ezt még nem hallottam. Az
tetszett a legjobban, hogy eladják Szentendrét és visszajön a honvédség. A magyar
laktanyát vegyük le a napirendrõl, megke-
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resem az összes érdeklõdõ vállalkozást, és
tetetek velük egy szándéknyilatkozatot.
Így mindenki lelkiismerete szerint, a pontosabb számok tükrében tud dönteni.
Nagy: Úgy hallottam, hogy a vasúti sínek
melletti terület is állami kezelésben van a
vasútállomással szemben. Azt használják
rakodásra. Ha azt megkapnánk, akkor
még bevételünk is lenne.
Dr. Sükösd: Minden testület kínlódott azzal is, hogy ki rakja rendbe az állomás elõtti
területet. Tavaly fölajánlottuk, hogy adjanak mart aszfaltot és rendbe tesszük. Ahhoz nem kellett volna vízjogi engedélyes
terv. A mart aszfalt nem ért ide.
Kiderült, hogy a polgármesternél fõképp
ipari jellegû vállalkozások érdeklõdtek a
laktanyáról.
Nagy: Mezõgazdasági vállalkozókat is keressünk meg.
Etelvári fölajánlotta, hogy elviszi a testületet a buszával megnézni a területet.
Dr. Sükösd: Ehhez elõbb a honvédség aktuális parancsnokságához el kell menni
Fehérvárra írásos engedélyt kérni a személyes adatok leadásával.
Etelvári: Elõ kéne venni azokat az embereket, akik a több milliárdos épületeket
veszni hagyták, és akkor még tõlünk kérnek belépõt! Menjenek oda, ahova én gondolom.

Kistérség megszûnõben
Dr. Sükösd: Ki kell futtatnunk a kistérség
által ellátott feladatokat június 30-áig. A
kistérség feladatait azon (jogutód) településekhez kívánjuk telepíteni, ahol azok
megvalósulnak.

Bérleti díjból felújítás
A távhõszolgáltató a bérleti díja 50 %-át,
valamint az önkormányzatnak a HEMO
után visszajáró pénzt a Hõsök terén mûködõ hõközpont felújítására fordítja a testület hozzájárulásával. Mivel a beruházás 12
millió Ft, a fönnmaradó 6 millió Ft-ot a következõ évi bérleti díjak terhére kívánja a
cég 3 évre elosztva elszámolni.

Sárbogárdi Napok
Tárgyalták a Sárbogárdi Napok programját.
Erõs: Mindenkitõl várjuk az ötleteket a
Sárbogárdi Napokkal kapcsolatban a rendelkezésre álló pénzügyi keretek között.
Az Irigy Hónaljmirigy-koncert és a Pörköltfesztivál idõpontja biztos.
Dr. Sükösd: Fixnek tûnik a kórustalálkozó
is.
Nedoba: Szervezés alatt van a nagy semmi.
Pozitív, hogy a Pörköltfesztiválnak végre
van kerete. Tavaly megvolt az eredményhirdetés, a sátrat lebontották, és ott állt
mindenki. Nagy tisztelõje vagyok annak az
önkormányzati dolgozónak, aki ezt meg
tudta külalakilag szerkeszteni: nagy mondatközöket hagyott ki, hogy megteljen a
lap tartalom nélkül – ehhez tudás kellett.
Folytatás a következõ oldalon.
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Dr. Sükösd: Ezek 80 %-át fölsoroltad,
hogy a ti idõszakotokban is voltak.
Nedoba: Azok kísérõprogramok voltak.
Ennyire szétnyújtani, május 17-étõl 26-áig,
felesleges. Óvatosan lépkedtek a 2-3 napos
Sárbogárdi Napok felé. A kórus alkalmazkodjon hozzánk, ne mi hozzájuk. A Sárbogárdi Napok ne egy rókalukban legyen
megnyitva. Én a kórushangversenyt tenném elõrébb, és ott nyitnám meg a rendezvényt, amikor sokan vannak.
Dr. Sükösd: Nem a mi kórusunk választott.
A mieink összeálltak volna pünkösdkor,
de a vendégkórusok közül egyiknek sem
volt jó. A kórushangverseny lesz a zárása
az egésznek. Mivel erõsen támaszkodunk
Horváth Istvánra, és nála van a technika,
2-3 emberével komplett hangosítás-átszereléseket pedig nem tud létrehozni, azokat
a programokat, amik egymáshoz közelebb
vihetõk lennének, nem tudjuk egy napra
tenni. Sok mindent nem tudunk kint tartani.
Nedoba javasolta Nagy László citerásainak meghívását a Pörköltfesztiválra.
Nagy: A Pörköltfesztivált, ha lehet, kapcsoljuk a vásárhoz.
Dr. Varnyu Péter: 18-án lesz a vásár.
Dr. Sükösd: Pünkösd hétvégére nem tudtuk volna betenni a Pörköltfesztivált, mert
sokan jelezték, hogy más programjuk van.
Erõs: A testvértelepüléseket nem lehetne
meghívni?
Nedoba: Ez nagyon jó lenne, mert még
nem volt ilyen, hogy a 3 testvértelepülés
együtt lenne.
E témakörben Erõs és a polgármester
megkezdik a szervezést.

Diáknapok támogatása
Dr. Sükösd: A Fejér Megyei Diáknapokon
a sárbogárdi diákok szép eredményeket
szoktak elérni. Ennek a rendezvénynek a
támogatása annyit nem ront a költségvetésünkön, mint amennyit esetlegesen javíthat a város megítélésén.
Nagy: Én nem adnék, amikor a lecsófesztiválra nem tudunk adni.
Dr. Sükösd: Minden évben adtunk a lecsófesztiválra. Az, hogy nem tudtak vele elszámolni, más kérdés.
Nagy: A gimnáziumnak volt egy röplabdacsapata. Megnyertek egy versenyt, szerettek volna továbbjutni, de arra nem volt
pénz, hogy elutazzanak.
Dr. Sükösd: Kértek támogatást?
Nagy: Nem.
Nedoba: Ne hozzuk kellemetlen helyzetbe
a polgármestert. Ilyen elvárt támogatások
mindig voltak, lesznek is. 50.000 Ft nem
nagy pénz.
Dr. Sükösd: A megyei kitüntetésekre kérnek tõlünk javaslatot, de azt nem mondják,
hogy utaljuk át a díj aktuális részét, amit kiosztanak.
Nagy: Még szép.
Dr. Sükösd: Menj fel az internetre, és nézd
meg, hogy a megyei önkormányzat költségvetésében erre mennyi van.

Etelvári: A diáknapokra elég sok gyereket
vittem busszal. Ajánlom, hogy adjuk oda
ezt a pénzt. Színvonalasak ezek a mûsorok.
Nagy: Mûködik ott egy büfé. Nyilván a sárbogárdi és környékbeli gyerekek az anyjuktól kapott zsebpénzt ott elköltik, és
nyilvánvaló, hogy az a büfé vállalkozásban
mûködik.
Dr. Sükösd fölolvasott Juhász Zsófia igazgató levelébõl: „Tisztelettel kérdezem a
polgármester urat, számíthatunk-e Sárbogárd város támogatására a sárbogárdi diákok jutalmazásakor?” Innentõl kezdve
mirõl beszélünk?
Macsim András is a támogatás megszavazására biztatta képviselõtársait.
8 igen, 1 nem arányban megszavazta a támogatást a testület.

Bejelentések
Nedoba: A vasút és a 63-as út közti járdaszakasz rossz, jó lenne tavasszal megcsinálni. A Kossuth és a Petõfi utcára hiba volt
ráengedni a forgalmat. Ha átgondolnátok
ezt a döntéseteket, azt sokan megköszönnék a kátyúk, megsüllyedések miatt. A dunaújvárosi úton keresztül be tudnának
menni a nagy gépjármûvek.

Forgalmi zavarok
Etelvári: Az Attila utcában a fekvõrendõrök elõtt meg kellene szüntetni a tengereket, mert már nem lehet közlekedni. Az
egyirányúsított Nyíl és Kígyó utcában
összevissza közlekednek. Ezt valakinek ellenõrizni kellene.
Dr. Sükösd: Minden létezõ fórumon közzétettük a forgalmirend-változást, kint a
tábla is. Egy elvárható gondosságot szeretnék kérni a lakosságtól.
Etelvári: A Közév „Egyirányú utca vége,
behajtani tilos!” táblákat tett ki az Ifjúsági
parkba mindegyik út végére a „Behajtani
tilos!” helyett.
Dr. Sükösd: Korábban a rendõrséggel
egyeztettünk, hogy örülnénk, ha se a
skate-pályát, se a lovaspályát nem tennék
tönkre autóval azok, akik az önmegvalósításnak ebbe az életszakaszába léptek. A
Közév, mint kezelõ azt mondta, hogy ezt
egy tábla megoldaná. Az észrevételedet jelezni fogjuk a Közév felé.
Etelvári: Lesz-e mostanában a kapitány
úrral találkozó? Mert illegális csatornatisztítókat vittek be a rendõrök, de ki is
eresztették õket rövid idõn belül. A csatornatisztítók utána megkeresték azokat,
akiknél voltak, hogy ha nem fizetnek, akkor följelentik õket. Fölhívtam az ügyeletet, majdnem elküldtek a francba, hogy mi
közöm van nekem ehhez.
Dr. Sükösd: Az áprilisi ülésen lesz a kapitány. Az ilyen típusú bejelentésnél keressél
a rendõrségen döntéshozót, aki hajlandó
szóba állni veled.
Macsim: Miklóson, a Takarékszövetkezetnél lévõ kis köznél vannak, akik rövidítenek autóval. Emiatt a villanyoszlop mellé jó lenne még egy betonoszlopot lerakni.

2013. február 21. Bogárd és Vidéke
Tóth Béla a kátyúk javítását forszírozta, illetve jelezte, hogy a tiltás ellenére a buszmegállók tele vannak ragasztgatva. Meg
kellene fogni azokat, akik ott reklámoznak.
Erõs: Ahol a közvilágítási lámpa nem ég,
azt be lehet jelenteni egy ingyenes hibabejelentõn, a 06 (80) 20-50-20-as telefonszámon. 10 napon belül orvosolni fogják a hibát. A Köztársaság út és a Magyar utca végén a járdán nem lehet elmenni, olyan sár
van, ki kell jönni a köves útra. A Rákóczi
meg a Munkácsy utca összekötõ szakaszán
gyalog egyáltalán nem lehet kijönni, csak a
Huba utca felé lehet közlekedni, olyan kátyús. Zetelaka testvértelepülésünk; a székely zászlót kitûzhetnénk a másik 3 zászló
mellé.
Dr. Sükösd: A bizottsági ülésen fölvetõdött, hogy ennek árát adjuk össze, ami
6.900 Ft.
Nagy: A krosszozás komoly problémát
okoz a lakótelepen és a Mészöly bejárata
elõtt is. A leghumánusabb megoldás egy
kevésbé mozdítható virágágyás lenne. A
mûvelõdési ház elõtt, az óvoda felõli saroknál, az elektromos szekrénytõl 20-30
cm-re egy 10-15 cm mély nyom van. El sem
tudom képzelni, mi ment oda be.
Dr. Varnyu: A vásározók, akik a mûvelõdési központban kirakodnak.
Nagy: Nem veszélytelen, ha az elektromos
szekrényt kiüti egy jármû. Egyébként van
rajta egy szöveg gyárilag, hogy ne ragasszák tele plakátokkal. Azt nem ragasztottak rá, de festékszóróval kidekorálták.
A hatóságoknak e téren is lenne munkája.
A pünkösdi tornát Jónás Zoltán találta ki,
el lehetne nevezni róla a rendezvényt.

Két temetés
Novák Kovács Zsolt: A kátyús utcák miatt
a lakosság türelmét kérjük. Amíg ki nem
tavaszodik, addig nem nagyon lehet velük
mit kezdeni. A mûszaki osztály minden lehetõséget igyekszik megragadni, hogy a
legnagyobb problémákat megoldja a rendelkezésre álló keretek között. Mivel szükség van arra, hogy a mûszaki osztály tudomására jusson, hol milyen probléma van,
ezért szívesen fogadom a lakossági jelzéseket.
Dr. Sükösd: Híre ment annak, hogy a közmunka átalakult negatív irányba. Az egyik
közmunkavezetõ keresett meg azzal, hogy
álljunk ki ketten az emberek elé, mert ha
egyedül áll ki, akkor biztos, hogy agyoncsapják. Mondtam, hogy ketten meg egy
nagyobb temetésre számíthatunk. A kormánymegbízott nemrég pozitív elmozdulásról számolt be a közmunka vonatkozásában. Mindenkitõl kérem, legyen türelemmel. Meg fogjuk hirdetni azonnal,
ahogy a végleges írásos döntés ideér.
Hargitai–Kiss Virág
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Halálos állatkínzás Sárszentágotán

Kérdezték
Miért nem szól a harang?
Korábban ünnepélyesen felszentelték a pusztaegresi
templom harangját. A harang feladata lenne, hogy
egybehívja imádkozni a híveket, hogy délben megemlékezzen a pogányok feletti diadalról, és temetések alkalmával kísérje a távozó lelket. De a harang még a
temetéseken se szól.
Mi az oka? Miért nem szól a harangunk?
Pusztaegresi lakosok

Lapzártakor Pusztaegresrõl örömmel értesítették lapunkat, hogy újra megszólalt a harang egy temetés alkalmából, miután megjavították. Remélik, hogy ezután is mindig szólni fog. Köszönik szépen!

Drogveszély Sárbogárdon
A napokban hallottam, hogy egy tizenegy éves kisgyereket a rendõrök beszállítottak a kapitányságra kábítószergyanús anyag birtoklása miatt.
Egyre többet hallani arról, hogy Sárbogárdon már általános iskolás gyerekek is növekvõ számban fogyasztanak kábítószert. Lelketlen árusok árasztják el az iskolákat drogokkal, és a nem büntethetõ kisgyerekeket
szervezik be árusítónak.
Mi lesz ennek a vége? Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen
„szenny” ne öntse el ezt a várost? Ne várjuk meg, hogy
egy szörnyû dolog történjen valamelyik fiatallal!
Mi, felnõttek, szülõk, pedagógusok, rendõrök, és mindenki, aki tehet valamit, fogjunk össze, és védjük meg
gyermekeinket a kábítószertõl! Nem akarom elhinni,
hogy a kábítószer-fogyasztás évek óta csak nõ és nõ
Sárbogárdon, és tehetetlenül nézzük.
Szerkesztõ úr!
Nagyon szépen kérem, segítsen nekem megindítani
egy mozgalmat, ami reményeim szerint talán elmoshatná ezt a mocskot városunkból! Kezdésképpen legyen ez az olvasói levél! Szóljanak hozzá mások is, a
rendõrök, pedagógusok, egészségügyi szakemberek!
A fiatalok tudjanak hova fordulni, ha bajba kerülnek!
Szervezõdjön nekik közösség mondjuk a mûvelõdési
házban, ahol segítséget is kaphatnak!
Ébresztõ! Nyissátok fel a szemeteket, emberek! A
drog már nem csak a tévében, az amerikai filmekben
létezik! Itt van, jelen van Sárbogárdon is!!!
Tegyünk együtt gyermekeinkért!
Név és cím a szerkesztõségben

Úttalan utakon
Gyakran járok Nagylók felé. A sertéstelep elõtt van
egy útszakasz, ami egy életveszélyes, töredezett, keskeny betonos csík csupán. Évtizedek óta változatlan
ebben a helyzet. Jó az út elõtte és jó utána is. Számomra felfoghatatlan, hogy ez az útépítésnél miért maradt
így még annak idején, Talán rendezetlenek a tulajdonviszonyok, vagy egyéb ok? Ezen az úton járnak iskolába busszal a gyerekeink, de jár erre helyközi buszjárat
is. Az út gondozását a Közútkezelõ végzi. Érthetetlen,
hogy ezen a kis darabon miért nem fejezik be még mindig az utat. Nem lenne nagy költség. Így, az újságon
keresztül szeretném felhívni az illetékesek figyelmét a
problémára.
Egy utazó
Lejegyezte: Hargitai Lajos

Február 13-án bejelentés érkezett a Fejér megyei Fema Állatmentõ és Állatvédelmi Egyesülethez, miszerint Sárszentágotán egy csontsovány, német juhászkutya jellegû ebet tartanak embertelen körülmények között. Értesítésre
került az illetékes rendõrkapitányság, illetve a hatósági állatorvos, és azonnal a helyszínre indultunk. Mire odaértünk, már vártak minket a hatóság illetékesei. Sok mindent láttunk már, de a látvány, ami fogadott, még minket is
megdöbbentett.
Sajnálattal állapítottuk meg, hogy késõn érkeztünk, a kutyus sajnos feladta a
harcot. A kiérkezõ hatósági állatorvos már csak a halál tényét tudta megállapítani.
A tulajdonos ellen büntetõfeljelentés történt, az eljárás megindult vele
szemben, továbbá kezdeményezzük a helyi jegyzõnél az állatoktól való végleges eltiltását.
Bíró Zsolt operatív vezetõ, Fema Állatmentõ és Állatvédelmi Egyesület
A Fema egyesületrõl
Bejegyzési szám: 2847/Székesfehérvári Törvényszék
Adószám: 18339820-1-07
A Fema Állatmentõ és Állatvédelmi Egyesület Fejér megyében és peremtelepülésein tevékenykedik. Feladatkörünk a megkínzott, éheztetett állatok segítése, kimenekítése, örökbe
adása.
Csapatunk elszánt állatvédõkbõl alakult, akik napi szinten tartják a kapcsolatot és barátként
tisztelik egymást.
Sajnos nagyon sok az állatkínzás és bántalmazás. Ennek szeretnénk gátat szabni több állatvédelmi szervezethez hasonlóan. Mentéseinket és tevékenységünket önállóan, illetve támogatóink jóvoltából tudjuk finanszírozni.
Tevékenységi körünkbe tartoznak:
– a nem megfelelõ tartási körülmények felmérése, gazdák felvilágosítása a helyes tartási
módokról illetve segítése, ha a helyzet megkívánja;
– testileg-lelkileg sérült, bántalmazott, megkínzott állatok felkutatása, kimenekítése, segítése, állatorvosi ellátásuk biztosítása, rehabilitációja a megfelelõ környezetben, majd az állat gazdásítása;
– a felelõsségteljes állattartás terjesztése rövidebb elõadásokon és rendezvényeken, játékos formában, gyerekek és felnõttek körében egyaránt;
– a szegény körülmények között élõ állatszeretõ gazdik segítése, hogy kedvencüknek a legjobbat tudják nyújtani.
Facebook- és weboldalunkon bárki betekintést nyerhet munkákba. Képekkel és rövid leírással részletezzük minden egyes kivonulásunkat, mentésünket, megtartott illetve közelgõ rendezvényünket.
Ha elnyerte tetszésedet munkánk, illetve szervezetünk tevékenysége, és hozzánk hasonló
módon szeretnél segíteni a rászoruló állatokon, akkor kérlek, fordulj hozzánk bizalommal!
Elérhetõségeink: fema.allatmentok@gmail.com, 06 (30) 843 4346.

Hippokratészi eskü, mint szlogen
– avagy hogy büntessük a segítségre szoruló beteget –
Édesapám génjeit örökölve sajnos én is ínysorvadásban szenvedek. Évekkel
ezelõtt rászántam magam a fogaim pótlására. Abban a rendelõben, ahova
körzetileg tartozom, felkerestem az orvosomat. Bár õ sok jóval nem kecsegtetett, mivel fogalma sincs, meddig bírják a megmaradt fogaim, amikre felépíti a pótfogaimat. Kértem, hogy húzzák ki az összeset, és legyen kivehetõ
protézisem, de õ ezt megtagadta. 500.000 Ft-ért vállalta volna a pótfogak felhelyezését.
Sajnos nekem nem volt annyi pénzem, hát felkerestem egy másik fogászt,
aki, igaz, nem az õ körzetébe tartoztam, 400.000 Ft-ért vállalta.
Pár év múlva ínyem annyira felhúzódott, hogy komoly fájdalommal felkerestem a körzeti orvosomat. 8-tól 10-ig ültem a váróban. Bár ne tettem volna,
mert mikor bementem, komoly fejmosást kaptam, hogy menjek oda, ahol
csináltattam a fogpótlást. Ráadásul meg kellett értenem: ez így etikus! Mivel
a fájdalom eléggé ösztökélt, mégis sikerült rábírnom, hogy írjon fel gyógyszert, ami a gyulladást helyrehozza. Volt olyan kedves és megírta a receptet
azzal a jelszóval, hogy õ orvos, de menjek vissza további kezelésre oda, ahol
felhelyezték a fogpótlást.
Kedves betegek, készüljenek föl, mert néhány orvos által letett eskü csak arra jó, hogy eltakarják vele pénzsóvárgásukat. Tisztelet a kivételnek, mely
akad még a mai világban!
Név és cím a szerkesztõségben
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Galambászok bálja
Szombaton este hat órakor tartották meg idei, minden évben megrendezett díjkiosztó gálájukat a galambászok a Két Kovács étteremben. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével N. Kovács Zsolt alpolgármester és Varga Gábor országgyûlési
képviselõ.
Palotás József ünnepi beszéddel nyitotta meg a díjátadót, melyben köszöntötte a
megjelenteket. Õt idén a Magyar Postagalamb Érdemrendjével tüntették ki. A köszöntõ után kiosztásra kerültek az oklevelek és azok a gyönyörû kupák, melyeket
bármilyen sportoló elirigyelt volna. Az átadó végén „a vörös tojó” egy hatalmas
üvegkupát adott át frappáns és humoros felkonferálás után „a deres hímnek”.
Az ünnepség vacsorával folytatódott. A lakoma után tombolasorsolás következett.
Hargitai Gergely

Szerelemünnep Sáregresen
Mi lenne fontosabb az életben, mint megtalálni azt az embert, akire lelkünk minden
titkát rábízhatjuk? Aztán ahogy bõvül a
család, akkor kezdõdik az igazi szerelem,
hisz minden szülõ feltétel nélkül szereti
gyermekét.
Ha február van, akkor a házasság hetét
ünnepeljük. Hazánkban immár hagyomány, hogy Bálint-nap tájékán a különféle
egyházi közösségek országszerte érdekes
programokkal készülnek, hogy a házasság
intézményét népszerûsítsék az emberek
között. Ha a házasságkötés elsõ pillanatait
ünnepeljük, miért ne ünnepelnénk a közösen eltöltött éveket is?

Szombaton zsúfolásig megtelt teremben
köszöntötte a 2012. évben jubiláló házaspárokat és a 2012. évben született gyermekeket a Sáregresért Közhasznú Egyesület
és Sáregres Önkormányzata a helyi mûvelõdési házban. Igazi szeretet–szerelem ünnep volt ez.
Tavaszias idõben gyülekezett az érdeklõdõ sereg a mûvelõdési ház elõtt. Ott ültek a
sorokban a kisbabás, büszke szülõk, mögöttük az ünneplõ házaspárok.
A mûsorban elsõként Kalló Mihályné köszöntötte az egybegyûlteket, majd következett a Sáregresi Tagóvoda csoportjának

mûsora, a megszeppent ovisok után az iskolások mûsora Tornócziné Bondor Csilla
pedagógus felkészítésével. Az ünneplõket
Horváth Liza, Kókány Kiara, Kovács Dominika ajándékozta meg versekkel, énekekkel. A sáregresi óvodások szülei a Hófehérke és a hét törpe címû bohózattal léptek színpadra. Boza Kristóf lelkész és Kallós Péter plébános pedig ünnepi beszédet
tartottak a jeles alkalomból.
Ezt követõen a Sáregresi Irodalmi Kör
Hermann Mária felkészítésével és a Sáregresi Népdalkör vette át a fõszerepet. Végül Tiringer Mária polgármester köszöntötte az ünnepelteket.
A mûsor közben a
mellettem ülõ idõs
hölgy karjában tartotta kis unokáját,
aki legmélyebb álmában is ölelte a
nagymamáját. Apró, megható pillanat volt ez, a szeretet csodálatos megnyilvánulása.
A rendezvény vetítéssel folytatódott a házasok esküvõi fényképeibõl. Látni lehetett az arcokon azt az
õszinte szeretetet, szerelmet, ami reméljük, sohasem múlik el.
Mágocsi Adrienn

Farsang a cecei
Õszirózsa Nyugdíjasklubban

KÖSZÖNET

Nagy sikerû nap volt mindenki
számára február 11-e, hétfõ. Kilenc órától készülõdtünk, dagasztottunk, farsangi fánkot sütöttünk. Jókat beszélgettünk, régi
emlékeket idéztünk fel. A fergeteges hangulatot mégis a jelmezes felvonulás indította el. Láthattunk szebbnél szebb jelmezeket, amivel idõseink leptek meg
bennünket. Reméljük, a jövõ évi
farsangon is ilyen szép számmal
vesznek majd részt a nyugdíjasaink! Ezúton is köszönöm a munkájukat és hozzáállásukat!

Sáregresen 2013. február 16-án kellemes délutánt tölthettek el a 2012. évben jubiláló házaspárok és 2012-ben született gyermekek a
Csók István Mûvelõdési Házban. A Sáregresért Közhasznú Egyesület és Sáregres Község Önkormányzata köszöntötte az ünnepelteket.
Szeretném megköszönni a Sáregresi Tagóvoda és az óvodás szülõk, a sáregresi iskolások
(Tornócziné Bondor Csilla felkészítésével), a
Sáregresi Népdalkör, Boza Kristóf lelkipásztor, Kallós Péter plébános, a Sáregresi Irodalmi Kör (Hermann Mária felkészítésével), Albert Péter és Kalló Mihályné egyesületi elnök
közremûködését az ünnepi mûsorban. Köszönöm az ajándékozás és a vendéglátás során
az „Irodalmisok” segítségét, és nem utolsósorban köszönöm vendégeink megtisztelõ figyelmét.

Hegyiné Adri

Tiringer Mária polgármester
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Alapítványi bál
a Mészölyben
Február 16-án iskolánk alapítványa a szülõi munkaközösséggel, a
diákokkal és a nevelõkkel együtt ismét megrendezte hagyományos jótékonysági bálját.
Nagy volt a készülõdés, már hetekkel elõbb megkezdõdtek a szervezési munkák és a mûsorok gyakorlása. Lázban égett iskolánk
apraja-nagyja, hiszen mindenkinek érdeke, hogy a lehetõ legjobban sikerüljön a bál a célok elérése érdekében.
Gili Szilárd hetedik osztályos diák volt a mûsorvezetõ, aki ügyesen fogta össze a jól szervezett mûsorszámokat.
Elsõként Bodoki Györgyné, az iskolaszék elnöke mondta el, hogy
céljaink a bevételbõl a következõk: nyári napközis tábor programjainak finanszírozása, jutalmak, jutalomkirándulások, év végi
könyvjutalmak.
Ezután következtek a gyerekek. A sok vendég és érdeklõdõ láthatta az elsõsöket, harmadikosokat, nyolcadikosokat. Hastánccal
is kedveskedtek a kicsik. Minden produkció sok próbával jött létre, így elkápráztatta a vendégeket. Bodoki Bernadett vidám dalával ért véget a mûsor. Õ évek óta szívesen énekel az ünnepélyeinken, most egy musicalrészlettel készült, melynek címe: Tetemtangó.

A bált Fülöpné Nemes Ildikó igazgatóasszony nyitotta meg, aki
hangsúlyozta, hogy csak összefogással lehet eredményeket elérni
a gyermekek érdekében.
A legnagyobbak felszolgálták az ízletes vacsorát, majd hajnalig
ropta a táncot idõsebb és fiatalabb egyaránt a cecei Szabó zenekar
nagyszerû zenéjére.
Sok értékes tombola talált gazdára, ahol a fõdíj nyugdíjas mûvész–tanárunk, Tóth Gyula bácsi gyönyörû festménye volt.
A bál bevétele 801.000 Ft lett, amit mindenkinek köszönünk, aki
bármilyen formában hozzájárult a sikerességhez.
Támogatóink: Almádi Zsuzsa-kozmetika, Aranyorsó, Atlanta Sport, Barta 2000
Kft., Bella István Gimn. Ált. és SZKI, Bereczk Edina fodrász, Bogárd és Vidéke
Lapkiadó, Center Fitness – Tinódyné Liszi Helga, Delta Testépítõ Klub, Erzsike
cukrászda, Eurest Kft., Fair 2000 Kft., Fanni presszó, Flóra Bababolt, Fodrászat
– Kelemen Tímea, Fodrászat – Szõnyegi Tünde, Fõtéri cukrászda, Fruzsi Bizsu,
Gazdabolt – Kadlecsik és Társa Kft., Gázmodul, Glance Szépségszalon, Huszár
Gábor autószerelõ, Kozmetika – Kõrösiné Csatári Györgyi, Légió 2000 Security, Lekner Nikolett-fodrászat, Lottózó – Rehákné Szontágh Rózsa, Varázsbolt
– Tesco, Molnárné Gyõri Szilvia – AVON, Orova Szabadidõ Áruház, Paczona
István – Aranyhund Bt., Pillantás Optika, Photo-Hall, Reiter Ilona – OMV benzinkút, Robi fodrászat, Sáfrány Zoltánné, Szabadkai Ügyvédi Iroda, Takácsné
Varga Andrea kozmetikus, Tóth Gyula rajztanár, festõ, Virágbolt – Banda Lajos,
Virágbolt – Horváth Lajosné Kocsi Ibolya, ZOO 200 Díszállat-kereskedés,
Balance divat, Autó Detailing Kft., Lepsényi Dóra fodrász, Kezdet és Vég Kft.,
Filip Zsolt méhész, Killer Gábor halászati vállalkozó, Gyõri Lajos vállalkozó,
Fõnix Kft.
Mészöly Géza Általános Iskola

Kossuth-morzsák
A pihentetõ téli szünet után, az új évben
megújult erõvel láttunk teendõinkhez. Az
év elsõ tanulással, munkával töltött napjaiban a hagyományoknak megfelelõen jókívánságoktól voltak hangosak az iskola folyosói. A félévi sikeres bizonyítványok
megszerzéséhez szükség is volt a sok jókívánságra.
A szakiskolás tanulóink közül a festõfiúk
Bártfai Antal személyében új szakoktatót
köszönthettek január második hetében.
Sok sikert kívánunk a munkájához!
Január 21-én nyílt nap volt az iskolában,
tanáraink és diákjaink egyaránt lelkesen és
izgatottan készültek erre a napra. Az új interaktív táblák most lettek elõször hadba
fogva, bemutatva szülõknek, kollégáknak,
meghívottaknak, érdeklõdõknek egyaránt. Az új eszközöket szívesen használja
mindenki, ezzel is még változatosabbá, érdekesebbé, sokrétûbbé téve a tanórákat. A
nyílt napon az érdeklõdõk bármelyik terembe bemehettek, és figyelemmel kísérhették az iskola mindennapjait. Részt vehettünk izgalmas tornaórán, amin drukkolhatunk a versengõ gyerekekért. Elmé-

lyedhettünk a körszövés rejtelmeiben, és
láthattuk, hogy az ügyeskedõ kezek hogy
varázsolnak az egyszerû fonalból különbözõ dolgokat. Láthattuk a kicsik vidám,
mozgásos játékát, játékos ismerkedésüket
a számokkal, betûkkel és azt, ahogy a farsangra készülnek dalokkal, versekkel. Figyelemmel kísérhettük a felsõsök földrajzi
kalandozásait Magyarország nemzeti
parkjaiban. A magyar- és matematikaórán
az interaktív tábla segítségével jutottak új
ismeretekhez a tanulók. A nagyoknál a
szakmai jellegû képzésbe tekinthettek be

az érdeklõdõk. Nagyon örültünk a látogatók nagy létszámának. Reméljük, sok új
élménnyel gazdagodva tért haza mindenki
a nyílt napról!
Január végére, diákjaink ötlete alapján sikerült Ki mit tud? vetélkedõt szervezni. A
lelkesedés nagyobb volt, mint a versenyen
való részvételhez szükséges bátorság. A
produkciókon látszott a sok munka és a
rengeteg izgalom. Elsõ helyezett Bogdán
Adrián lett egy szép vers elõadásával. A
versenyen résztvevõ összes tanulót jutalmaztuk, és ezúton is gratulálunk nekik!
Reméljük, legközelebb még több ifjú tehetség szedi össze bátorságát, és meri bemutatni, hogy õ mit tud!
Bodokiné Szakács Beáta, Wolf Judit
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Alapi óvodások farsangja

CECEI SULIBÖRZE

Nagy sürgés-forgás támadt az alapi mûvelõdési házban pénteken
ebéd után: a falu aprónépe készült izgatottan a farsangozásra. Ünnepi nyitányként az általános iskola két diákja táncolt keringõt, majd
Jánosiné Buruncz Mária és diákjai adtak elõ két mesét. Õket követte
az óvodások három csoportja szép sorban. Tündérek, menyasszony,
állatok sereglete, vadnyugati legények, indián s még fölsorolni is lehetetlen, micsoda szerzetek színes kavalkádja töltötte meg a színpadot. Az óvó nénik, sõt, a szülõk sem maradtak ki a mulatságból, õk is
maskarát öltöttek magukra. A szülõk egy csapata Hófehérke meséjével lepte meg a közönséget.

Korcsolyázás Dunaújvárosban
A 6. évfolyam szervezésében a dunaújvárosi fedett jégcsarnokban
korcsolyázott a cecei általános iskolások 38 fõs csapata. Korcsolyát
ott bérelhettünk. A gyerekek közül egypáran már kipróbálták ezt a
téli sportot, de a többségüknek még soha nem volt korcsolya a lábán.
A program során két órára kibéreltük a koripályát, és mire a végére
értünk az idõnknek, szinte mindenki megtanult siklani a jégen. Néhányan még jégtánccal is megpróbálkoztak. Nehéz volt a kezdet, hiszen legtöbben elõször csak a korlát mellett kapaszkodva csúszkálgattak, sõt néhányan száznál is többet estek, de nem adták fel! Szerencsére megúsztuk a korcsolyázást nagyobb sérülések nélkül!
Az élvezetes sport után mindenki elfáradt, jólesett az otthoni szendvics és üdítõ. Élményekben gazdagon, épségben tértünk haza abban
a reményben, hogy máskor is megismételjük a programot!
Nagy Ferencné és Kiss Tiborné szervezõk

Partneriskolai kapcsolat

Idén is készült kiszebáb az egyik óvodás, Dancz Zolika és édesanyja
jóvoltából.
Vidám, közös, kötetlen együttléttel folytatódott a délután. Az aulában ezen kívül számos finomságból lehetett falatozni a lelkes édesanyák, segítõk jóvoltából.
Hargitai–Kiss Virág

Farsang a Cecei Óvodában
Múlt héten szerdán eljött végre a farsangi bál napja, amit a gyerekek
már annyira vártak, amire már oly régóta készültek. Hiszen hetek
óta arról beszéltek, hogy ki mi szeretne lenni a jelmezbálban.

A Szegedi Tudományegyetem kutatói évek óta egy új iskolai online
diagnosztikai mérés kidolgozásán fáradoznak, mely kiválthatna sok
felesleges, papíralapú, hasonló célú és tartalmú tesztformát.
A Cecei Általános Iskolát a tanév elején kereste meg az egyetem oktatáselméleti kutatócsoportja, felajánlva a lehetõséget, hogy az iskola partnerként vegyen részt az általuk elõkészített rendszer tesztelésében. A TÁMOP 3.1.9-es pályázatban egy új internetes felületet
hoztak létre, amely leválthatja a régi teszteket. Ezek elsõ körben olvasás–szövegértés, matematika és természettudományok témakörben válnak elérhetõvé.
Iskolánk 6. évfolyamos tanulói a héten vettek részt a természettudományos feladatok kipróbálásában. Az elsõ tapasztalatok azt mutatták, hogy a tanulók fogékonyak az ilyen típusú feladatmegoldásokra.
A rendszer mûködõképes volt, mindenki sikerrel próbálta ki. Természetesen még szükség lesz finomításokra, de nagyon örülünk,
hogy a mi tapasztalatainkra és észrevételeinkre is számítanak a kidolgozás során.
Ferenczi Roland koordinátor

Madáretetõ-készítés
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét felhívással buzdítottuk a
madáretetõ-készítésre a diákokat a Cecei Általános Iskolában.
ÖKO-iskola lévén nagy hangsúlyt fektetünk az állatok védelmére,
valamint a fenntartható fejlõdés keretében a természetes anyagok
újrahasznosítására. Emellett fontos szempont az is, hogy ösztönözzük a szülõket, hozzátartozókat arra, hogy együtt munkálkodjanak,
beszélgessenek, gyakorolják az együttmûködést a gyerekekkel.

A csoportokban is mindenhol készültünk erre a napra. A gyerekekkel együtt színes szalagokkal, lampionokkal díszítettük fel a csoportszobákat, sokféle technika alkalmazásával álarcokat készítettünk,
verseket, dalokat tanultunk, hogy a vidám hangulatot megalapozzuk.
Szerdán reggel a gyerekek jelmezekbe öltözve érkeztek az óvodába.
Vidáman nézegették egymást, találgatták, ki minek öltözött be. Hercegnõk, cowboyok, varázslók és még sok más érdekes mesehõs költözött be ezen a napon az óvoda falai közé.
A délelõtt jó részét tánccal töltöttük. Egy idõre abbahagytuk a mulatozást, mert egy igazi bohóc érkezett hozzánk és vidám mûsorral szórakoztatta az óvodásokat. Pöttyös bõröndjébõl érdekesebbnél érdekesebb eszközök kerültek elõ. A gyerekek nagyon lelkesek voltak,
szívesen vállaltak szerepet a mûsorban, melynek végén mindenki kapott ajándékba egy hajtogatott lufikutyát.
A csoportokba betérve csak vidám arcokat láthattunk, mindenki jól
érezte magát ezen a napon.
Cecei óvoda

Köszönet mindenkinek, akinek fontosak ezek a szempontok!
Az idei évben a következõ diákok készítettek madáretetõt a felhívásra: Pajor Lili 2., Hetyei Andrea, Kovács Apollónia, Markó Viktor 3.,
Pozmann Roland 4., Kacz Kornélia 6., Fésü Fanni 7. osztályos tanulók.
Cecei iskola
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Egyenlõ
bánásmód
Sokan vannak, akiket más hasonló helyzetben
lévõ emberekhez viszonyítva hátrányosan különböztetnek meg valamilyen tulajdonságuk
miatt. Ezek a tulajdonságok sokfélék lehetnek.
Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség
elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
felsorolja és védeni kívánja a következõ tulajdonságokat: a nem, faji hovatartozás, bõrszín,
nemzetiség, nemzeti, vagy etnikai kisebbséghez való tartozás, anyanyelv, fogyatékosság,
egészségi állapot, vallási, vagy világnézeti
meggyõzõdés, politikai, vagy más vélemény,
családi állapot, anyaság (terhesség), vagy apaság, szexuális irányultság, nemi identitás, életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet,
foglalkoztatási jogviszony, érdekképviselethez
való tartozás, vagy egyéb helyzet, illetve tulajdonság.
A hátrányos megkülönböztetés megtörténtét
mindig a sérelmet szenvedõvel összehasonlítható helyzetben levõ személyhez, vagy csoporthoz való viszonyításban kell vizsgálni.
Diszkrimináció érhet egy személyt, de csoportokat is. Például ha valakit valamilyen – a felsorolásban is található – tulajdonsága miatt nem
alkalmaznak annak ellenére, hogy a képzettsége, végzettsége más jelentkezõkhöz hasonlítva
azonos, vagy akár jobb; ha valakit nem szolgálnak ki egy boltban, vagy nem léphet be valamely szolgáltató helyiségébe olyan tulajdonságra hivatkozással, ami a felsorolásban szerepel, akkor hátrányos megkülönböztetés történik.
Hátrányos megkülönböztetést okozhatnak állami, önkormányzati szervek, fegyveres erõk és
rendvédelmi szervek, közszolgáltatók, oktatási,
szociális, gyermekvédelmi, mûvelõdési és
egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények, önkéntes biztosítópénztárak, magánnyugdíjpénztárak, pártok és minden egyéb költségvetési szerv, továbbá a magánszférában
foglalkoztatási jogviszonyban a munkáltató, illetve az utasításadásra jogosult személy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, valamint a nyilvános üzleti forgalmat bonyolító áruforgalmazók, vagy szolgáltatók.
Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság Fejér megyei
referense, dr. Szatmári Éva ügyvéd fogadja
mindazokat, akik panaszt kívánnak tenni az õket
ért hátrányos megkülönböztetés miatt. De fogadja azokat is, akik valamilyen ügyben jogi segítséget, tanácsot szeretnének kapni. A jogi segítségnyújtás ingyen vehetõ igénybe.
Keresse fel dr. Szatmári Éva ügyfélfogadását
Sárbogárd Város Önkormányzatának polgármesteri hivatala épületében (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.) 2013. március 27-én, szerdán,
12.00 és 16.00 óra között!
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Ünnepélyes keretek között nyitották
meg a cecei szennyvízberuházást
Hamarosan elkezdõdnek a cecei szennyvíztisztító rendszer munkálatai – jelentette
be pénteken Varga Gábor, a település polgármestere a projekt nyitórendezvényén.
A beruházás összértéke 1,48 milliárd forint, amelynek 84,4 %-át finanszírozzák az
Európai Unió Kohéziós Alapjából.
A nyitórendezvényt követõen hamarosan
elkezdõdnek a munkálatok. A szennyvíztisztító telep vízjogi engedélye február
26-án jogerõre emelkedik, ezt követõen
kezdõdhet az építkezés, míg a csatornahálózat kivitelezés kora nyáron kezdõdik
majd.
A település 2011-ben írt alá támogatói
szerzõdést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. Ennek értelmében a cecei önkormányzat a csatornázási beruházáshoz
1,249 milliárd forintos támogatást kapott
az Európai Unió Kohéziós Alapjából.
2012 januárjában a Belügyminisztérium
ezt az összeget további 45,8 millió forint
összegû vissza nem térítendõ, „EU Önerõ
Alap” elnevezésû támogatással egészítette
ki, így a teljes projekt 88 %-os támogatást
nyert állami forrásokból.
Közbeszerzési eljárások keretében már
minden, a beruházásban résztvevõ vállalkozót kiválasztottak. A csatornaépítési
munkálatokat a Szabadics Közmû- és
Mélyépítõ Zrt. végzi majd. A szennyvíztisztító telep kivitelezésével a C12 konzorciumot bízták meg.
A beruházás megkezdésének fontos szereplõje a projektmenedzsment-csapat,
amely a projekt teljes körû megvalósításá-

ért felel, koordinálja a résztvevõ szervezeteket, valamint felelõs a határidõk és
ütemtervek betartásáért. A projektmenedzseri feladatokat Cecén a Campo Consulting Kft. látja el. Nagyon fontos szerepe
van a kivitelezésben a FIDIC mérnöknek,
aki a mûszaki tartalom terv szerinti megvalósításáért felel. Cecén ezt a feladatot a
FÕBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztõ
Zrt. és a KEVITERV AKVA Kft. konzorciuma végzi. A kommunikációért és a projekttel kapcsolatos folyamatos tájékoztatásért a TenderPress Kft. a felelõs, a közbeszerzési feladatokat pedig dr. Illés Levente látja el.
A projekt befejeztével 1.112 bekötõvezeték és mintegy 19.629 fm hosszúságú gerincvezeték épül ki, melyhez egy 220 m3-es
új szennyvíztisztító telep fogja biztosítani a
településrõl érkezõ szennyvizek megfelelõ
hatásfokú tisztítását. Az üzembe helyezés
idõpontjára a település minden utcájába
bevezetésre kerül a szennyvízhálózat.
Korsós Kata, TenderPress Kft.,
info@tenderpress.hu

MEGHÍVÓ
Az Echo Innovációs Mûhely, a Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával és a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitánysággal együttmûködve tisztelettel meghívja Önt a „Csillagkapu” modellprogram az áldozattá válás megelõzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
címû, az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló pályázat,
az önkénteseket felkészítõ áldozatsegítõ mûhelybe.
A felkészítõ mûhely célja az állampolgárok áldozattá válásának megelõzését és a már bûncselekmény
áldozatává vált személyek sérelmeinek kezelését célzó ellátórendszer hatékonyabbá tétele Fejér megyében az állami és nem állami szervezetek helyi együttmûködésének kialakításával, az állami és nem
állami szervezetek által nyújtott szolgáltatások fejlesztésén és összekapcsolásán keresztül önkéntesek bevonásával.
A felkészítõ mûhely keretében az önkénteseket információval látjuk el, késszé és képessé tesszük a segítõi helyzetekre, hogy a sértettel történõ kapcsolatfelvételben, a meghallgatásában, a fizikai, mentálhigiénés életvezetési tanácsadásban szakmailag helyt tudjanak állni, elõmozdítva az áldozatsegítõ és
lelki segítségnyújtás feladatainak ellátását.
Idõpont: 2013. február 28. (csütörtök) 9.00–16.00 és 2013. március 1. (péntek) 9.00–16.00 óráig.
Helyszín: Civil Székház, 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Bejelentkezés: a 06 (20) 206 3031-es telefonszámon.

Részvételi szándékát legkésõbb február 25-éig jelezheti a következõ elérhetõségeken: csillagkapu.program@gmail.com, 06 (22) 511 075.

A megyei referens a jogsegély-szolgáltatást a
hatóság megbízásából „A diszkrimináció elleni
küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és
hatósági munka erõsítése” céljából, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében tartja.

KÖSZÖNET

Az egyenlõ bánásmód mindenkit megillet!

A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Borbarát Kör ezúton szeretné megköszönni a KITE
Zrt. segítségét, amivel hozzájárult a borbarátok báljának sikeréhez!
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2013. február 21. Bogárd és Vidéke

BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság
XVI. forduló

Cece Old Boys–Toledó 2005 4:4 (1:3)
Vezette: Tóth I.
Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Szikszai, Fülöp
T., Király. Csere: Szeip, Tar, Tóth S.
Toledó 2005: Fûrész – Rozgonyi J, Kiss, Dombi Z.,
Dombi V. Csere: Csuti T.
1. perc: Dombi Z. lövése besurrant a kapuba. 2.
perc: Szikszai lemaradt Király átadásáról. 3. perc:
Fülöp T. lövése alig kerülte el a kaput. 4. perc: Dombi Z. lövése kapu mellé szállt. 5. perc: Király sem találta el a kaput. 6. perc: Dombi V. kilõtte a jobb alsó
sarkot. 7. perc: Rozgonyi perdített kapu mellé. 8.
perc: Király lövése a felsõ lécet érintve hagyta el a
játékteret. 10. perc: Király második kapufás lövése.13. perc: Rozgonyi megcsõrözte a labdát, mely
a felsõ sarokban kötött ki. 17. perc: Tar sarokkal továbbította kapuba a labdát. 19. perc: Király kétszer
is a gólvonalról mentett. 26. perc: Fülöp T. egy váratlan lövéssel szépített. 29. perc: Szikszai erõs lövését csak kiütni tudta Fûrész. 30. perc: Szikszai távoli lövéssel egyenlített. 33. perc: Tóth lõtt kapu
mellé. Király lövése Dombi Z. hátáról vágódott
szögletre. Szögletbedobás után Szikszai Fülöp T.
fejére fejelte a labdát, mely a kapuban kötött ki. Átvette a vezetést Cece. 36. perc: Dombi Z. szabadrúgása alig ment mellé. 37. perc: szöglet után Csuti
egyenlített. 39. perc: Fülöp T. lövése a felsõ lécrõl
vágódott a mezõnybe. 40. perc: Csuti a kapufa segítségével mentett, az elõrevágódott labdával
Dombi Z. a kapufát találta telibe.
Góllövõk: Tar, Fülöp T. 2, Szikszai ill. Dombi Z.,
Dombi V., Rozgonyi, Csuti.

FLD Ászok Ásza–Extrém 3:3 (2:2)
Vezette: Tóth I.
FLD Ászok Ásza: Farkas – Magyar, Roszkopf, ifj.
Bor, Bor. Csere: Mihalkó.
Extrém: Németh – Huszár, Flõgl, Horváth D., Szabó. Csere: Dévényi, Horváth T., Stiksz.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: ifj. Bor.
Góllövõk: Bor 2, Magyar ill. Horváth D. 2, Stiksz.

Sárszentmiklós öfi–Sárbogarak
16:4 (7:1)
Vezette: Böröndi G.

MEGHÍVÓ
a Szent István Általános Iskola
szülõi munkaközössége által
rendezett

JÓTÉKONYSÁGI BÁLRA
2013. február 23-án (szombaton)
Helyszín:
Szent István Általános Iskola.
(Az este folyamán
a helyszínen büfé üzemel.)
Belépõ: 2.500 Ft.
SZMK

Sárszentmiklós öfi: Plézer – Szepesi, Tóth I., Killer
G., Deák. Csere: Derecskei, Kiss.
Sárbogarak: Csuti J. – Dizseri P., Dizseri B., Mondovics, Rigó. Csere: Dizseri T., Somogyi.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Deák 5, Szepesi 2, Killer G. 5, Kiss,
Derecskei 2, Tóth ill. Dizseri B., Somogyi, Rigó 2.

Légió 2000, Pentagri–Spuri 5:0 (2:0)
Vezette: Böröndi G.
Légió 2000, Pentagri: Szilágyi I. – Németh, Huszár
Z., Vereczkei, Baki. Csere: Csuti Z., Örkényi, Szilágyi II.
Spuri: Lajtos – Palásti, Gál, Huszár L., Bereczki.
Csere: Kiszl.
4. perc: Palásti megunta a pepecselést, lövése a
kapu mellé ment. 5. perc: Baki lövése Lajtosról vágódott szögletre. 6. perc: Bereczki lövését Szilágyi
I. spárgázta szögletre. 7. perc: Németh lövését Lajtos szögletre hárította. 8. perc: Vereckei lövése Lajtosról becsúszott a kapuba. 9. perc: Örkényi lövésébe Lajtos belekapott, de kezérõl szintén becsúszott a labda. Ez a második potya! Gyenge színvonal, sok átadási hibával tarkítva. 21. perc:
Vereczkei lövése suhant el a kapu elõtt. 23. perc:
Huszár Z. lõtt mellé. 24. perc: Vereczkei estében a
kapu fölé emelt. 26. perc: Szilágyi II. lõtt kapu fölé.
29. perc: Örkényi emelését Lajtos beejtette. 30.
perc: Gál fejelt kapu mellé, majd Szilágyi II. zúgó kapufát lõtt. 31. perc: Csuti Z. tiszta helyzetben a kapu
mellé lõtt. 33. perc: Huszár L. túlcselezte magát,
oda a kínálkozó lehetõség. 36. perc: Bereczki lövését Szilágy I. biztosan fogta. 37. perc: Örkényi tiszta
helyzetben kapta a labdát, majd nagy nyugalommal
a kapuba helyezte. 39. perc: Lajtos kifutott a kapuból, de nem érte el a labdát, a szemfüles Örkényi
meg nem hibázott.
Góllövõk: Vereczkei, Örkényi 4.

Twister Galaxy–Sárkeresztúr Kike
2:5 (1:4)
Vezette: Böröndi G.
Twister Galaxy: Boros – Balogh, Killer I., Kaló,
Szabó. Csere: Bognár T., Herczeg, Szántó.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Vörös, Hajdinger, Geiger, Sütõ. Csere: Szauervein.
1. perc: alig kezdõdött el a mérkõzés, máris Boros
kapujában a labda Hajdinger jóvoltából. 3. perc:

Geiger lövését Boros szögletre mentette. 4. perc:
Killer I. átadásával Balogh sokat kivárt, megelõzték,
oda a helyzet. 5. perc: Vörös szabadrúgását Boros
szögletre spárgázta. 6. perc: Balogh lõtt kapu mellé. 7. perc: Kaló lövése is elkerülte a kaput. 8. perc:
Sütõ elhamarkodottan a kapu fölé lõtt. 11. perc:
Szauervein bal lábbal a kapu fölé lõtt. Meg is jegyezte, hogy azt csak támaszkodásra használja.
12. perc: Geiger lövését Boros bravúrral ütötte ki.
13. perc: Herczeg emelt kapu fölé. 14. perc: Bognár
lövésébe Visi belekapott, kezérõl szögletre pattant
a labda. 14. perc: Szauervein a sokadik helyzetét
hagyta ki. 15. perc: Szauervein a csapattársak
megnyugvására most a kapuba talált. 16. perc:
Geiger átadását Sütõ biztosan értékesítette. 17.
perc: Vörös a hatoson belül kézzel ért a labdához, 7
méteres. Szabó biztosan lõtte be. 19. perc: szöglet
után Vörös lõtt gólt. 20. perc: Szauervein löketét
Boros szögletre ütötte. 22. perc: Sütõ lövésébe
Szántó vetette bele magát, róla szögletre pattant a
labda. 23. perc: Szántó lõtt kapu mellé. Sok a hiba!
25. perc: Szabó a kapufát találta telibe. 28. perc:
Geiger lövését Boros védte. 29. perc: Herczeg lövését védte Visi. 30. perc: Geiger sokadik próbálkozásából is szöglet lett. 31. perc: Bognár lövése szögletre vágódott, bedobás után Herczeg lõtt gólt. 35.
perc Sütõ nagy gólt rúgott, Boros nem védhette.
36. perc: Killer I., hogy a nevét megemlítsem, kapu
fölé lõtt. 38. perc: Szántó lövését védte Visi. 39.
perc: Vörös hibáját Kaló nem tudta kihasználni.
Góllövõk: Hajdinger, Szauervein, Sütõ 2, Vörös ill.
Szabó, Herczeg.

Tabella
1. FLD Ászok Ásza
2. Extrém
3. Sárkeresztúr Kike
4. Légió 2000, Pentagri
5. Sárszentmiklós öfi
6. Twister Galaxy
7. Toledó 2005
8. Cece Old Boys
9. Sárbogarak
10. Spuri

16/14/2/0 86:16
16/12/1/3 81:40
16/11/0/5 71:37
16/10/0/6 41:30
16/8/1/7 87:49
16/5/4/7 53:52
16/4/3/9 44:75
16/4/2/10 34:70
16/3/0/13 29:102
16/2/1/13 32:83

44
38
33
30
25
19
15
14
9
7

Góllövõlista
I. Deák Géza, Sárszentmiklós öfi, 36 gól.
Gróf Ferenc

Szombaton és vasárnap is meccs
Cece PSE–LSC Sárbogárd 3:0 (0:0)
LSC Sárbogárd–Elõszállás 3:0 (2:0)
Vezette: Nagy László.
LSC Sárbogárd: Sipõcz – Berta, K. Szabó, Szabó L.,
Sebestyén – Bognár, Gilicze, Szabó J. (Totó),
Bõhm – Hegedüs, Lakatos Gy.
Csere: Kovács, Farkas, Varga, Barabás.
Mb. edzõ: Jakab Ferenc.
Elõszállás: Szalai – Csató, Kiss, Nyári, Baranyai –
Horváth, Bognár, Kovács, Tóth – Pintér, Stadler.
Csere: Szabó, Polyák.
Edzõ: Nagy László.
Mindkét csapat gólra törõen játszott, így a kapuk
gyakran forogtak veszélyben. Kiemelkedõ teljesít-

ményt nyújtottak a kapusok. Jól szolgálta a felkészülést mindkét csapat számára e mérkõzés.
Jók: Sipõcz, Sebestyén, Gilicze ill. Szalai, Csató,
Nyári.
Góllövõk: Sebestyén 2, Gilicze.
Az ifjúsági csapatunk Aba ellen 3:3-as döntetlent
ért el.
Soron következik:
2013. február 23-án 12.00 órakor sportorvosi
vizsgálat. Kérjük a pontos megjelenést!
2013. február 24-én 13.00 órakor Pálfa–LSC
Sárbogárd ifjúsági mérkõzés, 15.00 órakor felnõttmérkõzés.
Jakab Ferenc mb. edzõ

Bogárd és Vidéke 2013. február 21.
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Négy mérkõzés, négy gyõzelem, 100 gól
III. FKC–Decathlon
Régióbajnokság
Február 17-én (vasárnap) ismét bajnoki forduló
várt az FKC Cece NIKK csapatára. Úti célunk ezúttal
Seregélyes.
Hideg, borongós reggelen indultunk útnak kabalasofõrünk, Nagy Laci vezetésével. Kissé korán értünk a helyszínre, tõlünk szokatlan módon, de rövid
várakozás után megkaptuk öltözõnket és elkezdtük
a felkészülést.
Elsõ mérkõzésünket azzal a Soponyával játszottuk,
aki mindig képes a megújulásra, a meglepetésre,
és ennek megfelelõen mi, edzõk tartottunk is kissé
ettõl a meccstõl. A kezdés perceiben félelmeink
beigazolódni látszottak, mert Soponya négy perc
után már 2-0-ra vezetett ellenünk. Csapatunk góljait aztán Kinga nyitotta meg. Innentõl szépen beindultak a lányok. Agresszív, összeszedett védekezésünk megzavarta a Soponyát, átlövõik elõtt pedig
Csilla húzta le a rolót a kapuban. Parádés labdaszerzések, és ezekbõl gyors, határozott és pontos lerohanások következtek részünkrõl. A csapat egységes munkája aztán meghozta a 23-6-os végeredményt! Pazar csapatmunka volt, egyéni teljesítményekkel megfûszerezve.
A második mérkõzést a házigazda Seregélyes csapata ellen játszottuk. Az elsõ perctõl fogva uraltuk a
pályát. Ellenfelünk szinte csak hétméteresekbõl tu-

dott gólt szerezni, amit kaptak bõven. Ismét kijött a
kemény, határozott védekezés, aminek meghatározó elemei voltak szélsõink, Nati és Kinga, és ezzel
a Seregélyes csapatát is szétzúztuk. Ez volt az a
meccs, amikor mi, edzõk elégedetten, mosolyogva
figyeltük a játékot. Persze, nem tudtuk kihagyni néha a szigort sem, még ha nem is volt annyira szükséges, de hát már megszokták a lányok, és talán hiányolnák is. A Lepsényi lányok teljesítménye felülmúlta minden eddigi önmagukat, és Anita hathatós
támogatásával, Rékával karöltve kéz a kézben vitték elõre a csapatot. Mintha csak egymással ver-

sengett volna a két nõvér, úgy szórták a szebbnél
szebb gólokat! A végeredmény 28-9 az FKC Cece
javára.
Az eddigi négy fordulót hibátlanul teljesítettük, a 4
mérkõzés alatt kereken 100 alkalommal szaggatták lányaink az ellenfelek hálóját, és mindemellett
csak 35 alkalommal szedtük ki mi a hálóból a játékszert. Négy forduló után csapatunk a tabella elõkelõ második helyén áll a Fehérvár KC mögött, a Gárdony illetve a Várpalota elõtt. A góllövõlistát továbbra is Tángli Anita vezeti 40 góllal, mögötte a 3.
helyen Pordány Réka 24 góllal, és egy újabb játékosunk, Lepsényi Vivien állt be a 6. helyre 17 góllal.
Szép teljesítmény, gratulálunk a lányoknak!
Megragadnánk az alkalmat, hogy ismét felhívjuk
minden sportolni vágyó 10-13 év közötti gyermek
figyelmét, hogy az FKC Cece folyamatosan várja a
kézilabdázni vágyó gyerekeket edzéseire. Lehetõséget szeretnénk biztosítani minden sportszeretõ
gyermeknek, hogy ezek mellé a lányok mellé felzárkózva, illetve a késõbbiekben a nyomdokaikba lépve hasonlóan szép sportsikereket érjenek el. Érdeklõdni lehet: cecenikk@gmail.com, 06 (20) 256
9934, vagy a facebookon.
Köszönjük az utazás biztosítását Zsigmond Attila
vállalkozónak, és a hangulat megteremtését a bennünket elkísérõ srácoknak, szurkolóknak!
Tisztelettel: a vezetõség

Dunaújváros PASE
labdarúgóutánpótlás-kupa
Az elmúlt hétvégén két napon keresztül pattogott a labda Dunaújvárosban a városi sportcsarnok kis- és
nagytermében. A Dunaújváros PASE szervezésében immár a negyedik éve az ország egyik legszínvonalasabb utánpótlás-focitornáit rendezték meg. A torna két napja alatt 4 korosztály (2000, 2001, 2004, 2006),
34 csapat, 400 gyerek versengett a gyõzelemért. Csak néhány név a résztvevõ csapatokból: Videoton, Pécsi MFC, Fõnix Gold FC, Kecskemét, BVSC, Akasztói focisuli.
Vasárnap a 2004-es korosztályban a sárszentmiklósi csapat nagyon szép eredményt elérve a 4. helyen végzett.
Ebben a korosztályban a torna végeredménye: 1. Pécsi MFC, 2. Fõnix–Gold FC, 3. Glóriett FC, 4. Sárszentmiklós, 5. Ercsi Kinizsi, 6. Dunaújváros UFC (DVSI), 7. Dunaújváros (PASE piros), 8. Móri SE, 9. Baracs SE,
10. Dunaújváros (PASE kék).
A csapat tagjai: Deák Soma (csk), Bögyös Bálint, Bruzsa Balázs, Gyökér Zsombor, Babits Bence, Varga
Miklós, Gyõri Richárd, Rigó Patrik, Tóth Patrik (Alap).
Gratulálok, fiúk!

Bronzérem az emléktornán
Február 17-én Székesfehérváron immáron ötödik alkalommal került megrendezésre a Takács
Attila Emléktorna a Tóvárosi Általános Iskola tornatermében. A Sárszentmiklósi Egyesület az
U11-es korosztály csapatával indult a tornán.
Két csoportban zajlottak a küzdelmek 5-5 csapat részvételével. A B csoportban a házigazda
Dunafémmel, Mórral, Szentantalfával és Szárral kellett az erõinket összemérni. Nagy csatában a csoport második helyét sikerült megszerezni három döntetlennel és egy gyõzelemmel.
Eredmények: Szár–Sárszentmiklós 0-0; Szentantalfa–Sárszentmiklós 1-1; Sárszentmiklós–
Mór 0-0; Sárszentmiklós–Dunafém 2-0.
A torna harmadik helyéért az A csoport második helyezettjével, Lovasberénnyel kellett megküzdeni. Izgalmas mérkõzésen a kezdeti döcögõs játék után sikerült felülkerekedni a
lovasberényi csapaton és így elnyerni a bronzérmet. Sárszentmiklós–Lovasberény 2-0.
A torna végeredménye: 1. Szentantalfa, 2. Dunafém U11, 3. Sárszentmiklós, 4. Lovasberény,
5. Mór, 6. Alba kölyök, 7. Szabadbattyán, 8. Szár, 9. Dunafém U10, 10. Pátka.
A csapat erejét hûen tükrözi, hogy a tornagyõztes Szentantalfa a csoportmérkõzés során az
utolsó pillanatokban tudott csak egyenlíteni ellenünk. A bronzérmes csapat tagjai: Barabás
Dávid, Bíró Bence, Gábris Róbert, Horváth Áron, Husvéth Ádám, Huszár András, Kovács Roland, Kranauer Gergõ, Milkovics Máté, Németh Dániel.
Sallai Attila S. miklós SE korosztályos edzõ
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EMLÉKEZÉS / HITÉLET

Lapszemle 1913. február 16.
Február 10-én a nagy esõzések következtében összedõlt Gyõri József vályogháza a
Dülõ utcában. A nagy robajjal összedõlt
házból az öttagú család ki tudott menekülni, az ijedtségen kívül senkinek nem lett nagyobb baja. Ez adja az apropót a szám vezércikkéhez, mely a falusi építkezést tárgyalja. Alatta olvasható a helyi költõtitán,
Takács Bálint verse, akinek több költeménye is szerepelt már az újságban. Ez az opus
a századelõ hangulatát idézi, a futurizmus
szelétõl megérintett gépcsodáló alkotás.
Címe: „Vonaton”.
„Gomolyg a füst; a gép kattog, bereg –
És vágtatunk mi vágyó emberek.
… Sötét az éj, csak szikrafény ragyog.
Mi szépek óh ez apró csillagok!
Bebámulok a vak sötét ölébe
S megrázom úgy lelkem bilincseit
Hogy felszállok a végtelen fölébe…!
Gomolyg a füst; a gép kattog, bereg –
És vágtatunk mi lázas emberek.
Eltûn falunk, a táj a szép vidék…
De csak tovább! A lelkünket vigyék
A vaslovak a szent vágyak szavára!
... Vésztelt az éj, az út, az új mezõ:
Nyakát szegi, ki nem vigyáz magára.
Gomolyg a füst; a gép kattog, bereg –
És vágtatunk mi isten-emberek,
A vágy szorítja ezt a két kezet
S Olymp csúcsára büszkén felvezet.
A cél, a cél! – kiáltom én, a kába –
Tovább! De óh szakad a húr ideg
És visszahullok a vak éjszakába…”
A vers mellett kapott helyet Prepeliczay
Korponay Aranka „Hírneves Õsök” címû
emlékezése a nagy énekmondóra, Tinódy
Lantos Sebestyénre. A 19. század irodalomtörténet-írásának megfelelõen bogárdinak
– jobban mondva tinódinak – vallotta a híres szerzõt.
Ezzel kapcsolatban érdemes felidéznünk az
irodalmár püspök, Szász Károly 1890-es vizitációjának egy részletét, amely árulkodik
errõl a kultuszról. A püspök nemcsak prédikációjában, hanem egy beszélgetés során is

utalt az énekköltõre. Ezt olvashatjuk
ugyanis a látogatást megörökítõ beszámolóban:
„Vissza kocsiztunk Sárbogárdra a paplakra s
onnan 6 óra tájban a mezõvárostól fél órányira esõ alsó körtvélyesi pusztára, a Décsey
Lajos kir. tan. úr birtokára mentünk ki. Az est
hüsében, a csinos park szél ellen védett egyik
kedves zugában érdekes és tanúságos dologról folyt a társalgás. Esperes úrnak a déli bankettrõl lemaradt toasztja általános sajnálkozással vétetett tudomásul. Õ ugyan is nem kevesebbet akart, mint megnyitni a zsebeket egy
kegyeletes célra: a Tinódi Sebestyén, 16-ik
századból való «utolsó magyar dalnok» tinódi
származását, és Tompa Mihály Sárbogárdon
való hivataloskodását jelzõ emlék-tábla létesítésére. (Ajánljuk megszívlelésül az eszmét a
kis társaságban fõgondnokostul, rektorostul,
sõt fõszolgabíróstul jelen volt Forgács kollégának)”. (Protestáns Egyházi és Iskolai Lap,
1890. július 20., 29. sz.)
A tárca cikke pedig így indul:
„A Tinódi Sebestyén kör” könyvtára javára
tánczmulatságot rendezett. Kellemes érzés,
mikor egy városnak vagy községnek hírneves
õse van, kinek jeligéje alatt sok szépet és jót
mûvelhet, mert a hírneves õsnek szelleme a
város vagy község fölött leng, bearanyozza annak nevét és halhatatlanná teszi. Az ilyen õs a
lakosok büszkesége és ha van pénzük, szobrot
állítanak emlékének.
Nem árt, ha hírneves õsöknek felújítjuk mármár feledésbe ment emlékét, nehogy a nemzet
elfeledje ama kincsei, mellyel bírt.
Nekünk is van egy helyi hírneves õsünk, kinek
nevét lassan a feledés fátyola fogja borítani.
Azért emléke iránti kegyeletbõl, úgy magam
iránti tekintetbõl, felújítom az emlékét, hadd
tudják meg, hogy én is oda való vagyok, ahol
egy hírneves õsnek a neve aranyozza be a
múltnak emlékét. Emlékszem, hogy már kisleány koromban áhítattal bámultam meg
gyógyszertárunk Tinódi Sebestyénét, melyhez
az címezve volt, és dobogtatta meg büszkeség
a szívemet, ha hírneves õsöm hõskölteményeit olvastam. Szinte éreztem miként aranyozza
be emléke körülöttem a vidéket, messze el,
egész a hörcsöki kastélyig, mely mögött a nap
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ragyogva nyugodott le, búcsúsugarait vetve a
régi Ompold földre, mely az õsi Tinódyak
földje volt.
Bár tudós kutatások nem bírták megállapítani, hogy Tinódi Sebestyén helyben született, de
Õfelsége 1. Ferenc József
apost. királyunk Tinód
szülöttének nevezi, mikor
hírneves õsünket a feledés
homályából kiemelve, az
ország fõvárosában szobrot állított emlékének.”
Az írás Tinódi életrajzát
követi nyomon, és a méltatáshoz ezt az epilógust fûzi:
„Ma még a hajdani Tinód lakói kegyelettel
õrzik õsi helynevüket, de egy század múltán az
unokák és a jövõ nemzedék hiába keresi Tinód nagy fiának a nyomát, még csak egy rög
sem fogja jelölni hírneves õsünknek, lantos
Tinódi Sebestyénnek dicsõ emlékét.”
A hírek egyvelegébõl néhány: pórul járt udvarló Daruhegyen, vérengzés Felsõkörtvélyes pusztán, a belügyminisztérium megtagadta Sárszentmiklóson a fúrt kutakra
kért államsegélyt, áprilisban katonai sorozásra készülnek Sárbogárdon, és egy baleset: „Héricz István 37 éves sárszentmiklósi
lakos már több mint húsz éve dolgozik a
mindszenti kõbányában. F. hó 7-én Héricz
több társával dinamittal köveket robbantott.
Egy dinamit patron sehogysem akart elsülni,
mire Héricz azt piszkálni kezdte. Amint azonban hozzányúlt, a dinamit felrobbant és
Hériczet vagy tíz méternyire eldobta, ki eszméletlenül terült el a földön. Héricz borzalmas sérüléseket szenvedett. A dinamit arczát
és balkarját szétroncsolta és nagyon valószínû, hogy mindkét szemevilágát is elveszti. A
szerencsétlen bányamunkást sérüléseivel a
székesfehérvári Sz. György kórházba szállították.”
Örömtelibb hír, hogy az újévi számban jelzett óhaj az új levélszekrények iránt meghallgatásra talált. „A soproni posta- és táviratigazgatóság, a közóhajnak engedve Sárbogárdon két postaszekrény felállítását rendelte el. A két új postaszekrény Takács Lajos
postamester elõterjesztésére az Andrássyuton lett felállítva és pedig az egyik az Engelféle „Casino” szálloda, a másik pedig Éliás
Adolfné üzlete elõtt.”
(-b -n)

Önazonosságunk felé
A Philia Egyesület szervezésében került sor február
19-én az „Önazonosságunk felé” címû elõadásra,
melyet dr. Radvánszky Ferenc kárpátaljai lelkipásztor tartott.
Dizseri András bevezetõjében köszöntötte az egybegyûlteket, és felkonferálta a vendég közel másfél
órára nyúló elõadását.
Az est során hallhattunk a pre- és posztmodern világról, annak alternatíváiról, a lélek rendszerek általi
elnyomásáról, az emberek elállatiasodásáról és a
nagy eszmék (a kommunizmus és a nácizmus) buktatóiról. Érdekes volt hallgatni azokat a történeteket,
amik valóban igazak, ám amikbõl az én generációm
már semmit sem tapasztalt.

Egyik fõ témaként szerepelt a gyermekek elszakítása
anyjuktól, hiszen a most felnövõ fiatalok közül sokaknak nincs olyan szoros kötelékük a családdal, mint korábban, a televízió és a számítógép megjelenése elõtt.
Szintén megragadta a figyelmemet, hogy mennyire
függünk a körülöttünk lévõ világtól. A szupermarketek sokasága eláraszt minket az áruk tömkelegével,
nem csoda hát, hogy megcsappant a hazai termelés.
Az elõadás végén a legnagyobb gondolkodók eltúlzott
rendszerelméletei szintén megdöbbentõek voltak.
Az összejövetel zárásaként a közönség föltehette kérdéseit.
A teljes elõadás anyagát a Bogárdi TV mûsorán tekinthetik meg.
Hargitai Gergely
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Vándorlásaim 26.
Együtt szunyókálok a gyerekekkel. Míg õrzöm az álmukat, engem
is elringat a langyos nyári délután nyugalma. A sziget mögötti nádasból messzirõl hangzik a nádirigó éneke. Hallgatom a levelek
közt szöszölõ bogarak zümmögését, s közben figyelem, hogy hódítják vissza a szorgalmas hangyák a víz által elhagyott partot.
Hoszszú sorban jönnek lefelé a száradó homokon, egy másik csapáson meg vissza. Rendületlenül masíroznak. Átmásznak az útjukba esõ fadarabon, kikerülik a kavicsokat. Egy egész óra telik el
a hangyavilág figyelésével, mire Ildi kinyitja a szemét. Mosollyal
ébred. Intek neki, s mutatom, hogy a serénykedõ hangyákat figyelem. Hasra fordul, s már ketten nézzük õket. Mesterséges árkot
húzunk az útjukon keresztül, hegyet emelünk elébük, mindhiába,
nem tudjuk eltéríteni õket Az új akadály elõtt elõször összevissza
futkároznak, aztán meglelik a legegyszerûbb megoldást, és újra
beletalálnak a régi csapásba. A mocorgásunkra ébredezik Encsi
is. Már ketten rakják a hangyák elé az akadályokat.
– Na, jó lesz, ha már békét hagytok szegény hangyáknak! Gyertek
inkább uzsonnázni, aztán elmegyünk kirándulni csónakkal! – térítem el egy idõ után az érdeklõdésüket a hangyák szadizásától.
– Jaj, de jó, megyünk kirándulni! – ugranak föl, mert közben rájönnek, hogy éhesek lettek egy kis finom hideg kakaóra.
Elõásom a vizes homokból a reggeli kakaó maradékát, s meguzsonnázunk. Amikor végzünk, vízre tesszük a csónakot, s elindulunk. Már elõzõ nap fölfedeztem, hogy lehet bejutni a belsõ holtágakra. A sziget csúcsánál fûzbokrok sûrûje rejti a keskeny nyílást. A víz alig folyik itt az alacsony vízállás miatt, de azért némi
vonszolással bejutunk. Mintha egy másik világba csöppentünk
volna. A kiszélesedõ holtág fekete vize tükörsima. Ahogy csendesen siklunk, a meredeken betûzõ napsugarak megvilágítják az
alattunk sejtelmesen imbolygó hínárerdõt. A gyerekek a csónakpalánkra hasalva csodálják a víz alatti világot. Halak cikáznak a
mélyben, a napsütötte vízpartról bogarakra vadászó kecskebékák
riadnak fel, s hatalmas ugrással tûnnek el a víz alatt. Évszázados
fák hajlanak fölénk. Némelyiknek az ágai a vizet érik. Egy bedõlt
száraz fán hosszú nyakú szürke gém áll mozdulatlanul. Ahogy közeledünk, lomhán szárnyra kap, s egy távolabbi fán landol.
A Duna holtágai annak ellenére, hogy szabályozták a folyót, s elzártak az élõvíztõl sok mellékágat, még most, egy évszázad után is
szinte átláthatatlan labirintusként kísérik a folyót. Itt, Hartával
szemben, a madocsai part közelében egy ilyen vízlabirintusban
evezünk. Egy helyen ismét bokrok állják utunkat. Ahogy átevezünk köztük, háromfelé szakad a holtág. Találomra elindulunk az
egyiken. Abból újabb ágak nyílnak. S míg evezek, újabb és újabb
látványosságok tárulnak elénk. Vízisikló szeli kanyarogva a felszínt. Hirtelen zajos récecsapat rebben föl elõttünk, aztán ahogy
újra a közelükbe érünk, a víz színe alá bukik a társaság. Van köztük egy tyúkalja apró récecsibe is. Anyjuk minden mozdulatát követve õk is lebuknak, majd jóval odébb újra felszínre emelkednek.
– Kiskacsák, kiskacsák! – lelkendeznek a gyerekek. – Milyen ügyesek, fogjuk meg õket, apu! – kérlelnek.
– Nem lehet megfogni õket, mert vadon szeretnek élni. Csak figyeljétek, hogy úsznak az anyukájukkal! Legyetek csendben, és ne
mozogjatok! – szólok halkan, s abbahagyom az evezést, hogy közelebb kerülhessünk hozzájuk. Van nálam mindig kenyérdarab,
amit a gyerekek miatt tartok magamnál, abból török aprókat és a
vízbe dobom. A récék észreveszik, hogy valami eleség hullik a vízbe, így közelebb merészkednek, és bekapkodják a vízen úszó ennivalót.
– Milyen gyönyörû a tolluk! Ugye, megsimogathatom az egyiket?
– kap egy közeledõ réce után Ildi. Erre az egész csapat felriad és
nagy sustorgással a vizet hasítva elmenekülnek.
Az egyik ágon kievezünk egészen a dunántúli parthoz. Kiszállunk. Kihúzom a csónakot. A töltés menti ártéri erdõ közeli tisztásán vadszilvafákra bukkanunk. Terítve gyümölccsel mindnek az
alja. Szedünk annyit, hogy a szigetre is tudjunk vinni a finom csemegébõl. Aztán egy nagy kukoricatáblát veszek észre az erdõ szélén.

– Na, fõtt kukorica lesz a vacsoránk! – rikkantok föl örömmel.
Nincs lelkiismeret-furdalásom, hogy kukoricát lopunk. Nem maszek föld ez, csak TSZCS-tábla. Ez mindenkié. A vadaké is, a miénk is – nyugtatom a lelkiismeretemet.
– Ide jönnek este kukoricát enni a vaddisznók és az õzikék is. Látjátok, itt a nyomuk – mutatom a gyerekeknek az esõ utáni vizes
földön a friss vadnyomokat. – Most mi is nyulacskák, vaddisznók
meg õzikék leszünk.
A gyerekek nagy izgalommal fedezik fel a vaddisznók csülkének
és az õzikék patáinak a nyomát, ahogy a dûlõútról letérve a gaztengeren át betörtetünk a kukoricásba. Letörök hat zsenge csövet, amiben még tejesek a szemek, aztán indulunk vissza a csónakunkhoz. A késõ délutánban egyre hosszabbak az árnyékok. Sebesen siklik a csónakunk. Sietek, hogy vacsoraidõre viszszaérjünk
a táborhelyünkre. Ahogy kibújunk a holtágat elzáró bokrok közül, megcsap bennünket az élõ Duna hûvös, friss illata. Elkapja a
csónakunkat a sodrás, és mire észbe kapunk, már a táborhelyünk
elõtti homokpad súrolja a csónak alját.
Fát gyûjtünk, tüzet rakunk, és a Dunából merített vízben odatesszük fõni a kukoricát. Nem kell sok idõ neki, gyorsan megfõ,
aztán jóízûen nekilátunk a zsenge csemegének.
Gyorsan eltelik az egy hét, s fájó szívvel számoljuk az utolsó napokat, hogy itt kell hagynunk a mi kedves szigetünket, s amit a gyerekek még nem tudnak, ezzel visszavonhatatlanul lezárul az életünk
közös szép ideje is.
A hetedik napon korán kelünk. Sátrat bontunk, berakodunk a
csónakba. Felmálházva kötünk ki utoljára Hartán. Hétvége van, a
bolt zárva, de a boltos néni kikötötte, hogy mielõtt végképp elhajózunk, búcsúzóul madártejet készít és ünnepi villásreggelivel vár
bennünket.
A néni kapuja mellett egy régimódi húzós csengõ karja himbálódzik. Fölemelem Ildit, hogy õ húzhassa meg. A húzótól egy drót
vezet az eresz alatt a tornácra, ahol megszólal egy rézharang, figyelmeztetve a háziasszonyt, hogy megérkeztek a vendégek. A
kutya lelkes csaholásba kezd, aztán fordul a zárban a kulcs, s ott
áll a néni kitárt karral, fehér kötényben.
– Jaj, drágaságaim, már nagyon vártalak benneteket. Gyertek
csak, gyertek! Kész a finom reggeli.
Átöleli, körbecsókolgatja a gyerekeket, aztán mint kotlós a csibéit
terel bennünket a szõlõlugassal befuttatott tornácra, ahol fehér
abrosszal megterített asztalon óriási lakoma vár ránk.
Micsoda finomságok! Az asztal közepén nagy tálban gyermekkorom legcsodálatosabb csemegéje, aranysárga madártej, rajta hófehér habszigetek tornyosulnak. Mellette fonott kosárban frissen
sült foszlós kalács illatozik.
– Üljön le! – biztat a néni, majd a gyerekekhez fordul. – Fogjatok
hozzá, kedveskéim! Maga ide, az asztalfõre, az uram helyére üljön! – igazítja alám a kézzel faragott karosszéket.
Míg elfoglaljuk a helyünket, madártejet szed a gyerekeknek, s kaláccsal kínálja õket. Nem kellett nekik kétszer mondani, hogy nekilássanak a pompás reggelinek.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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NAGYMAMA RECEPTJEI

ABSZURD ERKÖLCSTANÓRA

Joghurtos pácban érlelt pulykamell

Kedves gyerekek! Jelentõs tanügyi újítást hozok a tudomásotokra. Sokat várunk ettõl. Tudnotok kell, hogy az utóbbi évtizedekben szinte az egész világon igencsak megrendült az erkölcsi színvonal. Részletezzem? Barátok juttatják börtönbe egymást, bûnös
az ártatlant. Az unoka baltával loccsantja ki a nagymama agyát
néhány tízezer forintért. Éjszakai sötétben egészséges fiatalokat
gyilkolnak meg, felboncolják a testüket, mint disznóöléskor a sertésekét, hogy a szerveik áruba bocsátásával szép pénzekhez jussanak. A betegek megrugdossák az orvost, diákok a tanárt. Az iskolapadban megöklözik a szegény srácot, ha nem adja oda nekik a tízóraiját. És a sok rablás, csalás, szélhámosság már az égre kiált,
szegény a szókincs, hogy mindent felsoroljon.
Muszáj volt tenni valamit. Az illetékesek úgy látták, hogy a gyermekkorban kell kezdeni. Világos ugyanis, hogy az ifjúságban manapság nem vertek gyökeret a legalapvetõbb erkölcsi fogalmak
sem, nem tudják, hogy mi a jó, mi a rossz, és egyáltalán létezik-e
rossz a világban. Eszükbe sem jut, hogy amit tesznek, azt voltaképpen nem volna szabad megtenniük. Az oktatás ügyintézõi
nagy elhatározást tettek. Bevezették az erkölcstan oktatását.
A mai órán az ölésrõl lesz szó, azaz a gyilkosságról. Az, hogy az
egyik ember elveszi egy másiknak az életét, napjainkban szinte divattéma. Sokat nézitek ti is a tévét, tudjátok, hogy szinte nem is vetítenek olyan filmet, ahol ne ölnének. Mindig ott van a pisztoly a
képernyõn, és lõnek, lõnek. Ropog a géppisztoly, ömlik a vér, fekszenek a hullák. Némely krimikben elkapják a gyilkost, büntetés
vár rá, de a kemény, harcos filmekben fel sem merül, hogy a gyilkost megbüntetnék, még ha tucatnyi hulla marad is a nyomában.
És a filmekben halvány utalás sincs arra, hogy a megölt emberek
élete ugyanannyit ér, mint azoké, akik öltek, és a gyilkolók örökre
átkozottak lesznek a Földön. Milyen sokatmondó, hogy az áldozatok lelki élete, személyisége, emberi mivolta többnyire nem kerül a nézõ elé! A jelenlevõk nem veszik le a kalapjukat, nincs lehajtott fej, keresztvetés, gyászbeszéd. Úgy fekszenek ott, mint az
állatok a vágóhídon.
Gyerekek! Vegyétek tudomásul, hogy az emberölés a legszörnyûbb erkölcstelenség. Olyan súlyosan kell megítélned, mintha
téged öltek volna meg. Aki egy másik embert megfoszt az életétõl,
beleegyezést ad arra, hogy õt is megfosszák. Az átlagember hajlamos arra, hogy a gyilkost abnormális lénynek tekintse, akibõl hiányzik valami fontos lelki tulajdonság. Pedig milyen sok embert
küldenek naponta a másvilágra a mai világban!
De mi van ott a hátsó padban? Adolf és Joszif, miért nem fértek a
bõrötökbe? Nem gondoljátok, hogy amit elmondtam, az nektek is
szól? Számotokra az erkölcstan semmi? Haszontalanok! Szégyelljétek magatokat! Na, hozzátok csak ki az ellenõrzõ könyveteket, hadd tudják meg a szüleitek is, hogy mifélék vagytok! Jövõ
órára pedig mindketten százszor leírjátok egy papírra, hogy „Ölni
nem szabad”!

Hozzávalók: 20 dkg pulykamell, 1 doboz natúr joghurt, só, õrölt
koriander, cayenne bors, petrezselyem.
A pulykahúst megmossuk, enyhén megsózzuk, cayenne borssal,
õrölt korianderrel, petrezselyemmel megszórjuk, majd hozzáöntjük a joghurtot. Megforgatjuk benne a húsokat, és félretesszük
pácolódni, majd vajon kisütjük. Rizzsel tálaljuk.

„Ászok” palacsinta
Hozzávalók: 8 db palacsinta, 40 dkg fõtt-füstölt csülök, 2 db fõtt
tojás, 2 db nyers tojás, liszt, zsemlemorzsa, olaj.
A fõtt-füstölt csülökhúst ledaráljuk. A fõtt tojások sárgáját a húshoz keverjük, ha szükséges, ízesítjük (sóval, borssal). A húst a
kész palacsintákba egyenlõ arányban elosztjuk, és a két végüket
felhajtva feltekerjük. Lisztbe, felvert tojásba, majd zsemlemorzsába forgatjuk, és forró, bõ olajban kisütjük.

Egy tál dödölle
Hozzávalók: 8 db krumpli, kb. 30 dkg liszt, só, 20 dkg szalonna, 3
fej hagyma, 3 dl tejföl.
A krumplit meghámozva, felkockázva annyi sós vízben fõzzük,
ami éppen ellepi. Fontos, hogy ne legyen túl sok a víz. Amíg a
krumpli fõ, a felkockázott szalonna zsírján pirítjuk a szintén kockára vágott hagymát. Amikor megfõtt a krumpli, botmixerrel
összeturmixoljuk és takaréklángon, állandó keverés közben addig
keverünk lisztet hozzá, míg a massza össze nem áll. Kis gyakorlatot igényel az ügy, hogy se túl kemény ne legyen a massza, se túl ragacsos. A hagymás zsírral kikenünk egy tepsit, és a hagymás zsírba
mártogatott kanállal a tepsibe szaggatjuk a liszttel kevert krumplimasszát. Rétegenként meglocsoljuk a hagymás szalonnazsírral.
Sütõben átsütjük. Tejföllel tálaljuk.

Jojófánk
Hozzávalók a tésztához: 5 tojás, 20 dkg porcukor, 22+30 dkg
liszt, 1 cs szalalkáli; a krémhez: 7 dl tej, 3 tojássárgája, 8 dkg liszt,
2 cs bourbon vaníliás cukor/vaníliarúd, 15 dkg vaj, 15 dkg porcukor; a tetejére: 5 dkg csokoládé.
A tojásokat a cukorral habosra keverjük, hozzáadjuk a 22 dkg
lisztben elkevert szalalkálit. Reggelig letakarva pihentetjük, majd
hozzáadjuk a 30 dkg lisztet, és jól összegyúrjuk. Nagyon vékonyra
kinyújtjuk, és tetszõleges nagyságú szaggatóval kiszaggatjuk. Elõmelegített sütõben, közepes hõfokon (180 fok) rózsaszínre sütjük, vigyázva, mert nagyon hamar sül a tészta. A tejet, a lisztet és a
tojássárgáját csomómentesre kikavarjuk, és sûrû krémet fõzünk
belõle, majd hagyjuk hûlni. A vajat a porcukorral, vaníliás cukorral kikeverjük, és több részletben hozzákeverjük a kihûlt tojásos
krémet. A krémet habzsákba tesszük, két korongot krémmel öszszeragasztunk, és a tetejét gõz felett megolvasztott csokival díszítjük. A kész jojófánkokat egy éjszakán át pihentetjük, hogy a tészta
megpuhuljon.

1 % A KÖRNYEZETÜNKBEN
ÉLÕ FOGYATÉKOS
GYERMEKEKÉRT
A Csipike Egyesület (volt Autista Gyermekekért Egyesület)
kéri a tisztelt adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1 %-át
ajánlják fel a Sárbogárdon és környékén élõ súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!
Az egyesület neve: Csipike Egyesület.
Adószáma: 18491328-1-07.

L. A.

IDÕJÁRÁS
A következõ idõszakban a Brit-szigetek, illetve a Skandináv-félsziget térségében masszív blokkoló anticiklon épül ki. Ezzel párhuzamosan élénk ciklontevékenység zajlik a Földközi-tengeren. Hatására dél felõl enyhe, nagy
nedvességtartalmú légtömegek sodródnak a Kárpát-medence fölé, ugyanakkor az említett anticiklon déli peremén északkeletrõl hideg levegõ szivárog a térségbe. A két levegõfajta keveredésének következtében hazánkban
többfelé és több alkalommal várható csapadék. Ez kezdetben a délkeleti tájak kivételével havazásnak ígérkezik, majd vasárnaptól a magasban zajló
melegedés miatt egyre inkább havas esõ, esõ lesz a csapadék formája. A
legtovább elõreláthatólag a Dunántúl nyugati részén fog havazni. Ismét éles
északnyugat-délkeleti hõmérsékleti megosztottság jön létre az országban:
északnyugaton nagyrészt tél, míg délkeleten a kora tavasz uralkodik majd.
www.metnet.hu
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Egy elfelejtett ország: Tadzsikisztán
6. rész
Dusanbei családom egyik ismerõse kivitt az állomásra, ahonnan
Kurganteppébe indulnak az autók. Állítólag az út másik végén valaki majd vár, akire rábízott engem. Rendszerük a következõ: a sofõrök indulás elõtt beütik a mobiljukba az utasok által megadott telefonszámokat, amiket a célállomás elõtt elkezdenek hívni. Elõ
sem fordulhat, hogy az utas eltéved, vagy továbbmegy. A célállomáson már vár a hívott fél. Csomagokat is így küldözgetnek egymásnak. Ezt a rendszert Szíriából is ismerem.
A sofõr megadta a telefonszámát, hogy bármiben segít, ha kell. A
nõi családtag telefonos irányítással hamar megtalált a tömegben.
Kézen fogva, boldogan vezetett egy másik taxiállomásra, ahonnan
egy másik autóval egy közeli faluba mentünk. A falu végén kiszálltunk, megmûvelt és elhagyatott kerteken, kukoricásokon át megérkeztünk a házhoz, a falu legvégén. Ezt nevezem olcsó szállásnak!
Az apró házikó kellemetlen, használt szagú nõi szobájában leültettek, és beterítették a lábam elõtt heverõ szövetet mindenféle süteménnyel, magokkal és olvadó csokoládéval. Legyek leptek el mindent, de ez csak engem zavart. Nem tudtam sokáig eldönteni, hogy
én vagyok-e pisiszagú, vagy az ülõpárna, amire ültettek.
Teázás közben egy könyvecske ötlete merült fel bennem, amit szét
kéne osztani minden tadzsik családban: „Hogyan tartsuk tisztán lakásunkat és környékét”.
Teázás után megmutatták a ház környékét, mivel a mellékhelyiséget kerestem. A házhoz tartozó kukoricaföldecske és konyhakert
után egy palákból emelt fal mögött lehetett leguggolni. Az alapot
egy régi, elkopott faajtó képezte, aminek a közepében megtaláltam
az ismerõs háromszögletû lyukat. A varázspalota mozgó padlójára
emlékeztetett gyerekkoromból. Ez nem mozog, de nem tudni, mikor kezd el. Amíg ezen izgulva foglalatoskodtam, kísérõm lelkesen
figyelt. Fehérbõrû idegen lévén lehet, hogy majd belõlem máshonnan távozik az, ami távozni akar. Elküldtem a fal mögé. Lehet, hogy
az éjszaka leplében a kellemes és biztonságos kukoricaföldet fogom választani?
Estére az udvaron, nyílt tûzön nagyon romantikusan gulyásfélét
kavargattak. Késõbb elõkerült még két fiatal lány, akik gyapotszedésbõl értek haza fáradtan. Mesélték, hogy nem tanultak tovább,
és más munka nincs a környéken. Minden nap hajnalban kelnek,
vállukra veszik a jutazsákokat és elindulnak a gyapotföldre. Egy kiló gyapotot 0,60 eurocent értékének megfelelõ szomoniért vesznek
át tõlük. Egy zsák gyapotért egy napig dolgoznak a tûzõ napon.
A tadzsik nõknek nincs könnyû helyzetük, mint már korábban is
megállapítottam. Korán kelnek és rengeteget dolgoznak. A fiatal
lányok is. Munka van, iPod nincs.
Másnap új barátnõm, Szabriye ismét kézen fogott, és bementünk
Kurganteppébe. Egész nap gyalogoltunk fáradhatatlanul, mindent
megmutatott. A bazár egy utcájában egy földön ülõ, középkorú férfi ült lanttal a kezében. Kérésemre elpendített egy régi tadzsik dalt.
Valaha a Zenemûvészeti Akadémián végzett, most munka nélkül
tengeti az életét. Megjártuk a helyi múzeumot meg egy nagy parkot, ami az iráni virágoskertekre emlékeztetett. Minden épületrõl
elmondta idegenvezetõm, hogy mire szolgál, végül egy bazár melletti utcában látogatást tettünk egy külföldi projekten dolgozó ismerõsnél. (Szabriye szinte mindenkit ismer a városban, mert néha
beáll a bazárba árut eladni.) Azzal foglalkoztak, hogy felvilágosítsák a környék lakosságát a TBC-rõl. Kérdeztem, hogy az információk eljutnak-e kellõképpen a legkisebb lakott területekre is. Nem,
sajnos az elég nagy probléma. Elhatároztam, hogy ha egyszer nyerek a lottón, akkor visszajövök Tadzsikisztánba, bérelek egy kisbuszt, hozom-viszem rajta az embereket, miközben tájékoztatókat
adok a TBC-rõl, családon belüli erõszakról, az oktatás magas színvonalon tartásának fontosságáról stb.
Házigazdám anyjának férje már hat éve dolgozik valamelyik orosz
városban. A hazaküldött pénzbõl bõvítik a pici házat. A betonalapokat másnap megnéztem. Itt senki nem kér építési engedélyt. A
szomszéd épp a kertjében foglalatoskodott, munkálta meg a napon
kiégetni való téglákat. Abból emelik majd az új házukat. Harmincötezer darab kell, mondta.

Vendéglátóm egyik lányával a falu központját néztük meg. Meglepetésemre nagyobbacska falu volt, újonnan épült óvodával, hatalmas iskolával, pár szatócsbolttal és cukrászdával. Zargar, így nevezik a helyet. Büszkén állapítottam meg, hogy fõleg ebben a faluban,
de fõleg ebben a házban én voltam és leszek az egyedüli turista. A
szatócsboltban fölismertem azt a tükrös eladópultot, amilyet még
gyerekkoromban sok üzletben nálunk is lehetett látni.
Kísérõm huszonnégy éves, elvált, kétéves kislányát egyedül neveli.
Minden vágya, hogy Oroszországba menjen dolgozni, mindegy mit.
Anyja kineveti, hogy nem is beszél oroszul és majd rossz társaságba
keveredik.
Következõ nap délnek indulok, az afgán határhoz közeli Sahrituz
nevû városba. Megérkezésem után egy leleményes üzbég taxis úgy
lekapcsolt pillanatok alatt, hogy észre sem vettem, és máris a kocsijában ültem. Megtudtam tõle a titkot: minél jobb minõségû a személyautó, annál több pénzt lehet az utasoktól elkérni.
Délután lévén, elõször az afgán határnál álló Taht-e Szangint, az
idõszámításunk elõtti harmadik századból való õsi templomot
akartam meglátogatni a hegyekben. Taht-e Szangin építészete perzsa és görög elemekkel kevert. A dusanbei régészeti múzeumban
õriznek többek között egy elefántcsontból faragott Nagy Sándor-fejet, ami innen származik. Egy másik világhírû lelet is a környékrõl való, most a British Múzeumban található: az oxusi kincs
(több száz darabos arany- és ezüsttárgyak).
Latinul nevezik az Amu Daryat Oxusnak, Tadzsikisztán déli és Afganisztán északi részét pedig Baktria néven ismeri a történelem.
Nagy Sándor két évig próbálta ezt a területet a lovas, villámgyors
õslakosoktól meghódítani. Számos macedón település nyomai pihennek még mindig felfedezetlenül.
Határõrök sorompója állított meg minket, külön engedély nélkül
nem mehettünk tovább. Alattam a messziben az Amu Darya kanyargott, mögötte Afganisztán. Kunduzra majdnem odalátni. Körülöttem kopár, sárgás hegyek. Ezek a gyengéim, azért is jöttem el
idáig. Mindegy, majd máskor megnézem engedéllyel Taht-e
Szangint. A hegyek után fehér pomponos gyapotföldek mellett vezetett az út vissza a városba, az úton szamár húzta kocsik. Úgy éreztem magam, mintha ismét az ujguroknál lennék a kelet-kínai Kasgarban. Itt, Sahrituzban üzbégek, türkmének, tadzsikok élnek vegyesen.
A sofõröm még naplemente elõtt elvitt a Hoja Mashad mauzóleum
romjaihoz, úgy hat kilométernyire délre a várostól. Ez az egyik legérdekesebb építészeti emlék a környéken. A monda szerint egy éjszaka alatt építette meg Allah. Történelmi tény, hogy a komplexumról elnevezett moszlim misszionárius Iránból érkezett gazdag
ember volt, és itt temették el. Két épületbõl áll a mauzóleum. A korábbi még Khoja Mashad korából, a 9. századból való, míg a másikat a 11. században építették hozzá. E korábbi épület külsõ burkát
egyedi, dekoratív fenyõmintás díszítésû égetett téglák borítják, míg
a másikat csak a téglák aszimmetrikus elhelyezésével mintázták.
Folytatjuk.
Gulyás Ibolya
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Február 23., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát Hétvége 9.00 A mi erdõnk 9.30 Pecatúra 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.00 Hírek 12.05 Summa 12.35 Összmûvészeti
Gála: A Bessenyei Ferenc Mûvészeti Központ megnyitója 13.40 Sok hûség semmiért 15.00 Az utolsó elõtti út 15.50 Így készült: Pingvinkirály 3D 16.45 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 A Dal 22.15 Spíler 0.10 Beugratás
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40 112 – Életmentõk 11.10 XX. század – A legendák velünk élnek 11.40 Házon kívül 12.10 Autómánia 12.50 Csurgói KK–Tatabánya KC férfi kézilabda-mérkõzés 14.35 Éjjel-nappal Budapest 17.20 A zöld íjász 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30
Mackótestvér 21.10 Féktelenül 2. 23.40 Mr. Tûsarok 1.45 Kaméleon
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.25 Astro-világ 11.30 Babavilág
12.00 Herkules 13.00 Psych – Dilis detektívek 14.00 Autóguru 14.30 Monk –
Flúgos nyomozó 15.30 Célkeresztben 16.30 Kettõs ügynök 17.30 Irigy Hónaljmirigy-show 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Pókember 3. 22.10 Támadóerõ
0.00 Folytatásos forgatás 1.50 Astro-világ 2.50 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 G7 –
Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 130 év, 130 dal 18.30 Regényes történelem 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág
20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.52 Zene 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Mentés
másként – Mûvészeti figyelõ 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 24., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.05 Megkeresni az embert
10.30 A sokszínû vallás 10.45 Ortodox magazin 11.10 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.15 Református egység – Vajdaság 11.40 Zsinagógák 12.00 Hírek 12.05
Világ+Kép 12.35 Így készült: Pingvinkirály 3D 13.25 TS – Sport 7 14.00 Kortárs
14.30 Séf 14.50 Díszkíséret 16.30 Varázslók a Waverly helybõl 18.05 Elcserélt
lányok 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A Dal 22.15 Szeretettel Hollywoodból 22.45 Oscar-díjas filmek 0.50 MüpArt koncertek
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Egészségkalauz 10.45
Teleshop 11.45 Gasztrotúra 12.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.45 Havazin 13.25 Tuti gimi 14.15 Éjjel-nappal Budapest 16.10 Kutyahideg
18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Nászfrász 21.50 Börtönvonat Yumába 0.15
Portré 0.45 Kaméleon 1.45 Cobra 11
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 Zöld világ 6.50 TV2 Matiné 10.10 Astro-világ
11.15 Egészségmánia 11.45 Stahl konyhája 12.15 Több mint testõr 12.30 13-as
raktár 12.45 Zsaruvér 13.45 Hawaii Five-0 14.45 Lángoló Chicago 15.45 Pókember 3. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Rumlis vakáció 21.55 A rend õrzõje 23.45
A távolság íze 1.35 Astro-világ 2.35 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Görög katolikus szent liturgia közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07
Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A
kultúráról 20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Február 25., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 11.30 Napirend elõtt 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.30 Magyarlakta vidékek krónikája 14.25 Ízõrzõk 15.00 Itáliai utazás Hubay Miklóssal 16.00 Boston
Legal – jogi játszmák 16.45 Acu hercegnõ 17.30 Jövõ-Idõben 17.35 Híradó
17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából 21.55 Az Este
22.25 Borbándi Gyula: Portré hazatérés után 22.55 Aranymetszés 23.55 Híradó
0.05 Acu hercegnõ 0.50 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz Plusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.10 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 Csont nélkül 23.30 A hatalom hálójában 0.30 Reflektor 0.50 A Terminátor
– Sarah Connor krónikái
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi
kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.30
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Családi titkok 20.25 Bûnök és szerelmek 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 NCIS
23.30 A médium 0.25 Update konyha 0.30 Tények 1.05 Astro-világ 2.10 Gézengúzok karácsonya 3.40 Aktív Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör
21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Kabarématiné 0.10 Éjszaka

Február 26., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Giotto és Assisi Szent Ferenc
14.30 Forrás-befoglalás 14.40 Ízõrzõk 15.15 Nevetni kell, ennyi az egész 16.05
Boston Legal – jogi játszmák 16.55 Acu hercegnõ 17.40 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi
helyszínelõk 21.10 Camelot 22.05 Az Este 22.40 Cambridge-i kémek 23.45
Híradó 0.00 Acu hercegnõ 0.45 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.10 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 A mentalista 22.25 A Grace klinika 23.25 XXI. század – A legendák velünk
élnek 23.55 Reflektor 0.15 Ments meg! 1.15 Kaméleon
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában
13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó
16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.30 Családi titkok 20.25 Bûnök és szerelmek 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 Men In Black
– Sötét zsaruk 2. 23.20 Hõsök 0.15 Update Konyha 0.20 Tények 0.55 Astro-világ
2.00 Ébren járók 3.45 TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról
napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 27., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Arisztokraták 14.15 Öveges
33 14.30 Ízõrzõk 15.05 Humoróra 16.00 Boston Legal – jogi játszmák 16.45 Acu
hercegnõ 17.30 Jövõ-Idõben 17.40 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35
Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 A Kennedy
család 21.50 Az Este 22.25 Summa 22.55 Történetek a nagyvilágból 23.25
Híradó 23.35 Acu hercegnõ 0.25 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Trendmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.10 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 Szulejmán 22.35 Házon kívül 23.20 Hé, haver, hol a kocsim? 1.00 Reflektor
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi
kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.30
Családi titkok 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.25 Bûnök és szerelmek 21.00
Jóban-Rosszban 21.30 Sherlock és Watson 22.30 Frizbi Hajdú Péterrel 23.50 Én
is karcsú vagyok 0.20 Áldott jó nyomozó 1.15 Update Konyha 1.20 Tények 1.55
Astro-világ 3.00 Sorsdöntõ nyár 4.40 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Hangalbum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05
Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Február 28., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 11.40 Útravaló 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 A Kennedy család 14.10
Gyerekjáték a számítógép 14.25 Ízõrzõk 15.00 Beugró 15.55 Boston Legal – jogi
játszmák 16.40 Acu hercegnõ 17.25 Szerencsehíradó 17.35 Híradó 17.45 A
szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Fábry 21.35 Munkaügyek – Irreality show 22.05 Az Este 22.40 Nemzeti nagyvizit 23.10 Barangolások öt kontinensen 23.40 Híradó 23.55 Acu hercegnõ 0.45
Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Havazin 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35
Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30
Híradó 19.10 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Gyilkosság online 23.25 Totál szívás 0.30 Reflektor 0.45 Infománia
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Asztro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok
hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények
19.30 Családi titkok 20.25 Bûnök és szerelmek 21.00 Jóban-Rosszban 21.30
Egetverõ haderõ 23.25 Zûrös szerelmek 0.20 Update Konyha 0.25 Tények 1.00
Astro-világ 2.05 Egetverõ haderõ 3.30 Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05
Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 1., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Gasztroangyal 14.20 Fejjel a fajnak 14.30
Ízõrzõk 15.00 Humoróra 16.00 Boston Legal – jogi játszmák 16.45 Acu hercegnõ
17.30 Jövõ-Idõben 17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hamis a baba 21.40 Szeretettel Hollywoodból 22.10 Az Este 22.45 Az utolsó adás 0.30 Híradó 0.40 Acu hercegnõ
1.25 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Autómánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.10 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 A zöld íjász 22.25 Gyilkos elmék 23.20 Az egység 0.25 Reflektor 0.40
Gasztrotúra 1.05 Autómánia
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi
kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.30
Családi titkok 20.25 Bûnök és szerelmek 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 Derült
égbõl Polly 23.20 Kettõs ügynök 0.15 Update Konyha 0.20 Tények 0.55
Astro-világ 2.00 Derült égbõl Polly 3.25 Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A Magyar Pünkösdi egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sport 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Február 15., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Surjányi Csaba: Izrael szerepe, a közbenjárás fontossága (115p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 III.
Tánckavalkád Sárbogárdon (140p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 16., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 Lapszemle 14.00 III. Tánckavalkád Sárbogárdon (140p)
18.00 Lapszemle 19.00 Farsangi bál Cecén (60p) és Vajtán (75p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Február 17., V: 7.00 Heti híradó 8.00 III. Tánckavalkád Sárbogárdon
(140p) 13.00 Heti híradó 14.00 Farsangi bál Cecén (60p) és Vajtán (75p)
18.00 Heti híradó 19.00 Hit Gyülekezete: Gyógyító kéz (129p), Önazonosságunk felé (80p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 18., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hit Gyülekezete: Gyógyító kéz
(129p), Önazonosságunk felé (80p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Bál a
Mészölyben (30p), Valentin-nap Sáregresen (75p), Interjú Bognár Józseffel a Dakarról (35p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 19., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Galambászok bálja (35p), A Honvéd Bajtársi Egyesület közgyûlése (70p) 21:30 Ganxsta Zolee és a Kartel –
interjú és koncertfilm 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 20., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Bál a Mészölyben (30p), Valentin-nap Sáregresen (75p), Interjú Bognár Józseffel a Dakarról (35p) 13.00
Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés (2x40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 21., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hit Gyülekezete: Gyógyító kéz
(129p), Önazonosságunk felé (80p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a
polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

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

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon
Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán,
Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790
2

35 m -es lakás, Sárbogárd központjában
(K&H bank épületében) ELADÓ.
06 30 643 1552

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Két fõ „B-C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ
mozgóbolti eladót és egy fõ segédmunkást felveszünk. Érdeklõdni telefonon: 06 (30) 382 4133
Az M6-os autópályán Dunaújvárosnál, az OMV töltõállomás, nõi munkatársakat keres. Érdeklõdni:
10-17 óráig. 06 (30) 385 0414, 06 (30) 505 6561
Városközponti háromszobás elsõ emeleti lakás,
áron alul sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 994
1332, 06 (20) 419 4940 (450769)
Termõföldet bérelnék, vagy vásárolnék. 06 (30)
391 6820 (1372998)
1 db 150 kilós hízó eladó. 06 (70) 601 8080
Albérletet keresek Sárbogárdon. 06 (30) 352 2891
(1372996)

SÁRBOGÁRDON,
a Penny melletti ÜZLETHELYISÉG
HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ.
06 30 9369427

Állattenyésztésben és -gondozásban jártas pár,
munkát keres. Elérhetõség: 06 (30) 401 8701

Groupama Garancia Biztosító Zrt. alkalmazotti
munkaviszonyba munkatársat keres. Önéletrajz beadása: Sárbogárd, Hõsök tere 11.
Régi bútorokat festményeket, képcsarnoki képeket, porcelánokat, ezüstöket, ipari ezüstöt, hagyatékot vásárolnék. 06 (20) 314 9026 (3557200)
Felújított garázs eladó a Barátság-lakótelepen. 06
(30) 8914 531 (3557199)
Kolbászhús kocahúsból. Megrendelhetõ február
28-ig. Telefon: 06 (30) 9325 628 (3557194)
Árpád-lakótelepen lakás eladó vagy kiadó. 06
(70) 3356 399 (3557191)
Minõségi tûzifa-vásár! Cser-bükk hasított 1950 Ft,
akác kugli 2.280 Ft, hasított 2.380 Ft, vegyes tûzifa
2.150 Ft. Ingyenes házhoz szállítással. 06 (20) 406
9267

BÚTORKÁRPITOZÁST, JAVÍTÁST
VÁLLALOK. 06 30 662 5375
ELADÓ EGY MEGKÍMÉLT ÁLLAPOTÚ
ZANUSSI KERÁMIALAPOS
VILLANYTÛZHELY. ÁR: 35.000 FT.
06 30 976 1797

VITA A FÖLDTÖRVÉNYRÕL

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk,

Tisztelettel meghívjuk Önt a lepsényi gazdák rendezvényére.
Vendégünk dr. Ángyán József országgyûlési képviselõ.
Idõpont: 2013. február 22. (péntek) 17 óra.
Helyszín: Lepsény, mûvelõdési ház.
A nevével fémjelzett nemzeti agrár- és vidékpolitikához kapcsolódóan tájékoztató és vita a földtörvény tervezetérõl, az Ángyán–Bencsik módosító indítványok tükrében.
A föld a családok, a vidék, a nemzet létét határozza meg. Közös ügy, beszélni kell róla, méltósággal és tiszta erkölccsel, mert a termõföld az életünk
alapja.
Szeretettel várjuk rendezvényünkön!
Lepsényi gazdák

született Habermayer Emma,
83 éves korában elhunyt.
Temetése 2013. február 22-én, 14 órakor lesz
a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

KÖSZÖNET
A Madarász József Városi Könyvtár ezúton is köszönetet
mond azoknak, akik az elmúlt évben adójuk 1 %-át könyvtárunk számára ajánlották fel.
A beérkezett 59.850 Ft-ot takarítógép vásárlására fordítottuk.
Egyben kérjük, hogy idén is támogassa könyvtárunkat.
A Madarász József Városi Könyvtár adószáma:
16696527-2-07.
Felajánlását köszönjük!

KÖZLEMÉNY
A Bogárd-Dal Kulturális Közhasznú Egyesület köszönetet
mond azoknak, akik jövedelemadójuk 1 %-ával eddig is támogatták egyesületünket és segítették a Huszics Vendel Kórust,
amely közel ötven éve szolgálja a város és a megye kulturális
életét.
Megtisztelõ támogatásukra a jövõben is számítunk!
Az egyesület neve: „BOGÁRD-DAL” Kulturális Közhasznú
Egyesület.
Adószáma: 18497575-1-07.

ÖZV. SZÕNYEGI ISTVÁNNÉ,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

VÖLCSEI KÁROLY
temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Születésnapodon nem kívánunk egyebet:
Csupán egészséges, hosszú boldog életet!
Váljanak valóra, leggyönyörûbb álmaid!
Teljesüljenek be, legtitkosabb vágyaid!

Tóth Vivient
16. születésnapján
sok szeretettel köszönti
Anya, Apa,
Márk és Pista
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KALENDÁRIUM / KÖZÖSSÉG

A gördülõ kövön
nem nõ moha
Kincses kalendárium, 1953. február 21.,
Eleonóra napja
Ezen a napon halt meg 1989-ben Márai Sándor író.
Márai volt az elsõ magyar író, akitõl hosszú ideig nem olvastam semmit. Errõl sem õ, sem én (a sok Ratkó-gyerek egyike) nem tehetünk.
Aztán szép sorjában magamba fogadtam a remekmûveit, s
külön élményt nyújtott a sok legenda, aforizma, anekdota, s
egyéb „magyar filozófiák”, melyeket írtak, s fõleg meséltek
róla.
Például Örkény István. A mester elmesélte, hogy elsõ regényét azzal adta vissza Szerb Antal, hogy: „Ez egy jó Márai-regény. Írjon egy rossz Örkény-regényt, azt kiadom.”
Aztán Filep Sándor festõmûvész barátom, néhány könyvem
borítójának alkotója, egy csodálatos festményt festett Tolnai Kláriról, a legendás színésznõrõl. Ez a kép tragikus sorsra jutott, de sok titkot lebbentett föl a mûvésznõ és az író
kapcsolatáról.
Gabnai Gábor újságíróval közösen hódoltunk Bacchus istennek. Õ szinte futószalagon szállította történeteit írókról,
fõleg Márairól. Az egyik kedvenc hozzá kapcsolódó latin
mondása: „A jó bornak és derék férfinek nem kell kutatni
eredetét.”
E történetek sorjázása közben jutott eszembe Ady Endre
Végtelen történek címû novellájának néhány sora: „Nincsenek véges történetek. Az emberek elmúlnak, de a cselekedetek nem. Örökös folyás az élet. Bajos volna hát belátni, s
mi, gyönge szemû emberek ezért aprózzuk föl esetekre.
Ígyen csináltunk a nagy folytonosságból kis történeteket.
Ígyen törik az élet nagy harmóniája az emberek ajkán mesékre, csodákra, szenzációkra, anekdotákra, vígjátékokra,
regényekre és tragédiákra. Kicsi dolgokra nagy kórusok helyett. Kár, kár. Legalábbis meg kellene próbálni összeláncolni a történeteket. Hiszen ezek a történetek egymásból
folynak. És sokára fognak befejezõdni.”
Nos, valahogy így. Így próbálom én megalkotni jelen mûvemet, ezért e sok jel, mert ezek az apróságoknak tûnõ dolgok
bennem, az én életemben állnak össze végtelen történetté.
Befejezésül vissza Gabnai Gáborhoz és Máraihoz. A huszonnyolcadik és harmincadik pohár között jártunk mi, két
derék férfi.
– Tudtad, hogy Márai Sándor és Radványi Géza, a Valahol
Európában rendezõje testvérek voltak?
– Nem – lepõdtem meg.
– Pedig igen – kortyolt a borba Gábor. – Csupán egy kis hibapont van a kapcsolatukban, ki nem állták, ne szépítsük:
utálták egymást!
Azidõtt, amikor mondandóm játszódik, Márai Angliában,
Radványi Münchenben élt.
Egyszer elterjedt a hír Londonban, hogy Radványi megvakult. Természetesen Márai is megtudta, tett-vett, ógottmógott, végül repülõgépre szállt, s elment Münchenbe.
Becsöngetett fivére ajtaján. Maga Radványi nyitott ajtót, s
kitörõ örömmel fogadta testvérét.
– Géza, te látsz? – kérdezte meghökkenve Márai.
– Persze, hogy látok! Miért ne látnék? – mondta a rendezõ,
jobban meghökkenve, mint az író.
– Akkor le vagy te szarva!
Márai becsapta az ajtót, lement egy taxiért, kivitette magát a
repülõtérre, s az elsõ géppel visszarepült Angliába.
Horváth Lajos
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Iskolabál Alsószentivánon
2013. február 16-án, szombaton, 20 órakor már 16. alkalommal kezdõdött meg az iskolabál a hagyományos nyitótánccal, amit a szokásoknak
megfelelõen a hetedik-nyolcadik osztályosok adtak elõ. Méghozzá kétszer is, hogy a szép számmal megjelent családtagok, ismerõsök, barátok
mindegyike láthassa a táncot a tornateremben, ami a teljes közönség
számára szûknek bizonyult. Aztán jött a hagyományos tanár–diák tánc
a Gyertyafény keringõre, és természetesen a nyolcadikos tanulók felkérhették egy táncra a szüleiket is. Hagyományainknak megfelelõen ismét sor került a nyolcadikos tanulók meglepetéstáncára, ami a nyitótánchoz hasonlóan – nem túlzás ezt állítani – kirobbanó sikert aratott.
A rendezvény során a ballagó osztály köszönetnyilvánítására is sor került: a táncok betanításáért Madarasi Anett tanárnõ vehetett át egy kis
ajándékot.

Az Alsószentiván Gyermekeiért Közalapítvány kuratóriumának köszönhetõen a báli ruhákat idén sem kellett a lányoknak jelentõs összegekért kölcsönözniük. A közalapítvány által varratott hat báli ruha díjmentesen biztosította a táncosoknak az alkalomhoz illõ öltözéket.
A rendezvény hajnali három óráig tartott, a kitartóbbak egészen addig
bírták. Volt sütemény, szendvics, tombola, büfé; a báli hangulatot a
Melódia zenekar biztosította.
Ezúton is köszönjük a szülõk segítségét, szervezõmunkájukat!
Kiss Attila

Farsang Pusztaegresen
Idén is megrendezték a
hagyományos farsangi
mulatságot Pusztaegresen. A délután folyamán
bemutatkoztak a jelmezbe bújt gyermekek,
mindenkinek büszkén
megmutatva méhecske-, katica-, vagy akár
vasemberjelmezüket.
Az apróságok számtalan leleményes, kreatív
maskarába bújtak.
A büszke szülõk sokan
eljöttek erre az eseményre.
14 órától sminkelésre
nyílt lehetõség, az eredmény kihirdetése után pedig tinidiszkót tartottak a mûvelõdési házban.
Este a felnõtteket hívták meg egy igazi farsangi bulira, ahol régi slágerek várták a szórakozni vágyókat.
Mágocsi Adrienn
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2013. február 21. Bogárd és Vidéke

Farsang
a kisgimiben
„Mindenki izgatottan várta a kisgimis farsangot,
amit a 7. c osztály rendezett. Az idei év témáját a
történelmi korok adták. Az ötödikesek a középkor emlékét elevenítették fel, a hatodikosok a jövõ
képét vetítették elénk. A szervezõ osztály, a hetedikesek az õskort és az ókort idézték meg, a nyolcadikosoknak maradt a 20. század. Az osztályok
külön mûsorral készültek, amit a zsûri tortával
díjazott. Lehetett fánkevõversenyre és újságpapírtáncra jelentkezni. Az egész rendezvény alatt büfé
üzemelt. A tombolán értékes nyereményeket vehettek át a szerencsés
nyertesek. A farsangot tánccal zártuk. Mindenki jó emlékeket gyûjtött,
és többen is gratuláltak a szervezéshez.”
Horváth Amelita és Huszár Boróka Márta 7. c

A farsangi készülõdés közben a hetedikeseknek versenyezni is maradt idejük és energiájuk, nem is akármilyen eredménnyel. A Lotz
János helyesírási és szövegértési verseny megyei fordulóin országosan 936 diák vett részt a hetedik-nyolcadik évfolyamos kategóriában. Fejér megyében 27 hetedikes jutott a megyei fordulóba, közülük tízen a farsangot is sikeresen megszervezõ kisgimis 7. c osztályból: Horváth Dóra, Sükösd Gergõ, Rigó Orsolya, Huszár Bálint, Balogh Róbert, Demeter Máté, Jászter Vanda, Barabás József, Hollósi Kata és Márkovics Dániel.
PSG

