
Hogyan
válasszunk?
Február 15-én hivatalosan is kezdetét vet-
te az országgyûlési választás kampánya,
habár valójában már legalább egy éve ring-
be léptek a pártok. Meglepõ számomra,
hogy egyes politikusok azt az arrogáns szó-
noki stílust követik most is, amit korábbi
választások idején. Mintha nem éreznék,
hogy megváltozott körülöttük a világ, az
emberek, új generációk értek választópol-
gárrá, akik más körülmények közt nõttek
fel, más nyelvet beszélnek, mint az elõttük
járók.
Szelíd, tiszta, világos beszédre van szükség,
nem betanult, betanított, üres, hatásva-
dász frázisokra! Embernek kellene ember-
hez szólnia; az esendõséget, saját utat, sa-
ját magát felvállalva.
Vannak politikusok, akik úgy akarnak vá-
lasztókat megnyerni, hogy ellenfeleiket
becsmérlik le, az õ sárba tiprásuk révén
próbálnak elõnyös pozíciót nyerni; nem a
saját céljaikról, elképzeléseikrõl, nem sa-
ját magukról beszélnek, nem tárják tényle-
ges programjukat az emberek elé. Ez nem
több pofozkodásnál egy ökölvívóringben
(ahol az elvakult „harcos” néha saját ma-
gának is betalál).
Nem az izmokban rejlik a valódi erõ.
A ring (angolból származtatva) gyûrût is
jelent. Gyûrût, mely a másik iránti igaz el-
kötelezõdés: feltétel nélküli szeretet, fele-
lõsségvállalás, egység jelképe is, ami mö-
gött folyamatos, kíméletlen építõmunka
van – az embernek önmagán, a másikkal
való kapcsolatán. Házasságra lépni egy po-
litikusnak a választókkal épp ily elkötele-
zõdésnek kellene lenni.
Hogyan válasszunk jól? Aki valóban keresi
a választ, az rátalál.
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NAPLÓ
Teljes létszámban jelentek meg Sárbogárd
képviselõi a „szerelmesek napján”, febru-
ár 14-én, pénteken a soros nyílt ülésen. Bá-
lint napja, úgy tûnik, kedvezõ hatással volt
a városatyákra, mert jó hangulatban, ritka
nagy egyetértésben zajlott a napirend tár-
gyalása.
Nagy Tibor az ügyrendi és jogi bizottság el-
nökeként bejelentette, hogy a képviselõk,
a polgármester és a négy külsõs bizottsági
tag idõben leadta vagyonnyilatkozatát.

Bevezetõ

Dr. Sükösd Tamás: Február 4-én volt a Fe-
jér Megyei Munkaügyi Központban a me-
zõgazdasági közfoglalkoztatási pályázat
megvédésének elsõ köre; több átdolgozás
és harc után a munkaügyi központ támoga-
tó javaslattal felterjesztette a miniszterhez
a pályázatunkat. Egyeztetést tartottunk az
önkormányzati segély elbírálásának ta-
pasztalatairól és rendjérõl. Az átalakult se-
gélyezési rendben 5 hét alatt 260 darab ké-
relem érkezett. Miután a jogalkotó föl-
emelte az összeghatárt, amivel bele lehet
férni a legtöbb támogatási rendbe, így a ké-
relmek száma is rendkívül magas. Bár az
évet mindig így szoktuk kezdeni, már sike-
rült az elveket rögzíteni.

Egyesületek beszámolói

Nyolc önkormányzati támogatásban ré-
szesült egyesület beszámolóját ismerhette
meg a testület.
Nedoba Károly: Figyelmetekbe ajánlom a
támogatás odaítélésekor a Gilicze László
által írt sorokat: „A jelenlegi támogatott-
ságunk mellett nagyon meg kell gondol-
nunk, milyen versenyeken indulunk; sú-
lyozni kell a versenyeken látogatásainkat,
vagy több versenyzõnk életébõl kimarad a
legrangosabbnak tartott országos bajnok-
ság.” Lehet látni, milyen eredményeket ér
el egy egyesület, milyen pontosan készíti el
a pályázatokat. A többi majd a ti dolgotok
lesz.
Dr. Sükösd: A Magyar Íjász Szövetség le-
velet intézett hozzánk, kérve, hogy az ön-
kormányzat lehetõleg 70-100.000 Ft kö-
zött támogassa az íjászegyesületet. Nagy
örömmel vették tudomásul, hogy a tavalyi
támogatás ennek ötszöröse volt. De egyet-
értek abban, hogy a számos országos baj-
nokot adó egyesületet szükséges támogat-
ni, különös tekintettel arra, hogy az íjászat
nem tartozik a látványsportok közé, õk a
TAO-s rendszerben nem tudnak részt ven-
ni.
Nedoba: Az 1 %-ot is kérik, sok mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a hely-
zetük javuljon.
Etelvári Zoltán: Megrázott, amit Gilicze
Laci a tárgyi feltételeknél ír, hogy minden-

ki prédája a sporttelep. Mit lehetne csinál-
ni, hogy azt ne hordják szét? A vandálok
bemehetnek, nyitva van éjjel–nappal, a ré-
gi öltözõ maradék anyagát (fémet, téglát)
eltulajdonították.
Dr. Sükösd: Elkészült az ajtó, ami évek óta
probléma volt. Ezen kívül, Nagy Tibor
képviselõtársunk hathatós közremûködé-
se mellett, bent van egy pályázatunk a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetségnél a komplett
épület tetõ- és födémszerkezetének fölújí-
tására, ami eddig egészen pozitív vissz-
hangokkal bír. Ha nyerünk, akkor ezt
2014-ben meg kell valósítani. A pályázat-
ban, a csapadék- és szennyvízelvezetésben
a mûszaki osztály is hathatósan közremû-
ködött. Nagyon szeretném, ha az összes
pálya olyan jól nézne ki, mint a vadonatúj
mûfüves. Elindultunk az ehhez vezetõ
úton.
Nagy: A régi öltözõépület bontásával kap-
csolatban az egyesület kéri az önkormány-
zattal való együttmûködést. El kell dönte-
ni annak sorsát, mert rögzítette az egyesü-
let, hogy jelen állás szerint életveszélyes.
Oda hiába szerelünk fel ajtót, amikor hátul
ki van bontva a fal.

Pályázatból
óvodafelújítás

Egy pályázaton 30 millió támogatást lehet
elnyerni a Sárbogárdi Zengõ Óvoda ener-
getikai korszerûsítésére, felújítására.
Dr. Sükösd: A hazai forrású pályázat vi-
szonylag egyszerûsített rendszerû, és köz-
beszerzési referens szakmai munkája mel-
lett szoktuk elkészíteni. Energetikai tanú-
sítványunk van a Zengõ Óvodáról. Az elõ-
zõ képviselõ-testület is fölismerte, hogy az
épület fölújításra szorul, és amennyit sike-
rült, egy akkori pályázatból (megtoldva a
tornaszobával) el is végeztek, azonban az
épület keleti oldalának energiamegtartó
képessége gyalázatos. A döntéshozatali fo-
lyamat rendkívül felgyorsított. Bízom ben-
ne, hogy ha nyerünk, akkor ez megvalósít-
ható lesz a nyáron. Ha 100 %-ban nyer a
pályázat, az önrészt (7,5 millió Ft-ot) fej-
lesztési hitelbõl javasoljuk hozzátenni. Az
elszámolható költségek 80 %-át támogatja
a pályázat kiírója.
Nagy: Ha egy ilyen rendszer elkészül, a be-
üzemelés elején precízen oda kell figyelni,
hogy valóban legyen megtakarítás. Esetleg
többször olvassák le az órát.
Dr. Sükösd: Folyamatos a leolvasás, a
kontroll a mûszaki osztály részérõl az in-
tézményeinkben.
Etelvári: Az intézményvezetõket ne néz-
zük már abszolút hülyének, tudják õk, mit
kellene csinálni, évtizedek óta vezetnek in-
tézményeket.

Dr. Sükösd: Mindenkinek igaza van, de
nem akarom megnevezni azt az intéz-
ményt, ahol egy energetikai tanúsítvány
felvételekor az energetikai tanúsító mond-
ta, hogy szerinte itt legalább egy hónapja
csõtörés van.
Nedoba: Az intézményekben, gondolom,
van mûszaki karbantartó, szerintem azok-
nak a feladata ez.
Dr. Sükösd: Most már túlnyomórészt a
karbantartók hozzánk tartoznak, tehát az
összes felelõsség az intézményvezetõvel
közösen a mienk.
Nagy: Továbbra is azt mondom, hogy le-
gyen résen az intézményvezetõ.

Kiépülhet a térfigyelõ
kamerarendszer

Dr. Sükösd: Az iparûzési adó bevételébõl
bruttó 10 millió Ft-os összeggel elindulha-
tunk a térfigyelõ kamerarendszer telepíté-
se irányában. Több biztonságtechnikai
szakértõvel egyeztettem, hogy ennek mi-
lyen mûszaki tartalommal érdemes neki-
állni. 20 darab térfigyelõ kamera a mini-
mum, amivel el lehet ezt a dolgot indítani.
Fontos egy IP-szerver beállítása, amelyik a
kamerafelvételeket rögzíti. Nem tervezett
kiadás, hogy egy munkavállalót tudjunk
fölvenni, aki e mögött ül. Én magam is
nagy harcosa lettem volna annak, hogy ezt
azonnal kössük össze egy – egyébként
rendkívül drága – rendszámfelismerõ
szoftverrel. A rendszámfelismerõ rend-
szer a Belügyminisztériummal egyeztetett
adattartalommal ki tudja szûrni a lopott,
vagy egyéb gonddal küzdõ gépjármûveket.
Viszont fölösleges olyan rendszerre ráte-
lepíteni, ami mögött nem ül 24 órás ügye-
let. Mert ha 3 napja elment egy lopott autó
Sárbogárd fõutcáján, közepes tempóban
Madridig elér ennyi idõ alatt. A következõ
fejlesztési ütem lehet, ha a polgárõrök
gépjármûvébe szerzünk be rendszámfelis-
merõt. Több nagyobb önkormányzat eh-
hez a megoldáshoz fordult, és hatéko-
nyabb. Bruttó 10 millió Ft-ból az elsõ lépés
külön közbeszerzési költség és idõ nélkül
lebonyolítható. Legalább 3 vállalkozás
üzemel a város területén és a térségben,
melyek már telepítettek és üzemeltetnek
ilyet. Meg kell vásárolni a szoftvert és tele-
píteni kell kameránként, az E.ON-nak osz-
lopdíjat kell fizetni, a kameráknak elektro-
mos áramot kell biztosítani. A fõ közleke-
dési utakhoz érdemes telepíteni kamerá-
kat: a 63-asra, a dunaújvárosi, örsi, kislóki
útra, Töbörzsök felé a vasúti átjáróra,
Szent István útra, a városközpontban a vá-
rosházához, illetve az egyik gyalogátkelõ-
höz. 2 megapixeles felbontásúnál rosz-
szabb kamerát nem érdemes venni. Ko-
moly jogszabályi háttere van annak, hogy
ki tekintheti meg a memóriát. A felvett
anyagot leginkább a rendõrség kezelheti.
Nedoba örömét fejezte ki, hogy javaslatára
napirendre került a téma: Ez a beruházás
mérföldkõ lesz Sárbogárd életében, a la-
kosság biztonsága érdekében.
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Piszkáltak, hogy nem piszkálom
Etelvári: Amikor piszkáltak, hogy miért
nem piszkálom a jegyzõ asszonyt meg a
polgármestert, én azt mondtam, hogy min-
den ésszerû dolgot, amit meg lehet csinálni
és van rá pénz, megpróbálnak megcsinálni.
Itt az élõ példa: évek óta húzódott ez a do-
log, de most addig-addig gondolkodtak,
hogy valahonnan megtalálták rá a fedeze-
tet.
Dr. Sükösd: A történeti igazsághoz hozzá-
tartozik, hogy megkeresett bennünket egy
cég, aki azt mondta, hogy lobbitevékeny-
ség folytán el tudja érni, hogy pályázati ki-
írás szülessen. Belföldi forrásból azonban
nem lehet ilyenfajta változást elérni, ezért
ezt mindenképpen saját erõs beruházás-
ként kell megoldanunk. Az IP-szerver ma-
gyar fejlesztés, viszonylag alacsony szerviz-
költségû, könnyen bõvíthetõ rendszer. Bí-
zom benne, hogy ha a jó gazdasági folya-
matok folytatódnak, akkor ezt lehet foly-
tatni a következõ testületnek.
Mivel Nagy az adósságkonszolidációval is
magyarázta, hogy a kamerarendszer kiépí-
tése végre elindulhat, Nedoba akképp ref-
lektált, hogy a korábbi testületek részben
azért nem léptek ebben a kérdésben, mert
nem volt pénz, amikor meg lett volna pénz,
nem volt meg a kellõ támogatottság.
A testület egyöntetûen megszavazta a ka-
merarendszer kiépítésének megkezdését a
polgármester által ismertetett lehetõség
szerint.

Fésztufész
Nedoba: Én soha nem kértem kegyelmet,
és nem is adok. Mindig bele szoktam állni a
„face to face” (szemtõl szembe) politikai
beszédbe. De azt is tudják rólam, hogy
azért korrekt vagyok. Szeretném megkö-
szönni nektek a lakosság nevében is, hogy
megszavaztátok ezt az elõterjesztést, hogy
még az ellenzéki sorból is van olyan javas-
lat, amit támogattok. Ezt a gesztust termé-
szetesen én is vissza szeretném majd adni.
Dr. Sükösd: Azt gondolom, hogy itt nem
kormánypárti és ellenzéki, hanem sárbo-
gárdi képviselõk vannak, és ez így jó.
Ferencz Kornél távozott.
Juhász: Mindig így köszön el, hogy vissza-
jövök, és elmegy. Láng Vince.
Nedoba: Jelentem, a pogácsát eléggé meg-
dézsmálta.
Dr. Sükösd: Ferencz Kornél képviselõtár-
sunk 2013-ban bejelentett „visszajövök”
mondatai a fél órától a 2,5 hónapig tartot-
tak, így nehéz lenne megmondani, hogy
mikor tér vissza, de várjuk.

Költségvetés 2. forduló
Dr. Sükösd: Megtörtént a szakszervezeti
egyeztetés. A helyi nemzetiségi önkor-
mányzat a február 11-ei ülésén fogadta el a
saját költségvetését.
A polgármester hozzátette: beletervezték
a költségvetésbe az ülés elején tárgyalt
óvoda-felújítás önerejét, illetve a civil szer-
vezetek támogatásának 500.000 Ft-os
megemelésére tett januári javaslatot. Az
orvosi ösztöndíjjal kapcsolatban a testületi

ülést megelõzõ közmeghallgatáson egy
vendégtõl elhangzott, hogy szükséges len-
ne létrehozni a szakma bevonásával egy
szervezetet, ami ennek az elõkészítését el-
végzi. Pontosan ugyanezt tartalmazza a ja-
vaslat is. Számos jogi problémát vet fel a
praxisok magántulajdona, az orvos- és az
azt követõ rezidensképzés hosszú ideje.
Ha a kezdetektõl akarnának valakit finan-
szírozni, akkor az minimum 9 éves finan-
szírozás. A polgármester abban lát na-
gyobb esélyt, ha olyan országos társadalmi
szervezeten keresztül tudnának támogatni
fiatal orvostanoncokat, mint az Arany Já-
nos Tehetséggondozó, vagy a Bursa, ahol
az adminisztráció, a teljes jogi és pénzügyi
háttér nem az önkormányzatot terheli.
Végül ismertette a 2014. évi költségvetés
fõ számadatait: a bevételi elõirányzat
1.521.661.000 Ft, a kiadási elõirányzat
1.613.161.000 Ft, a forráshiány 91.500.000
Ft, amibõl 80.000.000 Ft várható szabad
felhasználású pénzmaradvány, 11,5 millió
Ft-ot pedig fejlesztési hitelbõl szeretnének
hozzátenni.
Etelvári: Várható-e több pénz, vagy pályá-
zat, amikbõl utakat, járdákat csinálhatunk,
vizet vezetünk el?
A képviselõ említette azt is, hogy vannak
emberek, akik úgy látják, nem sok változás
történik a városban.
Dr. Sükösd: 2010 óta a városközpont-re-
habilitáció 232 millió, 104 millió a felszíni
csapadékvíz-elvezetés. Két mûfüves pálya
készült, darabja 30 millió Ft. Intézményi
szinten is megvalósulnak a beruházások. A
kerékpárút-fejlesztéshez 20 millióból sike-
rült megoldani a tervezést, az egyeztetése-
ket a tulajdonosokkal. Nem úgy látom,
hogy ne valósulna meg semmi. Úgy is lehet
fejleszteni – ha egy pénzintézet hajlandó
az önrészt meg a kóbor gondolatokat is
meghitelezni –, hogy az ember teljesen el-
adósodik, és utána várja a csodát. Ez itt
nem volt jellemzõ. Hogy milyen források
lesznek, azt nehéz megmondani. A norma-
tív finanszírozás nem fog változni. Külsõ
források bevonására lesz lehetõség. Ezért
terjesztettük a saját fejlesztési koncepci-
ónkat azonnal a megye elé. Ha az új euró-
pai rendszer fölállása után még az idén lesz
lehetõség uniós forrás irányába menni, ak-
kor megyünk abba az irányba. Viszonylag
gyorsan reagálunk a pályázati kiírásokra.
A BM-es (óvodai) pályázat két hete jelent
meg, ma le kellett adni, kész van. Ki van ír-
va a kerékpárút-pályázat; jelenleg a kiírás-
nak nem felelünk meg, de próbálunk erõ-
teljes lobbitevékenységet folytatni, hogy
belevegyenek bennünket. Nem mentünk
el egyetlen ilyen forrás mellett sem. Taka-
rékos gazdálkodásra szükség lesz. Ha a
konszolidáció a pozitívabb forgatókönyv
szerint fejezõdik be, akkor egy pici forrá-
sunk talán marad is. De sokféle hatás érhe-
ti az önkormányzatot még, amit elõre nem
lehet kiszámolni. Nem nagyon töreked-
tünk eddig sem látványberuházásokra,
amiket viszont befejeztünk, azok ki van-
nak fizetve. Semmilyen tartozást nem ha-
gyunk magunk után.

Szóba került az is, hogy a könyvtárosok fi-
zetés-kiegészítésének még keresik a pénz-
ügyi módját.

Gesztus
Nedoba: Az, hogy egy ellenzéki képviselõ
megszavazza a költségvetést, politikai
analfabétizmus. Természetesen én sárbo-
gárdi képviselõként, a jelenlegi normális
együttmûködésben ezt a gesztust megtet-
tem.

Indulhat a piac

Dr. Sükösd: A hét híre, hogy a piac jogerõs
használatbavételi engedélye az elektroni-
kus rendszeren megjelent. Így a részletes
szabályok kidolgozásra kerülnek, és el tud
indulni a piac. Több támadás ért minket,
hogy minek építettük, ha nem hirdetjük,
nincsen tele árussal. Jogerõs használatba-
vételi engedély híján nagy botorság lett
volna meghirdetni, elkezdeni az üzeme-
lést.
Nedoba: Milyen áruval lehet ide kitelepül-
ni?
Dr. Sükösd: A helyben szokásos módon
ezt közzétesszük. A pályázat elsõdleges
célja, hogy helyi vagy környékbeli terme-
lõknek biztosítsunk lehetõséget arra, hogy
az általuk megtermelt, elõállított dolgokat
ide tudják hozni.
Dr. Varnyu Péter: Amikor a napi cikk fo-
galmát tisztázzuk, akkor a bérleti díj mér-
tékét is közzétesszük.

Túlzás

A polgármester szabadságának utólagos
elfogadásakor Juhász humorosan megje-
gyezte: Nagyon nehéz szívvel fogom az
igen szavazatomat adni, mert azt hiszem,
új helyi rekord lesz, hogy egy olyan képvi-
selõ-testületi ülésen, ahol az éves költség-
vetésrõl is szavaztunk, minden egyes napi-
rendet mindenki elfogad. Ez túlzás. Ezt va-
lahogy meg akartam akadályozni, de már
nem sok esélyem van rá.

Bejelentések

Nagy: Ha a könyvtár beindul, ott is figyel-
jen a közmûvekre az intézményvezetõ.
Nem tudom, hogy a falak tökéletesen ki-
száradtak-e.
Dr. Sükösd: Azért nincs költözés, mert
még nem jogerõs a használatbavételi enge-
dély.
Nagy: Az udvaron ott maradt a tuskó, 20-
25 cm-es szintkülönbségek vannak a szé-
lén. Még talán nem késõ kézi erõvel szé-
pen megcsinálni.
Dr. Sükösd: Beszélünk a szolgáltatóval.
Juhász: Tuskók máshol is maradtak.
Dr. Sükösd: Nem hézagmentes a szomszé-
dok rendszeretete.
Nagy: Már most jelezték néhány úton a ká-
tyúk meglétét. Tavasszal ez valamikor meg
fog történni?
Dr. Sükösd: Igen.

Folytatás a következõ oldalon.
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Nagy: Ha ez segítség, akkor végigszaladok
a körzetemben lévõ utcákon, és tudjuk
pontosítani, hol van probléma.
A képviselõ egyúttal kérte, hogy adjanak
tájékoztatást a lakosságnak, hány közmun-
kás dolgozott a téli idõben, hétvégenként
szükség esetén, illetve hogy hogyan tör-
tént/történik a hó- és jégmentesítés, mert
vannak elégedetlen hangok.

Téli takarítás mikéntje
Dr. Sükösd: Egyrészt a közszolgáltató cég-
nek (Dészolg) szerzõdése van külön ezek-
re a dolgokra. A közszolgáltató cég mun-
katársai nagyon lelkesen végezték a mun-
kát, de kevesen. Ezt jeleztük a cég vezetése
felé. A közmunkások szervezését hétvégén
hatékonyabban kell megoldani. Hétköz-
nap egészen jól megy. Problémás, hogy a
közmunkaprogramok nem az idõjáráshoz
igazodnak. Nehéz megmondani, hány em-
berünk lesz erre. Inkább azt tudom mon-
dani, hogy nem lesz mûködési zavar. A víz-
ügyi igazgatóságnak is van egy közmunkás-
brigádja. Õk, amikor leesik a hó, automati-
kusan a miklósi iskolánál kezdenek, utána
átmennek egy másik oktatási intézmény-
hez. Volt több olyan hõzöngés is, hogy mi-
ért kell lapátolni egy adott ingatlan elõtt,
ami pedig nem új keletû kötelezettség.
Ahol egyedülálló idõs van, és jelzi, ott segí-
tünk. Az érdesítés az összes útkeresztezõ-
désben megtörtént. Az Árpád utcát meg-
szórtuk többször is, csak kevésbé lett haté-
kony.
Erõs Ferenc: A Gárdonyi utcából sok jel-
zés van a nagy gödrök miatt. Ha azzal tud-
nánk valamit tenni, azt nagyon megkö-
szönném. Sárhatvanon az Arany János és a
József Attila utca északi végén van kifele
az az út. Kérés érkezett, hogy jó lenne oda
egy-két közvilágítási lámpa, mert aki fent
lakik az Arany János utcában, oda megy ki
a buszmegállóhoz, nem körbe.
Dr. Sükösd: Ez benne volt már több költ-
ségvetési javaslatban. Tavaly a miklósi te-
metõhöz elhelyezett lámpa szorította ki.
Az idei költségvetésben szerepel az összes
ilyen közvilágítás-fejlesztés.
Etelvári: Tényleg nincs Sárbogárdon a
rendõrségen ügyelet?
Dr. Sükösd: A rendõrségen a jogszabály
szerint központi ügyelet mûködik. Hogy ez

a gyakorlatban mit jelent, arról majd nyi-
latkozik a kapitány úr. A telefonos adatfel-
vétel a katasztrófavédelemhez hasonlóan
központosított.
Etelvári: Hogy áll a sportcsarnok ügye?
Dr. Sükösd: A TAO-s támogató határo-
zathoz tudomásom szerint az emberi erõ-
forrás miniszter aláírása hiányzik, utána
lehet továbbmenni a forrásösszeszedés-
ben. A másik kettõ támogató aláírás meg-
van.
Etelvári: A Vertikáltól nem kapunk csek-
ket, és amikor küldenek csekket 5-6 hó-
napra, sok embernek egyszerre kifizetni az
elmaradt szemétdíjakat probléma.
Dr. Sükösd: Közbeszerzés került kiírásra
Sárbogárd közigazgatási területére is. En-
nek eredményhirdetése most aktuális. A
döntést ismerjük, csak az nem jelent mind-
járt jogerõt. Lehet szorongatni a szolgálta-
tót, hogy ha jogerõre emelkedett a döntés,
akkor tessék számlázni. A legközkeletûbb
példa, hogy ha hazamész, megnyitod a csa-
pot, aztán folyik, azzal létrejön a közszol-
gáltatási szerzõdés akkor is, ha ez nincs le-
írva. Hasonlatos a helyzet a hulladékszállí-
tásnál is.
Etelvári ajánlotta a polgármester figyel-
mébe azt a korábbi rendszert, amikor Ju-
hász polgármesterségének idejében 1,5
millió Ft-ot költhetett a körzetére minden
képviselõ a polgármester ellenjegyzésével,
amibõl játszóterek, ravatalozók épültek.
Dr. Sükösd megjegyezte: Máig is van belõ-
le jogvita.

Nem vagyok pszichológus

Etelvári kemény bírálattal illette a megyei
lapot és annak újságíróját a rendõrverõk-
rõl lehozott cikk okán. A képviselõ érdek-
lõdésére dr. Sükösd részletesen is kifejtet-
te, milyen nyilatkozatot adott illetve nem
adott a megyei lapnak, és abból mi jelent
meg: Megítéli ezeket az embereket az Úr-
isten meg a bíróság, nekem nem dolgom (–
utalt a rendõrverõ fiatalemberekre). Az se
dolgom, hogy én kiállítsak valamiféle jel-
lemzést, nem vagyok pszichológus. A téli
közmunkaprogramban résztvevõ két ál-
lampolgárról van szó, akik kapcsolódnak
hozzánk annyiban, hogy szerzõdést kötöt-
tek. Fizikailag nem találkoztam velük.
Megjelent aztán az internetes portálon a
helyreigazítás, hogy valóban nem adtunk
véleményt, mert nem dolgunk. A követke-
zõ héten egyfajta mélyinterjú sorozatot in-
dított a Fejér Megyei Hírlap. Tõlem egy
csomó statisztikai jellegû dolgot kérdez-
tek; abból nem jelent meg semmi. Az hasz-
nosnak tûnt az újságírónak, hogy ismertem
a két, azóta már elsõ fokon elítélt ember-
nek az apját – alattam járt hárommal az is-
kolában. Mondtam, hogy én nem emlék-
szem rá, hogy különösebb gond lett volna
vele, de világosan elmondtam, hogy a két
gyereket nem ismerem.

Tábla és tabló

Nedoba: A januári testületi ülésen kértem,
hogy a Túry Miklós utcán lévõ munkaügyi
központnál tábla legyen kint, hogy hol le-

het parkolni. Azóta írásban sem kaptam
választ.
Dr. Sükösd: Válaszoltam a múltkor. Ma
reggel elmentem arra kocsival, hogy tet-
tünk-e ki táblát, mert úgy éreztem, ez a
kérdés ma még szóba kerül. Valóban nincs
kint tábla.
Nedoba: Semmi baj, akkor majd lesz.
Dr. Sükösd: Keresünk rá megoldást.
Nedoba: A polgármester testesíti meg Sár-
bogárdot, annak polgárait, ezért minden-
féle politikai hovatartozástól függetlenül
azt javasolom, hogy a polgármesterek
megérdemelnek egy tablót a díszterem-
ben, hogy ki meddig regnált, fényképpel.
Juhász: Ha lesz ilyen, alám csak tájképet
rakjatok, valami szépet.

Rejtvény
Nedoba: Mondok egy kódot, aztán aki
megfejti, megfejti, aki nem fejti meg, nem
fejti meg: 93 – 115.
Nagy: Egy rockalbum a Yes együttestõl.
Nedoba: Egész mást jelent.
Juhász: Az egyik Varga Gábor listás helye,
a másik meg a listás képviselõk összes szá-
ma. Kész, meg van fejtve. 115. helyre szo-
rult a szegény képviselõtársunk a Fidesz-
listán.
Nedoba: Igen.
Novák Kovács Zsolt: Annyira biztos a be-
futóhelye.
Nedoba: És 93 lehet maximum.
Juhász: Ja, hogy azért! Akkor a Viktor mi-
ért nem a 170. helyen van? Az még bizto-
sabb. Károly néhány napja közölte velem,
hogy a kolbásztöltõverseny a Hotel Ko-
vácsban szokott zajlani. Sosem vettem
benne részt, a kolbászt egyébként szere-
tem. A hotel tulajdonosa, Kovács Béla azt
a kijelentést tette, hogy két embert nem
akar meglátni az õ tulajdonában: Nedoba
Károlyt meg Juhász Jánost. Ti is járhattok
így.
Nedoba: Mert a trafik végett föl mertem
szólalni meg te is.
Nagy: Fokozhatom? Meglepõdne, ha én
bemennék oda, elárulom. Rólam nem volt
szó, de még lehet.
Juhász: Túlélem.
Nedoba: Én is.
Macsim: Majd a polgármester úr kihoz ne-
ked egy darab kolbászt.
Dr. Sükösd még egyszer fölhívta a figyel-
met: Aki fizikailag teheti, az a lakókörnye-
zete körüli rendtartásról gondoskodjon. A
magáningatlanok elõtt ez a tulajdonosok
felelõssége. Szeretném megköszönni kép-
viselõtársaimnak, hogy egy-egy még bele-
férhetõ vitán, feldobott félmondaton túl
ide nem szûrõdött be a megkezdõdött or-
szágos kampány hangulata, tartalma. Azt
gondolom, ez egy képviselõ-testületi ülé-
sére nem is való, mert nem fog bennünket
elõrébb vinni, legyen az akármilyen oldali.
Már pedig oldalak azok vannak. Annyi le-
hetséges jelöltet láttam az önkormányzat
folyosóján, hogy nem is tudtam, hogy van
ennyi szervezet Magyarországon.

Hargitai–Kiss Virág

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2014. február 14-ei ülésén elfogadta:
– a 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendeletet
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetésérõl;
– az 5/2014. (II. 18.) önkormányzati rendeletet a
piacok és vásárok tartásának rendjérõl szóló
21/2009. (VI. 15.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási
idõben a polgármesteri hivatal szervezési cso-
portjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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Gyurcsány Ferenc Sárbogárdon
A mi választókerületünkben az Együtt–
PM és a Demokratikus Koalíció baloldali
összefogás egymás közötti területosztása
révén a Demokratikus Koalíció indít or-
szággyûlési képviselõjelöltet Ecsõdi Lász-
ló személyében. A jelöltet a DK elnöke,
Gyurcsány Ferenc mutatta be a média
képviselõinek a koalíció sárbogárdi, vá-
rosközponti irodájának felavatását köve-
tõen, majd késõbb az érdeklõdõ válasz-
tópolgároknak a mûvelõdési központ szín-
háztermében.

Gyurcsány Ferenc: – Ecsõdi László nem
egyszerûen a DK jelöltje, hanem az Össze-
fogás, a demokratikus ellenzéki pártok kö-
zös jelöltje ebben a nagyon nehéz, de ma-
gasztos küzdelemben, ami az országra meg
ránk vár. Amikor az ember új pártot csinál,
akkor majdnem annyira izgul, mint amikor
egy új jövevény jön a házhoz, hogy hogyan
fog felcseperedni, mennyire lesz erõs,
egészséges. Jó két évvel a megalakulás
után nagyon sokan elégedettek vagyunk a
fiatal jövevény eddigi teljesítményével. Sa-
ját erõnkbõl, külsõ támogatás nélkül, tag-
jaink, vezetõink iszonyatos erõfeszítése ré-
vén jutottunk el idáig. Olyan támogatók
segítségére volt szükség, Sárbogárdon is,
akik fontosnak tartják, hogy egy demokra-
tikus, normális vetélkedésben dõljön el,
hogy a választók kinek akarnak felhatal-
mazást adni. Én személy szerint is büszke
vagyok erre a történetre meg azokra a kol-
legákra, akikkel eddig dolgozhattam. Úgy
látom, Magyarországon most van a legna-
gyobb szükség arra, hogy egy normális
hang, egy különbözõ populista vagy ép-
penséggel dogmatikus szélsõségektõl tá-
volságot tartó, centrista erõ jöjjön létre.
Nincsenek könnyû helyzetben a választók.
Ma, 24 évvel a rendszerváltozás után, sok
tapasztalattal rendelkezve nem egyszerû
eldönteni, kire bízzák az ország sorsát. Ha
úgy tetszik, mindenki kimutatta már a foga
fehérjét. Olvastam idefelé jövet sok plaká-
ton, hogy mi már bizonyítottuk, hogy nem
szabad még egyszer ránk bízni az ország
sorsát. Én éppen ellenkezõleg látom. Az
elmúlt négy év fényében mindaz, amit tet-
tünk, amit képviseltünk, még inkább vál-
lalható, az kibírta az idõk próbáját. Távol
tartottuk magunkat az olyan szintû rend-
szerhazugságoktól, mint a rezsicsökken-
tés. Ha csak a kormány felügyelete alatt ál-
ló Központi Statisztikai Hivatal adatait né-
zi valaki, akkor azt látja, hogy a lakossági
közszolgáltatások egésze – a szemétszállí-
tástól a propán-bután gázon keresztül a
gázig, áramig – 2010-hez képest nemhogy
nem csökkent, hanem közel 10 %-kal nö-
vekedett. Az elsõ 2 évben közel 20 %-kal
nõtt, majd tavaly, az év közepén az egész
évre számítható csökkentések eredménye-
ként ezt a 20 %-ot sikerült mérsékelni, de
ma is 10 %-kal többet fizetünk. Drámai,
hogy a vízszolgáltatás átlagosan az ország-
ban közel egynegyedével nõtt, a szemét-
szállítás 40 %-kal nõtt, a legalacsonyabb

jövedelmûek számára megszûnt a szociális
tarifa. Az igénybevett gáz ára a 2010-eshez
képest 40 %-kal növekedett. Úgyhogy
nincs okunk magunkra venni Orbán mi-
niszterelnök úr vádját. Mert ha valaki ha-
zugsággal tartja fenn folyamatosan a kor-
mányát, azt Orbán Viktornak hívják. Van
a magyar nyelvben egy kitûnõ megnevezés
arra, aki megtéveszti a többieket tudato-
san annak érdekében, hogy elõnyhöz jus-
son. Ezt úgy hívják a Magyar Értelmezõ
Kéziszótár szerint, hogy szélhámos. Van
itt egy szélhámos kormány meg egy szélhá-
mos kormányfõ. Vele szemben állnak az
igazmondó demokraták. Ezt a küzdelmet
fogjuk megvívni.

Ecsõdi László: – Ez az iroda egy csomó-
pont lesz, ahol tudunk találkozni a kam-
pány során a választópolgárokkal, szimpa-
tizánsokkal, aktivistákkal. Ha úgy tetszik,
ez lesz a mi kis piacterünk, ahol a demok-
ráciát próbáljuk gyakorolni és kiszélesíte-
ni. Az egész választás arról szól, hogy az el-
múlt 25 évnek, a rendszerváltozásnak a
sárbogárdi térség az igazi vesztese Fejér
megyében. Ráadásul ezt az új választóte-
rület kijelölésével még fokozta a kormány
azzal, hogy Elõszállás, Nagykarácsony il-
letve Daruszentmiklós is ide került. Azért
indultam el ezen a választáson, hogy végre
az itt élõ, a vidéki ember érezhesse azt,
hogy valaki a parlamentben mellette szól,
mellette áll. Nekem az elmúlt 16 évben,
míg képviselõ voltam, volt egy becenevem:
a vidéki képviselõ, mert nem tudtam el-
menni szó nélkül amellett, bármilyen kor-
mány volt, ha a vidéki ember hátrányt
szenvedett. Ezt büszkén vállaltam, válla-
lom is. Alapvetõen azért is, mert én egy kis
tanyán születtem, ott nõttem fel, a szüleim
agrárgazdálkodók voltak, akik kuláklistá-
ra kerültek, a földet elvették tõlük. Ezért
értem igazán, mit jelent annak a gazdálko-
dónak, aki elcsukló hanggal mondja azt,
hogy elvitték a földet, most mit csináljak az
állataimmal. Mert én ezt már átéltem gye-
rekkoromban. Tudom, hogy annak az em-
bernek az életébõl visznek el egy darabot.
Úgy gondolom, ezen változtatni kell, ezt

nem szabad hagyni. Ahhoz, hogy középis-
kolába járhassak, reggel és este 6-6 km-t
kellett gyalogolnom a vasútállomásig. De
tanulhattam. Ma nagyon sok fiatal hiába
akar tanulni az egyetemen, olyan körülmé-
nyek teremtõdtek, illetve olyan tandíjba
kerülnek õk, hogy egyszerûen a család nem
tudja biztosítani ezt. Ízig-vérig vidéki
emberként szeretném az enyéimet, a
mieinket, a vidéket képviselni a következõ
idõszakban. Ha a vidékiek ezt megértik,
mellém állnak és kötünk egy szövetséget,
Sárbogárd és térsége elindulhat felfelé,
Európa felé.

Fórum a mûvházban
A sajtótájékoztatót követõen a mûvelõdé-
si házban folytatódott a DK kampányren-
dezvénye. A színházterem jó háromnegye-
dig telt meg, többen jöttek más települé-
sekrõl is. A hangulat megalapozásáról egy
fiatal énekes és a DK egy dunaújvárosi tag-
ja gondoskodott a kormánypárt tagjairól
való vélekedéseit megosztva a hallgatóság-
gal. A terem egyik sarkában könyveket,
bögréket és más szuveníreket lehetett vá-
sárolni.
Gyurcsány Ferenc érkezését taps fogadta.
Az elnök helyet foglalt az elsõ sorban, Ju-
hász János, Nedoba Károly, Varga László
és dr. Szabadkai Tamás társaságában,
majd Ecsõdi László bemutatkozását köve-
tõen több mint egy órában beszélt a közön-
ségnek a választások kapcsán fölmerülõ
gondolatairól, a kormánypárt tevékenysé-
gérõl alkotott sarkos véleményérõl. Gyur-
csány Ferenc legfõképpen Orbán Viktort
állította célkeresztbe, megcsillogtatva szí-
nészi képességeit. Kritikával illette többek
között egyes jobboldali politikusok vagyo-
nosodását, az oktatás, egészségügy, mezõ-
gazdaság helyzetét, az adórendszert, a
paksi atomerõmû bõvítésének ügyét, a re-
zsicsökkentést. Kihangsúlyozta: ilyen rosz-
szul még nem éltünk, a jobboldal felelõtlen
politikát folytat, ami a tehetõs emberek
érdekeit szolgálja csak.

Hargitai–Kiss Virág
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A víz útja a csapig 1.
Három egymást követõ lapszámunkban és a Bogárdi TV-ben az ivóvíz útját járjuk be,
mely mindennapjaink alapeleme, mégsem tudunk róla sokat. A témában a Fejérvíz
szakemberei kalauzolnak minket. E rövid sorozat célja ráirányítani a figyelmet víz-
kincsünk adottságaira, az ivóvíz ásványvizekkel szembeni elõnyeire, a vízlágyítás, víz-
tisztítás kérdéseire.
Tehát most a csapból is, a lapból is víz fog folyni.
Az elsõ részben SZABÓ ATTILA, a Fejérvíz Sárbogárdi Üzemmérnökségének vezetõje
és ZSEBÕK LAJOS kommunikációs és minõségfejlesztési fõmérnök sorait olvashatják.

Örülünk, ha a víz, az ivóvíz, az ivóvíz minõ-
sége szóba kerül, mert ez érdekesebb té-
ma, mint elsõre gondolnánk. Olyan kérdé-
sekre kaphatunk választ, hogy igaz-e: Ma-
gyarország egy „vízi nagyhatalom”, vagy a
csapvizet tényleg nem lehet meginni, csak
az ásványvíz, még inkább a házilag tisztí-
tott víz az iható, vagy éppen fordítva: a
csapvíz a legegészségesebb! Ha utóbbi az
igaz, miért hallunk mégis víztisztító prog-
ramokról, vizet osztó katonákról? Egyál-
talán milyen a jó ivóvíz?
Mindenkinek az a jó, az az ízletes víz, amit
megszokott, amibe belenõtt. Ez egy telje-
sen normálisnak tûnõ emberi megközelí-
tés. A hatóságok a szolgáltatók és a tuda-
tos fogyasztók szemével nézve viszont a víz
akkor jó minõségû, ha a vízben lévõ kom-
ponensek mennyisége nem haladja meg a
jogszabályban rögzített határértékeket.

Az ivóvíz mennyisége

Az van a fejekben, hogy Magyarország
medenceország, ezért az édesvíz tekinteté-
ben nagyhatalom (vagy az lesz). Ez azon-
ban nem felel meg a valóságnak! Ha a
megújuló vízkészletet tekintjük, akkor Eu-
rópában a 10. helyen állunk. (A megújuló
készlet a befolyó felszíni vizekbõl és a le-
hullott csapadékból áll.) Ha viszont azt
nézzük, hogy mekkora az a vízkészlet, ami
határainkon belül újul meg, akkor Euró-
pában a legutolsó hely a miénk, és az ösz-
szes ország közül csak Mauritániában,
Bahreinben, Egyiptomban, Türkmenisz-
tánban és Kuvaitban rosszabb a helyzet. Ez
hatalmas kiszolgáltatottságot jelent! Szó-
val Magyarországra sok víz folyik be, de
még több az, ami kifolyik!
A befolyó vizek minõségét „készen kap-
juk”, és bár az EU víz-keretirányelve elõír-
ja a vizek jó állapotba helyezését, ettõl a ki-
szolgáltatottság marad, legfeljebb a kocká-
zat szintje csökken. Emlékezhetünk a ciá-
nos Tiszára és a habzó Rábára, és bizony
közvetlenül felszíni vizet vagy parti szûré-
sû vizet iszik az ország kb. negyed része
(Budapest is).
Mi Sárbogárdon és környékén felszín alat-
ti rétegvizet kapunk, melynek utánpótlása
föntrõl jön. Sajnos nem nagyon büszkél-
kedhetünk az utóbbi években ezzel a pót-
lódással. A tudósok szerint a klímaváltozás
okozta csapadékhiány hatása nálunk nem,
de a Tiszától keletre gondokat okozhat.
Körülbelül ekkora hatalom vagyunk víz te-
kintetében a mennyiségi oldalról.

Az ivóvíz
minõsége

Sárbogárdon és a környezõ településeken
az ivóvizet mélyfúrású kutak biztosítják.
Ez azt jelenti, hogy az ember okozta kör-
nyezetkárosítástól védettebben, a mélyebb
rétegekbõl „jön föl” a víz. Tehát itt nincs
olyan kockázat, mint a felszíni vizeknél, de
van más, mégpedig a geológiai eredetû
vas-, illetve mangántartalom. Szerencsére
ez az emberi egészségre nem ártalmas, sõt
Fehérváron a Csitáry-kút vize sokak szá-
mára attól jó, hogy sok benne a vas.

Néhány helyen viszont ammónia is elõfor-
dulhat a felsõpannon rétegvizekben. Az
ammónia önmagában még nem ártalmas,
de ha nitrit képzõdik belõle, akkor a vizet
tisztítani kell. A nitrit kialakulása klórszár-
mazékokkal, klórdioxiddal, vagy peroxid-
tartalmú fertõtlenítõ szerekkel elõzhetõ
meg, vagy törésponti klórozással magát az
ammóniát távolítjuk el. Ilyen víztisztítót
kell építeni Pusztaegresen, Sárhatvanban,
Igaron és még négy másik Fejér megyei
kistelepülésen.
A rétegvizeknél az arzén okozhatja a leg-
nagyobb gondot, szerencsére megyénkben
e kérdés csak Lovasberényt, Pátkát és
Hantost érinti, fõleg az Alföldön fordul
elõ.

A Fejérvíz üzemeltetési területén tíz olyan
település van, ahol a vízminõség nem felel
meg az EU-elvárások alapján íródott jog-
szabály (201/2001. kormányrendelet) szi-
gorú határértékeinek. Annyira azonban
nem kritikus a helyzet nálunk, hogy vizet
kelljen osztani, melyet – ki tudja, mi okból
– a katonák végeznek. Egyetlen kivétel
Lovasberény, ahol az arzénszint magasabb
mivolta miatt tartályból vihetnek vizet az
ott lakók.
Tíz Fejér megyei településen a vízminõ-
ség-javító program részeként tisztítómû-
vet kell építeni. Magyarországon a vízi-
közmûvek építése a települési önkor-
mányzatok feladata. Õk azok, akik támo-
gatásért indulhatnak a pályázaton, szép
nevén a KEOP-on (Környezet és Energia
Operatív Program). A Fejérvíz ezt a folya-
matot szakmai oldalról támogatja úgy,
hogy elvégzi a terveztetést és az engedé-
lyek beszerzését. Jelenleg a pályázatok el-
sõ fordulója zárult le, a beruházások vízjo-
gi létesítési engedéllyel rendelkeznek, és
várják, hogy megnyíljon a pályázat máso-
dik fordulója.
A kémiai összetevõk mellett azonban a víz
keménysége is lényeges kérdés. Vannak
olyan települések az üzemeltetési terüle-
tünkön, ahol nagyon lágy a víz, ilyen példá-
ul Igar, Igar–Vámpuszta és Lajoskomá-
rom. (A Fejérvíz honlapján megtalálható
az általa üzemeltetett településeken a víz
keménysége.) A vízkõképzõdés megaka-
dályozására a Fejérvíz külön vízkezelési el-
járást végez, mely megakadályozza, hogy a
bojlerekben, kazánokban a vízkõ melegí-
tés hatására kiváljon. A környékünkön
ilyen település Cece, Vajta, Sárkeresztúr,
Nagylók, Aba és Perkáta.
Az ivóvíz a fenti kémiai megfelelõségen kí-
vül bakteriológiai szempontból is meg kell,
hogy feleljen. Ezért a Fejérvíz rendszere-
sen, a közegészségügyi elõírásoknak meg-
felelõen méréseket végez.
Sárbogárd esetében elkészített vízbizton-
sági terv írja elõ, hogy hol és milyen vizsgá-
latokat kell végrehajtani (helyszíni tesz-
tekkel és érzékszervi vizsgálatokkal na-
ponta, laboratóriumi mérésekkel hetente,
havonta). Ez a terv azt szavatolja, hogy a
víz közegészségügyi szempontból is meg-
felelõ legyen.
Ennek érdekében az ivóvízhálózaton és a
víztárolókban (medencék, hidroglóbusz-
ok) folyamatos karbantartási munka fo-
lyik. A víztárolókat a víz minõségétõl füg-
gõen évente, illetve évente két alkalommal
takarítja a Fejérvíz. A hálózat tisztítása öb-
lítéssel és szivacsozással történik. Ezekrõl
a tevékenységekrõl rendszeresen újságok-
ban, a vízmû honlapján (www.fejerviz.hu)
és falragaszokon lehet tájékozódni.
Folytatjuk.
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Farsangi borbálon mulattunk
Múlt héten a sárbogárdi borbarátok disz-
nóvágásáról olvashattak lapunkban. Emlí-
tettem abban az írásban, hogy a levágott
disznó java következõ szombaton, a vacso-
rával egybekötött borbálon kerül a bog-
rácsba. S így is történt. Gili János, a baráti
kör mesterszakácsa készített a nemes
anyagból kiváló pörköltet, amit a kör elnö-
kének megnyitója után jóízûen elfogyasz-
tott a népes vendégsereg.
A baráti kör tagjai a mulatságra elhozták
párjukat, s többen családtagjaikat is. A
rendezvényen tiszteletét tette dr. Ulcz
Gyula borlovag, borbíró, a soponyai hegy-
község elnöke. Több gazda eljött a sopo-
nyai és kálozi hegyközségekbõl, s hozták
magukkal párjukat is. Õket külön köszön-
tötte Szilveszter János, a vendéglátó Sár-
bogárd–Sárszentmiklósi Borbarát Kör el-
nöke. Sajnos lepsényi barátainkat, akik ed-
dig szinte minden rendezvényünkön állan-
dó vendégekként nagy számban itt voltak,
most hiába vártuk.
A kitûnõ vacsorához a gazdák borai szol-
gáltak hangulatjavító italként. S valóban
jóféle borok kerültek az asztalra, aminek

következményeként a hangulatra sem le-
hetett panasz, mert bor, nóta és tánc mel-
lett telt az este. A tánchoz a talpalávaló ze-
nét hagyományosan Rozgonyi Tibi szol-
gáltatta. Több éve minden alkalommal õ
húzza el a nótánkat.
Az est meglepetéseként a Mészöly Géza
Általános Iskola 4. osztályosai népszerû
operettrészletek zenéjére táncos mûsort
mutattak be. A táncot az egyik szülõ, Ba-
ráth Edit tanította be. A gyerekeknek
annyira tetszett a rendezvény, hogy egy kis
idõre õk is bekapcsolódtak a mulatságba.
A kísérõ szülõk, nagyszülõk mosolyogva fi-

gyelték, ahogy a gyerekek önfeledten rop-
ták a felnõttekkel a táncot.
Az éjfélkor sorra kerülõ tombolán sok ér-
tékes nyeremény talált gazdára. A nyere-
mények stílusosan jórész a szõlõmûvelés-
hez, borkészítéshez, boriváshoz hasznos
tárgyak körébõl kerültek ki. Így hát voltak,
akik egy üveg folyékony borként, demi-
zsont, szeszfokolót nyertek, de gazdára ta-
láltak házi palackozású borok és egyéb
italféleségek is. Fõnyereményként egy
nagy ajándékkosarat sorsoltak ki.
A tombola után hajnalig táncolt a vendég-
sereg.
Köszönet azoknak, akik a bál után még ott-
maradtak a rendezvénynek helyet biztosí-
tó miklósi klubkönyvtár nagytermében
mosogatni, rendet tenni!
A borbarátok legközelebbi rendezvénye a
március 22-ei borverseny, amelynek hely-
színe a sárszentmiklósi focipálya klubja
lesz. Erre minden érdeklõdõ jelentkezését
várják. Az ezzel kapcsolatos hirdetményt
lapunk késõbbi számaiban olvashatják.

Hargitai Lajos

„Farsang napja ma vagyon…”
A cecei óvodások vízkereszt napjától kezdõdõen nagyon készültek a far-
sangi bálra. A hét folyamán ismerkedtünk a farsangi népszokásokkal és
felidéztük a tavalyi év farsangi élményeit.

Már napok óta beszédtéma volt a gyerekek körében, ki milyen jelmezt
fog felvenni. Volt, aki mindenkinek eldicsekedett, hogy miben fog ér-
kezni farsang reggelén, de volt olyan kisgyermek is, aki szigorúan titok-
ban tartotta. Azonban február 13-án minden titokra fény derült! A far-
sangi bál reggelén mosolygós, jelmezbe öltözött óvodások érkeztek a
csoportokba. Örömmel láttuk, hogy szinte minden kisgyermeknek volt
„maskarája”. Rögtön táncolni kezdtünk, hiszen a farsangi bál lényege a
jelmez és a tánc, a mulatság. Szerencsére egyikben sem volt hiány.
Ezen a délelõttön az óvodásoknak egy bohócmûsorral kedveskedtünk.
Zizi bohóclány és Zozó bohócfiú látogatott meg bennünket. A gyerekek
érdeklõdve figyelték a bûvésztrükköket, és nagyokat kacagtak, amikor a
két bohóc ügyetlenkedett. Fergeteges tapssal búcsúztunk el tõlük.
A mûsor után a csoportokban tovább folytatódott a mulatság. Az ebéd-
re kapott finom fánkot jóízûen fogyasztották el. A hercegnõk, superma-
nek és az egyéb mesefilmek világát idézõ jelmezekbe bújt gyermekek
ebéd után fáradtan hajtották álomra kis fejüket.

Cecei óvoda

Farsang
a nyugdíjasklubban

Hétfõn fánkkal, étellel, itallal, mûsorral köszöntötték a sár-
bogárdi nyugdíjasok a farsangot.
Sári Andorné Ági köszöntõjében szólt néhány szót a far-
sangi szokásokról, majd a klub jelmezbe öltözött tagjai szó-
rakoztatták mûsorral a társaságot. Míg Faragó Lajos zené-
jével táncra invitálta a farsangolókat, ki-ki az alkalomra ké-
szített finomságokat kínálta társainak.
Elkészült a klub történetének két kötete Sáriné szorgalmas
gyûjtõmunkájának köszönhetõen. A két kötet 1990-tõl
napjainkig fényképekben, a Bogárd és Vidékében a klub
eseményeirõl megjelent írások másolataiban örökítette
meg a közösség elmúlt 25 évét. Az 1990 elõtti évek esemé-
nyeit egy következõ kötetben szeretné még Ági összeszed-
ni, ami nagy munka lesz. A klub tagjai élvezettel lapozgat-
ták az izgalmas, már elkészült két kötetet.

Hargitai Lajos
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Mészöly-hírek
MASKARÁSOK

Itt a farsang, állt a bál… ahogy minden év-
ben ilyenkor a Szent István Általános Isko-
lában. A délutáni mókát izgatott készülõ-
dés elõzte meg: készültek a jobbnál jobb
jelmezek, táncpróbák zajától volt hangos
délutánonként néhány tanterem. Február
14-én délután pedig elérkezett a várva várt
pillanat: alsósok és felsõsök együtt búcsúz-
tathatták a telet, s tölthettek el együtt egy
vidám délutánt. Az estet egy százéves jö-
vendõmondó vezette, ki üveggömbje nél-
kül is ügyesen konferálta fel a rengeteg nézõnek a jelmezeseket.
Rengeteg jobbnál jobb ötlet, kéményre ülõ gólya, kis Cupidó, ve-
szélyes boszorkány vágott neki a maskarás felvonulásnak. Két
osztály zenés produkcióval is készült: az ötödikesek vadnyugati
táncot mutattak be, a nyolcadikosok pedig Fenyõ Miklós Csavard
fel a szõnyeget! címû dalával búcsúztak a szent istvános farsan-
goktól. Ezután kezdetét vehette a játék: a hagyományos székfog-
laló és fánkevõverseny mellett volt citromgurítás, almaevés, sõt
tésztafûzés is. Természetesen a móka kedvéért kissé megbolon-
dítva! Az est végül tombolával és diszkóval zárult, s remélem, a tél
jó messzire szaladt. Mi nagyon igyekeztünk!

ZENÉS SZIGET
Melyik 10 kedves dalodat vinnéd magaddal egy lakatlan szigetre,
ha ez lenne a feladat? Nehéz kérdés, fõleg a zenét szeretõ és értõ
ember számára. A Filharmónia bérlet 2. elõadásán, a József Atti-
la Mûvelõdési Központban hangzott el a kérdés, amelyre a zongo-
ra ott helyben választ is talált. A projektoros elõadással kísért
hangverseny egyedülálló volt, hiszen a gyerekeket is aktívan be-
vonta az elõadásba, így nemcsak nézõi, hanem résztvevõi is lehet-
tünk a színpadon történteknek. S melyik az a 10 dal, melyet a ven-
dégmûvész zongorista választott? Bach neve mellett ott volt Mo-
zart, Beethoven és Grieg, Mendelssohnt Liszt Ferenc és Csaj-
kovszkij követte, majd a koncertet Muszorgszkij, Kodály és Bar-
tók egy-egy mûve zárta. A dallamok ismerõsek voltak, s emellett
rengeteg érdekességet is megtudhattunk a fent felsorolt mûvé-
szekrõl, mely még inkább közelebb hozta hozzánk a mûvészetnek
ezt az ágát.
Így visszagondolva én magam sem tudnék csak 10 dalt kiválaszta-
ni. De mi lenne, ha vinnék magammal egy zongorát és egy zongo-
ristát?

Alpekné Barna Nóra, Szent István Tagiskola

MÉSZÖLY-FARSANG ALSÓSOKNAK
Február 13-án tartottuk farsangi mulatságunkat az 1–4. osztályos
tanulóink számára. A délután elsõ részében minden évfolyam ké-
szült egy-egy farsangi verssel, dallal, furulyaszóval. A bemutatko-
zás alatt megcsodálhattuk a szebbnél szebb jelmezeket. A tombo-
lasorsolásig minden osztály a saját termében folytatta a farsangi
mulatozást, ahol mód adódott egy kis eszem-iszomra, táncolásra
is. A tombolatárgyak kisorsolására az aulában került sor, ahol

minden kis alsós nebuló izgatottan figyelte, vajon az õ száma
lesz-e a nyertes. Végül minden tombolatárgy gazdára talált és
folytatódhatott a mulatozás. A délután zárásaként a Kiscsillag
táncegyüttes látványos produkcióját tekinthettük meg.
Bízunk benne, hogy a vidám farsangolás nemcsak bennünket de-
rített jókedvre, de a napsütés a tavaszt is lassan elõcsalogatja mély
álmából.

BENDA IVÁN FOTÓKIÁLLÍTÁSA

Február 18-án 8 órakor iskolánkba látogatott Benda Iván fotó-
mûvész, aki magával hozta „Kimegyek a doberdói harctérre” – Az
olasz front magyar emlékei címû kiállítását. A tárlatot Novák Ko-
vács Zsolt nyitotta meg, aki mesélt a kiállítás történelmi témájá-
ból fakadóan az elsõ világháború sárbogárdi vonatkozásairól és
az akkor itt élõ emberek sorsáról. A kiállítás megnyitóját a 7-8.
osztályosok hallgatták végig. A megnyitón verset szavalt Puha
Erik 5. b osztályos tanuló, a 3. c osztály furulyázott és fellépett is-
kolánk énekkara. A képsorokat egy hétig tekinthetik meg tanuló-
ink iskolánk aulájában.

MÉSZÖLY-BÁL
A Mészöly Géza Általános Iskoláért alapítványi bál február
15-én, szombaton került megrendezésre. Iskolánk tanulói izga-
tottan várták az eseményt, hogy elõadhassák színvonalas mûsoru-
kat. A 4. b osztályosok népszerû operettrészletekre táncoltak –
ezúton is köszönjük Baráth Edit segítségét, hogy felkészítette ta-
nulóinkat. A 2. c osztályosok igazi gyermekmûsorral leptek meg
bennünket: kedvenc mackójukat táncoltatták meg. Hagyomá-
nyosan a ballagó nyolcadikosaink angolkeringõvel tették felejthe-
tetlenné ezt az estét. A felkészítõ tanárok: Sándorné Pál Brigitta
és Varsányi Erzsébet. Meglepetésként volt tanítványunk, Bodoki
Bernadett énekelt.

Fülöpné Nemes Ildikó igazgatónõ beszámolt az alapítvány múlt
évi tevékenységérõl, és ismertette az idei célokat, terveket. Igaz-
gatónõnk köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult ah-
hoz, hogy az elmúlt 10 évben céljaink megvalósulhattak és alapít-
ványunk sikeres lehetett. Megköszönte, hogy sokan támogatták
és támogatják alapítványunkat adójuk 1 %-ával.
Idén is szép számmal eljöttek a szülõk, ismerõsök, hogy e nemes
célt támogassák. A 8. osztályosok által feltálalt finom vacsora el-
fogyasztása után sokan táncra perdültek, hogy aztán végkimerü-
lésig ropják.
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta isko-
lánk alapítványát.

MGÁI
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Cecei sulibörze
Téltemetõ, vígságszerzõ

Pénteken rendezték meg a 3 hetet meghaladó tavaszváró projekt-
zárót iskolánkban, melynek . célja többek között az volt, hogy új-
szerû tanulásszervezési eljárásokkal, tevékenységközpontúan
koncentráljanak diákok, pedagógusok és partnerek egyaránt a
farsangi idõszak sajátosságaira, hagyományaira, nevelési lehetõ-
ségeire.
Farsangi hangoskodással, fánksütéssel és -evéssel, versenyekkel,
kézmûvesdélutánokkal, valamint a néphagyományok felelevení-
tésével igyekeztünk minél több szempontból ráhangolódni erre a
szép idõszakra. Ehhez az idõjárás is nagy segítséget nyújtott, hi-
szen tavaszias idõ volt.

A program farsangi köszöntéssel kezdõdött, amit a 4. b osztályo-
sok adtak elõ. Ezt az elsõ évfolyamosok farsangi versei követték.
A Buta oroszlán címû mesét a 3. a osztályosok adták elõ, majd az
5. b osztályosok gólyalábazását láthatta a közönség. Hallhattunk
még népdalos összeállítást, de felcsendültek Korda György Lady
karnevál címû slágerének hangjai is a 8. évfolyamos fiúk elõadásá-
ban. Markó Viktort láthattuk felvételrõl, aki egykerekû kerékpá-
rozással szórakoztatta a közönséget bohócruhában. Az elõadáso-
kat a 6. b osztályosok bemutatója zárta, akik a mohácsi busójárást
idézték meg nekünk. A mûsorszámok között Király László igaz-
gató értékelte a projekt keretében megvalósított versenyeket, va-
lamint megnézhették a farsangi szokásokhoz kapcsolódó digitális
bemutatókat is a vendégek.

Végül az igazgató mindenkinek megköszönte az elmúlt idõszak
fáradozásait, külön kiemelve Szücsné Takács Ilona projektgazda-
ként végzett tevékenységét.
Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik tevékenységükkel elõ-
segítették, hogy diákjainkat ilyen sokféle tapasztalathoz juttas-
suk, ismereteiket gazdagíthassuk!

Szabóné Várady Katalin igh.

Farsangi mulatság
Február 14-én rendeztek
farsangi jelmezes felvo-
nulást a cecei iskolában.
Kicsik és nagyok csodás
jelmezekben vonultak fel
a népes közönség elõtt,
akik ámuldozva figyelték
a gyerekek és felnõttek
ügyességét, leleményes-
ségét. Az egyéni jelmezek
mellett a csoportok felvonulása is nagy sikert aratott, voltak, akik
tánccal, jelenetekkel is elkápráztatták a nézõket. A felvonulás
után a büfében szórakozhattak a vendégek, várhatták az ered-
ményhirdetést. Próbáltunk minél több nagyszerû jelmezt díjazni,
így több megosztott helyezés is volt, de egyetlen maskarás felvo-
nuló sem távozott üres kézzel a karneválról!
Köszönet mindazoknak, akik jelenlétükkel megtiszteltek ben-
nünket!

Az iskola pedagógusai

Mobil Suli 2.0

Február 18-án ismét ellátogatott hozzánk a Mobil Suli munkatár-
sa, Szabó Attila, hogy interaktív elõadásával felhívja figyelmün-
ket az internethasználat szabályaira, veszélyeire. A közösségi ol-
dalakon keresztül sokszor és sokan olyan információkat is átad-
nak, amikkel megkárosíthatják, kihasználhatják õket. Az inter-
netes játékok során átnavigálják olyan oldalakra a gyanútlanokat,
amikért már fizetni kell, becsempészik a személyes adatok meg-
osztását, amiket késõbb más célokra használnak fel.
A program segíti a tanulókat és az iskolákat tudatos felhasználóvá
válni.
Köszönjük az elõadónak, hogy ellátogatott hozzánk, valamint
Kiss Tiborné tanárnõnek, hogy megszervezte a találkozót!

Cecei iskola

XVII. Alsószentiváni Iskolabál
2014. február 15-én, szombaton, 19 órakor már 17. alkalommal
kezdõdött meg az iskolabál a hagyományos nyitótánccal, amit a
szokásoknak megfelelõen a 7-8. osztályosok adtak elõ. Méghozzá
kétszer is, hogy a szép számmal megjelent családtagok, ismerõ-
sök, barátok mindegyike láthassa a táncot a tornateremben, ami a
teljes közönség számára szûknek bizonyult. Aztán jött a hagyo-

mányos tanár–diák tánc a Gyertyafénykeringõre, és természete-
sen a nyolcadikos tanulók felkérhették egy táncra a szüleiket is.
Újításként egy csárdást is eltáncoltak a tanulók, amit szintén nagy
tetszéssel fogadott a közönség. Az viszont nem is volt annyira
meglepetés, hogy hagyományainknak megfelelõen ismét sor ke-
rült a nyolcadikos tanulók meglepetéstáncára. Egy picit azért itt is
újítottunk: a tanulókat a tánc elején osztályfõnökük kísérte be az
Apáca-show zenéjére bevonulva. Az viszont nem újdonság – sze-
rénytelenség nélkül állítható –, hogy ez a produkció is kirobbanó
sikert aratott, a táncosokat vastapssal jutalmazta a közönség.
A rendezvény során a ballagó osztály köszönetnyilvánítására is
sor került: a táncok betanításáért Madarasi Anett tanárnõ vehe-
tett át egy kis ajándékot.
A bál hajnali három óráig tartott, a kitartóbbak egészen addig bír-
ták. Volt sütemény, szendvics, tombola, büfé, a báli hangulatot
pedig Varga István és Körösi István biztosította, szintén közmeg-
elégedésre.
Ezúton is köszönjük a szülõk segítségét, szervezõmunkáját!

Kiss Attila



10 HITÉLET 2014. február 20. Bogárd és Vidéke

A röpülés boldogságát adjuk egymásnak
Hetedszer ünnepelik meg Magyarországon a házasság hetét a keresztyén egyházak és a
civil szervezetek összefogásában. A rendezvényfolyam idei jelmondata: Aki keres, azt
megtalálják. De hogyan kell jól keresni? Mi is a házasság definíciója? Keresztes Ilo-
nával, az MTVA szerkesztõ– mûsorvezetõjével és Mohay Tamás néprajzkutatóval, a
programsorozat idei arcaival beszélgettünk.
Érdekes folyamat, ahogy a házasság fontossága megkérdõjelezõdik a társadalomban,
de a családé, a gyermekvállalásé kevésbé. Számos fiatal családban a szülõk nem házas-
társai egymásnak, mondván: nem szeretnék, ha a házasság intézményében megszürkül-
ne az amúgy jól mûködõ kapcsolatuk.

Keresztes Ilona: – Érdekes, hogy sokan az
intézményes keretnek tulajdonítják, hogy
a kapcsolatuk nem mûködik. Nagyon so-
kat gondolkodom rajta, hogy miért van ez
így. Sokan azt látták, hogy a szüleik szürke,
nehéz hûségben élnek együtt, és az intéz-
ményt okolják, nem az embert, aki a kap-
csolatot alakítja. A szerelem frissességét
féltik, de ezzel tulajdonképpen másik
csapdába esnek, mert belemennek egy bi-
zonytalan életközösségbe, ahol nem bíz-
hatnak abban, hogy a másik minden körül-
mények között hûséggel kiáll mellettük.
Ilyenkor az ajtó mindig résnyire nyitva van:
ha megunt vagy meguntam, bármikor ki-
léphetünk.
– Lehet, hogy ezek a párok pont e miatt a nyo-
más miatt fektetnek több energiát a kapcsola-
tuk ápolásába és fejlesztésébe.
Mohay Tamás: – Csak az a kérdés, hogy
valóban a kapcsolat fejlõdéséért tesznek-e
erõfeszítéseket, vagy inkább azért, hogy le-
küzdjék a lelkük mélyén lévõ kínzó bizony-
talanság érzését. Ha a „befektetés” inkább
a saját biztonságuk érdekében, mint a má-
sik iránt érzett szeretetük miatt történik,
mégiscsak kárt szenved a kapcsolat.
Keresztes Ilona: – A házasság alapvetõ
kérdése, hogy hogyan tudok örömöt sze-
rezni annak a másik embernek, akivel
összekötöttem az életemet, és akivel örök-
re együtt leszek. A bizonytalan kapcsola-
tok arról szólnak, hogyan tartsam meg a
másikat. Csak bele kell nézni egy nõi lapba,
mindenhol az a téma, hogyan tartsa meg a
nõ a férfit: ez pedig a félelemrõl szól. A há-
zasság ezzel szemben leképezi Isten és em-
ber kapcsolatát, ami pedig a végtelen, ha-
tártalan és feltétel nélküli szeretetrõl szól.
Két ember akkor lesz együtt életképes és
akkor fogja elbírni a gyermekek életét, ha
alapvetõen ez a biztonság, ez a holtbiztos
szeretet ott van. Nem hiszem el, hogy erre
csak bizonyos „mázlisták” képesek.
– Elképzelhetõ, hogy a házasság definíció-
jával van a baj.
Mohay Tamás: – Nem hiszem, hogy a há-
zasság lényege definíciós kérdés. Nagy baj,
hogy ha valamit sebektõl vérzõnek, erköl-
csileg erõsen megkérdõjelezhetõnek vagy
egyenesen rossznak látunk, mégsem mer-
jük azt mondani, hogy ez rossz, ez vérzik,
ezt javítani kell, hanem azon kezdünk el
töprengeni, hogy jó-e a definíciónk az
adott dologról. Ugyanezt gondolom a há-
zasságról is: mivel az Istentõl elszakad-
tunk, megromlott az ember-ember kap-

csolat is, de a házasságra ettõl még úgy kell
tekinteni, ahogy azt Isten a teremtésben
megalkotta. Õ jól kitalálta ezt is, ahogy az
egész embert is – férfinak és nõnek.
Keresztes Ilona: – Több olyan párt isme-
rek, akik régóta együtt és szépen élnek. Az
egyik, már húsz éve együtt élõ, kétgyerme-
kes pár nemrég örömmel mesélte, hogy es-
küvõjük lesz. Megkérdeztem, hogy mégis
miféle pluszt ad nekik ez, amikor eddig is
szépen éltek és vészeltek át nehézségeket.
Azt a választ kaptam: hidd el, másképp kel
fel a Nap.
– Önök nem féltek az intézményes kerettõl, pe-
dig relatíve fiatalon keltek egybe.
Keresztes Ilona: – Én 21 éves voltam, Ta-
más 27, amikor összeházasodtunk. Ma-
napság vagy nagyon késõn, harmincéves
koruk felé, vagy nagyon korán, a tízes éveik
végén házasodnak a fiatalok – utóbbiak
olyanok, akik aktív családos közösségben
élték le az életüket, és kevésbé tartanak et-
tõl az életformától. Bátrabbak, és köny-
nyebben megtalálják a párjukat. Mi úgy is-
merkedtünk meg, hogy én abban a kórus-
ban énekeltem, amit Tamás édesanyja ve-
zetett. Tamás is énekelt egy másik kórus-
ban, koncerteken, fesztiválokon, verse-
nyeken sokszor találkoztunk, de éveken
keresztül semmit sem kezdtünk egymás-
sal. Aztán egy vízkereszti karácsonyozá-
son, amikor a kórusunk az õ lakásukon ün-
nepelt, valami elindult közöttünk. Éppen
harminc éve ennek a vízkeresztnek, amit
azóta is mindig megünneplünk.
– Mire van szükség a jól mûködõ házasság-
hoz?
Keresztes Ilona: – Alapvetõen szeretetre –
a felelõsségvállalás vele jön. Felelõsségvál-
lalás nélkül semmilyen emberi kapcsolat
nem lehet mûködõképes – ugyanígy, ha
szeretetlenül vagyok benne a kõkemény,
hûséges és szorgalmas felelõsségvállalás-
ban, és még a szakértelmem is tökéletes, a
másik megfagy, megkeseredik mellettem a
kapcsolatban. A szeretet az, ami mindent
átitat. Talán közhely, de nem lehet elég-
szer elmondani: ez nem érzület, hanem a
másik feltétel nélküli, teljes és hûséges el-
fogadása, és az õ javának akarata akkor is,
szeretettel és szeretetbõl, ha az nekem pil-
lanatnyilag kényelmetlen. Egy emberi
kapcsolatban nem létezik hatalmasabb
kincs a másik embernél. A másik emberért
az igazi szeretet mindent eltûr, mindent el-
visel, mindent elhordoz, semmit nem ró
fel.

Mohay Tamás: – A házasság végül is ez: az
ember elhagyja apját és anyját, ragaszko-
dik a feleségéhez, és egyek lesznek. Mind-
ez azért van, mert az Isten így teremtette.
Kinövünk egy vérségi kapcsolatból, bele-
kapaszkodunk egymásba, és eggyé le-
szünk. A világban ennek ezerféle intézmé-
nyesülési módja van, még sincs ezerféle
házasságdefiníciónk, pedig van, ahol pipa-
füsttel szentelik meg az esküt, és nem oltár
elõtt teszik. Néprajzosként tudom, milyen
könnyû megakadni a rítusok kifejezésfor-
máinak részletes elemzésénél, amivel
rendszerint csak a felszínt kapargatjuk, az
értelmüket meg alig látjuk. A házasság, az,
hogy két ember eggyé lesz, egyet jelent:
véglegesen és végletesen összetartoznak.
Ha nincs meg ez az egység vagy az erre való
tudatos törekvés, akkor sem beszélek való-
ságos házasságról, ha minden intézményes
feltétel megvan hozzá.
– Ezek nagyon kemény szavak.

Keresztes Ilona: – Jézus azt mondja, hogy
az igen legyen igen, és a nem nem. Ezt a
mai gondolkodási palettán radikalizmus-
nak hívják, pedig nem az. A gyerek vagy
megszületik, vagy nem. Az életünk vagy
megmarad, vagy nem. A szeretet ugyan-
ilyen. Nem lehet kicsit vagy nagyon szeret-
ni. Csak szeretni vagy nem szeretni lehet.
A fiataloknak ez megugorhatatlanul ma-
gas lécnek tûnik, pedig ennél lejjebb nem
szabad adni, a párkapcsolatokra is ezzel az
igényességgel kell tekinteni. Pont azért,
mert amikor a szeretet tökéletesen megva-
lósul, ott mindig óriási az öröm, és létrejön
valami csodálatos. Ahol a szeretet megtö-
rik, vagy csorbát szenved, ott fájdalom, bá-
nat és veszteség van. És ez a nehezebb. A
fiatalok igényesek, sokat foglalkoznak az-
zal, hogy a megfelelõ ruhájuk, telefonjuk,
iskolájuk, autójuk meglegyen – a másikat is
ilyen igényszinttel kell keresni. A megrom-
lott házasságok megtörik az embert, és já-
rulékos bajokat okoznak. A mentálhigié-
nés terület szakembereinek serege keresi a
gyógymódot, és millióféle tréningen, coac-
hingon keresztül végül eljutnak oda, amit a
keresztyénség kétezer éve tanít az emberi

Kép: Sereg Krisztián
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kapcsolatokról. A mentálhigiénés szakiro-
dalom könyvtárnyi kötetekben fejtegeti
azt, amit a szeretethimnusz tömören
összefoglal az 1Kor 13-ban. A hûség, az
örökké tartó szeretet nem egy szûk, bigott
keresztyén csoport mániája, hanem az em-
ber alapvetõ igénye.

– Hogyan kell jól keresni? Mi hoz össze egy
néprajzkutatót és egy zenészt?

Mohay Tamás: – Az két külön történet,
hogy mi hogy találtuk meg egymást, meg
hogy hogyan kell jól keresni. Én biztos,
hogy nem jól kerestem. Engem Ili megta-
lált, összesodort minket valami számunkra
azóta is titokzatos vonzás. Keresni én so-
káig csak azt kerestem, hogy kibe tudok
szerelmes lenni, ki enyhíti a magányossá-
gomat.

Keresztes Ilona: – Tamás találta ki az idei
jelmondatot, amit nagyon szeretek, mert
arról szól, hogy az ember belsõ törekvése
kisugárzik. Ha az igaz szerelmet keresem,
az a beszédemtõl az öltözködésemen át
mindenhol meg fog mutatkozni, és azok a
fiúk fognak meglátni, akik ilyesfajtát ke-
resnek. Én a biztonságos, okos, kedves, hû-
séges fiút kerestem – és õ megtalált.

– Mi a legfontosabb feladatuk a házasság he-
tében?

Keresztes Ilona: – Szeretnénk a fiatalokat
bátorítani abban, hogy a házasság jó, nem
kell tõle félni, mert ha jól elõ van készítve,
akkor az boldog életállapot. Rengeteg
társtalan fiatal lánnyal találkozom, de állí-
tom, hogy nincs köztük egyetlen tudatos
szingli sem. Ezért fontos a jelmondat: az
emberek higgyenek abban, hogy megtalál-
hatják egymást, ha jól keresik egymást, és
nem mennek bele félmegoldásokba, nem
költöznek idõ elõtt össze akárkivel. A há-
zat is fel kell építeni, mielõtt beköltözünk.
Tetõ nélküli talapzaton nem lehet élni,
mert megázunk, megbetegszünk és meg-
halunk. Az elkötelezõdés nélküli össze-
sodródás és együttélés életveszélyes, mert
nincs jól megalapozva. Sok kapcsolat így
vérzik el. A kulcs nagyon sok esetben a lá-
nyok kezében van, akik meg akarnak felel-
ni egy közhangulatnak, és nem hiszik el,
hogy a fiúk sokkal jobban tisztelik azokat a
lányokat, akiknek van tartásuk.

Mohay Tamás: – Fontosnak tartjuk, hogy
a házasságon dolgozni kell: gyermekkor-
ban, amikor olyanná neveljük a gyermeke-
inket, hogy jó házasságot tudjanak kötni,
dolgozni kell késõbb, a párkeresõ korban
és menetközben, sok év házasság után is.
Nem azért, hogy a kapcsolat ne szürküljön
el, hanem hogy boldoggá tudjuk egymást
tenni.

– Mi a különbség a kettõ között?

Mohay Tamás: – A szürkeség kivédése fé-
lelembõl fakad, a másik pedig a növekedés
boldogsága. Latinovits Zoltán szavával: „a
röpülés boldogságát” adjuk egymásnak.

Bagdán Zsuzsanna

Forrás: www.reformatus.hu

Tavaszvárás a könyvtárban

Ebben az évben a második programként (a
régi épületben valószínûleg utolsóként) ke-
rült megrendezésre Horváthné Sohár Esz-
ter Tavaszváró címû kiállítása. Bár esõs,
kissé hûvös idõben volt a megnyitó, min-
denki õszintén várta már a tavaszt, hogy el-
felejthessük végre a vastag kabátot.
Az eseményen szép számmal jelentek meg
az érdeklõdõk, barátok, kollégák és a csa-
lád. A folyosón összegyûlve Varga László
lelkesítõ, szép szavakkal nyitotta meg a tárlatot. Majd egyenként végignézhettük a képe-
ket, biztató szavakat írhattunk a vendégkönyvbe.
A kiállítást követõen egy kis vendégséget szerveztek Eszternek, és ajándékként egy fes-
tékpalettás tortával lepték meg.
Ezúton is ajánlom mindenkinek a figyelmébe a tárlatot, hiszen február 28-áig megtekint-
hetõ. Látogassanak el, hiszen büszkék lehetünk a tehetséges alkotóra! Napjainkban kü-
lönösen fontos, hogy az elszemélytelenedõ, rohanó világunkban megálljunk, és gyönyör-
ködjünk a szépben.

Mágocsi Adrienn

Eszter életútja

1982-ben születtem Székesfehérváron, Sárszentmiklóson éltem 24 éves koromig, jelenleg
Cecén élek szeretett férjemmel és három csodás lányunkkal. Már gyermekkorom óta vonz a
képzõmûvészet, de a körülmények idõrõl idõre elsodortak tõle. Elõször a Sárszentmiklósi
Általános Iskolában rajszakkörön ajándékoztak meg a rajzolás nagyszerû élményével. Aztán
2007-ben a Pécsi Tudomány Egyetem Illyés Gyula Fõiskolai karán diplomáztam magyar
mûveltség területen – tanító szakon. Itt melegedtem bele a mûvészetekbe és a rajzolás tech-
nikáinak elsajátításába. A Cecei Általános Iskolában tanítok, mint alsós tanító néni, kreati-
vitásomat ott is kiélhetem. Bár jelenleg otthon vagyok 4 hónapos kislányunkkal.
A festészet, rajzolás számomra hatalmas erõt ad, így segít átlendülni a nehéz, kilátástalannak
tûnõ helyzeteken is. A képeim elsõsorban a magam szórakoztatására, örömére készültek, az-
tán fokozatosan mások örömére is.
Igyekszem autodidakta módon elsajátítani a festészet különbözõ technikáit. Elsõsorban az
elmémben megragadó tárgyakat, tájakat, személyeket örökítem meg. Az alkotás során a szí-
nes harmóniájára, illetve a környezettel való összhangra törekszem. Sokáig csak fekete–fe-
hérben láttam a világot, az akvarelltechnika csak nemrégiben kezdett el foglalkoztatni. A táj-
képek elkészítésénél fõként a természet és csendéletek lebilincselõ festményei inspiráltak.
Egyéni kiállításom még soha nem volt, ezért nagyon nagy örömmel fogadtam ezt a felkérést.
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Parasztlángos (kenyérlángos)

Hozzávalók a tésztához: 1 kg liszt, 6 dl tej, 2 evõkanál étolaj, 4 dkg
élesztõ, só, pici cukor; a tetejére: 3 kis pohár tejföl, 4 gerezd fokhagy-
ma, 1 fej lilahagyma, bors, petrezselyem, só, húsos szalonna ízlés
szerint, lilahagyma.
A langyos tejhez hozzáadjuk a cukrot, majd az élesztõt belemorzsoljuk, és
hagyjuk felfutni. A lisztet elkeverjük a sóval és az olajjal, majd hozzáöntjük
az élesztõs–cukros tejet. Összedolgozzuk, megkelesztjük, majd átgyúrjuk,
és újra kelni hagyjuk. Ha megkelt, vékonyan olajozott tepsibe helyezzük a
kinyújtott tésztát. A vágott fokhagymát és a lilahagymát összekeverjük a
tejföllel és a fûszerekkel. Ezt elkenjük a tésztán, szórunk rá felaprított lila-
hagymát és szalonnát. 180 fokra elõmelegített sütõbe helyezzük, és kb.
20-30 perc alatt készre sütjük.

Csirkecsupor

Hozzávalók: 50 dkg lebõrözött, kicsontozott csirkecomb, 3 dl víz, 1
csirkeleveskocka, 2 db közepes sárgarépa, 25 dkg krumpli, 1 kiska-
nál grillfûszer, só, bors, 2-3 babérlevél, 1 pohár tejföl, 1-2 szál póré-
hagyma.
A kifilézett csirkecombokat felkockázzuk, megborsozzuk, és olajon aprán-
ként megpirítjuk. Ezután a vízzel felöntjük, a leveskockát belemorzsoljuk, a
felkarikázott sárgarépát, a félbevágott újkrumplit, a babérlevelet, a grillfû-
szert belerakjuk, és kis lángon addig pároljuk, amíg a csirke megpuhul. Ez-
után belekeverjük a tejfölt és a felkarikázott póréhagymát, amit épphogy
megfonnyasztunk (ha túlfõzzük, szétmállik). Friss kenyérrel a legfinomabb,
de tészta is illik hozzá.

Bundás–rumos alma téli estékre

Hozzávalók: 3-4 alma, liszt, 2 tojás, 2 csomag vaníliás cukor, 1 kiska-
nál cukor, csipet só, 1 kanál étolaj, fél csomag sütõpor.
Az almákat meghámozzuk, magházukat kivágjuk, és minimum 1 ujjnyi szé-
les karikákra, vagy szeletekre vágjuk. Egy kevés vaníliás cukorral meg-
szórjuk és rummal meglocsoljuk. Állni hagyjuk addig, amíg a palacsinta-
tésztát kikeverjük. Lisztbõl, tojásból, vízbõl, 1 kiskanál cukorból + a mara-
dék vaníliás cukorból, csipet sóból, 1 kanál olajból és fél tasak sütõpor hoz-
záadásával sûrû palacsintatésztát keverünk. Az a jó, ha az almára megpró-
báljuk jó vastagon felvarázsolni a masszát. Felforrósítjuk az olajat, és az al-
maszeleteket a palacsintatésztában jól megforgatjuk, ezután forró olajban
készre sütjük. Nem kell sok idõ. Itatóspapírra szedjük, vaníliás porcukorral
meghintjük. Tálalhatjuk is, mert frissen, enyhén melegen a legfinomabb.

NAGYMAMA RECEPTJEI MIÉRT UTÁLOM?
Feszülten gondolkodom azon, hogy miért utálom a kampányidõ-
szakot. Mert utálom, ez világos. Olyan számomra, mint egy ter-
mészeti csapás, például egy árvíz vagy egy gyilkos aszály, kolera-
járvány. Nem tehetek ellene semmit, tûrni kell. A tûrés, tehetet-
lenségérzet gyötrelmeit még fokozza az a tudat, hogy ezt a csapást
nem hatalmas természeti erõk okozták, hanem emberek, akik ér-
telmes lényeknek szeretik tekinteni magukat, és szívesen emlege-
tik büszkén, hogy erkölcsi tudattal rendelkezõ teremtmények. Se
értelem, se erkölcs! Lehet-e értelmes, aki a saját kárára fröcsög,
és hagyja eluralkodni magán az ösztönei gyûlölködõ indulatait?
Lehet-e erkölcsös, aki úgy tör haszonra, hogy azzal más embertár-
sának kárt okoz?
Na, de tényleg, hatoljunk a jelenség mélyére, hogy miért utálom!
Bekapcsolom a tévé hírszolgáltatását. Beszél egy ember, politikai
ellenfeleit sinfeli. Már a második mondatában feltûnik két szó:
„mocskos” és „aljas”. Uralkodjunk az utálatunkon, és vizsgáljuk
meg a két melléknév mögöttes tartalmát! Ha valaki azt mondja a
felebarátjáról, hogy „mocskos”, ezzel két dolgot árul el. Önmagát
tisztának tartja, de közben jogot formál arra, hogy ítéletet mond-
jon egy másik ember állapotáról. Saját magát sokkal különbnek
tartja, mint a vetélytársát. Az egyszerûen gondolkodó egyén szá-
mára sokkal rokonszenvesebb a szerénység, mint az öndicséret.
Nekigyürkõzöm, és megpróbálom megérteni, hogy miért. Nos,
aki szerény, az tiszteli a többi embert, tehát engem is. Aki pedig
van olyan bátor, hogy más emberek fölé helyezi magát, abból hi-
ányzik egy nagyon fontos tulajdonság, a felebarát iránti tisztelet.
Az csak önmagát tiszteli. Viszont mások részérõl nem tarthat
igényt tiszteletre.
Az „aljas” szó is jó illusztráció. Aki ezt használja, az el van telve
magától, abban a biztos tudatban él, hogy õ feljebb van. De miért
volna feljebb? Mit tud õ arról, akit könnyedén aljasnak nevez?
Könnyen kiderülhet, hogy az a különb fickó.
Az egyszerû gondolkodású személy nem szereti azokat, akik má-
sokról rosszat mondanak. Ösztönösen. Kérdezem: lehet gonosz-
ságnak nevezni a gyalázkodást? Nem hiszem. Egyszerûen csak
emberi gyarlóság. És itt a kampányban nagyon is kilóg a lóláb.
Szavazatszerzésrõl van szó, politikai haszonszerzésrõl, pénzrõl,
kapcsolatról. Közelebb kerülni a húsosfazékhoz, a kasszához.
Számos embernek megéri, hogy így lealacsonyítsa magát. Emiatt
kínos az egész ügy. A nagy baj az, hogy ez a sározás oda-vissza mû-
ködik. Mérgesedik. Akit mocskosnak nevez az ellenfél, az kitalál
egy még gyalázatosabb minõsítést a másikra. És mi, többiek szen-
vedünk ebben a mérges levegõben.
Na de majd csak véget ér nemsokára ez a bolondokháza! Szeren-
cse, hogy ebben az adok-veszek játékban is vannak, akik fékezik
magukat, és megpróbálnak normálisak maradni.

L. A.

Heti idõjárás
A következõ napokban is marad a változé-
kony, de az évszakhoz képest enyhe idõ.
Csütörtökön a nap elsõ felében még lehet
kisebb esõ, majd megszûnik a csapadék. Az
átmeneti csapadékszünet után azonban
péntektõl ismét egyre többfelé kezdõdik esõ, szombaton többfelé
jelentõs mennyiségû csapadék várható. Vasárnap délutántól az-
tán felszakadozik a felhõzet, felhõátvonulások várhatóak futó zá-
porokkal. Szombat délutántól megerõsödik az északnyugati szél,
vasárnap a Dunántúlon viharos széllökések is lehetnek. Hétfõre
már mérséklõdik a légmozgás, és aznap már több órás napsütés is
lehet. Az éjszakák többnyire fagymentesek lesznek, napközben
pedig általában 10 fok körül szóródik a hõmérséklet.

www.metnet.hu

Könyvajánló

Murakami Haruki: Norvég erdõ
A Beatles Norvég erdõ címû legendás dala Toru-
ban felidézi az elsõ szerelem emlékét, azt az idõ-
szakot, amikor beleszeret elvesztett barátja sze-
relmébe, Naokóba. Egyszeriben visszacsöppen
a húsz évvel korábbi Tokióban töltött diákévei-
be, abba az életbe, amelyet viharos barátságok,
szeszélyes fellángolások és szakítások, alkalmi
szeretkezések, érzelmi zûrzavarok, veszteségek
és beteljesületlen vágyakozások tettek emléke-
zetessé. Újraéli a találkozást a szókimondó, ön-
törvényû lánnyal, Midorival is, aki a felnõtté vá-
lás határán arra késztette, hogy válasszon múlt
és jövõ között. Könnyednek tûnõ, rafinált törté-
netében Murakami megidézi az 1960-as évek
diáklázadásainak hangulatát, a szabad szerelem, a nagy ivászatok, az élve-
zetek kamaszos, provokatív hajszolásának popzenés világát. Ám a felszín
alatt leheletfinom érzékenységgel ír életrõl, halálról és a felnõtté válás mély-
pontjai és magaslatai közt hányódó fiatalság sebezhetõségérõl.
A könyvbõl film is készült 2010-ben.
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Oly korban éltünk 6.
Élmény volt Bélával a legreménytelenebbnek tûnõ feladatokat is
megoldani. Az a fajta ember volt, aki a jég hátán is megél, s ha
szakadékba lökik, mint a macska, a talpára esik. Rendkívül színe-
sen tudott mesélni az életérõl. Életrevalóságát tanúsítja az alábbi
története:

„Apám tímárüzemében voltam segéd, amikor jött a háború. A front
már Fehérvár alatt húzódott. A Margit-vonal védelmére mozgó-
sították a leventéket. Leventeként behívtak engem is katonának. A
párhetes kiképzés után már vittek is bennünket bevetésre, s mire
föleszméltem, már orosz hadifogságban találtam magam. Sok tár-
sammal együtt engem is a Donyeck-medence bányáiba vittek má-
lenkij robotra. A kemény munkához az ennivaló kevés volt a
túléléshez. Naponta rengetegen meghaltak közülünk. Nekem is ez
lett volna a sorsom, ha nem jön egy lehetõség, amit megragadtam.
Egyszer jött az oficér. Kiállított bennünket az alakulótérre, aztán
mondja, persze oroszul:
– Lépjen elõ, akinek festõ és mázoló a szakmája!
Kiléptek vagy tízen, köztük én is. Hozatott a tiszt egy vödröt, volt ben-
ne oltott mész és hozzá egy kis ciroksöprû. Szólította az elõttem állót,
hogy menjen oda, és fesse le a mellette lévõ õrbódé falát. A kolléga
szép komótosan belemártotta a söprût, alaposan lecsurgatta, még
meg is rázta, majd próbált vele festeni, de a söprû csak kapargatta a
falat. A tiszt erre mérgesen seggbe rúgta a rabtársamat.
– Job tvoju maty! Nyet tü majszter! – kiáltotta neki, és még lökött is
rajta egyet.
Én következtem. No, mondom magamban, rajtam nem fogsz ki,
ruszki! Megfigyeltem, hogy mi lehet a probléma, hát bátran odaug-
rottam, elkaptam a vödröt, határozottan belenyomtam a söprût tö-
vig a mészbe, aztán egy lendülettel fölcsaptam a falra, és szétkentem.
Na, ez tetszett az oficérnak, veregette is a hátam, hogy majd besza-
kadt.
– Majszter, majszter, harasó majszter! – dicsérgetett.
Kiderült, hogy a táborparancsnok új házát kellett kifesteni. Eszembe
se volt, hogy magam vágjak bele egy ilyen nagy vállalkozásba, ami-
hez egyáltalán nem értek. Szabad kezet kaptam azonban, hogy kivá-
logassam azokat, akik az én szakmai irányításom alatt elvégzik a
munkát. Összeszedtem a táborban olyanokat, akik tényleg szobafes-
tõk voltak. Lett így egy brigádom. Amikor fölmértük a munkát, hogy
mennyi és miféle anyag kell, a festõk sorolták, hogy mész ennyi, bu-
daiföld annyi, kályhaezüst stb., mibõl mennyi kell. Na, mondom, a
festékbe kell húsz liter tej, tíz kiló kenyér, két kiló szalonna stb. Szó-
val azt, ami nekünk kellett a gyomrunkba. Megkaptunk mindent.
Volt a brigádban egy épületszobrász is, aki a szobában a mennyezeti
lámpa köré gipszbõl rozettát tudott készíteni, kívül, az ablak köré pe-
dig angyalfejes díszeket rakott. A táborparancsnok naponta jött
megnézni, hogy mire haladtunk. Nagyon meg volt elégedve a mun-
kánkkal. Amikor befejeztük, az összes orosz az elkészült munkánk
csudájára járt. No, ettõl kezdve nem kellett lemennünk a bányába,
hanem festettük a tisztek meg a falubeli rokonok, ismerõsök házait.
Én voltam a szervezõ, én tárgyaltam az ügyfelekkel, én diktáltam az
árakat is.”

Azelõtt a bizonyos svájci kiküldetés elõtt mondom Bélának csak
úgy viccbõl:
– Ha már Svájcba mégy, nem hoznál nekem egy szuperkönnyû
hegymászó sátrat? Forintban kifizetem, amibe kerül.
Nagyon meglepõdöm, amikor Béla visszatérve a svájci kikülde-
tésbõl letesz elém az asztalra egy narancssárga csomagot.
– Itt van a hegyi sátor. Kicsit drága volt – szabadkozik –, de azt
mondták, ez szuper minõség. Magyar pénzben háromezer-hat-
száz forintba került.

Ez az összeg egyhavi fizetésemnek felelt meg, de szó nélkül és
boldogan kifizetem. Megemelem.
– Milyen könnyû! – jegyzem meg meglepett izgalommal.
– Az egész sátor mindössze két és fél kiló. Sûrû szövésû ejtõer-
nyõselyembõl készült, és különlegesen impregnálták. Ilyen talán
az egész keleti blokkban nincs még egy! Na, Lajoskám, ilyenre
gondoltál? – néz rám kutató tekintettel Béla.
– Tökéletesen ilyenre gondoltam – válaszolom, miközben mohó
izgalommal lapozom a sátor prospektusát.
Anival még aznap délután fölállítjuk a lakásunk elõtti füves terü-
leten a sátrat. Elhatározzuk, hogy péntek este kimegyünk éjsza-
kára Kislókba, és a horgásztónál avatjuk föl az új szerzeményt.
Alig várjuk a pénteket. Fölmálházzuk a kerékpárokat, és mire a
nap a látóhatár alá hajlik, már ott áll a sátrunk a tóparton. A sátor
tüllhálós ablakán akácvirág integet be, az ajtón vadul burjánzó
menta hajlik a lábunkra. Ebben az illatözönben töltjük a tücsök-
ciripeléstõl hangos éjszakát.
Balázs, elsõ babánk még csak az álmainkban létezik. Szívünk
ágán hintázva azt lesi, mikor szállhat le a fészekre, ahol majd
megfogan. Várjuk ezt a pillanatot. Mikor? Milyen lesz? Egymás
szemében kutatjuk a kérdéseinkre a választ. Tudatosan tervez-
zük, hogy lesz, de az Õ döntése, hogy mikor. S milyen lesz? Talán
mint a hajnali nap elsõ sugara, amely ott táncol a virágszirmo-
kon! A szemében biztosan ott lesz majd ez a fény.

Otthon, ágyunk fölött egy kép van a falon. Férfi és nõi kéz kulcso-
lódik egymásba, s alatta a felirat: „A felelõsség közös”. Mit jelent
igazából ez a felelõsség? Hogy szeretjük egymást, s egymásban
Õt? Hogy teremtsünk az együttes élményeinkkel neki e világon
olyan szállást, amelyben kiteljesedett felnõtté érhessen?
Altatódalokat énekelgetünk, ezekkel hívogatjuk, édesgetjük ma-
gunkhoz. Melyik lesz majd az Õ dala?
Van egy töbörzsöki gyerekközösség, akikkel foglalkozom. Egy
szerkesztett mûsort állítok össze nekik Weöress Sándor-versek-
bõl. A versekre együtt keressük Anival a dallamokat. Ezeket éne-
kelgetjük esténként: Szunnyadj kisbaba, Buba éneke, Bóbita…
Így múlik a nyár. Két hét a Dunán. Ringanak a remények a vízen,
aztán újra itthon. Ani az óvodában, és az augusztus 20-ai rendez-
vények közepén futok, szaladok. Egyszer csak jön egy belsõ hang:
„Most!”
Hazaszaladok. Pár lépés csak a lakásunk…
És igen! Augusztus 20-án dalolva leszállt a kismadár a fészkére…
Balázs megfogant!
Folytatom.

Hargitai Lajos
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XIII. forduló

A mérkõzéseket Tóth I. vezette.

Toledó 2005–Extrém
3:11 (0:4)

Toledó 2005: Fûrész – Rozgonyi J., Roz-
gonyi G., Gászler, Kiss,

Csere: –

Extrém: Németh – Flõgl, Dévényi, Hor-
váth T., Huszár.

Csere: Szabó (betegen).

1. perc: Dévényi lövése vezette be a mérkõ-
zést, mely kapu fölé szállt. Rozgonyi J. lö-
vését Németh a mezõnybe öklözte. 3. perc:
Horváth T. lövése centiméterekkel ment a
jobb alsó mellé. Az ellentámadás után
Gászler lõtt kapu fölé. 4. perc: Huszár lö-
vése Kissrõl szögletre vágódott. 7. perc:
Dévényi ígéretes helyzetben hosszan szök-
tette magát. 8. perc: Fûrész nagy helyzet-
ben védett bravúrosan. 9. perc: Rozgonyi
G. közeli lövését Németh hárította. 11.
perc: Meghozta a mérkõzés elsõ gólját Dé-
vényi átadása, melyet Horváth T. lõtt be,
0:1. 12. perc: Flõgl lövését védte Fûrész.
13. perc: Huszár ment el a jobb oldalon, át-
adásából Horváth T. újabb gólt szerzett,
0:2. 15. perc: Dévényi tört elõre, lövésre
szánta el magát, melyet Fûrész nem védhe-
tett, 0:3. 16. perc: Huszár átadását Horváth
T. szerencsével rúgta be, 0:4. Mesterhár-
mas! 17. perc: Rozgonyi J. magasan a kapu
fölé lõtt. 22. perc: Huszár növelte az
elõnyt, 0:5. 23. perc: Rozgonyi erõs lövésé-
nél Németh kapus a helyén volt. 24. perc:
Horváth T. közelrõl hagyott ki nagy hely-
zetet, ajtó–ablak nyitva. A másik oldalon
Gászler. 25. perc: Horváth T. megint sze-
rencsével talált a kapuba, 0:6. 28. perc:
Kiss hatalmas góllal szépített, 1:6. 29. perc:
Rozgonyi J. lövése talált utat a kapuba, 2:6.
30. perc: Huszár lövését bravúrosan védte
Fûrész. 31. perc: Gászler átadásából Roz-
gonyi G. szépített, 3:6. Elfogyott a Toledó
ereje! 32. perc: Huszár a hosszú sarokba
lõtt, 3:7. 35. perc: Flõgl lövése lecsúszott a
lábáról, meglepetésre a kapuba vánszor-
gott, 3:8. 36. perc: Horváth T. újabb gólja
nem meglepetés, 3:9. 38. perc: Flõgl bele-
halt a szépségbe! Oda a helyzet! 38. perc:
Dévényi gólja a tizedik, 3:10. 39. perc: Hu-
szár beállította a végeredményt, 3:11.

Rendõrbál, születésnapi buli ellenére az
Extrém hozta a kötelezõt!

Góllövõk: Kiss, Rozgonyi J., Rozgonyi G., il-
letve Horváth T. 5, Dévényi 2, Huszár 3,
Flõgl.

Légió 2000-Pentagri–Spuri
1:1 (0:0)

Légió 2000–Pentagri: Szilágyi I. – Csuti Z.,
Dombi Z., Baki, Szilágyi II.
Csere: Dombi V., Pálinkás.
Spuri: Kiszl – Szabó, Bereczki, Huszár L.,
Imre.
Csere: Banda, Bozsoki, Czeiner.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Szilágyi II., illetve Szabó.

Twister Galaxy–
Sárkeresztúr Kike

2:5 (1:2)

Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Palásti,
Simon, Killer G.
Csere: Fekete, Kristóf, Szántó.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Vörös, Hajdin-
ger, Geiger, Sütõ G.
Csere: Kiss, Sütõ Z., Jancski.

1. perc: Vörös lövésétBognár lábbal tudta
hárítani. 2. perc: Hajdinger durrantott
mellé. 3. perc: Sütõ G. átadásából Hajdin-
ger szerezte meg a vezetést, 0:1. 4. perc: Si-
mon lövését Visi szögletre ütötte. 6. perc:
Killer G. lövése Hajdinger hátáról vágó-
dott szögletre. 8. perc: Bognár védett nagy
helyzetben. 9. perc: Geiger erõs lövését
Bognár a mezõnybe ütötte. 11. perc: Killer
G. lövése talált utat a kapuba, 1:1. 14. perc:
Szántó távoli lövését védte Visi. 15. perc:
Jancski nagy helyzetben kapu mellé lõtt.
16. perc: Palásti a kapu mellé pörgette a
labdát. 17. perc: szögletdobás után Bognár
két esetben is bravúrosan hárított, a kipat-
tanó labda Sütõ Z. elé került, akinek közeli
lövésénél már nem volt szerencséje, 1:2.
21. perc: Geiger a földön fekvõ Bognár fe-
lett okosan emelt a kapuba, 1:3. 22. perc:
Hajdinger ziccerhelyzetben hibázott. 24.
perc: Sütõ G. emelése a kapu mögött lan-
dolt. 25. perc: Kristóf a sorfalba rúgta a
labdát. 25. perc: Geiger elsõ lövése Bog-
nárról kipattant, második lövését pedig
biztosan hárította. 26. perc: Killer lövésé-
be Vörös lépett bele, szöglet. 27. perc:
Bognár kidobását Hajdinger a saját térfe-
lérõl fejelte kapura. Bognár szerencsésen
visszaért. 28. perc: Simon lövését Visi véd-
te. 30. perc: Jancski lövése a kapufán csat-
tant. 32. perc: Balogh 3 méterrõl a kapu
mellé lõtt!!! Az ellentámadásnál Sütõ Z.
átadásáról Jancski maradt le. 33. perc:
Killer G. sarokkal tette a labdát Kristóf
elé, aki közelrõl nem hibázott, 2:3. Kezdés
után Szauervein lõtt gólt, 2:4. 36. perc: A
kigurított labdával Balogh elcsúszott, há-
rom Kike-játékos állt a kapussal szemben,
végül Kiss passzolt a kapuba, 2:5. Már nem
változott az eredmény.
A Twister Galaxy üdvöskéje (Killer) teg-
nap a Cece öregfiúk csapatával Simontor-
nyán koptatta a kispadot, itt meg a kispad-
ra sem került! Van egy jó közmondás! Egy
fecske nem csinál nyarat!!!
Góllövõk: Killer G., Kristóf, illetve Hajdin-
ger, Sütõ Z., Geiger, Szauervein, Kiss.

Cece Old Boys–
FLD Ászok Ásza 1:8 (1:3)

Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Szik-
szai, Fülöp T., Szeip.
Csere: Tóth S.
FLD Ászok Ásza: Géczi – Magyar, Vinkl-
mann, Mihalkó, Bor.
Csere: –
1. perc: Magyar tört elõre, Szikszai az utol-
só pillanatban mentett. 2. perc: Fülöp T.
óriási helyzetet hagyott ki! 3. perc: Bor lö-
vése Fülöp Gy. lábáról vágódott a mezõny-
be. 4. perc: Bor lövése Fülöp Gy.-rõl Ma-
gyar elé pattant, aki a kapu mellé lõtt. Ez is
helyzet volt! 5. perc: Mikuli távolról emelt
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Tolnanémedi siker a „Barátság” Öregfiúk Focikupán

Második hely és egy
különdíj Simontornyán

Hét csapat – három Fejér megyei: Sárbogárd, Aba, Cece, valamint négy Tolna megyei:
Tolna, Németkér, Tolnanémedi és Simontornya – vetélkedett a díszes kupákért és a ba-
rátság megõrzéséért. Ádáz küzdelmeket vívtak a gólokért, idõnként egy-egy bedobásért
is, de végül mindig gyõzött a sportszerûség. Szoros küzdelemben alakult ki a végered-
mény. Az elsõ helyen a Tolnanémedi végzett 12 ponttal, második a Sárbogárd lett 11
ponttal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Aba csapata állhatott volna, õk 10
pontot gyûjtöttek. A negyedik helyen Németkér, az ötödiken Tolna végzett 8, illetve 7
ponttal. A két utolsó helyen a Simontornya és a Cece osztozott 6, illetve 1 ponttal.
A torna gólkirályi címét Killer Gábor (Sárbogárd) 5 találattal szerezte meg. A legjobb
mezõnyjátékosnak Varga Lászlót (Simontornya), míg a legjobb kapusnak Fodor Károlyt
(Németkér) választották. Különdíjat kapott Laki Attila (Simontornya), õ bizonyult a
legrutinosabb játékosnak.

Varga László, Simontornya

a kapu fölé. 6. perc: Bor szabadrúgása Mi-
kuliról vágódott le. 7. perc: Szikszai a kapu
torkából emelt a kapu fölé. 8. perc: Bor lö-
vését Fülöp Gy. szögletre ütötte. A bedo-
bott labdából Vinklmann csukafejese ke-
rülte el a kaput. 9. perc: Bor ballábas lövé-
se kerülte el a kaput. 11. perc: Bor lövését
Szikszai mentette a gólvonal elõl. 12. perc:
Tóth távolról célozta meg a kaput, de lövé-
se célt tévesztett. 13. perc: Szikszai lövését
védte, Géczi. 15. perc: jött a meglepetés!
Fülöp Gy. kidobásából Szikszai szerezte
meg a vezetést, 1:0. 17. perc: Magyar sza-
badrúgása Fülöp T.-rõl vágódott a me-
zõnybe. 18. perc: a sorozatos FLD-táma-
dások meghozták az egyenlítést Bor jóvol-
tából, 1:1. 20. perc: Magyar a félpályáról
rúgott védhetetlen gólt, 1:2. Kezdés után
nem figyeltek a Cece játékosai, Bor pedig
kihasználta a kínálkozó lehetõséget, 1:3.
21. perc: Vinklmann gólba tartó lövése
Bort találta telibe. 23. perc: Magyar lõtt
kapu mellé. 24. perc: kijátszott helyzet
után Mihalkó eredményes, 1:4. 26. perc:
Fülöp T. gólhelyzetben Géczit találta teli-
be. 28. perc: Bor ballábas lövésével 1:5. 29.
perc: Bor növelte az elõnyt, 1:6. Mester-
hármas! 31. perc: Bor lövését Fülöp Gy.
bravúrosan védte. Fülöp T. az elfekvõ
Géczi mellett gyengén gurított. Magyar
mentett a gólvonal elõtt. 32. perc: Bor lö-
vése Fülöp Gy.-rõl újból elé került, másod-
szorra nem hibázott, 1:7. 34. perc: Magyar
lövését védte Fülöp Gy. 35. perc: Fülöp T.
lövése kerülte el a kaput. 36. perc: Bor,
Bor, megint csak Bor, aki most sem hibá-
zott, 1:8. 39. perc: Bor a kapufát találta teli-
be.

A csere nélkül pályára lépõ FLD megérde-
melten nyerte meg a mérkõzést!

Góllövõk: Szikszai ill. Bor 6, Magyar, Mihal-
kó.

Tabella

1. Extrém 13 12 - 1 71:24 36

2. FLD Ászok Ásza 13 11 - 2 64:31 33

3. Légió 2000–Pentagri 13 8 2 3 34:22 26

4. Sárkeresztúr Kike 13 6 - 7 58:40 18

5. Twister Galaxy 13 5 2 6 60:41 17

6. Spuri 13 4 2 7 39:45 14

7. Cece Old Boys 13 3 - 10 38:71 9

8. Toledó 2005 13 - - 13 22:112 0

Góllövõlista

1. Bor József, FLD Ászok Ásza, 29 gól.

2. Horváth Tamás, Extrém, 25 gól.

Gróf Ferenc

U11-es kupagyõzelem
Az elmúlt hétvégén, szombaton a Sárszentmiklós SE U11-es utánpótláscsapata Zámo-
lyon járt, ahol egy nagyon jól szervezett, baráti hangulatban zajló teremlabdarúgó-tor-
nán vett részt. De nemcsak vendégként voltunk ott, hanem címvédõként is, mivel az el-
múlt két évben mi hoztuk el a kupát.
Idén se történt ez másként, meggyõzõ játékkal nagyon jó egyéni teljesítményekkel sike-
rült mind az öt résztvevõ csapatot (Csákvár, Zámoly, Pátka, Lovasberény, Vértesacsa)
magunk mögé utasítani. A legjobb miklósi játékos Husvéth Ádám lett, akit különdíjjal
jutalmaztak.
A csapat tagjai: Husvéth Ádám, Németh Dániel, Horváth Bálint, Majláth Márió, Bögyös
Bálint, Brúzsa Balázs, Babits Bence, Marosi Dominik, Györök Árpád.
Gratulálok, szép volt, fiúk!

Sallai Attila, Sárszentmiklós SE, korosztályos edzõ
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Február 22., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szem-
mel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.35 Zöld Tea 10.05 Vágtass ve-
lem! 10.35 Kincsünk a ló 11.00 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89
12.50 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 15.20 Gasztroangyal 16.15 XXII. Téli
Olimpiai Játékok Szocsi 2014 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sport-
hírek 20.20 A Dal 22.30 A holló 0.20 Claudio Abbado 19.33 – 2014 1.55 Vörös vihar
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.30 Max Steel 9.55 Apa-csata: Füstbe
ment terv 10.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.45 XXI. század – A legendák velünk
élnek 11.20 Házon kívül 11.50 A la Car 12.25 4ütem 13.05 Kõgazdagok 14.05
Jóbarátok 14.35 Észak és Dél 16.30 Tökéletes célpont 17.35 A nagy svindli: Millió-
kat érõ darab 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 Utazás a Föld középpontja felé
21.20 Terhes társaság 23.15 Az utca királyai 1.20 Atlantisz gyermekei 3.10 Mint a
mesében: Az acélcsapda és az elpusztíthatatlan gömb 4.00 Tuti gimi 4.45 Mélyvíz-
ben 5.30 Gossip Girl – A pletykafészek
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 9.45 Astro-világ 10.50 Norbi Update –
Az egészség iskolája 11.20 Állatõrség 11.50 Babavilág 12.20 Tûsarok 12.50 13-as
raktár 13.45 Édes élet 16.00 Családi titkok 16.55 Irigy Hónaljmirigy 18.00 Tények
19.00 Magánnyomozók 20.00 Az olasz meló 22.30 Az ének iskolája 0.30 A katedrá-
lis 4/1. 2.35 Luxusdoki 3.25 Xena 4.10 Monk – Flúgos nyomozó 4.55 13-as raktár
5.45 Vers éjfélkor
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Ka-
barématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány
hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.07 Sportvilág 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló
értékeink 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10
Éjszaka

Február 23., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Summa 6.55
Család-barát Hétvége 9.00 Kérdések a Bibliában 9.15 Baptista magazin 9.40 Evan-
gélikus ifjúsági mûsor 9.50 Útmutató 10.15 Katolikus krónika 11.00 XXII. Téli Olim-
piai Játékok Szocsi 2014 12.00 Hírek 13.00 Célkeresztben 13.30 Út Rióba 14.00 A
királyné nyakéke 16.00 A lényeg 16.35 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014
19.50 Híradó 20.25 Sporthírek 20.20 A skarlát betû 23.00 Ments meg, uram! 1.00
Nõk férfiak nélkül
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.35 Max Steel 10.00 Egészségkalauz
10.35 Teleshop 11.30 Kalandor 12.00 Havazin 12.40 A Muzsika TV bemutatja: Mi,
muzsikus lelkek 13.20 Glee – Sztárok leszünk! 14.25 Egyedül nem megy 16.25 I. E.
10000 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Nagyfiúk 22.00 A tûzben edzett férfi 1.00
Portré 1.35 Rejtélyek asszonya – Gyilkosság a golfpályán 3.05 Cobra 11 4.05 Bará-
tok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 Zöld Világ 6.50 TV2 Matiné 8.45 Barbie: Tündértitok
9.55 Astro-világ 11.00 Stílusvadász 11.30 Stahl konyhája 12.00 Több mint testõr
12.30 Édes élet 16.00 Magánnyomozók 17.00 Élet újra 18.00 Tények 19.00 Napló
20.00 A nagy duett 22.35 Serenity 0.55 A katedrális 4/2. 2.50 Psych – Dilis detektí-
vek 3.40 A férjem védelmében 5.10 Vers éjfélkor 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.34 A XXI. századi történelem 6.00 Vasárnapi új-
ság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 10.04
Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolat-Jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvi-
lág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30
Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.30 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30
A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók 20.50 Vers
napról napra 21.04 Rádiószínház 21.59 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Február 24., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma magazin 13.00
Domovina 13.30 Páratlan sikerekrõl álmodó tudósok 13.50 Magyarlakta – vidékek
krónikája 14.45 Rex felügyelõ 15.35 A múlt fogságában 16.20 Jövõ-Idõben 16.30
Híradó+ 16.45 Elcserélt lányok 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ!
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Kékfény 21.20 Párizsi mentõsök 22.20 Az Este
22.55 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 Verssor az utcazajban 23.15 Aranymetszés
0.10 Rex felügyelõ 1.00 Elcserélt lányok 1.45 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.55 Fókusz Plusz 13.35 Éjjel-nappal
Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Hír-
adó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.50 Castle
22.50 CSI: A helyszínelõk 23.50 Reflektor 0.10 Mr. és Mrs. Bloom 1.15 Kémpárbaj
2.15 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja
20.45 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.45 NCIS 23.50 Elit egység 0.50 Tények

1.25 Aktív 1.50 NCIS 2.40 Maricruz 3.25 Eva Luna 4.10 Aktív 4.30 Családi titkok
5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.29 Zene 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 25., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser
Bildschirm 13.30 Vágtass velem! 14.00 Menedékkövek 14.50 Rex felügyelõ 15.40
A múlt fogságában 16.30 Híradó+ 16.45 Elcserélt lányok 17.30 Híradó 17.40 Ridi-
kül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 A berni követ 21.45 Az
Este 22.20 Híradó 22.30 Sporthírek 22.35 Verssor az utcazajban 22.40 7 fivér – Az
építõjáték és a diktatúra találkozása 23.10 Hungaro – Magyarok Dél-Amerikában:
Brazília 0.10 Rex felügyelõ 1.00 Elcserélt lányok 1.40 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.55 Havazin 13.35 Éjjel-nappal Buda-
pest 14.45 Fókusz 15.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó
19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.50 Glades – Ten-
gerparti gyilkosságok 22.50 Életre-halálra 23.55 XXI. század – A legendák velünk
élnek 0.30 Reflektor 0.45 A fõnök 1.50 A Grace Klinika 2.45 Gálvölgyi-show 3.10 A
szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja
20.45 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.45 NCIS 23.50 Zsaruvér 0.50 Tények
1.25 Aktív 1.50 Perlasca: Egy igaz ember története 3.55 Eva Luna 4.40 Családi
titkok 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Kró-
nika 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk
17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika
20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturá-
lis magazin 21.30 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A
nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.05 Rádiószínház 0.10
Éjszaka

Február 26., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika 13.00
Ecranul nostru 13.30 Útravaló 13.45 Gasztroangyal 14.40 Rex felügyelõ 15.35 A
múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.35 Híradó+ 16.45 Elcserélt lányok 17.30
Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Sza-
badság tér ’89 21.10 On The Spot 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek
23.00 Verssor az utcazajban 23.05 Summa 23.35 KorTárs 0.05 Rex felügyelõ 0.55
Elcserélt lányok 1.35 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.55 A Muzsika TV bemutatja: Mi, mu-
zsikus lelkek 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Csók és csata 17.25
A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10
Barátok közt 21.50 Szulejmán 23.15 Házon kívül 23.50 Reflektor 0.05 21 gramm
2.30 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja
19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.45 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.45 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.55 A médium 0.55 Tények 1.30 Aktív 1.55 A médium 2.45 Hul-
lámhegy 4.10 Eva Luna 4.55 Aktív 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.29 Zene 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Február 21., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Csöpp szoba kilátással (ism. 21p), A gyed extra védelmében (20p),
„A templom soron” – könyvbemutató (77p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 22., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 Csöpp szoba kilátással (ism. 21p), A gyed extra
védelmében (20p), „A templom soron” – könyvbemutató (77p) 18.00 Lap-
szemle 19.00 Sajtótájékoztató a rezsicsökkentésrõl (17p), Beszélgetés a
gazdákkal (45p), Disznóvágás a borbarátokkal (38p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle
Február 23., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Csöpp szoba kilátással (ism. 21p), A
gyed extra védelmében (20p), „A templom soron” – könyvbemutató (77p)
13.00 Heti híradó 14.00 Sajtótájékoztató a rezsicsökkentésrõl (17p), Be-
szélgetés a gazdákkal (45p), Disznóvágás a borbarátokkal (38p) 18.00 Heti
híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 24., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Kórusok karácsonyi koncertje 1-2. rész (javított változat, 90p), Far-
sang a nyugdíjasoknál (30p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 25., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 A víz útja a csapig (60p), Fórumok kommentár
nélkül: Demokratikus Koalíció 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 26., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Kórusok karácsonyi koncertje 1-2.
rész (javított változat, 90p), Farsang a nyugdíjasoknál (30p) 13.00 Heti hír-
adó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 23.00
és 0.00 Lapszemle
Február 27., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szerep-
lõ 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.

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések a

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

Február 27., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Slovenski utrinki 13.00 Al-
pok–Duna–Adria 13.30 Insequence 13.50 Különleges mentõalakulat 14.40 Rex fel-
ügyelõ 15.30 A múlt fogságában 16.20 Híradó + 16.35 Elcserélt lányok 17.20 Sze-
rencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Fábry 21.45 Az Este 22.20 Híradó 22.30 Sporthírek 22.35 Verssor
az utcazajban 22.45 Rejtélyes XX. század 23.15 Történetek a nagyvilágból 23.45
Rex felügyelõ 0.35 Elcserélt lányok 1.15 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.55 EgészségKalauz 13.35 Éjjel-nappal
Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Hír-
adó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.50 Az igazság
nevében 23.55 Reflektor 0.15 Dollhouse – A felejtés ára 1.20 A la Car 2.00 Tenger-
parti fenegyerek 2.20 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop
10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja
20.45 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.45 Sherlock és Watson: A kilencedik lé-
pés 23.50 Célkeresztben 0.50 Tények 1.25 Aktív 1.50 Sherlock és Watson 2.40
Célkeresztben 3.30 Maricruz 4.15 Eva Luna 5.00 Aktív 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Kró-
nika 15.10 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Króni-
ka 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belé-
põ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Február 28., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 13.00 Esély
13.30 Történetek a nagyvilágból 14.00 Különleges mentõalakulat 14.45 Rex fel-
ügyelõ 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.35 Híradó + 16.45 Elcse-
rélt lányok 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Adlon Hotel 22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55
Verssor az utcazajban 23.05 Fargo 0.40 Rex felügyelõ 1.30 Elcserélt lányok 2.10
Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.55 Kalandor 13.35 Éjjel-nappal Buda-
pest 14.45 Fókusz 15.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó
19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.50 A zöld íjász
22.50 Gyilkos elmék 23.55 Reflektor 0.10 Odaát 1.15 Kalandor 1.40 Az egység 2.30
4ütem 3.00 A szív útjai 4.00 Tuti gimi 4.45 Mélyvízben 5.30 Gossip Girl – A
pletykafészek
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja
20.40 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.45 Csontdaráló 0.55 Tények 1.30 Aktív
1.55 Szellemdoktor 2.45 Maricruz 3.30 Eva Luna 4.05 Édes élet 5.05 Babavilág
5.30 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális ma-
gazin 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka
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Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

Vörös tojótyúk-vásár Sárbogárdon 550 Ft/db. Rendelhetõ februárban, szállítás
március közepén. 06 (25) 462 189, 06 (30) 442 4971, 06 (20) 616 1466(219338)

Az Árpád-lakótelepen egyedi gázfûtéses, 2. emeleti erkélyes lakás eladó. Jó
állapotban, szigetelt nyílászárókkal. Telefon: 06 (70) 321 5074 (21459339)

Farsangi jelmezek kölcsönzése Sárbogárdon, a Lili ruházati üzletben (OTP-vel
szemben). Sárbogárd, Ady E. út 149. 06 (70) 408 7759

Pucolt dió eladó 1500 Ft/kg 06 (20) 366 9490 (2159080)

1-2 q csöves kukoricát vennék 06 (30) 993 5844

Az M6-os autópályán Dunaújvárosnál, OMV töltõállomás férfi és nõi munka-
erõt keres. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a sárbogárdi OMV-kútnál lehet.

Eladó alig használt ülõgarnitúra 3+2+1-es, hintaszék, fenyõ babaágy, etetõ-
szék, kisméretû sötétbarna fa íróasztal. 06 (30) 394 2165

Angol nyelvtanárt keresek alsós kislányomhoz 06 (30) 467 5691

Ady-lakótelepen második emeleti, erkélyes, egyedi gázfûtéses lakás, új nyí-
lászárókkal eladó, illetve családi házra cserélhetõ. 06 (30) 9394 691

Varrógépjavítást vállalok, centrifuga, mosógép eladó. 06 (70) 278 6753

„C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgóbolti eladót keresünk. Érdek-
lõdni: 06 (30) 382 4133

Tápboltba kereskedelmi végzettséggel és gyakorlattal rendelkezõ eladót fel-
veszünk. Érdeklõdni: 06 (30) 382 4133

Árpád-lakótelepen harmadik emeleti erkélyes lakás, egyedi gázfûtéssel, vil-
lanybojler éjszakai árammal eladó. 06 (30) 601 0554 (2159456)

Sütnivaló csirke kapható, Tinódy utca 52. 06 (30) 384 2294

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

Tompa Mihály utcában
CSALÁDI HÁZ ELADÓ 2.200.000 Ft-ért.

06 30 510 7011

KONYHAKERTI VETÕMAG-AKCIÓ
– 10 %.

Február 25-tõl március 1-jéig.
Gazdabolt és Kertcentrum

Sárbogárd, Ady E. út 224. 06 25 462 214

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi napokon és településeken munkatársaink elõre terve-
zett karbantartási munkákat végeznek:

február 24. (hétfõ) Sárbogárd glóbuszmosás 200/1. 900-1400

február 25. (kedd) Sárbogárd glóbuszmosás 200/2. 900-1400

február 26. (szerda) Sárbogárd glóbuszmosás 200/3. 900-1400

február 27. (csütörtök) Alsószentiván medencemosás 900-1400

március 3. (hétfõ) Rétszilas medencemosás 900-1400

március 4. (kedd) Rétszilas medencemosás II. 900-1400

március 11. (kedd) Alap szivacsos csõtisztítás 2200-400

március 12. (szerda) Alap szivacsos csõtisztítás 2200-400

március 13. (csütörtök) Alap szivacsos csõtisztítás 2200-400

március 18. (kedd) Alap szivacsos csõtisztítás 2200-400

március 19. (szerda) Alap szivacsos csõtisztítás 2200-400

március 20. (csütörtök) Alap szivacsos csõtisztítás 2200-400

Ezeken a napokon az adott településen a megszokottnál kisebb víznyomás, idõszakos vízhiány várható,
ezért kérjük, hogy a kellemetlenségekre készüljenek fel, gondoskodjanak háztartásukhoz elegendõ víz-
mennyiség vételérõl.
A munkálatok ideje alatt, a megjelölt napon Alsószentivánon, valamint Alapon minden megjelölt na-
pon, az éjszakai órákban végzett karbantartásoknál a település teljes területén, a munkák teljes idõ-
tartama alatt vízhiány várható! Vízvételi lehetõséget a helyi vízmûnél, vízszállító autóból biztosítunk
a jelzett napokon.
A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá válhat, mely az egészségre nem ártalmas. Az ezt
okozó anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.
További információ a kihelyezett plakátokon, vagy helyi munkatársainktól.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük felhasználóink türelmét és megértését.

FEJÉRVÍZ ZRt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

DVD rendelhetõ a 2013. október 6-ai sárbogárdi

SZIMFONIKUS KONCERTRÕL
a Bogárd és Vidéke Hírházban.

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

Meghívó
A Sárbogárd–Alsótöbörzsöki Zengõ Óvoda

szeretettel meghívja Önöket a

2014. március 8-án
(szombaton) 19 órától tartandó

nõnapi ünnepségre.
Helyszín: Patkó csárda

Program:
18.45–19.00 érkezés;
19.10–19.25 az ovisok mûsora;
19.30–20.00 Lazányi Zsolt stand up mûsora;
21.00–21.15 Erlich Róbert szintetizátorozik;
20.00 vacsora (3 féle menübõl lehet választani
a jegyek megvásárlásakor);
21.15-tõl tánc kifulladásig.

A zenérõl és a jó hangulatról
gondoskodik: a Trióda zenekar

(www.triodazenekart.hu).
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
A jegyeket (2.500 Ft/fõ) 2014. március 1-jéig

a rendezvény helyszínén
Iker Jánosnál lehet megvásárolni.
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TÁJÉKOZTATÓ
Az országgyûlési képviselõk és az Európai Parlament tagjai-
nak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó felada-
tok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárás-
ban használandó nyomtatványokról, valamint a választási
eredmény országosan összesített adatai körének megállapítá-
sáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM-rendelet 20. § k) pontjában
foglaltaknak megfelelõen tájékoztatom a Fejér Megyei 5. szá-
mú Országgyûlési Egyéni Választókerület választópolgárait,
jelölteket, jelölõ szervezeteket, hogy az Országgyûlési Egyéni
Választókerület Választási Bizottsága (OEVB) 2014. február
14-én megtartotta alakuló ülését.
Országgyûlési Egyéni Választókerület Választási Bizottság
Elnök: dr. Krencz Ferencné
Elnökhelyettes: Boda János
Tag: Györéné Lengyel Teréz
Országgyûlési Egyéni Választókerület Választási Iroda
(OEVI)
Vezetõ: Demeterné dr. Venicz Anita, Sárbogárd város jegyzõ-
je
Az OEVB és az OEVI elérhetõségei:
Cím: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Telefon: 06 (25) 520 260
E-mail: jegyzo@sarbogard.hu
Fax: 06 (25) 520 280

Demeterné dr. Venicz Anita OEVI-vezetõ

Drogfogyasztók rendõrkézen
2014. február 11-én Kálozon a rendõrök
igazoltattak egy 18 és egy 20 éves férfit. Mi-
vel a rendõrök az igazoltatás során a két
férfin drogfogyasztásra utaló jeleket ész-
leltek, ruházat-átvizsgálást hajtottak vég-
re, melynek során egy celofánba csoma-
golt, kábítószergyanús anyag került elõ. A
két személyt elõállították a rendõrkapi-
tányságra, ahol a vizeletgyorsteszt pozitív
eredményt mutatott mindkettõjüknél. Ez-
után vér- és vizeletminta-vételre került
sor. A nyomozóhatóság mindkét fõt gya-
núsítottként hallgatta ki kábítószer-bir-
toklás vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt.

Belõtte magát
2014. február 16-án az esti órákban Sárbo-
gárdon a járõrök intézkedés alá vontak egy
férfit, aki gépjármûvével gyanúsan közle-
kedett. Az intézkedés során gépjármû- és
ruházatátvizsgálást hajtottak végre, mely-
nek során az autó ülése alól egy fecskendõ
került elõ. Az intézkedõ rendõrök a férfit
elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságra, ahol a vizeletgyorsteszt pozitív
eredményt mutatott. Megnézték továbbá
a férfi karját is a megtalált fecskendõ mi-
att, melynek során a könyökhajlati vénánál
friss szúrásnyomot találtak. Ezután a sofõr
elmondta, hogy három órája „lõtte be”
magát. A férfit a rendõrök mintavétel cél-

jából elõállították az orvosi ügyeletre, ahol
az orvos a klinikai tünetek alapján enyhén
befolyásoltnak minõsítette. A férfit gyanú-
sítottként hallgatták ki kábítószer-birtok-
lás vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt. A szakértõi vélemény birto-
kában vizsgálja a hatóság a gépjármûveze-
tés bódult állapotban való elkövetését is,
vezetõi engedélyének bevonása mellett.

Nem gallyra,
gerendára mentek

2014. február 16-án az esti órákban beje-
lentést tettek Sárkeresztúrról fagerenda-
lopásról. A helyszínen a bejelentõ elmond-
ta, hogy 4.000 forint értékû, négy darab
akácfagerendát lopott el tõle két helyi fér-
fi. Az elkövetõket elõállították a Sárke-
resztúri Rendõrõrsre, ahol eljárás alá vont
személyként hallgatták meg õket lopás
szabálysértés elkövetése miatt. A két férfit
szabálysértési õrizetbe vették a rendõrök,
majd gyorsított bírósági tárgyalásukra ke-
rül sor.

Felfûtött férj
2014. február 16-án az esti órákban beje-
lentés érkezett Hantosról családi veszeke-
désrõl. A bejelentõ a kihallgatásán el-
mondta, hogy férje ittasan tért haza, össze-
vesztek, bántalmazta, szidalmazta és fe-
nyegette õt. Ezután kihívta a rendõröket,
de mire kiértek, addigra a férj abbahagyta
a kiabálást. Miután a rendõrök távoztak,
elõzõ magatartását folytatta, sõt a felesé-
gét fojtogatta. Erre odament a 12 éves fia,
akit a karjánál fogva rángatott, és továbbra
is kiabált. A sértettek kimenekültek a la-
kásból, ismét rendõri segítséget kértek. A
kiérkezõ rendõrök a férjet elõállították a

Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. A nyo-
mozó gyanúsítottként hallgatta ki a férfit
kiskorú veszélyeztetésének megalapozott
gyanúja miatt. A bántalmazóval szemben a
további cselekmények megakadályozása
érdekében a rendõrség ideiglenes megelõ-
zõ távoltartást rendelt el.

Mobilszüret
2014. február 9-én bejelentés érkezett, mi-
szerint Sárbogárdon, a Mészöly Géza Ál-
talános Iskola fedett sportpályáján tartott
futballmérkõzés végét követõen több sze-
mély azt észlelte, hogy az öltözõbõl tele-
fonjaikat eltulajdonították, valamint egy
övtáska is eltûnt.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságon a tör-
téntekkel kapcsolatban két személy tett
feljelentést, az egyik személynek a telefon-
ját és az övtáskáját az irataival együtt tulaj-
donították el, a másik személynek pedig
nadrágjának zsebébõl a telefonját.
Három férfi került elõállításra valamint ki-
hallgatásra az eltulajdonítással kapcsolat-
ban, de az ügy érdemi tisztázása még folya-
matban van.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy az ilyen és ehhez hasonló rendezvé-
nyek során fokozott odafigyeléssel gon-
doskodjanak értéktárgyaik megõrzésérõl
a bûncselekmények megelõzésének érde-
kében.
Továbbá kérjük Önöket, hogy amennyi-
ben bármilyen információval rendelkez-
nek a fent említett bûncselekmény körül-
ményeire, elkövetõjére vonatkozóan, a
már ismert telefonszámokon jelentkezze-
nek – akár névtelenül is – a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságon.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

K É K
H Í R E K

Filmajánló

AZ ÉN KIS FALUM
Csehszlovák vígjáték (1985)

A cseh falucskában mindenki éli a
maga csöndes kis mindennapjait.
Amolyan nyugodt, friss kenyérillatú,
csípõs hajnalokon kakaskukorékolós
településrõl van szó, ahol csupa jó
szándékú, dolgos ember él. Szeretni-
való hõseink a maguk ráérõs módján
görgetik életüket: a természet szép-
ségeitõl elvarázsolt, lírikus alkatú
doktor úr a lelkek nagy gyógyítója-
ként oldja meg nap mint nap a falu la-
kóinak gondjait; a fiatal fiú öngyilkos-
ságot követ el a tanárnõ viszonzatlan
szerelme miatt; a mérnök meg min-
den nap toboroz hat mozinézõt, hogy
a féleszû fiú házában hetyeghessen a
férjezett titkárnõvel. Ez a félnótás
egyre több bosszúságot okoz a sofõr-
nek, aki mindaddig fiaként gyámolítja
õt, mígnem egy nap betelik a pohár, s kijelenti, hogy nem hajlandó többé vele
dolgozni. Fõhõsünk – a téesz ütõdött, de kedves kocsikísérõje – ezzel egy idõ-
ben levelet kap Prágából, ahol állást kínálnak neki. A dolog mindenki számára
gyanús, így aztán összeül a kupaktanács: a szomszédasszony, a téeszelnök
meg a mérnök, hogy kiderítsék, mi rejlik e különös ajánlat mögött...

Vetítik: Duna Televízió, február 21., péntek, 21.15 óra.
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Környezetünk védelmében

Környezetünk védelme nagyon
fontos feladat, óvodáskorban pe-
dig számos lehetõség nyílik arra,
hogy a gyerekek észrevegyék,
megtapasztalják ezt, és tegyenek
érte, legyenek fogékonyak a környezeti problémákra. Ezért a Sárbogárdi
Zengõ Óvodában is fontosnak tartjuk a gyermekek életkori sajátosságai-
hoz igazodva a környezettudatos életmódra nevelést. Különbözõ feladato-
kon, tevékenységeken keresztül szereznek ismereteket gyermekeink ar-
ról, miért fontos, hogy megóvjuk környezeti értékeinket, vigyázzunk kör-
nyezetünk tisztaságára. Ez a korosztály – reményeink szerint – már „bele-
nõ” a szelektív hulladékgyûjtésbe, a természetes erõforrások alkalmazásá-
ba, az újrahasznosítás fontosságába.
A külsõ világ megismerésének igénye benne rejlik a gyermek mindennapi
tevékenységében, csak meg kell ragadnunk a lehetõségeket.
Fontosnak tartjuk óvodáinkban a környezetvédõ, természetszeretõ ember
személyiségének kialakítását. Ebben az életkorban teremtjük meg az érzel-
mi vonzódást a természet iránt, s ekkor alakítjuk azoknak a szokásoknak a
körét, amelyek szilárd alapot adhatnak a további életkorokra. Ezért sem
mindegy, hogy milyen példát lát maga elõtt a felnövekvõ generáció.
A Sárbogárdi Zengõ Óvodába járó gyermekek nemrég egy nem mindenna-
pi „Zöld kalandban” vettek részt. Egy országos program keretében jutott el
óvodáinkba Szûcs Attila, a Vertikál Zrt. elõadója. Vendégünk színes, válto-
zatos mûsorával nemcsak szórakoztatta a gyermekeinket, hanem egy na-
gyon fontos dologra is felhívta a figyelmet: a szelektív hulladékgyûjtésre.
Az interaktív mûsort követõen izgalmas, játékos kalandokban vehettek
részt óvodásaink. Játszva sajátították el azokat az ismereteket, amelyek fi-
gyelembevételével környezetünk megóvásáért valamenynyien sokat te-
hetünk.

Huszárné Kovács Márta, Sárbogárdi Zengõ Óvoda


