
Itt sas egy
Nincs üldözési mániám, de mostanság sze-
met szúrt, hogy vannak emberek, akik rá-
érõsen ácsorogva, ücsörögve naphosszat a
városközpontban figyelnek.
Reggel a kultúrház elõtt bagósok népes
társasága fogadja a járókelõket. Bármikor
megyek arra, ritka, hogy üres a bejárat
elõtti placc. A Posta utca sarkánál egy em-
ber támasztja a falat. Szemben a padokhoz
nõtt férfiak bámulják a forgalmat. A pos-
tán rendszeresen hölgykoszorú trécsel,
reggelizik, uzsonnázik a panorámás asztal-
nál.
A „megfigyelõk” egytõl egyig aktív korú
emberek, tehát mehetnének éppenséggel
dolgukra, de úgy tûnik, nincs más teendõ-
jük, csak a sasolás.
Ha jóindulatúan szemlélem õket, akkor
irigylem a kényelmes melójukat, hogy me-
diterrán életstílust követve sziesztáznak,
míg más látástól vakulásig gürizik. Ha bi-
zalmatlanságom kerekedik felül, akkor az
motoszkál a fejemben, vajon kinek és kirõl
adják le éppen a drótot, amíg a kiszemelt,
mondjuk, csekket fizet be, boltba megy,
vagy buszra vár.
Nem is tudom, minek ide térfigyelõ kame-
rarendszer. Közmunkában ez is megold-
ható lenne. Az lenne ám az igazi SZEM
mozgalom! Egy bökkenõ van csak: ezeken
a sasokon nincs „felvétel indít”, azaz REC-
gomb.

Hargitai–Kiss Virág
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Vízhelyzet
az Árpádon

Rossz szomszédság török átok – szól a közmondás, mely az Ár-
pád-lakótelepen folyamatosan zsebbe vágó problémákat okoz.
Lapunkban idõrõl idõre olvashatnak arról, hogy hol ezért, hol
azért zajlik küzdelem a lakók és a közmûszolgáltatók között, fõ-
képpen a nem fizetõ renitensek miatt, és segélyhívásként bevon-
ják ezekbe a vitákba a nyilvánosságot és az önkormányzatot is. Az
Árpád-lakótelepen sajnos e problémák miatt az ottani lakások
értékesítése sem egyszerû.
Most az bolygatta föl a lakótelepet, hogy a jelentõs, felhalmozó-
dott adósság (közel 1,3 millió Ft) miatt a Fejérvíz vízkorlátozást
ígért az esetben, ha nem rendezi a lakóközösség a tartozását. Az
ezzel kapcsolatos lakógyûlésre pénteken este került sor, ahol
Medgyesi László és Szabó Attila képviselték a Fejérvíz Zrt.-t, és
ahová meghívást kapott az érintett feleken kívül a polgármester
és a sajtó is.
Bodnár Beatrix közös képviselõ röviden tájékoztatta a jelenlévõ-
ket a kialakult helyzetrõl, annak elõzményeirõl.

Medgyesi László részletezte, hogy – beleértve a vízdíjtartozás mi-
att leszerelt mérõket – a mérõvel nem rendelkezõ lakások vízfo-
gyasztásából és vízelfolyásból tevõdik össze a társasház tartozása.
A nem fizetõk tartozása a hatályos jogszabályok szerint visszaszáll
a társasház lakóira, amit – miután a lakók közösen rendezik az
adósságot – a közös képviselõ továbbszámlázhat a tartozóknak, il-
letve szükség esetén végrehajtást indíttathat el velük szemben.
Szabó Attila kiegészítésként elmondta: a törvény azt mondja,
hogy ha a fõmérõn és az almérõkön a fogyasztott víz mennyisége
eltér, a társasháznak kell rendeznie a különbözetet. Hogy hogyan
osztják fel a vízdíjat egymás közt a lakók, abba a Fejérvíznek nincs
beleszólása.
Dr. Sükösd Tamás polgármester hangsúlyozta: ha mindenkinek
van almérõje, és mindenki rendesen fizet, akkor nincs gond.
Ha nem rendezik a tartozást, a szolgáltatónak joga van szûkíteni,
azaz korlátozni a vízfogyasztást. Eredetileg március 1-jétõl folya-
modott volna ehhez a módszerhez a Fejérvíz, amennyiben a tár-
sasház nem fizet, de mint megtudtuk, még egy társasház sem ju-
tott el ezen a területen eddig, ezért a szûkítéshez szükséges eszköz
egyelõre nem áll rendelkezésükre, most van beszerzés alatt.
Most abban sikerült egyezségre jutni a Fejérvízzel, hogy a tarto-
zás csökkentése végett leolvassák a mérõket, leszerelik a meleg-
víz-órákat és visszaadják azokat a vízmûnek. Az ezután fönnma-
radt összeget kell kifizetniük a lakóknak.
Az egyik lakó javasolta, hogy a mérõóraleszerelést intézménye-
sen végezzék el, és azzal együtt olvassák le a hidegvíz-órákat illet-
ve szereljenek föl órát mindenhova, ahol nincs. Ha nem engedi be
egy lakó a szerelést végzõket, akkor ki kell fizettetni vele a külön-
bözetet. Ezt az indítványt többen is támogatták.

Az is elhangzott, hogy egyúttal a régi melegvíz-rendszert is át kell
vizsgálni, mert hiába van elzárva, egyes helyeken mégis folyik.

A hosszú távú megoldás az, hogy a jelenlegi tartozás rendezése
után különválnak a lakóépületek, külön szerzõdnek le a vízmûvel,
külön vízmérõt tesznek minden lépcsõházhoz. A 22-es lépcsõház,
Pataki Attila közös képviselõvel az élen, mindenképpen ezt az
utat választja. Nyilvánvalóan az önállóvá válás is jár terveztetési,
kivitelezési költségekkel, de a jövõre nézve mégiscsak kifizetõ-
dõbb, és a lakók érdekérvényesítésén múlik, hogy a nem fizetõket
megfelelõen és szigorúan szankcionálva elkerülje egy hasonló
helyzet kialakulását.

Hargitai–Kiss Virág

A víz útja a csapig 2.
A csapvíz becsülete

Folytatás.
Sokakat foglalkoztat, hogy a vezetékes ivóvíz fogyasztható-e koc-
kázatmentesen, de az az igazság, hogy inkább a vezetékes ivóvíz
mellõzése rejt kockázatokat. A 201/2001. sz. korm. rendelet 56 vizs-
gálati szempontot (határértéket) ír elõ. Az ennek megfelelõ ivóvíz
garantáltan biztonságos és egészséges, minõségét a szolgáltatók fo-
lyamatosan ellenõrzik, az NSZSZ (leánykori nevén az ÁNTSZ) pe-
dig kontrollvizsgálatokat végez.
Majd mindenki úgy gondolja, jobb az ásványvíz, pedig még az is le-
het, hogy rosszabb. Az ásványvizek alulról is határosak (1000 mg/l
ásványianyag-tartalom felett nevezhetõk ásványvíznek), ami azt je-
lenti: lehet, hogy valamibõl több van benne, mint kéne. Például a
nátrium határértéke (ami fontos vérnyomás-szabályozó) ivóvíznél
200 mg/l, ásványvíznél 1000 mg/l. Természetesen mindenki igyon
annyi ásványvizet, amennyit akar – ha ezt szereti, és áldoz rá –, de
mindig nézze meg az összetételét!
Mások azt mondják, a csapvizet meg kell tisztítani. Ha viszont az
ivóvízbõl kiszedik az ásványi sókat is (50–350 mg/l között kell lenni
az ivóvízben). A lágy, „desztillált” víz tartós fogyasztása életveszé-
lyes állapotot jelentõ vízmérgezést okozhat. Ezen túlmenõen iga-
zoltnak tekinthetõ, hogy kalciumban és magnéziumban szegény
ivóvíz fogyasztása mellett nõ a szív- és érrendszeri megbetegedések
valószínûsége. Ez pedig azt is jelenti, hogy a kemény víz kifejezet-
ten egészséges! (Forrás: www.antsz.hu)
Az udvari ásott kutak vizétõl viszont óvakodni kell, mert ma jófor-
mán nincs Magyarországon olyan talajvízkút, aminek a vize bakte-
riológiai szempontból, vagy egyéb szennyezõdések (pl. nitrát-,
nitrittartalom) miatt ne lenne kifogásolható. Ezért (is) tilos össze-
kötni a saját rendszereket a közüzemivel.
Legtöbben a már emlegetett fertõtlenítõszertõl tartanak, ha a
csapvíz szóba kerül, pedig nem a klór veszélyes önmagában, hanem
azok a szerves klórszármazékok, melyek akkor keletkeznek, ha a
klórozás még a víz tisztítási fázisa elõtt történik. Éppen ezért a szol-
gáltatók a már megtisztított – vagy az eleve tiszta – vizet klórozzák.
Feltétlenül megjegyzendõ, hogy a klór nem a fogyasztók bosszan-
tására, hanem elõvigyázatossági okokból kerül az ivóvízbe.
A klórozási melléktermékek elleni küzdelem jegyében a kilencve-
nes évek elsõ felében Peruban leállították a biztonsági klórozást.
Az ivóvíz kolerával fertõzõdött és 595 ezer ember betegedett meg,
több mint 20 ezer halálesettel. A WHO szerint a klórozás elenged-
hetetlenül fontos, és a határérték alatti klórszint nem ártalmas az
egészségre. (Forrás: Víz okozta járványok tanulságai, KGI, 1995.)
A klórszármazékok közül a trihalometán- (THM-) csoport karci-
nogén, rákkeltõ hatású lehet. A határérték a THM esetében 50
mikrogramm/liter. Errõl a határértékrõl nem állítható, hogy na-
gyon megengedõ lenne, hiszen ugyanez az Egyesült Államokban
80, az EU számos országában 100 mikrogramm/liter.
A THM-nél a kockázati szint 10-5, ami azt jelenti, hogy minden 100
ezredik fogyasztó esetében jelent a határértéken lévõ THM-kon-
centrációval rendelkezõ víz fogyasztása megnövekedett kockáza-
tot. Tehát százezer ember közül egynél fordulhat elõ a rák kocká-
zatának megnövekedése 1-rõl másfélre, ha 70 évig 50 mikro-
gramm/liternek megfelelõ THM-koncentrációjú ivóvizet fogyaszt.
A Fejérvíznél az ivóvíz THM-tartalma 88 %-ban 5 mikrogramm/l
alatti értéket mutat, 10 %-ban 5 és 20 közötti, és csupán 2 %-nyi
rész magasabb ennél, de még határérték alatt.

Összefoglalva
Az ivóvízfogyasztás biztonságos (ezt folyamatos, kontrollált labor-
vizsgálatok garantálják), egészséges (minden benne van, ami a
szervezetnek szükséges, de semmibõl sincs benne több a kelleté-
nél), olcsó (egy négytagú család napi 1 l/fõ mennyiségû ásványvíz
fogyasztásának ára ugyanannyiba kerül, mint az éves víz- és csator-
nadíj), kényelmes (nem kell elmenni a boltba, csak meg kell nyitni a
csapot) és környezetkímélõ (nincs pillepalack, szállítás).

Szabó Attila, a Fejérvíz Sárbogárdi Üzemmérnökségének vezetõje,
Zsebõk Lajos kommunikációs és minõségfejlesztési fõmérnök

Folytatjuk.
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Útfelújítások Dél-Fejérben
Közel négy kilométer hosszan befejezõdött a 63. számú fõút elsõ
szakaszának felújítása. A több szakaszban zajló munkálatok elsõ
ütemében több mint 210 millió forintot fordítottak az M7-es au-
tópálya csomóponti hídjától a Börgönd és Szabadbattyán közötti
vasúti szakasz átjárójáig tartó útszakasz rendbetételére. Mind-
errõl sajtótájékoztatón számolt be Varga Gábor országgyûlési
képviselõ és dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgár-
mestere Fejér megyeszékhelyén, február 24-én hétfõn.

A Kormány 1678/2013. határozata rendelkezik az országos közút-
hálózaton a nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszünte-
tését célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi
elérhetõséget javító programról. Ebbõl a keretbõl Fejér megye
1,438 milliárd forinttal részesedett, a megújítandó útszakaszokra
vonatkozó feladatokat a megyei útügyi biztosok koordinálták.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ elmondta, hogy Fejér me-
gye déli részében több olyan projektet sikerült megvalósítani az
elmúlt évek során, amely jelentõsen javította, illetve javítani fogja
a közlekedést mind észak-dél, mind kelet-nyugat irányba.
– Pusztaegres és Mezõszilas között sikerült egy útfelújítást végre-
hajtanunk, és a sokszor sokak által megígért Adony–Szabadegy-
háza útvonalat is megépítenünk. Pár hónappal ezelõtt elkezdõ-
dött a 62. számú fõút felújítása, és elkészül a seregélyesi elkerülõ
szakasz. A 63. számú fõúton is megkezdõdhettek a munkálatok
ezzel a 3,8 kilométeres szakasszal. Szeretnénk folytatni ezt a fej-
lesztést a következõ idõszakban is, úgy, hogy egészen Sárbogárdig
elkészülhessen a biztonságos közlekedésnek megfelelõ út. Bí-
zunk benne, hogy ennek köszönhetõen jelentõsen javulnak Fejér
megye déli részét a megyeszékhellyel és más városokkal összeg-

kötõ, illetve a déli területen lévõ települések egymás közötti kap-
csolatai – fogalmazott Varga Gábor.
Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere arról
is beszélt az útfelújításról tartott sajtótájékoztatón, hogy folyama-
tos az egyeztetés azokról a kérdésekrõl, amelyek Fejér megyét
érintik:
– Sokszor hangsúlyozzuk, hogy egymásra vagyunk utalva. Fehér-
vár akkor tud fejlõdni, ha a környezete is fejlõdik, és különösen
igaz ez Fejér megye déli térsége tekintetében. Székesfehérvár
gazdasági sikerei nem lennének elképzelhetõk azon munkaválla-
lók nélkül, akik a környezõ településeken élnek. A Sóstói Ipari
Parkban pedig különösen hangsúlyos a nem fehérvári munkavál-
lalók aránya. A mostani útfejlesztést azért is tartom fontosnak,
mert a 63-as út Fejér megye egyik legfontosabb útja.
A város polgármestere elmondta: középtávú tervként szeretnék,
hogy a 63-as nyomvonalát felhasználva legyen gyorsforgalmi út-
fejlesztés, ami még biztonságosabbá és gyorsabbá teheti a közle-
kedést a térségben.
A 63. számú fõút 86 és 89+800 km szelvénye közötti szakasz fel-
újítása 3,8 km hosszon megtörtént. A Magyar Közút NZrt. szak-
mai javaslata alapján elsõként az M7-es autópálya csomóponti
hídjától a Börgönd–Szabadbattyán vonalszakasz vasúti átjárójáig
tartó útszakaszon kezdték meg a munkát. A meglévõ burkolat
erõsen leromlott, elöregedett állapotú volt, a nyomvályúk, burko-
lathibák megléte indokolta a beavatkozást.
A mintegy másfél hónapig tartó munka során egy rétegen meg-
erõsítették a burkolatot, új útburkolati jeleket festettek fel, vala-
mint elkészült a vízelvezetõ árok és megtörtént a padkarendezés
is. Az M7-es autópálya hídja elõtt az út két új burkolatréteget ka-
pott.

Stettler Zsuzsanna

SZIRÉNAPRÓBA
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a
lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. 30 kilométeres kör-
zetébe esõ településeken a lakossági tájékoztató- és riasztó-
rendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében a me-
gyében Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony,
Sáregres, Vajta településeken hangos üzemû szirénapróba
végrehajtására kerül sor március 3-án, hétfõn, 13 órakor. A
próba 13 óra 10 perckor fejezõdik be, amikor a „Katasztrófari-
adó elmúlt” jelzés lesz hallható. A szirénák megszólalása eb-
ben az idõpontban csak a rendszer próbája, a lakosságnak sem-
miféle teendõje nincs.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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A JOBBIK PROGRAMJA
Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom elnöke és miniszterelnök-je-
löltje látogatott Sárbogárdra pénteken a
déli órákban. Eredetileg a Hõsök terei em-
lékmûegyüttesnél találkozott volna az ér-
deklõdõkkel, de az esõs idõ miatt a kultúr-
ház tükrös termében beszélt a párt prog-
ramjáról, s mutatta be e körzet jobbikos
jelöltjét: Árgyelán Jánost.

Pörzse Sándor vezette be néhány gondo-
lattal az eseményt, aki korábban a médiá-
ban dolgozott, 2010 óta pedig országgyûlé-
si képviselõ a Jobbik színeiben. Mint
mondta: az õ legnagyobb szívfájdalma,
hogy az SZDSZ politikusai 1 milliárd Ft
tartozást halmoztak föl, Kuncze Gábor és
Fodor Gábor mégis tuti befutó helyen
lesznek a parlamentben.

Árgyelán János üdvözölte a szép számban
megjelenteket, és bejelentette: megvan a
hivatalos jelöltként való induláshoz szük-
séges 500 aláírás. Úgy fogalmazott: Sárbo-
gárdnak olyan képviselõre van szüksége,
aki a helyi problémákat és az 5-ös választó-
kerületben lévõ 35 települést képviseli. Én
szívvel-lélekkel ezért küzdöttem az elmúlt
években, és ezt a munkát szeretném to-
vább folytatni. Ehhez kérem az Önök se-
gítségét.

Ezt követõen Vona Gábor szólt az egybe-
gyûltekhez: A Fidesz és az MSZP számára
az emberekkel való találkozás teher és fé-
lelem. Teher, mert 24 év kudarcával kelle-
ne elszámolniuk, félelem, mert sok olyan
piszkos ügy van a rovásukon, amit számon
kérhetnek az emberek. Nekünk nincsenek
ilyen ügyeink. Mi az elmúlt 24 évtõl és an-
nak minden pusztításától, korrupciójától,
kudarcától mentesek vagyunk. Nem a Job-
bik tette tönkre Magyarországot, lopta
szét a nemzeti vagyont, adósította el Ma-
gyarországot, kergette devizahitelekbe az
embereket, nem a Jobbiknak köszönhetõ,
hogy Magyarországon az üzemek bezár-
tak, félmillió ember hagyta el az országot,
nincs közbiztonság. Ez mind a Fidesznek
és az MSZP-nek köszönhetõ. Az MSZP 12
évet, a Fidesz 8 évet kapott arra, hogy bizo-
nyítson, ráadásul a Fidesz a mostani 4 éves
ciklusát kétharmados többségben tölthet-
te, ami azt jelenti, hogy azt csinál, amit
akar. A kétharmad egy alkotmányos dikta-
túrára adott számára lehetõséget, és õ ez-

zel vissza is élt. Számtalanszor át kellett él-
nünk, hogy beadtunk egy javaslatot, amit a
parlamentben csak azért söpörtek le, mert
a Jobbik nyújtotta be, aztán átalakítva a ja-
vaslatot benyújtotta a Fidesz, és saját si-
kerként számolt el vele. A rezsicsökken-
tést 2010 júliusában Volner János, a Job-
bik képviselõje vetette fel. Mi szükség volt
2,5-3 év várakozásra, hogy a kormány a re-
zsicsökkentést meglépje? Tudatosan
hagyták, hogy az emberek magasabb rezsit
fizessenek éveken keresztül, mert ki akar-
ták várni a választások közeledtét. Mi a re-
zsicsökkentést támogatjuk, de ezt az elvet
nem tartjuk tisztességesnek. Persze, min-
dig könnyebb kritizálni a másik munkáját,
mint saját eredményeket felmutatni. Ezért
is van nekünk egy 84 oldalas programunk,

ami a 2010-es választási programunkra
alapozódik. A Fidesz és az MSZP folyama-
tosan bujkál a programjuk bemutatása
kapcsán. A mi programunkat bárki átol-
vashatja, kritizálhatja, és én magam sze-
mélyesen állok elébe a vitának. Orbán
Viktort és Mesterházy Attilát nagy öröm-
mel várom egy miniszterelnök-jelölti vitá-
ra. Orbán Viktor nem tér ki a kihívás elõl,
Mesterházy Attila viszont azt mondta,
hogy õ nem hajlandó vitázni. Én továbbra
is nyitott vagyok.
A Jobbik programját a lakossági fórumok,
az emberekkel való találkozások hozták
létre, csiszolták végleges formára. Valljuk,
hogy az embereknek három dologra van
leginkább szükségük ma: megélhetésre,
rendre, elszámoltatásra.
Vona Gábor kifejtette, hogy arcátlanság-
nak tartják a közmunkát figyelembe venni
a foglalkoztatási mutatóknál. Szükség van
a közmunkaprogramra, de az szociálpoliti-
ka. Pofátlanság viszont, hogy beleszámít-
ják a foglalkoztatási statisztikákba azt a
félmillió embert is, akik az elõzõ és a mos-
tani kormány gazdaságpolitikája elõl me-
nekültek külföldre dolgozni. Erre azt
mondja a miniszterelnök: örüljünk, hogy
ezek az emberek nagyon sok pénzt haza-
utalnak. Mert így próbálják a családjaikat
megmenteni a kilakoltatástól! Örüljünk,
hogy ilyen helyzetbe került Magyaror-
szág? A mi számunkra a munkahelyterem-
tés a következõ: ha van munka, akkor van
pénze az embereknek, tudnak vásárolni,

kifizetni a számlát, a gyereket taníttatni, a
kisvállalkozások számára vásárlóerõt je-
lentenek, nem mennek tönkre a magyar
vállalkozások. Ha az embereknek van tisz-
tességes munkahelyük, akkor fizetnek
adót. Ha fizetnek adót, akkor az országnak
van bevétele, fönn tudja tartani a nyugdíj-
rendszert, az egészségügyet, az oktatást, az
önkormányzatokat, a közbiztonságot.
Rend. Az egyik legveszélyesebb tendencia,
ami ellen föl kell lépni: az idõsek, nõk és
gyermekek elleni erõszak megnövekedése
haszonszerzésbõl. A mi rendteremtési
programunk drasztikus. Ha a Jobbik kor-
mányra kerül, nagyon szigorúan fogja a
rendet fenntartani. A rendõrség mellett
fölállítjuk a csendõrséget, ami Európa
számtalan országában mûködik. A csend-
õrség a rendõrséggel közös irányítás alatt
mûködne, de helyben. A csendõrt nem le-
het innen elvezényelni, helyi szinten ano-
nim (tehát nem lehet megfenyegetni),
mégis állandóan itt dolgozik, a felkészült-
sége, felszereltsége megvan ahhoz, hogy
intézkedjen, a jelenlétével preventív ha-
tást fejtsen ki a bûnüldözésben. Ettõl an-
nak kell félnie, aki bûnözõ. Magyarorszá-
gon az a sajnálatos helyzet állt elõ, hogy a
rendõrségtõl, a rendvédelemtõl a tisztes-
séges emberek félnek, mert vegzálják õket,
a bûncselekményekkel gyanúsítható, azo-
kat elkövetõ emberek meg nevetnek a ma-
gyar rendvédelmen, megverik a kiérkezõ
rendõrt. Elszámoltatás. Azt mondjuk,
hogy a politikusoknak ne legyen mentelmi
joguk, még szigorúbb legyen az elvárás az
igazságszolgáltatás elõtt az országgyûlési
képviselõvel szemben. Ha már az se tartja
be a törvényt, aki hozta, akkor miért tarta-
ná be az egyszerû állampolgár? 50-80
évekre titkosítanak korrupciós ügyeket
Magyarországon. A történészeken kívül
senkit nem hoz tûzbe, hogy 1941-ben ki
volt korrupt. Bennünket most érdekel,
hogy ki lopja szét a magyar állam és társa-
dalom vagyonát. Amikor azt mondják,
hogy nemzetbiztonsági érdekeket sérthet
ezeknek az anyagoknak a feloldása, akkor
azt szoktam mondani, hogy nincs annál na-
gyobb nemzetbiztonsági kockázat, mint
hogy gazemberek irányítják az országot.
Ha nincs félnivalójuk, oldjuk föl! Javasol-
tuk, hogy az a pártelnök, akinek a pártja
adósságot halmozott föl és a magyar társa-
dalomra akarja terhelni, addig ne vállal-
hasson politikai tisztséget, amíg ezt az
adósságot a párt nem rendezte. Ezt lesö-
pörte a Fidesz. Ha csak azt megakadályoz-
zuk, hogy Magyarországon évente 400 mil-
liárd Ft-nyi korrupció legyen, már azzal
elõbbre lennénk. Kérem, adjanak nekünk
és a jelöltünknek bizalmat arra, hogy bebi-
zonyítsuk: sokkal tisztességesebben, job-
ban tudjuk csinálni a politikát, sokkal haté-
konyabban tudjuk képviselni az Önök ér-
dekeit, mint ahogy azt az elmúlt 24 évben a
többiek tették.

Hargitai–Kiss Virág
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FELHÍVÁS
Sárbogárd város Sárbogárdi Zengõ
Óvoda – valamint telephely és tagóvoda
– nevelési intézményébe beiratkozásra.
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a
2014/2015-ös évre a város nevelési in-
tézményébe a beíratásokra a következõ
idõpontokban kerül sor: 2014. április
28-29-30.
A pontos idõpontokról az intézmények
adnak tájékoztatást.

ÓVODAI BEÍRATÁS

Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezett-
ség kezdetéig fogadja a gyermekeket. A
fent jelzett idõpontban a 2011. decem-
ber 31-éig született gyermekek íratha-
tók be az óvodába.
A gyermek abban az évben, melyben
betölti az 5. életévét, az óvodai nevelési
év kezdõdõ napjától napi 4 órát köteles
óvodai nevelésben részt venni.

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy Sárbogárd Város Önkormányza-
tának képviselõ-testülete a Sárbogárdi
Zengõ Óvoda nyári részleges zárva
tartását a 16/2014. (II. 14.) kth. sz. hatá-
rozatban foglaltak alapján az alábbiak
szerint állapította meg:
székhely (Mikes köz 3.): 2014. augusz-
tus 4-étõl augusztus 31-éig.
tagóvoda (Sárszentmiklós, Gesztenye
sor 1.): 2014. június 30-ától augusztus
1-jéig.
telephely:
– Töbörzsök: 2014. június 30-ától au-
gusztus 31-éig.
– Pusztaegres: 2014. augusztus 1-jétõl
augusztus 31-éig.
A gyermekek napközbeni ellátását fo-
lyamatosan biztosítja az Nkt. 2011.
CXC. tv. vonatkozásában az intézmény
a kijelölt óvodában.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és
az ügyben érintett feleket, hogy a Sár-
bogárd, külterületi 0522/187 hrsz-ú in-
gatlanon lévõ, nem veszélyeshulladék-
lerakót (térségi kommunális hulladék-
lerakót) érintõen a VERTIKÁL Zrt.
(8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) kérel-
mére, az egységes környezethasználati
engedély felülvizsgálata tárgyában, va-
lamint a lerakó kapacitásbõvítése céljá-
ból, dombépítéses technológiára törté-
nõ átállással kapcsolatosan 28334/
2012. ügyszámon indított közigazgatási
hatósági eljárás keretében a Közép-du-
nántúli Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség (8000
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.)
100856/2013. iktatószámon meghozta
döntését.

A döntés ellen a Vertikál Közszolgálta-
tó Zrt. fellebbezést nyújtott be az eljáró
hatósághoz.

A felügyelõség a fellebbezést a 2322/
2014. iktatószámú végzésével érdemi
vizsgálat nélkül elutasította.

Az elutasító végzés ellen a Zrt. által be-
nyújtott fellebbezést a felügyelõség a
másodfokú elbírálás végett az Országos
Környezetvédelmi és Természetvédel-
mi Fõfelügyelõség részére felterjesztet-
te.

A felügyelõség másodfokú eljárásról
szóló tájékoztatójának másolati példá-
nya a sárbogárdi polgármesteri hivatal
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) föld-
szinti hirdetõtábláján 2014. február
24-én kifüggesztésre került, mely okirat
a hivatal nyitvatartási ideje alatt megte-
kinthetõ: hétfõtõl csütörtökig 7.30–
16.00 óráig, pénteken 7.30–13.30 óráig.

A tájékoztató hivatali hirdetõtábláról
történõ levételére a jogorvoslati eljá-
rást követõen, illetve az eljárás lezárá-
sakor kerül sor.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

ÚJ HELYEN A SÁRBOGÁRDI PIAC
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, a helyi termelõket, hogy új helyre költözött a PI-
AC Sárbogárdon. A napi élelmiszerpiac és a heti napicikk-vásár területe a polgármes-
teri hivatal épületétõl észak-nyugatra (a díszterem mögött) kialakított árusítótér te-
rülete.
A napi élelmiszerpiac és a heti napicikk-vásár egyaránt hétfõtõl péntekig 6.00 és 16.00
óra között, szombaton 6.00 és 14.00 óra között mûködik.
A napi élelmiszerpiac keretében zöldség és gyümölcs, továbbá kistermelõi engedély
esetén tej, tejtermék, tojás, hús- és hentesáru, valamint édességáru, méz, gyógynö-
vény, tea, biotermék árusítása történhet.
A heti napicikk-vásár keretében napi, heti rendszerességgel fogyasztási szükséglete-
ket kielégítõ élelmiszer és fogyasztási cikk, valamint ruházati termék, lábbeli és bõr-
áru, könyv, óra és ékszer, játékáru, virág és kertészeti cikk, díszmûáru, mûalkotás,
népmûvészeti és iparmûvészeti áru, emlék- és ajándéktárgy árusítása történhet.
Napi jegy: 200 Ft+ÁFA/fm/nap, de 2014. május 31-éig az árusítás díjmentesen törté-
nik.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Kérdezték
Mikor lesz változás
a Gergely közben?

Egy lakó panaszolta szerkesztõségünknek
többek nevében a Gergely köz állapotát,
hogy a gödröktõl lehetetlen közlekedni,
akár gyalog, akár babakocsival, akár bicik-
livel. Kérdezte: mikor várható ebben vál-
tozás?

Dr. Sükösd Tamás polgármester így vála-
szolt: nyolc éve folyamatosan töltötték fel
a Gergely közt a gödrök miatt. Ez a megol-
dás azonban nem folytatható, mivel a rá-
töltés eredményeként magasabb lett az út
szintje, és befolyik az ott lévõ házakhoz az
útról a víz. Más módszerhez kell folyamod-
niuk: szerkezetváltás szükséges, amit lehe-
tõségei szerint tud megvalósítani az önkor-
mányzat. A polgármester szeretné, ha mi-
hamarabb, még az idén elkészülhetne a
Gilice köz, de felelõtlen ígéretet nem akar
tenni ezzel kapcsolatban.

Miért nem
táncolhatott?

Egy szülõ azt kifogásolta, hogy végzõs
gyermeke nem táncolhatott az iskola bál-
ján, ahova jár. Elmondta: az osztályfõnök
illetve az intézmény szerint azért nem tán-
colhatott a gyermek, mert rossz tanuló. A
szülõ szerint viszont más rossz tanulók is
táncolhattak. Hozzátette: azért is esett ez
rosszul nekik, mert rendszeresen segítik az
iskolát tombolatárgyakkal.

Az intézmény vezetõje megkeresésünkre
elmondta: feltételekhez kötötték, ki tán-
colhat. Ez az iskola belsõ ügye, a pedagó-
gusokra és a szülõre tartozó probléma.

Hargitai–Kiss Virág
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Tanár úr, (ki)készültem!

2014. február 20-án a délelõtti órákban Sárkeresztúrról érkezett
bejelentés, miszerint egy általános iskolás fiú kábultan érkezett is-
kolába. Elmondása szerint két iskolatársával szívtak iskola elõtt
cigarettát. A három nyolcadikos tanulót a rendõrök elõállították
a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol a drog-gyorsteszt az
egyik fiúnál pozitív eredményt mutatott. A rendõrségen új pszic-
hoaktív anyaggal való visszaélés elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt hallgatták ki õket.

Mobil drogéria

2014. február 24-én az esti órákban Sárbogárdon a járõrök ellen-
õrzés alá vontak egy gépjármûvet, annak sofõrjével és három uta-
sával. Az ellenõrzés során ruházat- és gépjármû-átvizsgálást haj-
tottak végre, melynek során a gépjármû bal elsõ ülése mögött a
padlón, illetve a jobb elsõ ülés alatt a padlón kábítószergyanús
anyagot találtak, valamint az egyik utas zsebébõl kábítószergya-
nús anyag került elõ. A mezõfalvai lakosokat elõállították a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányságra, ahol velük szemben drog-gyors-
tesztet alkalmaztak, melynek eredménye a sofõrt illetõen pozitív
lett. Ezt követõen a nyomozók új pszichoaktív anyaggal való visz-
szaélés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki
õket. A 29 éves férfit vér- és vizeletminta vétele céljából az orvosi
ügyeletre kísérték. A sofõrrel szemben büntetõfeljelentés készült
jármûvezetés bódult állapotban vétség elkövetése miatt.

Kétkerekû fa

2014. február 18-án bejelentés érkezett, miszerint a Cece–Vajta
közti útszakaszon egy férfi fát vágott, amit Vajta irányába tol ke-
rékpárján. A kiérkezõ járõrök igazoltatták a férfit, aki a tulajdon
elleni lopás szabálysértés elkövetését nem ismerte el, azt állította,
hogy azt a fát neki hagyták ott az út szélén. A rendõrök felvették a
kapcsolatot a Magyar Közútkezelõ Közép-dunántúli Regionális
Fõmérnökség munkatársával, aki tájékoztatta õket, hogy aznap
nem is dolgoztak Vajtán, valamint hogy engedélyt senki nem ad
az útszéli fák elvitelére. Ezt követõen a férfit elõállították a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányságra, ahol meghallgatására és õrizetbe
vételére került sor. A bíróság a tárgyaláson négy nap elzárás bün-
tetést szabott ki.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK HÍREK

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS

CSALÓ TÛZIFA-ÁRUSOK
Ismét megjelentek feltehetõen átutazó bûnözõk, akik mint cél-
csoportot elsõsorban az idõskorúakat szemelték ki.
A tüzelési szezon végéhez közeledve az elkövetõk látszólago-
san kedvezõ áron kínálnak tûzifát akár személyesen, a lakáson
megjelenve, akár újsághirdetés útján. Módszerük, hogy a ren-
delt és kifizetett mennyiségnél lényegesen kevesebbet raknak
le a „készséges” árusok és így károsítják meg a mérlegelés nél-
kül vásárlókat.
Kételkedéssel fogadják a feltûnõen kedvezõ árat! Ha a lera-
kott fa mennyisége csak fele a kifizetettnek, akkor dupla egy-
ségárat fizettek a tüzelõért. Egy árusnak sem éri meg több száz
kilométerrõl fát szállítani és a hivatalos árnál még így is kedve-
zõbben értékesíteni.
Ezen túl a meghirdetett minõség (akác, tölgy) sem mindig azo-
nos a kiszállítottal.
Figyeljenek értékeikre, figyeljenek egymásra!

Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztály

FILMAJÁNLÓ

Annie Hall
Amerikai vígjáték (1977)

Rendkívül zavaros Alvy Singer (Woody
Allen), a negyvenéves tévékomikus ma-
gánélete. Egyrészt idegbeteggé teszi
New York állandó lüktetése, másrészt a
közelmúltban elhagyta a barátnõje. Ebben
a felfokozott lelkiállapotban Alvy vissza-
tekint az életére, a gyerekkorától kezdve
egészen a különbözõ nõügyekig. Közülük
is kiemelkedik az Annie Hallhoz (Diane
Keaton) fûzõdõ kapcsolata. Egyfelõl inába
szállt a bátorsága, hogy elkötelezze ma-
gát, ám amikor Annie hátat fordított neki,
mindenáron vissza akarta szerezni.

Vetítik: M1, 2014. március 2., vasárnap,
21.40 óra.

Egy hír nyomában
Az a hír futott be szerkesztõségünkbe, hogy egy sárbogárdi építé-
si vállalkozóhoz álkommandósok törtek be, és kirabolták. Ennek
eredtem nyomába.
Elõször a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon érdeklõdtem. A
rendõrkapitány úr tájékoztatott, hogy az ügyet a budapesti V. ke-
rületi rendõrkapitánysághoz helyezték át. Felhívtam az V. kerü-
leti kapitányságot, ahol a diszpécser elég különös hangnemben
társalgott velem. Nagy nehezen megadta egy mellék számát, amit
kedden többszöri próbálkozásomra sem vettek fel. Másnap
ugyanezt a melléket kértem jól artikuláltan, félrekapcsoltak.
Amikor végre sikerült elérnem a vonal túloldalához tartozó illeté-
kest, közölte, hogy küldjem el e-mailben a kérésemet. Annyit
azért megtudtam, hogy a szóban forgó ügy száma: 01050/566/
2014-es bûnügy. Mivel az általam megjelölt határidõben nem vá-
laszoltak az e-mailemre, újra telefon. Közölte az illetékes: õ nem
nyilatkozhat, forduljak a BRFK kommunikációs szolgálatához.
Az ottani telefonközpontban megint félrekapcsoltak, a Pest Me-
gyei RFK-ra. Ott végre kaptam egy végleges elérhetõséget. A szá-
mos futott kör után jellemzõ rendõrségi „tájékoztatást” kaptam:
„Tisztelt Hölgyem!
Tájékoztatom, hogy a Budapesti Rendõr-fõkapitányság V. kerületi
Rendõrkapitánysága csalás bûntett gyanúja miatt folytat eljárást, az
ön által megjelölt ügyszámon. Az üggyel kapcsolatban további infor-
mációt, a nyomozás érdekeire való tekintettel, nem kívánunk mon-
dani.
Tisztelettel:
Budapesti Rendõr-fõkapitányság”

Hargitai–Kiss Virág

DVD rendelhetõ a 2013. október 6-ai sárbogárdi

S Z I M F O N I K U S
K O N C E R T R Õ L

a Bogárd és Vidéke Hírházban.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

telefon: 06 (25) 508 900.
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Arannyal tértek haza
a sárbogárdi Kis Csillagok

A Kis Csillagok 2014. február 15-én a Ritmuscsapatok Országos
Táncversenysorozatának 1. Pontszerzõ Versenyén vettek részt
Budapesten, ahonnan mini, gyermek, junior és felnõtt korosztály-
ban is jó eredményeket hoztak haza. Edzõjük és felkészítõjük:
Biró Vivien, Csillag Andrea, Gászler Dóra, Rigó Maja és Baranyi
Bettina.

A következõ helyezések születtek:
mini szóló: Simon Hanna 3. hely, Geiger Niki 5. hely, Pajor Lili 7.
hely, Somogyvári Miriam 8. hely, Gödör Fruzsi 9. hely;
mini duó: Tóth Evelin és Szarka Tímea 1. hely, Sükösd Csenge és
Fekete Zoé 2. hely, Domján Dominika és Szabó Luca 4. hely;
mini csoport: Fekete Zoé, Geiger Nikolett, Gödör Fruzsina, Si-
mon Hanna, Heidt Míra, Mészáros Míra, Pajor Lili, Ványa Szil-
via, Sükösd Csenge 1. hely;
gyerek szóló: Tóth Barbara 4. hely, Horváth Szabina 11. hely;
gyerek duó: Kern Patrícia és Horváth Kitti 4. hely;
gyerek formáció: Gászler Dóra, Tóth Evelin, Tóth Barbara, Hor-
váth Kitti, Kern Patrícia, Hollósi Kata, Gilicze Regina, Szarka Tí-
mea, Vámosi Renáta, Csecsetka Nikolett, Freschli Eszter, Jászter
Vanda, Plézer Éva, Horváth Szabina 3. hely;
junior duó: Baranyi Bettina és Rigó Maja 1.hely, Csecsetka Niko-
lett és Freschli Eszter 3. hely, Gilicze Regina és Hollósi Kata 5.
hely, Kovács Eszter és Menyhárt Ildikó 6. hely;
junior csoport: Gászler Dóra, Rigó Maja, Baranyi Bettina, Vá-
mosi Renáta, Csecsetka Nikolett, Freschli Eszter, Kern Patrícia
1. hely;
felnõtt szóló: Gászler Dóra 2. hely.
Legközelebb március 18-án a XI. Klauzál Kupa Országos Tánc-
versenyén fognak szerepelni a táncosok. Sok sikert kívánunk ne-
kik!

Tudósítónktól

FIGYELEM!

ÚJ KEZDÕ TANFOLYAM INDUL A KIS CSILLAG
HIPHOP TÁNCISKOLÁBAN!

AZ ELSÕ ÓRA INGYENES!
Helyszín: Sárbogárd, mûvelõdési ház.
Órák: minden pénteken 17.00–18.00-ig gyerekcsoport (4–9 éves
korig), 18.00–19.30-ig juniorcsoport (10–18 éves korig).
Információ: Gászler Dóra 06 (20) 3939 252, Csillag Andrea 06
(30) 4469 725.
Sok szeretettel várunk minden táncolni vágyót!

Farsangoltunk a Zengõ oviban
„Figyelem, figyelem! Közhírré tétetik,
a farsangi ünnep immár elkezdõdik.

Ide gyûljön apraja-nagyja, ki a maskarákat látni akarja!
Aki itt van, haza ne menjen, aki nincs itt, az is megjelenjen!”

– ezzel a kikiáltóval vette kezdetét február 20-án (csütörtökön) a
Zengõ ovisok farsangi mulatozása. A gyerekek izgatottan várták
ezt a napot, hogy magukra ölthessék a jelmezt, melyet már
hetekkel ezelõtt kitaláltak.
A Napraforgó csoportosok mûsorát követõen, hagyományaink-
hoz híven, az óvó nénik mesejátéka tette emlékezetessé a napot.
Az aranyszõrû báránykához minden kíváncsiskodó szereplõ oda-
ragadt, majd megnevettették a király leányát, és máris kezdõdhe-
tett a vigadalom. A talpalávalóról Györök Zoltán gondoskodott.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki neki!
A csoportokban a szülõk és nagyszülõk segítségével mindenféle
finomságot megkóstolhattak a gyerekek. Köszönjük támogatásu-
kat!

Egész délelõtt tartott a mulatság, csillogó szemekkel táncolt
együtt a sokféle figura – a bárányok, katicák, dínók, hercegkisasz-
szonyok, hófehérkék, pókemberek, kalózok, monster high babák,
vámpírok, boszorkányok, indiánok, tavasztündérek, szellemek,
nindzsák, tûzoltók, udvari bolondok stb. – szóval az óvoda apraja-
nagyja.

Örömmel tapasztaltuk, hogy sok ötletes jelmez készült az édes-
anyák, nagymamák keze által. Az aulában dekorációként felhasz-
nált lufik leengedésekor tovább fokozódott a hangulat. A hálóból
kihulló lufikat nagy örömmel vették birtokukba a gyerekek, és
azokkal játszottak, táncoltak tovább.

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki támogatta és segí-
tette, hogy ez a vidám nap létrejöhessen, hogy gyermekeink ismét
egy nagyszerû élménnyel lehettek gazdagabbak.

Freschli Józsefné, Grósz Tünde – Sárbogárdi Zengõ Óvoda
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Felsõs farsang
a Mészölyben

Február 20-án került sor a felsõsök farsangi mulatságára. Isko-
lánkban évek óta hagyomány, hogy az osztályok egy-egy produk-
cióval lepik meg a nézõközönséget, így idén is színes kavalkád ke-
rekedett ki belõle. Voltak, akik Hawaiira repítettek el bennünket
vagy éppen Kínába, a sárkányok fesztiváljára. Az osztályok nagy
része hangulatos táncprodukcióval színesítette a délutánt. Bepil-
lanthattunk egy ismert tévés vetélkedõre is.

A tombola, a szendvicsek, tea árusítását idén is a diákönkormány-
zat tanulói bonyolították le. A tombolasorsolás után maradt idõ
egy kis táncolásra, melybe a Kiscsillag hiphop táncegyüttes is be-
segített. Ezúton is köszönjük szereplésüket.

A farsang idén is jó hangulatban telt. Várjuk jövõre is a vicces, szí-
nes produkciókat!

Varsányi Erzsébet, MGÁI

Cecei sulibörze
Szép Magyar Beszéd

Február 13-án a Cecei Általános Iskola diákjai is részt vettek a
minden szempontból rangosnak számító verseny megyei forduló-
ján Dunaújvárosban.
Több helyszín közül választottuk ki idén a dunaújvárosi Arany Já-
nos Általános Iskolát, hogy diákjaink bizonyságot adjanak ráter-
mettségükrõl, tudásukról.

Az iskola aulájában tartott megnyitón az igazgatónõ beszédében
kiemelte a magyar nyelv ápolásának szükségességét, majd a ven-
déglátó diákok mûsorukban egy-egy, a nyelvmûvelés terén meg-
határozó szerepû írót, nyelvtudóst mutattak be.
A versenyzõk két korcsoportban indulhattak: 5-6. évfolyamon és
7-8. évfolyamon. Iskolánkat az 5. évfolyamon Redzsepi Erzana, a
6. évfolyamon Dicsérdi Elizabet, a 7. évfolyamon Salamon Ro-
nald, a 8. évfolyamon Fésü Fanni képviselte. A diákok egy válasz-
tott, begyakorolt és egy ismeretlen szöveg felolvasását kapták fel-
adatul. Sajnos, mi nevelõk sem hallgathattuk meg, hogy miként
szerepeltek diákjaink, csak a hozott szövegek felolvasásánál le-
hettünk jelen, de elmondhatom, hogy örömmel hallgattuk a te-
hetséges „ifjú nyelvmûvelõk” elõadásait.
Egy jó hangulatú délután után az izgalomtól elfáradt versenyzõk-
kel és rengeteg új tapasztalattal gazdagodva tértünk haza.
Köszönjük diákjainknak a sok munkát, amit a felkészülésbe fek-
tettek, és köszönet a kollégáknak is, akik ezen az úton segítették
õket!

Ferenczi Roland felkészítõ tanár

Cecei hiphopsiker
A 2014. február 15-én Budapesten megrendezett hiphop bajnoki
elõdöntõn szépen szerepelt két diákunk is, Pajor Lili 3. a osztályos
és Mészáros Mira 1. b osztályos tanuló.
Szívbõl gratulálunk az eredményükhöz!

Cecei iskola

(A pontos helyezések lapunkban megtalálhatók.)

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Aranyhajú Kálmán
1. rész

Egyszer volt, hetedhét országon túl, még
az Óperencián is túl, de még azon is túl, egy
király. Az a király sokszor olyan törvénye-
ket adott ki, amilyeneknek még csak híre
sem volt más országban. Egyszer azt a tör-
vényt találta kiadni nagy büntetés alatt,
hogy egy asszony se merjen fonni szombat
este. Õröket is rendelt ki a király, hogy
azok vigyázzanak mindenfele, s ha meglát-
ják, hogy egy asszony szombat este fon, azt
mindjárt jelentsék a királynak.
Éppen abban az idõben, mikor kihirdették
ezt a parancsolatot, három öregecske le-
ány lakott egy faluban, akik fonásukkal ke-
resték a kenyerüket. Minden este össze-
gyûltek vagy egyiknek, vagy másiknak a há-
zánál, s úgy fonogattak együtt, s azt mon-
dogatták, hogy ha õk szombat este nem
fonhatnak, akkor egy héten legalább egy
nap nem lesz nekik mit enni. Azért hát a
három leány összeült fonni szombaton es-
te is, s nem is gondolták, hogy most valaki
leskelõdik utánuk. Amint ott fonogatnak
hárman, beszélgetés közben azt mondja a
legkisebb leány:
– Meg van tiltva, hogy szombat este fon-
junk, pedig ha az a király engem az udvará-
ba vinne, én annyit fonnék egy hét alatt,
hogy egész táborának kitelne esztendei
ruházata belõle.
A másik azt mondja:
– Ha engem a király az udvarába vinne, én
annyi kenyeret sütnék három nap alatt,
hogy az egész tábora megérné három hó-
napig vele.
A legnagyobb leány pedig azt mondja:
– Ha engem a király elvenne feleséginek,
én olyan aranyhajú fiút szülnék, akinek
párja nem lenne hetedhét országon.
A vigyázó éppen az ablakon leskelõdve
hallgatta, mit beszélgetett a három leány, s

másnap elmondotta a királynak mind egy
szóig, amit csak azoktól hallott. A király
nyomban el is hívatta a legkisebb leányt, s
megparancsolta neki, hogy éppen annyit
fonjon egy hét alatt, amennyit a fonóban
mondott volt. A leány font, de egész héten
nem tudott többet fonni, mint otthon szo-
kott, s ezért a király áristomba tétette, egy
puszta kamrába, ott tartotta nehány napig,
azután hazabocsájtotta.
Hívatta a király a másik leányt, aki a ke-
nyérsütéssel dicsekedett volt, de az sem tu-
dott több kenyeret sütni három nap alatt,
mint máskor, azért azt is áristomba tétette
harmadnapig, azután hazaküldötte.
Utoljára elhívatta a király a legnagyobb le-
ányt, aki azt mondotta volt, hogy õ arany-
hajú fiút szülne a királynak, s megkérdezte
tõle:
– Biztatod magad, hogy aranyhajú fiút
szülnél, ha elvennélek feleségül?
Azt felelte a leány;
– Ha nem tudok, azt tehet velem felséged,
amit akar. Nem bánom, ha kihajtat is az or-
szágból, ha úgy nem lesz.
A király nem sokáig gondolkozott, hanem
elvette ezt a leányt feleségül, ki sem igen
rút, sem igen vén nem volt még, és ezen so-
kan igen csodálkoztak. Mikor immár a szü-
lés ideje eljött, a király éppen a táborban
volt.
Abban a városban élt egy gonosz boszor-
kány szüle, s annak volt egy szép leánya. Az
öreg szüle sokat mesterkedett volt, hogy
valami ravaszsággal a királlyal elvetesse a
leányát, s hogy azt végbe nem vihette, mind
azon törte a fejét, hogy állhasson bosszút
rajta. Most hát addig s addig fortélyosko-
dott, hogy betette magát bábának a király-
né mellé, s eljött vele a leány is. A királyné
azután tova éjféltájban egy kedves arany-
hajú fiút szült. A boszorkány szüle egysze-
ribe odaadta a leányának a gyermeket, s az

elsuhant vele haza. A vén boszorkány fo-
gott egy fahasábot, azt belekötötte egy fa-
zékba, a királyné cselédjének azt hazudta,
hogy a királynénak meghalt a gyermeke, s
maga elment egy inassal, s eltemették a
király kertjében a fazekat. Ezen erõsen
megbúsultak mind, amennyien voltak a
király udvarában.
A boszorkány hazament a leányához, s a
gonoszok dugdosták a gyermeket harmad-
napig, de féltek, hogy világra jön az õ alá-
valóságuk, s nekik rosszul lesz dolguk,
ezért egy kicsiny ládát készítettek nádból, s
abba beletették a gyermeket, s belebocsáj-
tották a malomárokba.
A víz viddegélte a ládát, s mikor szinte a
malomig vitte volna, a molnár meglátta, ki-
fogta s megnyitotta. Hát csak elcsodálko-
zott, hogy abban egy szép aranyhajú fiút
lát. Beviszi a feleségéhez, s azt mondja:
– Na, feleség, te örökké kívántad, hogy bár
az isten egy gyermeket adna neked, most
látod, itt van ne. Neveljük fel, még kicsi,
nem tud a világról, ha felnõ, úgy megbecsül
minket, mint édesapját s anyját.
El is nevezték a gyermeket Aranyhajú Kál-
mánnak.
(folytatjuk)

Székely népmese

Könyvajánló

Sok hûhó semmiért
Almud Kunert illusztrációival Barbara Kindermann, William Shakespeare

„Nem halok meg, míg nem látlak sápadozni a szerelemtõl!”

A háborúból visszatérve a daliás Claudio gróf szemet vet a szép és erényes Heróra, Mes-
sina kormányzójának lányára. Hero viszonozza érzelmeit, és úgy tûnik, semmi akadálya a
kézfogónak. Ám korai még az öröm: a gonosz Don Juan minden eszközt bevet, hogy meg-
hiúsítsa az esküvõt… Hero apja és a nagy tiszteletben álló herceg, Don Pedro egy másik
terven töri a fejét: össze akarják hozni Hero éles nyelvû unokatestvérét, Beatricét és a sze-
relmet gúnyoló signor Benedettót. Vajon sikerül-e nekik a lehetetlennek tûnõ küldetés?

A Világirodalom gyerekeknek-sorozatban Barbara Kindermann ezúttal Shakespeare
egyik legnépszerûbb komédiáját fordítja le a gyerekek nyelvére. Almud Kunert varázsla-
tos, meseszép illusztrációi keltik életre a klasszikus történetet.
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Mint csacsira a nagy fül?
Egy polgárháború szélén táncoló országban hátrányos körülmények között, állami se-
gítség nélkül él a nagydobronyi református gyermekotthonban hetven lakója. Az otthon
teljesen önellátó, mintagazdaságot mûködtetnek, amelyben a halastótól, a tehenészeten
és pékségen át a krumpliültetvényekig szinte minden megtalálható. Az otthon ajtaja
mindig nyitva áll, hiszen, ahogy Katkó László igazgató mondja, a gyerek nem szökik el
onnan, ahol szeretik és szabadságot érez.
Az otthonban egészséges és sérült gyerekek élnek együtt, tíz szobában. Minden csoport-
nak saját nevelõje van. Az egészséges gyerekek iskolába járnak, a többiek az otthonon
belül tanulnak. A középiskola elvégzése után a lányok egyedül döntik el, hogy merre in-
dulnak tovább. Jelenleg ketten tanulnak a Sárospataki Teológiai Akadémián, egy lány a
Beregszászi Fõiskola közgazdasági szakán, a többiek szakközépiskolában Ungváron.
Aki nem képes tanulni, annak képességeihez illõ munkát keresnek. A lányokat család-
alapítási terveikben is támogatják. Úgy mehetnek férjhez, mint bármelyik családban élõ
lány. A közelmúltban Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díjat kapott Katkó László, a
nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon igazgatója, ebbõl az
alkalomból beszélgettünk vele.

– Egy vegyi gyárban dolgozott huszonöt évig.
Nem áll közel a tipikus segítõ foglalkozások-
hoz. Hogyan lett egy református gyermekott-
hon vezetõje?
– Korábban is foglalkoztam gyermekek-
kel, ugyanis nagyon jó fizetésem volt a
szovjet rendszer alatt, a kommunisták bi-
zonyos komolyabb szakmák képviselõit
rendesen megfizették. A tizedem egy taka-
rítónõ egy havi fizetését tette ki. Ebbõl ár-
va, illetve rászoruló gyerekeket támogat-
tam. Istenfélõ családom volt, édesapámat
annak idején Szent Ferencnek csúfolták.
Valahogy így indult... Amikor az ungi egy-

házmegye fõgondnoka lettem, Gulácsy
Lajos püspök úr számos feladattal megbí-
zott, az otthon pedig rám maradt, mint csa-
csira a nagy fül. Technikai emberként be
kellett vezetnem a villanyt, megoldani a
vízellátást és a fûtést. Gondoltam, hogy
ezeket megcsinálom, aztán megyek to-
vább, de nem így történt.
– Hanem hogyan?
– Amikor jöttek az elsõ gyerekek, különö-
sen a sérültek és fogyatékkal élõk, hatal-
mas szeretetet tapasztaltam meg részük-
rõl. Például egy Down-kóros gyerekben
olyan tiszta, odaadó szeretet van, amilyen
talán az ép gyermekekben sincs. Regge-
lente már az ajtóban vártak, és szeretettel
fogadtak. Akkor éreztem, hogy innen en-
gem már el sem tudnak zavarni. Az egy-
házzal, külföldi segítséggel és a munkatár-
saimmal megalkottunk, ha nem is egy
szigetet, de egy zsombékot, ahol jó megáll-
ni.
– Hetven gyerek él az otthonukban, köztük sú-
lyos fogyatékkal élõk is. A szülõk könnyebben
válnak meg egy beteg gyerektõl, mint egy
egészségestõl?
– Ahány gyerekünk van, mindegyikrõl le-
hetne egy kétkötetes könyvet írni. A fogya-
tékosok között is vannak eldobott gyere-

kek, olyanok is, akiket a kórházakban vagy
különbözõ intézményekben hagytak. Van
olyan lány is nálunk, akinek otthon még
két fogyatékos testvére van. Képzeljék el
azt az édesanyát és édesapát, mit tudnának
kezdeni ennyi fogyatékos gyerekkel ott-
hon? Van olyan kislány is, akit agyrákos-
ként hozott be az édesanyja. Nehéz elme-
sélni könnyek nélkül a történetet, de nem
is ez a lényeg, hanem a gyereket megope-
rálták és most is itt van nálunk az otthon-
ban. Volt olyan lányunk is, aki sérült volt és
vak, csak pár hónapot adtak neki az orvo-
sok, aztán mégis 16 évet élt. A családtagjai
Jehova tanúi voltak. Kérdezték is akkori-
ban többen, hogy minek befogadni, aki
nem református? De Istennél az árva gyer-
mek árva gyermek, felekezeti hovatarto-
zás nélkül. Mi nem teszünk különbséget
vallás, nemzeti hovatartozás vagy bõrszín
miatt, mindenkit befogadunk.
– Az árva gyermek azonban lelkileg is sérült,
hiszen valamikor a szülei nemet mondtak rá,
elutasították, eldobták. Másféle gondoskodást
igényelnek õk, mint akik családban nevelked-
nek?
– Elõször is az a legfontosabb, hogy mi el-
foglaljuk õket. Nem szabad hagyni, hogy
elmélyüljenek a fájdalmas dolgokban. Mi
felelõsek vagyunk a nevelésükért, az okta-
tásukért, az élelmezésükért, a ruházkodá-
sukért és a talentumaikért. Vagyis meg kell
találnunk azt a foglalkozást, ami örömet
ad a számukra, legyen az a tánc, a zene, a
munka vagy más egyéb. Annak a gyermek-
nek, aki megtalálja az örömöt a munká-
ban, van életcélja. De nem akarom megke-
rülni a kérdést. Az anya elvesztését nagyon
nehéz feldolgozni. Beszélni kell róla a
gyermekkel, de nem elítélve az anyát. Csak
egyszerûen elmondani, hogy az anyja el-
hagyta. Vannak olyan esetek, amikor a lá-
nyaink felnõttkorba lépve nem akarnak ta-
lálkozni a vér szerinti édesanyjukkal, de
elõfordul az is, hogy az anya tagadja meg a
gyermekét és azt mondja, hogy ez neki
nem gyermeke. Nehéz ezeken – nem tu-

„Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze”(II. Tim. 2:3.)

MEGHÍVÓ

2014. március 3-a (hétfõ) és 9-e (vasárnap) között

EVANGELIZÁCIÓS HÉT LESZ.
A szolgálatokat végzik:
Hétfõ-kedd: Máté Sándor alezredes, református tábori lelkész
Szerda-csütörtök: Mészáros László alezredes, református tábori lelkész
Péntek-szombat: Jákob János dandártábornok, református tábori püspök
A hétköznapi alkalmak este 6 órakor a fûtött gyülekezeti házban lesznek (Sárbogárd,
Tompa M. u. 41.). A vasárnapi úrvacsorai záró istentisztelet március 9-én, délelõtt 10
órakor kezdõdik a templomban.

Mindenki szeretettel hívunk és várunk!

Fotó: Vargosz
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dok jobb szót mondani – túlesni. Ezek igazi
lelki traumák.
– Ha megkérdezi egy gyerek, hogy miért dob-
ták el, mit mond neki, hogyan vigasztalja?
– Ha mondja nekem a gyerek, hogy nincs
apja, mondom neki, hogy nekem sincs, de
van egy közös Atyánk, a mi édes Atyánk,
aki gondoskodik rólunk. Elmondom a gye-
reknek, hogy õ azért lehet itt, ebben az ott-
honban, mert az Atya gondoskodott róla,
hogy háza és otthona legyen, és gondosko-
dik majd arról is, hogy férje és boldog élete
legyen, ha felnõtt.
– A lelkiek után egy egészen más téma. Úgy
hallottam, hogy már Ukrajnában is felfigyel-
tek az otthon példaértékû gazdaságára. Telje-
sen önellátók?

– Több mint önellátók vagyunk. A nevelõ-
kön kívül van még 16 munkatársunk, akik
megtermelik a profitot, amibõl tudjuk fi-
zetni a gyermekek ellátását és tanítását.
Évente 500 kg mézet, 20 tonna burgonyát
termelünk. Van halastavunk, nyolc fólia-
sátrunk, tízhektárnyi földünk, 35 tehe-
nünk, és évente 70-80 disznót vágunk.
Ezen kívül van varrodánk, mosodánk és
saját pékségünk. Igaz, ez utóbbi alig termel
hasznot, de munkát ad az embereknek. A
megtermelt dolgok egy részét eladjuk, a
bevételbõl nemcsak a gyerekeket látjuk el,
hanem egyéb költségekre is tudunk szánni.
– Gondolom, nincs túl sok munkalehetõség a
környéken...

– Nincs, de a lustaság a bûn egyik bölcsõje.
A lusta ember a legirigyebb. Nálunk dol-
gozhatnak a mosodában, varrodában, álla-
tok mellett és még sorolhatnám. Azonban
gyerekmunkát csak hobbiszinten szabad
végeztetni. Ha egy gyerek valamit nem
kedvel, nem szabad erõltetni. Amire pedig
meg akarjuk tanítani õket, azt lassan, foko-
zatosan, nagy türelemmel tesszük. A gye-
rekek mindannyian tesznek valamit, min-
denkinek megvan a feladata a reggeli
ügyelettõl elkezdve addig, hogy ki tesz ren-
det a fürdõben és ki locsol virágot. Nálunk
ez a rend. Isten országában rendnek kell
lenni, ahol szétszórtság van, az az ördög
országa.
– Ez szinte meseszerûen hangzik, de hetven
lánnyal bizonyára gondok is járnak.

– Természetesen, de gond nélkül nincs
élet. Vannak nehezebben kezelhetõ lá-
nyok, súlyos betegek is. Van teljesen ski-
zofrén gyerekünk is, de nem adjuk pszichi-
átriára, megpróbáljuk bent kezelni. A leg-
jobb nevelési mód a szeretet. Otthonunk-
ban se nagy kapu, se kicsi, se bejárat, se ki-

járat nincs csukva. Ahol a gyerek szerete-
tet és szabadságot kap, onnét nem megy el,
nem akar megszökni.
– Úgy élnek, mint egy nagy család. Gondolom,
már sokszoros após is.
– Most már nemcsak após vagyok, hanem
nagyapa is. Otthon van három unokám és
azonkívül még hét. A magyarok létszámát
szaporítjuk külhonban is.
– Azt említette a díjátadón is, hogy a gyerek-
nevelésen kívül nagyon fontos küldetés a ma-
gyarság erõsítése Kárpátalján. Minden gyere-
ket magyarnak nevelnek?
– Imádkozni magyarul tanulnak. S ki mi-
lyen nyelven imádkozik, ahhoz a nemzet-
hez húz, olyan a lelkülete. Ezek a gyerekek
érzik, tudják, ki karolta fel, ki szereti és ne-
veli õket. Egyébként nagyon jó a kapcsola-
tunk a magyar külhoni szolgálattal, az ung-
vári fõkonzulátussal. Segítenek a magyar-
igazolvány-készítésben és a vízumkére-
lemben. A lányaim közül ketten Magyar-
országon élnek: egyikük férjhez ment, a
másik a sárospataki teológián tanul.
– Tudják követni a gyerekeiket, hogy mi lesz a
sorsuk, ha felnõnek?
– Természetesen „követjük” a lányainkat,
nem engedjük el végleg a kezüket. Kará-
csonykor mindenkit ajándékkal lepünk
meg, és egymás között is tartják a kapcso-
latot. Azért épült a Gondoskodás háza is,
hogy ne kerüljön a kapun túl, aki nem ta-
lálja a helyét a felnõtt életben, vagy nem
tud férjhez menni. Akit kidobnak, miután
felnõttkorba lép, az a társadalom periféri-
ájára kerülhet. A legjobb családban is
tönkremehetnek fiatalok és tékozló fiúvá
válhatnak, de olyanokká, akik sosem tér-
nek vissza az atyai házba. Akit mi elenge-
dünk, arról tudjuk, hogy van hová mennie,
tartozik valakihez, és fontos, hogy legyen
benne a tudat, hogy ha valami baj van, szól-
jon, mi itt vagyunk!

Fekete Zsuzsa
Forrás: www.parokia.hu

Köszönetet mondok mindazoknak, akik

SZABÓ JULIANNA

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,

fájdalmamban osztoztak.

Férje, Hofman Gerard

MEGHÍVÓ
A Sárbogárd–Sárszentmiklósi

Borbarátkör meghívja
a borosgazdákat

2014. március 22-én
9.00 órakor rendezendõ

XVI. BORVERSENYÉRE,

mely Márkovics Lajos présházánál
(Rádi-dûlõ) kerül megrendezésre.

A borok leadása: a borverseny helyszí-
nén, 2014. március 21-én 17.00 és 20.00
óra között.
Nevezés: borfajtánként 2x0,7 liter bor-
ral, fajta, évjárat megjelölésével.
Nevezési díj: borfajtánként 1.000 Ft.
A borbírálatot követõen ebéd (1.500
Ft/fõ, a bor leadásakor fizetendõ).
Eredményhirdetés, oklevelek, kupák
átadása.

Érdeklõdési lehetõség:
Szilveszter János, elnök,

06 (30) 237 5658;
Gróf Ferenc titkár, 06 (30) 301 6321.

Vezetõség

MEGHÍVÓ
Az iskola szülõi szervezete

TAVASZKÖSZÖNTÕ
BÁLT

szervez, melyre ezúton szeretettel
meghívjuk.

Helye: Alap, mûvelõdési ház.
Ideje: 2014. március 8. 20 óra.
A bál megnyitóján közremûködnek

iskolánk 8. osztályos tanulói.

A zenét szolgáltatja:
a Boros zenekar.

Mindenkit szeretettel várunk!
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FÜSTÖLT CSÜLKÖS BABGULYÁS

Hozzávalók: 1 kisebb (kb. 80 dkg-os) füstölt csülök, 40 dkg
fehérbab, 5 sárgarépa, 2 fehérrépa, fél karalábé, fél zeller + zöld, 3
gerezd fokhagyma, 1 hagyma, 6-8 szem egész bors, 1 csipet kö-
ménymag, 1 késhegynyi szerecsendió, ízlés szerint õrölt bors. A
rántáshoz: olaj, vagy zsír, liszt, 2 gerezd fokhagyma, pirospaprika,
víz.
A csülköt és a babot egy éjszakára (külön tálakban) vízbe áztatjuk.
Másnap a csülköt kuktába tesszük, felöntjük vízzel, és kb. 1,4 óra
alatt puhára fõzzük. (A levét megtartjuk, ebbõl fõzzük majd a levest.)
A zöldségeket megmossuk, feldaraboljuk, hozzáadjuk a darabokra
vágott csülköt, és a csülök levével felöntjük, megfûszerezzük. Ad-
dig fõzzük, amíg a zöldségek megpuhulnak. Barna rántást készí-
tünk: amikor a liszt felhabosodott az olajban, a lábast lehúzzuk a
tûzrõl, belenyomunk 2 gerezd fokhagymát, és annyi pirospaprikát
adunk hozzá, hogy szép színe legyen. Vízzel felöntjük, csomómen-
tesen elkeverjük, majd hozzáadjuk a leveshez, és hagyjuk, hogy az
egész egyet rottyanjon. Csipetkét fõzünk bele. Végül apróra vágott
petrezselyemmel megszórjuk.

KÖRÖZÖTTES–LILAHAGYMÁS POGÁCSA

Hozzávalók a tésztához: 1 dl tej, 2,5 dkg élesztõ, 1 ek cukor, 50 dkg
liszt, 10 dkg margarin, 1 ek só (púpozott), 1 db tojás (a tésztába), 1
db tojás (a tészta megkenéséhez), 10 dkg trappista sajt; a körözött-
höz: 25 dkg túró, 5 dkg tejföl (szükség szerint), 1 kávéskanál só
(ízlés szerint), 1 teáskanál köménymag (ízlés szerint), 1 teáskanál
paprikakrém, 1 nagy fej lilahagyma.
A tejet meglangyosítjuk a cukorral, az élesztõt belemorzsoljuk, és
10 perc alatt fölfuttatjuk. A körözöttet elkészítjük: 25 dkg túrót só-
val, tejföllel, köménymaggal, paprikakrémmel kikeverünk, majd
belevágunk 1 nagy fej lilahagymát. A finomliszthez adjuk a körö-
zöttet, és a fölfuttatott élesztõvel, a tojással és sóval összegyúrjuk.
Az így elkészült tésztát 1,5 óráig kelesztjük. A pogácsatésztát liszte-
zett gyúrólapon 2,5 centi vastag lappá nyújtjuk. 3-5 centi átmérõjû
pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. A pogácsák tetejét a fölvert to-
jással megkenjük, majd sajttal megszórjuk. Elõmelegített sütõben
200 fokon megsütjük.

KOLBÁSZOS–SAJTOS POGÁCSA

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg margarin, 1 kk só, 1 db tojás, 5 dkg
élesztõ, 1 dl tej, 1 teáskanál cukor, 10 dkg apróra vágott kolbász, 20
dkg reszelt sajt.
5 dkg élesztõt 1 dl tejben felfuttatunk 1 tk cukorral. Összegyúrjuk,
majd 20 percet pihentetjük. Kinyújtjuk vékonyra, és 20 dkg reszelt
sajtot eloszlatunk rajta. Feltekerjük, mint a kakaós csigát. Kb. 2 cm-
es vastagságúra nyújtjuk, majd kiszaggatjuk. Ekkor rátesszük a kol-
bászdarabkákat. A tetejét tojássárgájával kenjük meg, egy kis sajtot
szórjunk még rá. Elõmelegített sütõben 170 fokon aranyszínûre
sütjük.

LILAHAGYMÁS ZÖLDBORSÓPOGÁCSA

Hozzávalók: 2 bögre zöldborsó (kb. 1/2 kg), 1 fél fej lilahagyma, 3-4
szál újhagyma, 2 nagyobb tojás, 4 ek reszelt sajt, 6 dkg zsemlemor-
zsa (5 ek), 2 ek olívaolaj, só, frissen õrölt fekete bors. A tejfölös
mártáshoz: tejföl, 1 fél fej lilahagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 kis
csokor petrezselyem, újhagyma zöld szára (díszítésnek), só, bors.
A borsót puhára fõzzük. A fõzõléhez adunk egy csipet cukrot, és
kb. 10 percig fõzzük. Csak utána sózzunk. A lilahagymát és az új-
hagyma fehér részét vágjuk nagyon apróra. A tojáshoz adjuk a re-
szelt sajtot, a borsót, a kétféle hagymát, zsemlemorzsát és az olíva-
olajat. Sózzuk, borsozzuk, és alaposan összekeverjük. Ha nagyon
híg lenne, adjunk még hozzá zsemlemorzsát. Felaprított petrezse-
lyemzölddel is dúsíthatjuk. Vizes kézzel pogácsákat formázunk be-
lõle, és kevés olívaolajon mindkét oldalát aranybarnára sütjük. A
mártáshoz valókat elkeverjük, és a langyos pogácsák mellé kínál-
juk.

NAGYMAMA RECEPTJEI YOU TUBE
Nagyon érdekes és sokatmondó, hogy a televízió legalább 80
%-ban hígvelejû anyagokat bocsát az ûrbe. Most, miközben ezt
írom, a közszolgálati tévén épp cseveg egy öttagú csoport az ál-
mokról. Hogy ki mit szokott álmodni, és ez vajon jelent-e valamit.
Pár percig figyelem. A színvonal körülbelül olyan, mint amikor öt
közember akár itt, Sárbogárdon nekiáll beszélgetni egy asztal kö-
rül, vagy épp az utcasarkon. Lehet figyelni, de közben felrémlik a
tudatban a kérdés: nincs nekem jobb dolgom? Szabad ilyen sem-
miségre pazarolnom életem drága perceit? Aztán a politikai
kommentárok, viták… Nézem, nézem, de semmi olyat nem hal-
lok, ami már ne a könyökömön jönne ki. Hírszolgálat… Hányad-
szor hallom errõl a szerencsétlen ukrajnai helyzetrõl ugyanazt?
Aztán a filmek. Könnyû leragadni a képernyõ elõtt. Családi prob-
lémák, bûnügyek, szerelmi bonyodalmak… Jaj, mi lesz a kiút
ebbõl a helyzetbõl? Végignézem, és egy óra múlva elfelejtem,
mert nyomasztóan olyan, mint a többi.
Az egyik csatornán Fábri Zoltánról, a háromszoros Kossuth-díjas
filmrendezõrõl közölnek valami ismertetést. Na! Diákkorom
nagy emléke a Körhinta címû film a még hamvas, meghatóan tö-
rékeny Törõcsik Marival. Aztán a Húsz óra. Az ötödik pecsét az-
zal a szörnyû jelenettel, mikor a halálra kínzott, véres, kötélre füg-
gesztett rabot Gyurica órás képes pofon ütni, hogy a nyilasok élet-
ben hagyják. Nem tudják õk, hogy életét kockáztatva, titokban
menekült gyerekek számára tart fenn rejtekhelyet, ezért minden-
áron életben kell maradnia. Nos, ezt a jelenetet nem lehet elfelej-
teni.
Eszembe jut, hogy Fábrinak a 141 perc a befejezetlen mondatból
címû filmjét annak idején felületesen néztem meg. Az interneten
minden megvan. Keressük csak meg!
A Befejezetlen mondat eredetileg regény, Déry Tibor írta, 1937-
ben emigrációban tette ki a végére a pontot. Tükrözi szerzõje ak-
kori kommunista beállítottságát. Egy gazdag polgárfiúról szól, aki
látva családja burzsoá életvitelét és a gyáruk munkásainak nyo-
morát, üldözöttségét, egyre közelebb kerül a kommunista esz-
mékhez. Fábri 1974-ben készítette belõle a filmjét. Ebben is van
egy durva jelenet: a talpig becsületes, érzékeny szívû fõszereplõt
az utcán félholtra veri egy közismerten kommunista gondolkodá-
sú srác, holott az áldozat már eszmei közösségbe került vele. A
maiak nem sokat értenek a mögöttes jelentésbõl. Ma kevesek szá-
mára ismert, hogy Déry Tibort, akibõl a Rákosi-diktatúra idején
Kossuth-díjast csináltak, 56-ban ezzel szemben csatlakozott a for-
radalmárokhoz. Ezért Kádár idején kilenc év börtönre ítélték
egykori elvtársai. (Errõl szól Makk Károly megrendítõ filmje, a
Szerelem.) Rejtélyes a kommunizmus azon tulajdonsága, hogy
adott pillanatban a legkiválóbb híveit darálja be.
Nincs arra szó, hogy micsoda fantasztikus adomány a sorstól az
internet. Nem érzik igazán az emberek ma, hogy õk a sors kegyen-
cei. Néhány gombnyomás, és láthattam ezt a filmet. Az elõdeink
számára elképzelhetetlen volt egy ilyen lehetõség. Élveztem. Ta-
nulságos volt.

L. A.

HETI IDÕJÁRÁS
A következõ napokban is folytatódik az átlagosnál valami-
vel melegebb idõ. Csütörtökön változóan, de többnyire
erõsen felhõs idõ valószínû. Jelentéktelen csapadék leg-
feljebb az Északi-középhegység térségében fordulhat elõ.
Pénteken már vastagabb felhõk érkeznek fölénk, és délután akár kisebb esõ is
elõfordulhat elsõsorban a dunántúli tájakon. A hétvége idõjárása mozgalmas-
nak ígérkezik. Több hullámban érkezik ugyanis fölénk dél felõl csapadék, így ál-
talában erõsen felhõs, vagy borult lesz az ég, és többfelé számíthatunk esõ
vagy zápor kialakulására. Több napsütés inkább a keleti, délkeleti megyékben
lehet. A jövõ hét eleje is változékony, gyakran csapadékos idõt tartogat. A dél-
utáni órákra általában 10 és 15 fok közé melegszik a levegõ, ennél hûvösebb
csak a tartósan csapadékos tájakon lehet, délkeleten viszont akár ennél mele-
gebb is lehet. Az éjszakák is enyhék, a legtöbb helyen fagymentesek lesznek.

www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 7.
A járás és a község közt két malomkõ közt
õrlõdik a mûvelõdési központ. A járási hi-
vatal nem tudja megemészteni, hogy a köz-
igazgatási átszervezés után már nincsenek
intézményei, akik fölött rendelkezhet.
Tragédiaként élik meg a járási tanácsi gép-
kocsik elvételét, különösen azt, hogy elve-
szik tõlük a Barkas kisbuszt, és azt a mûve-
lõdési központhoz rendelik a területi fel-
adatok ellátására. Ezt a kisbuszt eredetileg
mûvelõdési célokra kapta annak idején a
járási tanács. Persze nem erre használták,
hanem saját hivatali céljaikra, no, és az elv-
társi bulikra Piszkeriben és másutt. Legfel-
jebb megtûrt utasként ülhetett be abba
kocsiba egy könyvtáros vagy népmûvelõ.
Mi volt ez a Piszkeri?
Cece és Vajta közt a homokdombok diszk-
rét takarásában van egy szép tanya. Talán
már a háború elõtt is romantikus szerelmi
fészek lehetett ez a hely. Az elõtte folyó
patakon átívelõ kis hídon lehetett bejutni
oda. A híd fölött horgásztavat létesítettek.
Erre a gyöngyszemre vetettek szemet a já-
rási pártkáderek. A sokszor több napig tar-
tó elvtársi úri murikról sokat tudnának be-
szélni a tó partján álló fák, s az azóta már a
temetõben örök álmukat alvó hajdani ta-
nácsi gépkocsivezetõk, akiknek az autó-
ban ülve kellett kibekkelni, amikor haza-
szállíthatják a hullarészeg elvtársakat és
szeretõiket.
Rovancsoláskor kiderül, hogy a leltárban
számos olyan tárgy is szerepel, ami az in-
tézményben nem föllelhetõ: komplett
edénykészletek, lábosok, pohárkészletek,
gáztûzhely, ágynemû, bútor. Amikor ezt
észrevételezem, és kérdezem, hogy hol
vannak ezek a tárgyak, a leltározást végzõ
községi pénzügyes, Vogel Lajos csak a fe-
jét ingatja:
– Lajoskám, errõl ne engem kérdezzen,
hanem a járási elvtársakat.
Fölhívom telefonon Farkas Jóskát a járási
hivatalnál.
– Ez nem telefontéma. Várj, megbeszélem
a fõnökökkel! – feleli.
Öt percen belül megjelennek Horváth La-
cival, a hivatali pénzügyessel együtt.
– Ha lehet, errõl négyszemközt beszélges-
sünk, jó? – mondja Laci bizalmasan. Bevo-
nulunk az igazgatói irodába. Laci nagy só-
hajjal, közel hajolva, a hangját halkra fog-
va kezd a mondandójába:
– Kovács elvtárs határozott kérése, hogy
légy partner ennek az ügynek a megoldásá-
ban. Ez neked is jó lesz! Az új szabályok
nem teszik lehetõvé, hogy Piszkerit legáli-
san fönntartsuk.
– De mi az a Piszkeri? – kérdezem értet-
lenkedve.
– A járás vendégháza. Megszûnt a járás,
nem lehet vendégházunk se – feleli.
– És minek nektek egy vendégház? – adom
a naivat.
– Lajoskám! Ugyan már! Ne kérdezz ilye-
neket! Lehetne ez a mûvelõdési központ

szakmai továbbképzõháza is, nem? És ak-
kor ti is használhatjátok idõnként, amire
gondoljátok – hunyorog rám bizalmaskod-
va.
– Minek nekünk továbbképzõház? Ne vic-
celjetek már! Valami olyanba akartok be-
húzni, ami nem egyenes dolog, aztán én
ütöm meg a bokámat a végén.
– Na, Lajoskám, légy már egy kicsit konst-
ruktívabb! Csurran, cseppen nektek is. Jó,
itt vannak az edények, meg miegymás, de
annyi pénzt utaltunk, hogy az edények
mellett megvehettétek a fúvószenekar
hangszereit is, nem?
– Nem vagyok hajlandó átvenni Piszkerit.
Találjatok erre más balekot! A fúvószene-
kari hangszereket köszönjük, jó szolgála-
tot tesznek a társadalmi ünnepek mûsorá-
ban is. De azokat az eszközöket, amelyek
nem tartoznak a mûvelõdési központ tevé-
kenységéhez, selejtezzétek ki a leltárunk-
ból!
– Sok bajod lesz még, ha ilyen merev vagy,
ezt elõre megjósolom neked – búcsúzik
Laci kedvetlenül, aztán elmennek.
Fél óra múlva telefonálnak, hogy készítsük
elõ a selejtezést a Piszkeriben lévõ tár-
gyakra.
A Barkas gépkocsival kapcsolatban ennél
keményebb összeütközésre kerül sor.
A gépkocsi menetleveleit, úti célját a
könyvtárral egyeztetve határozom meg he-
tente. Ez nem tetszik a járási hivatal elnö-
kének, és a titkárnõjével telefonon meg-
üzeni, hogy továbbra is õ kíván rendelkez-
ni a gépkocsi fölött, én csak a menetlevele-
ket írom majd alá. Erre azt válaszolom,
hogy nem vagyok hajlandó senkinek vakon
aláírni semmit. Mivel én felelek a gépko-
csiért, abban helyet kérhet a járási hivatal
elnöke, de nem szabhatja meg, hogy hová
menjen az autó. E beszélgetés után néhány
perccel újra cseng a telefon.
– Hargitai elvtárs! – hallom a titkárnõ
hangját. – Kovács elvtárs kéri a telefonhoz.
Adom az elnök elvtársat.
Már kiabál is az elnök a telefonba:
– Mit képzel magáról? Még hogy maga ad
nekem helyet a kocsiban! Vegye tudomá-
sul, hogy akkor is én vagyok a maga fõnö-
ke, ha nem én vagyok a maga fõnöke!
– Oké, Kovács elvtárs, ha ezt hivatalosan
írásba adja, és ezzel a munkáltatóm, a köz-
ségi tanács elnöke egyetért, akkor ez még
mindig hivatali hatalommal való visszaélés
lenne az Ön részérõl.
– Mit mond maga? Hogy mer maga engem
leokézni. Meg mi az az oké? – ezzel lecsap-
ja a telefont.
Rövidesen újra cseng a telefon.
– Itt Pál Viktor. Gyere át!
Átmegyek. Viktor jár föl s alá az irodájá-
ban.
– Mit csináltál már megint? Leokéztad a
Kovács elvtársat? Mi az az oké? Valami
sértés? Mert a Kovács elvtárs ezt úgy vette,

és azt kéri tõlem, hogy indítsak ellened fe-
gyelmi vizsgálatot.
Miközben ezeket mondja, kaján fényt lá-
tok Viktor szemében. Mintha kárörvendõ-
en élvezné a leokézást. Persze, õ is megalá-
zott, megfélemlített beosztottja volt Ko-
vács Jánosnak. És a közigazgatás átszerve-
zése óta már õ sem beosztottja neki.
– Én egyébként azt mondtam neki, hogy
nincs törvényes indokom a fegyelmi indítá-
sára. De ne hidd, hogy ezzel vége van! Ha
találnak jogszerû indokot, és ezt írásba is
adják, akkor nem zárkózhatom el a kéré-
süktõl. Úgyhogy én azt kérem tõled, ha le-
het, ne ütközz velük fölöslegesen.
Másnap jön hozzám Tóth Feri, a Barkas
gépkocsi vezetõje, és elém teszi az aznapi
menetlevelet. Nézem, az úti cél át van húz-
va, és egy egészen más utat írt be valaki.
– Mi ez? –nézek rá kérdõn.
– Odajött hozzám a járási hivataltól Fû-
rész, Kovács személyzeti osztályvezetõje.
Elkérte tõlem a menetlevelet, õ írt bele
más útirányt, és utasított annak betartásá-
ra. Mit csináljak? – nézett rám Feri tanács-
talanul.
– Ki a munkáltatód? – kérdezem.
– Te.
– Na, akkor ki utasíthat téged? Várj, átme-
gyek a járáshoz!
Fûrész elvtárssal éppen a hivatal ajtajában
találkozom össze.
– Tudja maga, hogy mit csinált? Ez gépko-
csi-eltérítés, ami bûncselekmény! A terro-
risták csinálnak ilyet! Hogy képzeli ezt?
– De a Kovács elvtárs utasított erre – ma-
gyarázkodik.
– Akkor õ is terrorista! – vetem oda dühö-
sen, és otthagyom.
Másnap áthív Pál Viktor.
– Itt egy írásbeli figyelmeztetõ a községi ta-
nács elnökétõl azért, mert Fûrész elvtársat
az utcán minõsíthetetlen hangon kérdõre
vontad. Lajoskám, tudod, hogy ezzel átlép-
tél egy határt? Ezek nem hagyják annyi-
ban. Minden lépésedet figyelni fogják, és
keresik az okot, hogy téged innen elüldöz-
zenek. Sajnálom, mert egyébként a mun-
káddal mindenki elégedett. Csak lennél
egy kicsit rugalmasabb!
– Eddig is figyelték minden lépésemet.
Mindenki spicli körülöttem. Nem érdekel!
És ne törölje belém senki a sáros csizmáját,
fõleg ne Kovács János!
Dühösen elrohanok.
1974. október 8-án hivatalos, ajánlott leve-
let hoz a posta, benne a nagyközségi tanács
elnökének határozata, mely szerint fegyel-
mi vizsgálatot indítanak ellenem a járási
hivatal mûvelõdési osztálya vezetõjének
javaslatára, mely szerint: „Alapos gyanú
merült fel arra vonatkozóan, hogy gyanú-
sított magatartásával és erkölcsi felfogásával
súlyosan megsértette a szocialista munka-
erkölcsöt.” Az osztályvezetõ javaslata
azonnali fegyelmi elbocsátás.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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városi teremlabdarúgó-bajnokság
XIV. forduló

A mérkõzéseket Tóth István vezette.

Sárkeresztúr Kike–
Toledó 2005 17:0 (8:0)

Sárkeresztúr Kike: Szauervein – Vörös,
Hajdinger, Geiger, Sütõ G.
Csere: Jancski, Kiss, Sütõ Z.
Toledó 2005: Fûrész – Rozgonyi J., Bara-
bás R., Wéber.
Csere: -
1. perc: két esetben is Fûrésznek kellett bi-
zonyítani. 2. perc: Rozgonyi lövése kerülte
el a kaput. 3. perc: Hajdinger félpályáról
megcsõrözte a labdát, mely a kapuban kö-
tött ki, 1:0. Kezdés után Kiss lõtt mellé. 5.
perc: Sütõ G. gyenge lövése a meglepett
Fûrészrõl kipattant. 6. perc: Sütõ G. lövése
Fûrészrõl Geiger elé pattant, közelrõl nem
hibázott, 2:0. 7. perc: Kiss tovább növelte
az elõnyt, 3:0. Még ugyanebben a percben
Jancski lõtt gólt, 4:0. 10. perc: Sütõ Z. lõtt
mellé. 11. perc: Rozgonyi próbálkozott lö-
véssel. 12. perc: Sütõ Z. lõtt közelrõl a ka-
puba, 5:0. 13. perc: Kiss találatával 6:0. 14.
perc: kidolgozott helyzet után elõbb Sütõ
Z., majd Vörös hagyott ki nagy helyzetet.
16. perc: Sütõ G. növelte az elõnyt, 7:0.
Még ugyanebben a percben, középkezdés
után Geiger talált be, 8:0. 17. perc: Roz-
gonyi lövése Szauerveinrõl szögletre vágó-
dott. 18. perc: Rozgonyi közelrõl a kapus-
ba vágta a labdát. 21. perc: Sütõ G. lövése
épphogy bevánszorgott, 9:0. 22. perc: Roz-
gonyi lövését védte Szauervein. 23. perc:
Geiger közeli lövésével 10:0. 27. perc: Sütõ
Z.-gól, 11:0. 28. perc: Kiss találatával 12:0.
29. perc: kidolgozott helyzet után Vörös
fejelt a kapuba, 13:0. 30. perc: Sütõ Z.
használt ki egy kapushibát, 14:0. 32. perc:
Barabás lövését védte Szauervein. 36.
perc: Vörös lõtt, Hajdinger átlépte, ez
megzavarta a kapust, 15:0. Kezdés után
Geiger-gól, 16:0. 39. perc: Sütõ Z. növelte
az elõnyt, 17:0. 40. perc: Rozgonyi lövése
kerülte el a kaput.
Csak idõ kérdése volt, hogy mikor törik
meg a jég. Az egy fõvel kevesebb Toledó
ennyire volt képes!
Góllövõk: Hajdinger, Geiger 4, Kiss 3,
Jancski, Sütõ Z. 4, Sütõ G. 2, Vörös 2.

Spuri–Twister Galaxy
2:5 (0:2)

Spuri: Kiszl – Bereczki, Szabó, Imre, Hu-
szár.
Csere: Banda, Bozsoki, Czeiner, Gál, Fésû.
Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Kaló,
Simon, Killer G.
Csere: Killer I.
1. perc: Simon lövését Kiszl kispárgázta. 3.
perc: Simon lövését védte Kiszl. 4. perc:
Szabó lõtt kapu mellé. 5. perc: Kaló átadá-
sát Simon perdítette kapu mellé. 7. perc:

Szabó lövését védte Bognár, Simon lövését
meg Kiszl. 8. perc: Kristóf lövésébõl szög-
let lett. Szöglet után Simont kilökték a ha-
tosról, 7 méteres. A büntetõ elvégzéséhez
a sértett állt, lövését Kiszl kirúgta. 10. perc:
Fésû lövését Bognár csak kiütni tudta. 12.
perc: Szabó lövése kapu fölé. Utána a ka-
pufát találta telibe. 13. perc: Kristóf csõrrel
rúgta meg a labdát, mely a bal felsõbe kö-
tött ki, 0:1. 15. perc: Bereczki lövését védte
Bognár. 19. perc: Simon találatával 0:2. 21.
perc: Czeiner lövését Bognár szögletre
ütötte. 22. perc: Simon egy lepattanó lab-
dából növelte az elõnyt, 0:3. Kezdés után
Imre lövését védte Bognár. 24. perc: Kris-
tóf jól eltalált lövésével szemben Kiszl te-
hetetlen, 0:4. 25. perc: Kaló szabálytalan-
kodott, a szabadrúgást Imre a sorfalba lõt-
te. 26. perc: Killer I. véletlenül talált a ka-
puba, 0:5. Táncot lejtett a pályán az üdvös-
ke!!! 27. perc: Huszár az üres kapu mellé
lõtt. 28. perc: lepattanó labdából Fésû
eredményes, 1:5. 30. perc: Balogh, a nagy
„Mágus” kapu mellé lõtt. Ez volt a nehe-
zebb!!! Basszus – a Huszics Vendel Kórus-
ban! 34. perc: gólhelyzetben Bereczki so-
káig kivárt, oda a helyzet. 36. perc: Czeiner
átadásáról lemaradt Huszár. 39. perc:
Fésû találatával fejezõdött be a mérkõzés,
2:5.
Nagyszerû mérkõzés, a jobban összponto-
sító Twister megérdemelten zsebelte be a
három pontot.
Sárga lap: Balogh.
Góllövõk: Fésü 2 ill. Kristóf 2, Simon 2, Kil-
ler Imre a csapat üdvöskéje.

Extrém–Cece Old Boys
5:2 (1:1)

Extrém: Németh – Flõgl, Dévényi, Szabó,
Horváth T.
Csere: Horváth D., Huszár.
Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Szik-
szai, Lakos, Fülöp T.
Csere: Pintér, Szeip, Tóth S.
1. perc: Szabó lövése kerülte el a kaput. 2.
perc: Horváth T. lövése nem okozott gon-
dot Fülöp Gy.-nek. 3. perc: Flõgl lövését
ütötte ki Fülöp. 5. perc: Flõgl szabadrúgá-
sa kapu mellé. 6. perc: jött a meglepetés!
Szikszai kilõtte a bal alsó sarkot, 0:1. 7.
perc: Pintér lövése akadt el a védõkben. A
gól megfogta az Extrémet. 8. perc: Hor-
váth T. lövése a vetõdõ Fülöprõl vágódott
ki. 9. perc: Dévényi lövését védte Fülöp.
10. perc: Lakos elõl Németh kifutva ment.
11. perc: Szikszai ziccerhelyzetben kapu
fölé lõtt. 12. perc: Pintér centiméterekkel
kapu mellé lõtt. 13. perc: Szabó lövését
védte Fülöp. 14. perc: Horváth T. lövését
Fülöp szögletre ütötte. Horváth D. szögle-
te után Huszár egyenlített, 1:1. 16. perc:
Flõgl átadásáról Huszár maradt le. 18.
perc: Horváth T. lövését védte Fülöp. 21.
perc: egy nagy hibából a szemfüles Lakos

megszerezte a vezetést, 1:2. 22. perc: nem
sokáig örülhettek a vezetésnek, mert Dé-
vényi cselsorozat után egyenlített, 2:2. 24.
perc: Flõgl csõrrel kilõtte a jobb alsó sar-
kot, 3:2. 26. perc: Fülöp T. zúgó kapufát
lõtt. 27. perc: Mikuli lövése kapu fölé. 28.
perc: Huszár nyugtatta meg csapatát talá-
latával, 4:2. 29. perc: Szabó lövését Fülöp
szögletre ütötte. 30. perc: Flõgl átadását
Szabó helyezte a kapuba, 5:2. 34. perc:
Horváth T. lövésébe Fülöp beledobta ma-
gát. 36. perc: Szikszai lövését védte Né-
meth.
Eldõlt a bajnokság! Míg erõvel bírta a
Cece, méltó ellenfélnek bizonyult. A baj-
nokság során most játszottak a legjobban!
Góllövõk: Huszár 2, Dévényi, Flõgl, Szabó
ill. Szikszai, Lakos.

FLD Ászok Ásza–
Légió 2000-Pentagri 3:1 (0:0)

FLD Ászok Ásza: Géczi – Magyar, Vinkl-
mann, Mihalkó, Bor.
Csere: –
Légió 2000–Pentagri: Szilágyi I. – Németh,
Csuti, Örkényi, Dombi Z.
Csere: Dombi V., Huszár, Vereczkei, Pálin-
kás.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Mihalkó, Vinklmann, Bor ill.
Örkényi.

Tabella

1. Extrém 14 13 - 1 76:26 39
2. FLD Ászok Ásza 14 12 - 2 67:32 36
3. Légió 2000–Pentagri 14 8 2 4 35:25 26
4. Sárkeresztúr Kike 14 7 - 7 75:40 21
5. Twister Galaxy 14 6 2 6 65:4 20
6. Spuri 14 4 2 8 41:50 14
7. Cece Old Boys 14 3 - 11 40:76 9
8. Toledó 2005 14 - - 14 22:129 0

Gólkirály

Bor József, FLD Ászok Ásza, 30 gól.

Az ünnepélyes díjkiosztóra és az azt köve-
tõ sportbálra a mûvelõdési házban már-
cius 1-jén 19.00 órakor kerül sor. Kérjük a
csapatok pontos megjelenését!

Gróf Ferenc
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (22) 311 104.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

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

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

Dr. Farkas János háziorvos

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

Dr. Horváth Endre háziorvos

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700. H: 8-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

Dr. Jarabin János háziorvos

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

Dr. Nemes Mária háziorvos

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

Dr. Oroszlány László háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-
ig, P: 12-15.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

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

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

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

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

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal fel-
tesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy tele-
fonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet.
Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a legfontosabb
közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova fordul-
junk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hiva-
tal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com  Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügy-
félszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490.

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

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

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

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

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

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

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

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak ese-
tén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hív-
ható éjjel-nappal.

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

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:

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

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

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától

Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104



16 TV-RÁDIÓMÛSOR 2014. február 27. Bogárd és Vidéke

Március 1., 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 9.30 Zöld Tea 10.05 Pecatúra
10.35 Kincsünk a ló 11.00 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89
12.50 KorTárs 13.20 7 fivér 13.55 Budapest Honvéd–Újpest FC labdarúgó-mérkõ-
zés 16.05 Szeretettel Hollywoodból 16.40 Az ég, a föld, a férfi és a nõ – Szigetköz
17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Mavericks – Ahol a hullámok születnek 22.20 Hazafelé – Balázs
Fecó-koncert 23.15 Az ártatlanság ára 1.15 Elrabolt élet
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 8.50 Max Steel 9.15 Ízes élet – Mautner
Zsófival 9.40 Teleshop 10.35 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.10 Házon kí-
vül 11.45 A la Car 12.15 4ütem 12.55 MKB MVM Veszprém–Pick Szeged férfi kézi-
labda bajnoki döntõ 14.40 Észak és Dél 16.40 Elektra 18.30 Híradó 18.55 Fókusz
Plusz 19.30 Batman: Kezdõdik 22.10 Lángoló jég 0.15 Ördögi út 2.05 Halálos kitérõ
2. 4.00 Tuti gimi 4.45 Mélyvízben 5.30 Gossip Girl – A pletykafészek
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 9.35 Astro-világ 10.40 Norbi Update –
Az egészség iskolája 11.10 Állatõrség 11.40 Babavilág 12.10 Tûsarok 12.40 13-as
raktár 13.40 Édes élet 16.00 Családi titkok 17.00 Irigy Hónaljmirigy 18.00 Tények
19.00 Magánnyomozók 20.00 A skorpiókirály 21.50 Az ének iskolája 23.50 A ka-
tedrális 4/3. 1.50 Luxusdoki 2.40 Xena 3.30 Monk – Flúgos nyomozó 5.05 13-as
raktár
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 21.58 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10
Éjszaka

Március 2., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Summa 6.55
Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Úton-útfélen 9.45 Hét szentség –
A bérmálás 10.00 Tanúságtevõk 10.25 Megkeresni az embert 10.50 A sokszínû
vallás 11.10 Református magazin 11.35 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.45 Bala-
ton-felvidéki református templomok 12.00 Hírek 12.05 Hétköznapi kifutó 12.40 TS
– Sport7 13.10 Út Rióba 13.45 Az elveszett szurdok csimpánzai 14.35 Az álmodó
16.25 Ferencvárosi TC–Gyõri ETO FC labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 Annie Hall 23.10
Milk 1.15 MüpArt koncertek
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.55 Max Steel 10.25 Egészségkalauz
11.00 Teleshop 11.55 Kalandor 12.30 Havazin 13.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi,
muzsikus lelkek 13.45 Batman: Kezdõdik 16.35 Krokodil Dundee Los Angelesben
18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Angyalok és démonok 22.35 Gyilkos kígyó 0.25
Portré 1.05 Halálos sebesség 3.05 Cobra 11 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú
árnyékában
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 9.55 Astro-világ 11.00 Stílusvadász
11.30 Stahl konyhája 12.00 Több mint testõr 12.30 Édes élet 16.00 Magánnyomo-
zók 17.00 Élet újra 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 A nagy duett 22.30 A megtorló
– Háborús övezet 0.35 A katedrális 4/4. 2.35 Psych – Dilis detektívek 3.30 A férjem
védelmében 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
Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-Jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág
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 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Március 3., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A korona herce-
ge 10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma magazin 13.05
Domovina 13.35 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.35 Elcserélt lányok 15.20 A
múlt fogságában 16.10 Jövõ-Idõben 16.15 Híradó+ 16.30 Rex felügyelõ 17.20 Hír-
adó 17.35 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20
Hacktion Újratöltve 21.20 Kékfény 22.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek
23.10 Verssor az utcazajban 23.15 Aranymetszés 0.15 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 12.50 Havazin 13.30 Fókusz 14.00 Fó-
kusz Plusz 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Csók és csata 16.50 A gyanú árnyé-
kában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma
20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.20 Barátok közt 21.55 Castle 22.55 CSI: A helyszí-
nelõk 23.55 Reflektor 0.15 Mr. és Mrs. Bloom 1.20 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
13.28 Zene 13.30 A görög katolikus 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 21.53 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

Március 4., 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 13.05 Unser
Bildschirm 13.35 Hacktion Újratöltve 14.35 Elcserélt lányok 15.20 A múlt fogságá-
ban 16.15 Híradó+ 16.30 Rex felügyelõ 17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 A követ-
kezõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Párizsi helyszínelõk 21.15 Bosszú 22.05
Az Este 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 Verssor az utcazajban 23.05 Hungaro
– Magyarok Dél-Amerikában: Argentína 0.00 Rex felügyelõ 0.50 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 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Csók és
csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy el-
len – A családi játszma 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.20 Barátok közt 21.55
Glades – Tengerparti gyilkosságok 22.55 Életre-halálra 23.55 XXI. század – A le-
gendák velünk élnek 0.30 Reflektor 0.50 A fõnök 1.50 A Grace Klinika 2.40 Gálvöl-
gyi-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 A fény ösvényei 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
13.26 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 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 nél-
kül 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 magazin 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 23.05
Rádiószínház 0.10 Éjszaka

Március 5., 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 13.05
Ecranul nostru 13.35 Gasztroangyal 14.35 Elcserélt lányok 15.20 A múlt fogságá-
ban 16.10 Jövõ-Idõben 16.20 Híradó+ 16.30 Rex felügyelõ 17.20 Híradó 17.35 Ri-
dikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szabadság tér ’89
21.10 Bábel 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 Verssor az utcazaj-
ban 23.05 Summa 23.35 KorTárs 0.05 Rex felügyelõ 0.55 Elcserélt lányok 1.40
Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45
Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Csók és
csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy el-
len – A családi játszma 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.20 Barátok közt 21.55
Szulejmán 23.20 Házon kívül 23.55 Reflektor 0.10 Beethoven árnyékában 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
19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.45 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.45 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.55 A férjem védelmében 0.55 Tények 1.30 Aktív 1.55 Ízig-vérig
nõ 3.30 Eva Luna 4.15 Aktív 4.35 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
13.25 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 21.53 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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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 csator-
nán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Február 28., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 A víz útja a csapig (60p), Fórumok kommentár nélkül: Demokratikus
Koalíció 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 1., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 A víz útja a csapig (60p), Fórumok kommentár nél-
kül: Demokratikus Koalíció 18.00 Lapszemle 19.00 Kórusok karácsonyi
koncertje 1-2. rész (javított változat, 90p), Farsang a nyugdíjasoknál (30p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 2., V: 7.00 Heti híradó 8.00 A víz útja a csapig (60p), Fórumok
kommentár nélkül: Demokratikus Koalíció 13.00 Heti híradó 14.00 Kórusok
karácsonyi koncertje 1-2. rész (javított változat, 90p), Farsang a nyugdíja-
soknál (30p) 18.00 Heti híradó 19.00 Szabó Imre: Beszélgetés a pünkösd-
rõl (ism. 71p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 3., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Szabó Imre: Beszélgetés a pünkösd-
rõl (ism. 71p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Elsõ hagyományõrzõ bál
Sárbogárdon (ism. 19p), XVII. Alsószentiváni iskolabál (113p) 23.00 és
0.00 Heti híradó
Március 4., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Rendkívüli interjú (15p), Doberdó emlékei (ism.
15p), Fórumok kommentár nélkül: Jobbik (27p), Olvassunk egymásnak
(ism. 52p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 5., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Elsõ hagyományõrzõ bál Sárbogár-
don (ism. 19p), XVII. Alsószentiváni iskolabál (113p) 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (ism. 40p) 23.00
és 0.00 Lapszemle
Március 6., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (ism. 40p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Szabó Imre: Beszélgetés a pünkösdrõl
(ism. 71p) 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

Március 6., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Rondó 13.05 Kvartett
13.40 Átjáró 14.05 Útravaló 14.25 Elcserélt lányok 15.10 A múlt fogságában 16.05
Híradó + 16.20 Rex felügyelõ 17.10 Szerencsehíradó 17.20 Híradó 17.35 Ridikül
18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szálka, avagy Bagi és
Nacsa megakad a torkán 21.20 Munkaügyek 21.55 Az Este 22.30 Híradó 22.40
Sporthírek 22.45 Verssor az utcazajban 22.50 Barangolások öt kontinensen 23.20
Történetek a nagyvilágból 23.50 Rex felügyelõ 0.40 Elcserélt lányok 1.25
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 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Csók és
csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy el-
len – A családi játszma 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.20 Barátok közt 21.55 Le-
zúzva 0.00 Reflektor 0.20 Dollhouse – A felejtés ára 1.25 A la Car 2.00 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 23.50 Célke-
resztben 0.50 Tények 1.25 Aktív 1.50 Sherlock és Watson 2.40 Célkeresztben 3.30
Eva Luna 4.15 Aktív 4.35 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
13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Alma és fája 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 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvo-
nások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 7., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Életkerék 13.05 Esély
13.35 A megregulázott fény, avagy lézer napjainkban 13.55 Történetek a nagyvi-
lágból 14.30 Elcserélt lányok 15.15 A múlt fogságában 16.10 Jövõ-Idõben 16.15
Híradó + 16.30 Rex felügyelõ 17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.25 A következõ! 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Bízunk benned! 21.20 Utolsó órák 22.25 Az Este
23.00 Híradó 23.10 Sporthírek 23.15 Verssor az utcazajban 23.20 Nem egészen
Hollywood 1.05 Rex felügyelõ 1.55 Elcserélt lányok 2.35 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 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Csók és
csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy el-
len – A családi játszma 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.20 Barátok közt 21.55 A
zöld íjász 22.55 Gyilkos elmék 23.55 Reflektor 0.15 Odaát 1.15 Kalandor 1.45 Az
egység 2.45 4ütem 3.10 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
20.45 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.45 A skorpiókirály 2. – Harcos születik
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
13.25 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet 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 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 Arcvo-
nások 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 köze-
pén. 06 (25) 462 189, 06 (30) 442 4971, 06 (20)
616 1466(219338)

Farsangi jelmezek kölcsönzése Sárbogárdon, a
Lili ruházati üzletben (OTP-vel szemben). Sárbo-
gárd, 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 töl-
tõállomás férfi és nõi munkaerõt keres. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal a sárbogárdi
OMV-kútnál lehet.

Eladó alig használt ülõgarnitúra 3+2+1-es,
hintaszék, fenyõ babaágy, etetõszék, 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 nyílászárókkal eladó,
illetve családi házra cserélhetõ. 06 (30) 9394
691

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

100-120 kg-os hízók eladók. Érdeklõdni: 06 (70)
422 4327 (2159540)

Új téli gumi felnivel Wartburgra, 12 voltos
Bosch akkumulátor és PB gázpalackhoz való hõ-
sugárzó eladó. 06 (70) 595 0972

Kisbálás széna eladó 06 (25) 466 524

Petõfi-hegyen 300 négyszögöl szõlõ eladó 06
(30) 425 9735 (2159518)

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul

2014. március 7-én,
pénteken 18 órakor

a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!

Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása

06 30 440 5790

SPURI KERÉKPÁRSZAKÜZLET
Sárbogárd, Ady E. út 213.

06 30 425 9736.
Nyitva tartás:

Hétfõ: zárva, keddtõl péntekig:
9-17-ig, szombaton: 9-13-ig.

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:

a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

ÓVODA-
PEDAGÓGUST

felveszünk
a Nagylóki Csicsergõ

Óvodába.

Pályázni március 10-éig
a következõ címre lehet:

2435 Nagylók, Hunyadi u. 5/c.

ÁRGYELÁN JÁNOS,

a Jobbik Fejér megyei
5. választókerületének országgyûlési

képviselõjelöltje és

HEGEDÛS LORÁNTNÉ

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
TART

Kálozon 2014. február 28-án
17 órakor a mozi épületében.

ÁRGYELÁN JÁNOS
országgyûlési képviselõjelölt

KÉPVISELÕJELÖLTI

VITÁRA

hívja a hivatalos
képviselõjelölteket és az

érdeklõdõket.

Enying, 2014. március 5.
18.00 óra.

Sárbogárdi Járási Hivatal
jogosult állatorvosi és betegellátási ügyelet

2014. március

A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Szabadegyháza
2014. március 1-2.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156., 06 (30) 5208 877;
2014. március 8-9.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 9939 404;
2014. március 15-16.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság út 30/a, 06 (20) 3557 213;
2014. március 22-23.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 6393 977;
2014. március 29-30.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent I. út 3., 06 (20) 9749 065.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a 06 (30) 9563 168-as számú telefonon érhetõ el.

Dr. Bögyös Gábor járási fõállatorvos, dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

VÉRADÁS
Március 7-én (pénteken)
a sárbogárdi mûvelõdési
házban 11.00–17.30-ig.

Vért adni 18 éves kortól 65 éves korig lehet!
A véradáshoz szükséges iratok:
– személyi igazolvány,
– lakcímkártya,
– TAJ-kártya.
Minden véradó ajándékban részesül!

Magyar Vöröskereszt
Fejér Megyei Szervezete
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Önt is várja a Cecei Egészségfejlesztési Iroda!
„Éljünk egészségesen!” – életmódprogramok a Sárbogárdi kistérségben
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0034

Egy ország polgárainak jóllétét, hangulatát és életminõségét semmi sem határozza meg jobban, mint a lakosság egészségi állapota. Egészsé-
gesen képesek vagyunk elvégezni teendõinket, ellátni munkánkat, gondoskodni tudunk magunkról és családunkról. Ezzel szemben a beteg-
ség elhasználja energiánkat, felemészti erõnket és megtakarításainkat. Saját egészségünk, jövõnk és pénztárcánk érdekében egyaránt fon-
tos, hogy egészségünk megõrzésével többet törõdjünk.

Mi, magyarok többnyire akkor megyünk orvoshoz, ha már nagy a baj. Holott valamennyien hallottunk már arról, hogy számos daganatos fo-
lyamat, mozgásszervi elváltozás, szív- és érrendszeri betegség gyógyítható, ha idejében felismerik. A kialakult betegséget kezelni olyan,
mintha az ember akkor kezdene kutat ásni, amikor már megszomjazott – tartja a kínai mondás. Ezért fontosak a szûrõvizsgálatok.

Azt is tudjuk, hogy többet kellene mozognunk, meg kellene szabadulnunk egészségromboló szenvedélyeinktõl, és tudatosabban kellene ét-
keznünk. Az életmódváltáshoz segítséget nyújthat megannyi jó tanács és készítmény, az egészségügyet kiszolgáló háttér- és gyógyszeripar-
nak egy jelentõs ága épül erre. Ahhoz viszont, hogy ne vesszünk el az információk és gyógyszerreklámok özönében, eligazító tanácsokra vol-
na szükségünk, amelyeket a leterhelt háziorvosi ellátás nem képes nyújtani. Ilyen megfontolásból jöttek létre az egészségfejlesztési irodák a
TÁMOP-pályázatoknak köszönhetõen.

Ahhoz, hogy minél teljesebb életet éljünk, fel kell ismernünk az egészségünk fontosságát, tudnunk kell, mit tehetünk a megóvásáért. Az
EFI-irodák ebben nyújtanak segítséget minden öntudatos polgárnak, akinek az egészsége nemcsak akkor válik fontossá, amikor épp beteg.
Ezek az irodák az egészségügyi ellátórendszer szolgáltatásait egészítik ki életmód-tanácsadók, dietetikusok bevonásával.

A cecei egészségfejlesztõ iroda nemrég nyitotta meg kapuit az egészségükért tenni akarók elõtt. Eddig az ilyen típusú tanácsadás és szûrõ-
vizsgálatok leginkább a tehetõsek kiváltságai voltak, drága magánrendelõkbe kellett bejelentkezni. Most az iroda szakemberei ingyen, fel-
tételek és kötelezettségek nélkül állnak bárki rendelkezésére, aki igénybe szeretné venni az egészségügyi tanácsadást, a megelõzõ kocká-
zatbecslést, a szûrõvizsgálatokat. Nem kell hozzá sem vizitdíj, sem beutaló, sem TB-kártya.

Lépjen be Ön is egy szûrésre az egészségéért! Legyen részese az országos egészségvédõ programnak!

Sárbogárdi Egészségfejlesztési Iroda
Cím: 7013 Cece, Szabadság tér 18.
Telefon: 06-30-922-4757
E-mail: polghiv@cece.hu
Honlap: eljunkegeszsegesen-tamop.hu

Szokjon rá az egészségre!

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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