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Rendkívüli
interjú
Olyan lehetõséget kaptam, ami nem
mindennap adódik az ember életében: a
miniszterelnökkel készíthettem interjút.
Nagy kihívás volt számomra ez a feladat.
Tisztában voltam vele, hogy Orbán Viktor is csak hús–vér ember, de azért mégiscsak az országunk miniszterelnöke, s ki
tudja, milyen hepciái vannak e magas
poszttól.
Elõször azon törtem a fejem, tudok-e
olyan kérdést föltenni neki, amit eddig
senki. Mivel ez lehetetlen küldetésnek
tûnt, összeszedtem hát a térségünkben
élõket leginkább foglalkoztató kérdésköröket, a jövõre, nem pedig az aktuális
politikai, választási vesszõparipákra
koncentrálva.
Kíváncsian vártam a találkozást.
Közvetlen, barátságos embert ismerhettem meg a miniszterelnök személyében,
aki készséggel és korrektül válaszolt kérdéseimre. Mintegy 25 percben beszéltünk a foglalkoztatásról, mezõgazdaságról, közlekedésfejlesztésrõl, közbiztonságról, a magyarokról és a hátizsákjáról.
Ajánlom figyelmükbe e rendkívüli interjút, s persze többi írásunkat is, amik
egy-egy ponton „összerezegnek” a beszélgetéssel. Olvashatnak egy köztanfolyamról, a víz útjáról, a rendõrség évértékelõjérõl, a kolbászfesztiválról, a teremfoci záróeseményérõl sok más hír
mellett.
Apropó, foci! Az interjút követõen Orbán Viktor focizni ment. A szerelése volt
a hátizsákjában. Többek között.
Hargitai–Kiss Virág
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Az egyensúly a lényeg
Interjú Orbán Viktor miniszterelnökkel
Exkluzív interjúra kaptunk lehetõséget március 3-án, hétfõn. ORBÁN
VIKTOR, Magyarország miniszterelnöke tett ugyanis szûk körû villámlátogatást Sárbogárdon az Alisca-Mag Kft. telephelyén, majd az önkormányzat dísztermében, ahol találkozott dr. Sükösd Tamás polgármesterrel, Novák Kovács Zsolt alpolgármesterrel, Varga Gábor országgyûlési képviselõvel és a meghívott vendégekkel. Négy témakörben beszélgettünk a miniszterelnökkel a Fidesz–KDNP jövõbeli terveirõl, amiket meg szeretnének valósítani, amennyiben április 6-án ismét bizalmat kapnak a választóktól az ország további vezetéséhez.
– A munkahelyteremtés és munkanélküliség csökkentése most is aktuális. Van ugyan a
közmunka,
ami
egyfajta ugródeszka azoknak az embereknek, akik eddig segélyeken éltek
vagy munka nélkül
voltak. De milyen
stratégia van arra
vonatkozóan, hogy úgymond rendes munkahelyeken helyezkedhessenek el az aktív korú
emberek, fõleg az elmaradott térségekben,
mint Dél-Fejér?
– A közmunkát nagyon meg kell becsülnünk, ugyanis ahhoz, hogy az ember a
munkanélküliségbõl beléphessen a munka
világába, kell egy kapu, amin keresztül ezt
megteheti. A közmunka a segélybõl emeli
ki az embert és viszi át a munka világába.
Az emberek maguk jelentkeznek rá; az
egyik legnépszerûbb foglalkoztatási forma
ma a közmunka. Nem tudunk annyi közmunkát meghirdetni, mint amennyien jelentkeznek. Ez jól mutatja, hogy ma a gazdaság nem tud fölkínálni annyi munkahelyet az embereknek, mint amennyien munka nélkül vannak – hiszen egy európai gazdasági válság kellõs közepén élünk. Két lehetõség van ilyenkor: vagy segélybõl él valaki, vagy az állam belép és próbál munkalehetõséget teremteni. Mindig is nagyszerû dolognak tartottam, hogy emberek,
akik tíz vagy annál is több éve nem dolgoztak, most nagy számban a munkát választják segély helyett. Azon dolgozom ebben a
pillanatban, hogy a 200 ezer ember foglalkoztatását lehetõvé tevõ közmunkaprogramot a következõ idõszakban hogyan
tudjuk 280-300 ezer fõsig emelni. Meggyõzõdésünk, hogy mindenkinek jár az esély,
hogy munkából tarthassa el saját magát és
a családját. A vállalkozók megsegítése, a
számukra meghirdetett programok jelentik a második lehetõséget a munkanélküliség csökkentésében. De tudnunk kell,
hogy a magyar gazdaság ebben a pillanat-

ban a kivitelének 73-75 százalékát Nyugat-Európába viszi, ahol éppen válság van.
A vállalkozóknak sem könnyû az élete, hiszen egy olyan piacon kell helytállniuk,
ami folyamatosan szûkül. A vállalkozókkal
szövetséget próbáltunk kialakítani, ami jól
is mûködött az elmúlt idõszakban. A kis- és
közepes vállalkozásoknál lehet is látni biztató jeleket, az a világ is jobban teljesít.
Stratégiai megállapodásokat kötöttünk
nagy nemzetközi cégekkel, azt próbáltuk
elérni, hogy hosszú távon Magyarországon
tervezzenek, itt hozzanak létre újabb munkahelyeket. Ebbõl jól látszik, hogy nem
egyetlen válasz van a munkanélküliségre,
hanem „minden hangszeren játszani kell”,
több vasat kell egyszerre a tûzben tartani,
hogy lehetõleg mindenki munkából élhessen Magyarországon.
– Volt olyan kritika, hogy: „ennyi pénzért dolgozni?” Ha emelni akarják a közmunkaprogramban résztvevõk számát, tudnak-e anyagiakban valamilyen plusz dotációt hozzátenni?
– Persze, mindig jobb többet keresni, mint
kevesebbet, de annak, akinek 22.800 forint
a segélye, a 40-60, sõt átlagban már 70 ezer
forintos közmunkabér jobb lehetõségeket
teremt. Ma Magyarország ennyit tud nyújtani, ezért mondjuk azt, hogy jobban teljesít, de még nem elég jól.
– A mezõgazdaságban sok közmunkás vett
részt oly módon, hogy a különbözõ települések
csináltak kis kerteket, mezõgazdasági vállalkozásokat. A gazdák is látnak ebben fantáziát.
– Ha olyan polgármester van egy közösség
élén, akiben mozog egy kis vállalkozói
szellem, akkor fantasztikus ötleteket képesek megvalósítani: fóliasátras zöldségtermesztés, energiafû, állattartással kapcsolatos újítások. Ha kapnak az államtól
erre lehetõséget, és a közmunkaprogramon keresztül segítjük õket, akkor helyben is képesek létrehozni értékteremtõ,
fenntartható kezdeményezéseket. De nem
becsülném le a vízelvezetõ árkok kitakarítását sem, hiszen azt akarjuk, hogy az
öntözéses terület, a zöldség- és gyümölcstermesztési arányok nõjenek Magyarországon.

– Azért is említettem a mezõgazdasági ágazatot, mert a mezõgazdaságnak a piaci versenyképességét is valamilyen módon, gondolom, növelni tervezik.
– Így van, és a mezõgazdaság komoly
mennyiségû munkaerõt tud fölvenni. Az
Önök környékén is vannak olyanok, akik
egy jobban teljesítõ mezõgazdaságban
megtalálhatnák a számításukat.
– Van valamilyen stratégiájuk arra, hogy a
magyarországi mezõgazdaság kiszolgáltatottságát, a ki- és beviteli oldal tekintetében csökkentsék?
– A termelési biztonsághoz finanszírozás
kell. A földalapú támogatások biztonságot
adnak. Egy zöldbank fölállításával tartozunk még a gazdáknak, mert a hitelezés
rendszere még elbírná, hogy javítsuk. Az
integráció kiépítése lassabban halad a kelleténél, inkább régi típusú integrációkat
látok. Szerettünk volna egy új integrációs
rendszert, és ami késik, az nem múlik.
– Itt most a szövetkezetekre gondol?
– Inkább arra gondolok, hogy a gazdák olcsóbban juthassanak például gépekhez,
vetõmaghoz. A lényeg, hogy a jövõbeni
várható termésbõl származó bevételt fogadják el fedezetnek a vásárlásokhoz. A
mezõgazdaságban az a probléma, hogy ott
sosem egy évet finanszíroz az ember, hanem mindig másfelet, mert amíg a pénzéhez jut, addig eltelik egy egész gazdasági
év, és ezt át kell hidalni valamilyen módon.
Ezek nem fejlesztési kölcsönök, hanem inkább mûködésiek. A magyar gazdaságban
vannak ugyan ilyenek, de ezek még nem
elég vonzóak. Ugyanakkor látom, hogy az
integrációk vonalán is van mozgás, és remélem, ennek elõnyei megjelennek majd a
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gazdáknál. Ami a szövetkezést illeti: Magyarországon ennek a szónak nincs jó üzenete, mert egy virágzó magyar mezõgazdaságot – ami magántulajdonban volt – átállítottak a szövetkezés címszavával egy
olyan világgá, ahol az emberek elvesztették a tulajdonukat és alkalmazottak lettek.
Most ebbõl jövünk vissza éppen. A szövetkezés jó program, de óvatosan kell vele
bánni, mert nagy az ellenállás. Inkább lehetõségeket kell fölkínálni. Az agrárkamarának ebbõl a szempontból lesz jelentõsége. Úgy látom, hogy a gazdák jobban
bíznak a „saját fajtájukban”, az agrárkamarában, mint a „nadrágos emberekben”,
politikusokban.
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letve városunkat tekintve egy elkerülõ, mert a
63-as nagyon leterhelt.
– Le is terhelt, meg hosszú is. Ez komoly kihívás az itt élõknek. Az ország érdekei azt
kívánták meg, hogy az autópályáink mindenhol elérjék az országhatárt, ezt helyeztük az elsõ helyre. Ehhez most már közel
vagyunk. A magyar gazdaság lassan képes
lesz arra, hogy az ország fekvésébõl fakadó
elõnyöket kihasználja, mert az árufuvarozóknak át kell menniük Magyarországon.
Ha az autópályáink jó állapotban vannak,
akkor nem kerülnek el bennünket, és bor-

Ezért van az, hogy bár Magyarország jó helyen fekszik, és a közúthálózatban ki is tudjuk használni az átmenõ forgalomból fakadó pénzügyi, gazdasági lehetõségeket, a
vasútnál erre még nem vagyunk képesek.
Ezért kell megépítenünk azt a V0-ás vasútvonalat, ami lehetõvé teszi, hogy ne menjenek be a teherszállítmányok Budapestre,
hanem egy külön nyomvonalon elkerülhessék déli irányból. Erre komoly tervek
készültek, melyek kivitelezésérõl zajlanak
már a tárgyalások. Ez egy nagyon nagy
beruházás, de ha meg tudtuk építeni, akkor utána lehetõvé válik az, amit Ön mond.

sos árat fizetnek az úthálózatunk használatáért. Ez nagyon komoly bevétel Magyarország számára, és jelentõs fejlesztési
forrásokat teremt további útépítéseknek.
A következõ feladat az volt, hogy minden
nagyobb településünket kerülje el az átmenõ forgalom. A nagyobb településeken
e feladat végére érünk, de a középvárosaink, mint Sárbogárd, még nem mentesültek e teher alól. Az elkerülõ utak építése
szerepel a terveink között. Ami az Önök
városát illeti, arról tárgyalok a képviselõ
urakkal és a polgármesterrel, hogy a Székesfehérvártól erre vezetõ 63-as utat tegyük gyorsforgalmivá úgy, hogy közben
megépítjük a Sárbogárdot elkerülõ gyûrût
is. Ha ezt meg tudjuk oldani, akkor szerintem Sárbogárd közlekedési szempontból
rendben lesz.

– Pintér Sándor belügyminiszter azt mondta,
hogy Magyarországon rend van. Azonban az
emberek szubjektív biztonságérzete – amit a
rendõrség elõszeretettel használ kifejezésként
– nem igazán errõl árulkodik. Sokszor tapasztaljuk, hogy lassúak a bírósági eljárási
folyamatok, vagy éppen olyanok vannak szabadlábon, akiknek már rég a börtönben kellene ülni. Lehetne itt sokféle esetet sorolni. Mi
az elképzelés, aminek mentén tudnának szigorítani a büntetéseken, azok végrehajtásán,
javítva a közbiztonságot?

– Sárbogárdon és környékén, úgy tapasztaltam, nagy bizodalommal vannak egyes gazdák az agrárkamara irányába, és nagy jelentõséget tulajdonítanak annak, hogy egy kicsit
helyivé válhat a döntéshozatal a földbizottságok révén, amik meg fognak alakulni.
– Ha azt akarjuk, hogy együttmûködés legyen, ahhoz ott kell lenni, részt kell venni,
bele kell folyni az ügyek intézésébe. A jogi
lehetõségek megszülettek, amelyek ezt
elõsegíthetik.
– Ha jól veszem ki a szavaiból, Önök is inkább
azt preferálják, hogy a gazdák minél inkább
helyben, a maguk sorsáról döntsenek.
– A mi szakmánkban vastörvény, hogy a
konkrét helyi ügyeket illetõen helyben
mindig több ész van, mint a központban.
Ha vannak aktív helyi emberek, akik meg
tudják mondani, mit és hogyan kellene
tenni, akkor a politika úgy jár el helyesen,
ha segíti õket, nem pedig félretolja és a saját ötleteivel hozakodik elõ. Az ország akkor erõs – és Magyarország ebbõl a szempontból sokat javult –, ha helyben megkezdõdik a „zsizsegés”, a lehetõségek keresése. Akkor a kormány is könnyebben tud segíteni. Az agrárkamara arra jó, hogy legyen egy hely, ahol a gazdák el tudják mondani, mit akarnak, és azt a kamara kellõ
súllyal megjeleníti. Például ezen a vidéken
az öntözött területek nagyságának a növelése nagy elõrelépést jelenthetne a mezõgazdaságnak, meg persze a foglalkoztatottságban is, hiszen a kertészet sokkal
több embert képes munkába vonni, mint
mondjuk a szántóföldi növénytermesztés.
– Vannak eszközeik a hitelen kívül a felvásárlás, feldolgozóipar segítésére?
– A következõ nagy ugrás, amit meg kellene Magyarországnak tennie, hogy a gazdák közül minél többen legyenek, akik
vagy kapcsolatban állnak kis üzemekkel
vagy maguk mûködtetnek kis üzemeket.
Erre programokat szerveztünk eddig is.
Az érdeklõdés és a programok sikere nagyobb volt, mint azt eleinte kalkuláltuk.
Most kezdõdik az Európai Unió következõ 7 éves költségvetési idõszaka, most hirdetünk meg több programot, amely a gazdák számára lehetõvé teszi, hogy helyi kis
élelmiszeripari üzemeket hozzanak létre
akár egyedül, akár egymással társulva.
– Az utak, a közlekedés helyzetét hogyan kívánják javítani? Sárbogárdot és környékét elsõsorban a régóta ígért M8-as ügye érinti, il-

– Ha már az áruszállítást említette, akkor a
vasút jelentõségét szeretném egy kicsit megpengetni, hiszen jó lenne a nagy kamionokat,
amik balesetveszélyt is okoznak, feltenni vonatra, átvinni az országon. Ezzel talán a vasút is fellendülhetne, és tehermentesíthetnék
az utakat.
– Ebben egyetértés van, azonban van egy
problémánk: a magyar vasúthálózat centrális jellegû, azaz a fõvároson keresztül
mennek a vonalak. Budapesten átjuttatni
a szállítmányokat több napot vesz igénybe.

– Tettünk lépéseket ebbe az irányba, ezért
ma nincs rendetlenség Magyarországon.
Fontosnak tartom, hogy a rendõrség helyébe lépni akaró félegyenruhás, egyenruhás civil szervezetek végre megszûnjenek;
a törvény ezeket ma már tiltja. A rendõrség meg a polgárõrség együtt elég erõs ahhoz, hogy a közbiztonságot és a közrendet
fönntartsuk. 3500 rendõr hiányzott 2010ben az állományból, ezért az elmúlt négy
évben erõink nagy részét az emésztette föl,
hogy ezt a plusz 3500 rendõrt kiképezzük
és munkába állítsuk. Ez megtörtént. Sikerült technikailag korszerûsíteni a rendõrséget, kicseréltük az autókat. A körzeti
megbízotti helyeket föltöltöttük 95-96 százalékra.
Folytatás a következõ oldalon.
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Ennek ellenére a közbiztonság még mindig nem elég jó. Sok mindent tettünk, de ez
nem elég. El kell érnünk, hogy minden településen legyen körzeti megbízott, hogy a
rendõrök száma még magasabb legyen. A
fizetésüket is emelnünk kell, mert a tisztek
fizetése olyan alacsony, ami veszélyezteti a
munka minõségét. Most egy pótlékrendszerrel javítottunk valamit, de ez messze
van még attól, hogy a helyzetet megoldottnak tekintsük. És szigorítanunk kellene
nem is annyira a jogszabályainkon, hanem
a jogszabályaink alkalmazásán. Mert bár a
Három Csapást bevezettük, új büntetõ
törvénykönyvet csináltunk, néha amikor
egy-egy ítélet megszületik, az én hátamon
is végigfut a hideg. Hogy rendõrt bántalmaz valaki, és utána kap egy fölfüggesztettet; hogy kisebb értékre elkövetett sorozatos bûncselekményeknél nem születnek
megfelelõ súlyú ítéletek; hogy egészen súlyos bûncselekményt elkövetõk a lassú ítélkezés miatt kikerülnek szabadlábra, és
utána egy különleges jogalkotással kell
visszavonnunk a törvénytisztelõ emberek
körébõl és ismét felügyelet alá helyezni –
ezek nem egészséges dolgok. Az igazságügyi tárcának, a bíróságok vezetésének, a
Kúriának még rengeteg dolga lesz, hogy az
a szigor, az a méltányos, de kemény büntetés, amelyet a magyar jogrendszer kilátásba helyez, a valóságban is megszülethessen.
– Van Önnek egy hátizsákja, amivel gyakran
lehet látni. Ez egy jelkép, hiszen ebben hordja
a személyes holmiját, és van egy láthatatlan
hátizsák is (ami minden ember hátán ott
van), amiben az életének a vállalásait viszi.
Az Ön hátizsákjában benne van Magyarország ügye is. Hogyan viseli a súlyt?
– Szeretem ezt a munkát. Biztosan azért,
mert az országot is szeretem. Magyarnak
lenni jó dolog, idõnként nehéz, de szép feladat. A magyar embereket is szeretem.
Nem vagyunk hibátlan nép. Tudnék fölsorolni néhány esendõséget, de összességében különleges nép vagyunk, elsõsorban
kulturális értelemben. Ezt mutatja a saját
nyelvünk, az erre épülõ kultúránk, az észjárás, gondolkodásmód, az ebbõl kinövõ
személyiségek. Ez a közösség szerintem
nagyon izgalmas és érdekes teremtménye
a világnak. Ha az ember szeret egy közösséget meg sokra is tartja, akkor szívesen
szolgálja. A „miniszterelnök” szó azt jelenti, hogy „az elsõ szolga”. Én szívesen vagyok elsõ szolga. Kétségkívül a hátizsákom
nagyobb, mint a második meg a harmadik
szolgáé, de egyelõre megbirkózom vele. És
a család engedi, hogy ezt tegyem, amiért
hálás vagyok mind a gyerekeimnek, de
különösen a feleségemnek. Amíg bíznak
bennem a választók, addig szívesen végzem ezt a munkát.
– Mivel erõsíti magát?
– Amivel a legtöbb ember: szeretem látni a
munkám értelmét. Nehéz jól végezni egy
ilyen stresszes munkát, mint az enyém, ha
nap mint nap csak kudarcokkal szembesül
az ember. Nekem erõt ad a siker. Ez nem a
saját sikerem, mert nem a saját sikerébõl
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Tisztelt Hargitai-Kiss Virág!

„Saskettõ jelenti!”

meríti az ember az erõt, hanem abból,
hogy az országban könnyebb az élet. Akkor is, ha tudom: még nem élnek az emberek jómódban, és messze van még a kényelem, az anyagi gondtalanság. Ám az emberek elhiszik, hogy van értelme újabb és
újabb erõket mozgósítani. A mi szakmánkban ez a tüzelõanyag, a hajtóanyag, ami
elõre visz bennünket.
– De sok kritika is van.
– A kritikákat nem szabad mellre szívni,
túlságosan belülre engedni. Ugyanakkor
nem szabad elengedni sem a fülünk mellett. Ki kell belõle venni azt, ami használható. A politikai szakmában sok olyan kritika van, amit nem azért mondanak, mert
segíteni akarják a munkánkat, hanem mert
inkább ártani akarnak. Az elején el kell
dönteni, hogy az embernek van-e ereje,
idegrendszere ehhez. Amikor eldöntöm,
hogy egy ügyet végigviszünk, és megvan a
szükséges támogatás az emberek részérõl,
akkor felõlem aztán „cigánygyerekek is
potyoghatnak az égbõl”. Nagyon sok segítséget kapok az emberektõl. Sokkal több
biztatást, pozitív visszajelzést kapok, mint
amennyi támadást és gyalázkodást. Másfelõl azt is tudomásul kell vennünk, hogy a
magyar politikának ez a természetrajza.
Vannak országok, ahol ezt a szakmát sokkal nyugalmasabb körülmények között
ûzik.

Döbbenten és felháborodva olvastuk az ön
cikkét a Bogárd és Vidéke 2014. február
27-én megjelenõ lapszám címlapján, melynek címe „Itt sas egy”. Azt tanácsolnánk
önnek, mielõtt bárkit megrágalmazna azzal, hogy megfigyelõ, elõbb tájékozódjon,
hogy reggelente miért van annyi „lógós
ember” kultúrház elõtt. Ha ezt megtette
volna, akkor tudná, hogy két tanfolyam
van a kultúrházban. Ahol aktív emberek
tanulnak és nem „sasolnak”, mint ahogy
azt ön gondolja. Erre nem lenne szükség,
ha lenne Sárbogárd és környékén munkalehetõség. Ne irigyelje a „kényelmes melónkat”, ha nekünk is olyan jól fizetõ állásunk lenne, mint önnek, ahol „látástól vakulásig gürizik”, nem kellene tanfolyamra
járnunk, igaz, ez is csak 4 hónap, és utána
nem biztos, hogy lesz munkánk. Kikérjük
magunknak, hogy azt állítja bárkirõl, hogy
leadja a drótot, ahogy ön fogalmazott. Szeretnénk, ha megkövetné magát, és bocsánatot kérne a rágalmazásért.
Tisztelettel: a zöldség-, gyümölcsfeldolgozó
tanfolyam résztvevõi

Tisztelt zöldség- és
gyümölcsfeldolgozó
tanfolyami résztvevõk!

– Magyarország egy ilyen ország. Ezért
olyan tüzes a táncunk, ezért olyan szépek
az énekeink, erõsek a mozdulataink, ezért
vagyunk olyan sikeresek a sportban, tudományban, mert mindig máshonnan nézzük
a világot, másképpen akarjuk látni, keresünk benne valamit. Ami a nehézséget adja, végül is abból van az elõnye, meg az erényei is ennek az országnak. Az egyensúly a
lényeg a személyes életben is. Hálát adok a
Jóistennek, hogy megsegített, és ezt az
egyensúlyi állapotot az elmúlt négy évben
is megtalálhattam.
Az interjú mozgóképes változatát megtekinthetik a Bogárdi TV-ben.

Tisztában vagyok azzal, hogy tanfolyamok
okán van annyi ember reggelente és napközben a kultúrház elõtt. Nem állt szándékomban megrágalmazni senkit, ezért is
tettem idézõjelbe a „megfigyelõ” szót cikkemben. Állítások helyett személyes benyomásokat, gondolatokat vetettem papírra egy jelenségrõl. Mondhatnám: akinek nem inge, ne vegye magára. De belátom, meg kell követnem és süvegelnem
mindazokat (de csakis azokat!), akik tisztességesen járnak a közpénzbõl finanszírozott tanfolyamra, nem lógnak, szorgalmasan tanulnak és minden igyekezetükkel
azon vannak, hogy elsajátítsák az átadott
tudást, aztán – remélhetõleg mihamarabb
– munkahelyen hasznosítsák azt. Az ilyen
emberek tiszta lelkiismerettel lazíthatnak
bagózással vagy másképp az órák közti
szünetekben.
Ha csak annyit elértem a cikkemmel, hogy
kevesebbet járnak ki dohányozni, már
megérte, az Önök egészsége érdekében.

Hargitai–Kiss Virág

Hargitai–Kiss Virág

– Ez a magyar temperamentum.
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Kolbászfesztivál újratöltve
Voltak azelõtt is híres böllérek, akiknek a kolbásztöltõ mûvészetérõl legendák keringtek. Voltak azelõtt is jobbnál jobb családi receptek, hogyan fûszerezzék a kolbászhúst. Sõt, voltak titkos receptek is, amelyek apáról fiúra szálltak. És persze vendégségben
tapasztalhattuk azt is, hogy ahány ház, annyiféle kolbász és szalámi létezik. Ezek a titkos és nem titkos receptek az elmúlt szombaton elõkerültek, s a nagyközönség számára megmutatkoztak a
sárbogárdi kolbásztöltõ fesztiválon.
Negyedik alkalommal gyûltek össze a Két Kovács Fogadónál a
kolbásztöltõ csapatok, hogy megmutassák, nincs két egyforma
kolbász. És amikor a nemes anyag kisül, akkor zsûri legyen a talpán, aki képes eldönteni, a sok közül melyik a legjobb.
Az idén 23 csapat állt a töltõkészülékekhez, hogy megmutassa tudását.
Aba, Baracs, Cece, Káloz, Lajoskomárom, Sárkeresztúr,
Sáregres, Simontornya csapatai mellett rajthoz állt két székesfehérvári és tizenhárom
sárbogárdi csapat is. Különösen meglepõ volt, hogy ilyen
sok banda állt össze Sárbogárdon. A borbarátkörbõl két
csapat, a Vörösboros és Fehérboros állt ki. A nyugdíjas
„Szupernagyik” évek óta viszszatérõ vendégek. A Fröccsöntõk (Fekete Laciék), a tavalyi elsõ helyezettek az idén
is teljes létszámmal megjelentek. A Csípõs banda, Tinód
gyöngyei, Nyugdíjas Rendõrklub, Sárbogárdi Polgárõrség, Roma kisebbség, a Sárhatvani Asszonyok és Emberek, a Gázmodul Weisz, a Fúvószenekar, Egészségügy csapatai álltak Bogárdról rajthoz.
A fesztiválon tiszteletét tette
Radeczky Jenõ, a Fejér Megyei Iparkamara elnöke, dr.
Sükösd Tamás sárbogárdi, Pirityák Zsolt lajoskomáromi
polgármesterek.
A szervezõk nevében Fodor
János, a Mozdulj a Városért
Egyesület elnöke köszöntötte
a vendégeket, s nyitotta meg a
rendezvényt. Munkájában segítették õt Resch Gábor és
Hegedûsné Bereczk Erzsébet
egyesületi tagtársak.
A megnyitót mûsor színesítette. A Sárszentmiklósi Iskolából Paczona Panna, Horváth Vanessza, Csanádi Chintia, Szabó Regina verset
mondtak, a Mészöly Géza Általános Iskola negyedikes tanulói zenés táncos mûsorral
mutatkoztak be. Baráth Edit
tanította be õket.
A fesztiválnak minden évben
van egy kísérõeseménye is. Az
iskolákban, óvodákban rajzversenyt hirdetnek a disznóölés, kolbász, hurkakészítés

témakörében. Az iskolákból, óvodákból 88 pályamunka érkezett.
Ezekbõl kiállítás nyílt az udvaron. A munkákat korcsoportonként
díjazták.
Az óvodások közül elsõ lett a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
Napsugár csoportja, második a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Csippcsupp Csodák kézmûvescsoportja, harmadik a töbörzsöki óvoda
Huncutka csoportja.

Az alsó tagozatosoknál elsõ lett Geiger Nikoletta (Szent István
Általános Iskola), második Lippai Luca Kata (Mészöly Géza Általános Iskola), harmadik Németh Vanda és Kiss Dóra (Mészöly
Géza Általános Iskola).
A felsõsöknél elsõ lett Gazsó Anna (Petõfi Sándor Gimnázium),
második Asbóth Adél (Mészöly Géza Általános Iskola), harmadik helyezettek: Csibrik Annamária (Petõfi Sándor Gimnázium),
valamint Horváth Szabina (Mészöly Géza Általános Iskola).
A különleges technikát díjazták Szabó Liza, a Sárszentmiklósi Általános Iskola tanulójának munkájában.
A díjakat Ambróziné Mikuli Margit, Huszár Károly és Kovács
Zoltán szaktanárok adták át.
Ezután indult a kolbászkészítés. Míg darálták a húst, majd fûszerezték, s töltötték, sorra mutatkoztak be a csapatok, kézrõl kézre
adva a mikrofont. Sokan szellemes rigmusokkal készültek, ami
még hangulatosabbá tette az eseményt. A hangulathoz természeesen hozzájárult az is, hogy mindenki a legjobb borával, pálinká jával olajozta az ízlelõbimbóit, s persze azokét is, akiket az asztalukhoz invitáltak. Minden asztalt szépen feldíszítettek, s ínycsiklandó ételekkel, süteményekkel kínálták a vendégeiket.
Közben természetesen folyamatosan dolgozott az öttagú zsûri is.
Födelevics Tibor, dr. Szabadkai József, Hegedûs János, Czeinerné Takács Tünde és Szénássy Ferenc jártak az asztalok között.
Megkóstolták a nyers tölteléket, majd a sültet is.
Nagy tudomány a kolbásztöltés. Hogy ne legyen levegõs, hogy ne
szakadjon a bél, hogy elég szilárd legyen az állaga, ahhoz érteni
kell. Utána szép gúlába tekeredik az elkészült remekmû. Innen
kerül a sütõedénybe, vagy tárcsalapra, ahol pirosra sül. A frissen
sült kolbász puha, foszlós házi kenyérrel a legjobb. S kell hozzá,
persze, a házilag készült savanyúság is.
Ekkorra már tetõfokára hágott a hangulat, s míg a zsûri értékelte
az elkészült kolbászremekeket, hangulatos zenére táncra perdült
a társaság.
A zsûri a legjobbnak a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
csapatának munkáját ítélte. Második lett Lajoskomárom csapata,
harmadik a Sárhatvani Asszonyok csapata. Az elsõ három helyezett díjat kapott, de minden csapat „negyedik helyezettként” kapott elismerõ oklevelet és egy üveg – erre az alkalomra palackozott és címkézett – bort.
Dicséretes, hogy annak ellenére, hogy már teljes gõzzel dübörög a
választási kampány, ez a rendezvény ízig-vérig civil tudott maradni.
A rendezvényt Fodor János így zárta: „Jövõre újra ugyanitt!”
Hargitai Lajos
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BEMUTATJUK

A víz útja a csapig 3.
Sorozatunk utolsó írásában arról olvashatnak, hogy a gyakorlatban hogyan vezet a
víz útja a csapig. Szabó Attila, a Fejérvíz
Zrt. Sárbogárdi Üzemmérnökségének vezetõje Lajoskomáromi telepükön kalauzolt végig, ahol vízkezelést is végeznek.
Mivel vizeinkben mindenféle sók, kémiai
anyagok is vannak (vas, mangán, mélységi
ammónia, arzén), a vízkezelés azt a célt
szolgálja, hogy megfelelõ minõségben kerüljön a víz a fogyasztókhoz. Kémiai, vagy
biológiai beavatkozással lehet ezt elvégezni. A kémiai beavatkozás gyorsabb és
könnyebb.
A víz megfelelõ minõségét kormányrendelet határozza meg, ahogyan arról már olvashattak elõzõ lapszámainkban, sorozatunk elsõ és második részében.
A mi térségünkben fúrt kutakon keresztül
nyerik a vizet fedett vízrétegekbõl, vízlencsékbõl, a felsõ-pannon homokrétegbõl.
Sárkeresztúron részben fedett vízrétegbõl
veszik a vizet, ezért ott trágyázás, mûtrágyázás nem lehetséges. Egyébként ott nagyon jó minõségû a víz Sárszentágotát is
onnan látják el, sõt, újabb kutak fúrásával
Abát is el tudná látni az a vízbázis.
Nagy hangsúlyt fektetnek a kutak tisztaságára a vízminõség, a szennyezõdésmentesség miatt. Kicsempézett aknában érkezik a
föld folyékony aranya a felszínre csövön
keresztül, a szem számára itt még nem látható azonban. Mivel a felszínre kerülõ víz
oxigénnel érintkezik, a kedvezõtlen biológiai behatások elkerülése érdekében klórgázzal fertõtlenítik, amit automata rendszer adagol a vízhez.
Hogy hol kell kezelni, hol nem, az attól is
függ, mit tartalmaz a víz, illetve hogy hol
nyílik lehetõség pályázat útján például vasés mangánmentesítõk kiépítésére. A vas
vagy mangán inkább színben lehetnek zavarók, egyébként nem ártalmas anyagok.
Ahol kútból történik a víznyerés, ott szinte
kötelezõen jelen van a vas és a mangán.
Azért szokott vasas lenni a víz, amikor csõtörés van, mert meggyorsul a víz áramlása,
és felkeverednek a vaspelyhek. Hogy a fogyasztók minél kevesebbet reklamáljanak,
nemcsak a tornyokat, hanem a hálózatot is
rendszeres idõközönként öblítik, szivacsos
csõtisztítást végeznek rajta, hogy a lerakó-

dott vaspelyheket kitisztítsák. Ahol vastalanító van, ott is marad vas a vízben, mert
valamennyinek kell lennie benne.
Lajoskomáromnak két kútja van a település területén belül. Az egyik melegebb, 26
fokos, nagyobb ammóniatartalommal, a
másik 20 fok körüli, kisebb ammóniatartalommal. Mindegyik lágy víz. Emivel ez kevés a lajoskomáromiak ellátására, ezért
Mezõkomáromtól is vesznek vizet, ahonnan hideg, keményebb víz érkezik, magas
ammóniatartalommal. Ezeket a vizeket
megfelelõen kell keverni, ami nagy kihívást jelentett a Fejérvíznek, mert mindegyik víz másképp reagál a fertõtlenítõ
vegyszerre. Törésponti fertõtlenítést kellett alkalmazni, hogy kémiai úton az ammóniát eltávolítsák. Ez azt jelenti, hogy
nagy mennyiségû klór hatására elkezd oxidálódni az ammónia, ebben az oxidációban pedig felemésztõdik a klór. Így az oxidálódott ammónia megragad a szûrõkön.
Az egyik egy kavicsszûrõ, ami a vasat és
mangánt távolítja el, a másik egy aktív
szénszûrõ, ami a klórszármazékokat távolítja el. A vizet ezután utóklórozzák, mert a
víz többsége meleg vízbõl áll össze, és
elszaporodnának benne nem kívánatos biológiai elemek.
Heidinger András, a helyi fõgépész a kútnál elmondta: 270 méteres a kút, aminek
két szûrõje van, az egyik 215 és 222 m közt,
a másik 248,5 és 240 m közt. Percenként
kevés, 200 liter vizet vehetnek ki belõle,
mert alul apró szemcséjû homokrétegben
van, és ha többet vesznek ki, elhomokosodik a kút. A fõgépész feladata többek között a vízkóstolás is: minden reggel meg
kell innia egy pohár vizet.
A kútból a víz a vezetéken keresztül egy
úgynevezett cascade toronyba érkezik,
hogy a víz minél jobban szétporlasztódjon.
Így tudja fölvenni azt a gázmennyiséget,
ami szükséges ahhoz, hogy a fertõtlenítést
elvégezzék. Itt találkozik a klóros levegõvel, ez öblíti át a bejövõ vizet. A toronynak
az épület tetején van a szellõzése. Alattunk
15 m3-es behatási medence van, ebben keveredik össze a víz a klórral, itt történik
meg a kémiai ammóniamentesítés, innen
megy a víz tovább a szûrõk irányába.

A vízben lévõ anyagok mennyiségét tesztekkel is rendszeresen mérik. A kezelt víz
aztán egy 50 m3-es medencébe kerül, onnan pedig már a felhasználókhoz illetve a
glóbuszba, két nagy teljesítményû szivatytyú segítségével.
A visszamosatóvíz egy vasiszap-ülepítõ
medencébe kerül. Noha itt a víz magas
klórtartalmú, a medencében a nád nagyon
jól érzi magát. A vasiszapban megkötõdik
a gyökere, ezért idõszakosan ki kell takarítani.
A Fejérvíz Sárbogárdi Üzemmérnöksége
fennhatósága alatt összesen 24 önkormányzat 31 vízmûve üzemel. Ezek mind
önálló vízbázissal rendelkeznek. Egykutas
település Sáregres, Sárhatvan, Igar, Igar–
Vámszõlõhegy, Sárbogárdon 8, Rétszilason 5 kút van, a többi településen kettõ.
Sárbogárdon és Rétszilason pillanatnyilag
950 m3 a kiadott vízennyiség összesen naponta, aminek mennyisége nyári idõszakban is csak maximum 1300-1400 m3. Ez
messze van a korábbi felhasználástól; régen ugyanis 2000 m3 vizet adtak ki naponta. Ez a tendencia a lakosság számának
csökkenését, illetve az ipar leépülését mutatja.
10 településen végeznek vízkezelést. Vastalanítanak Abán, Nagylókon, Szabadegyházán, Mezõkomáromban, Szabadhídvégen, ammóniamentesítenek Lajoskomáromban, Mezõkomáromban, és klórdioxidos kezeléssel Abán, Kálozon. Vannak
települések, ahol polifoszfátot alkalmaznak a vízkõképzõdés megakadályozására,
ami 75-80 fokig hatékony. Azért hasznos
ez a kezelés, mert a vízkõlerakódás miatt
elromolhatnak a kazánok, a bojlerek plusz
energiát vesznek fel, és egyéb kellemetlenséget is okoz a háztartásokban a vízkõ. Sárkeresztúr, Aba, Nagylók, Perkáta, Vajta,
Cece alkalmazza ezt az eljárást, minek következtében lényegesen lecsökkent a vízkõképzõdés, sõt, van, ahol meg is szûnt.
Fontos információ, hogy 18-19 német keménységi fok található a mi vizeinkben.
Lajoskomáromban 6-7 ez az érték.
Mindent összevetve a vezetékes víz elõnye,
hogy gazdaságos, könnyen, gyorsan elérhetõ, jó ízû és minõségû. Igyunk hát csapvizet az egészségünkre!
Hargitai–Kiss Virág

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A 2014. március 1-jén rendezett, nagysikerû IV. Sárbogárdi Kolbásztöltõ Fesztivál elõkészítésében, lebonyolításában végzett munkájukért a közremûködõ személyek és a támogatást nyújtó szervezetek: Pentagri Kft., Aranyponty Zrt., Irka Papír-Játékbolt, KITE
Zrt., Wanderer Pékség Lajoskomárom, Borbarátok Köre, Hotel Kovács, FÖMO-HÚS Kft., Dr. Szabadkai Ügyvédi Iroda, Pillantás Optika, Huszár Károly, Kovács Zoltán, Ambróziné Mikuli Margit, Sárszentmiklósi Általános Iskola, Sárréti Híd, Bogárd és Vidéke, Fejér Megyei Hírlap, Fagyöngy Ajándékbolt, a Mészöly Géza Általános Iskola 4. b osztályának táncegyüttese, Baráth Edit, Paczona Panna, Horváth Vanessza, Csanádi Cintia, Szabó Dina Regina, Fodor és Molnár Kft., Mile Sándor, Hegedüsné Bereczk Erzsébet, dr. Szabadkai Tamás, Horváth Ferenc, Rigó József, Födelevics Tibor, Czeinerné Takács Tünde, dr. Szabadkai József, Hegedüs János, Szénássy Ferenc, Fodor János.
Segítségüket tisztelettel köszönjük!
Mozdulj a Városért Egyesület elnöksége

Bogárd és Vidéke 2014. március 6.

HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK HÍREK
Eltiltott, ittas sofõr rendszám nélkül
2014. március 2-án a délutáni órákban állampolgárok értesítették
a szabadegyházai körzeti megbízottat, hogy egy rendszám nélküli
Lada személygépkocsival egy férfi szabálytalanul közlekedik. A
körzeti megbízott a helyszínen igazoltatta a 33 éves helyi férfit, aki
épp a kocsmában tartózkodott. A körzeti megbízott jelenlétében
elismerte a jármûvezetést, azonban a kiérkezõ járõröknek már tagadta azt. A tanúkutatás eredményeként, illetve a benzinkút felvételeit megnézve megállapítást nyert, hogy valóban a nevezett
férfi vezette a jármûvet. Mivel a férfi feltehetõen alkohol befolyásoltsága alatt áll, továbbá igazolni sem tudta magát, elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol kiderült, hogy a 2013-as
évben eltiltották a jármûvezetéstõl ittas vezetés miatt. Ezt követõen szabálysértési õrizetbe vételére került sor.
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Rendõrségi
évértékelõ

Az igazgatót lökdöste
2014. február 28-án bejelentés érkezett a sárkeresztúri általános
iskolából, miszerint az egyik nyolcadik osztályos lány több alkalommal meglökte az intézmény vezetõjét. A bejelentõ elmondta,
hogy épp a folyosón haladt az iskolában, amikor az egyik terem
elõtt elhaladva hangoskodásra figyelt fel. Benyitott a terembe, ekkor látta, hogy az egyik tanár épp két verekedõ lányt próbál szétválasztani. Az egyik kiabálva, erõszakosan akart a bejárati ajtón át
kirohanni a terembõl, Õ nem engedte kifutni, mivel engedély nélkül nem távozhat el az iskolából. Ekkor a nyolcadikos lány, mivel
többszöri próbálkozás után sem tudott kimenni, 2-3 alkalommal
meglökte, melynek következtében az egyensúlyából kibillent. Miután a lánynak nem sikerült kimenni az ajtón, az ablakhoz rohant
és kinyitotta azt, azzal a szándékkal, hogy az ablakon keresztül távozik. Az igazgató rászólt, majd miután a lány lenyugodott, abbahagyta a cselekményét.

Évértékelõ gyûlést tartott a Sárbogárdi Rendõrkapitányság állománya február 27-én a díszteremben, amin részt vett dr. Varga
Péter, Fejér megyei rendõrfõkapitánya, dr. Lasancz Zoltán, Sárbogárd rendõrkapitánya, dr. Csepeli Mónika városi vezetõ
ügyész, dr. Sükösd Tamás polgármester, Varga Gábor országgyûlési képviselõ és Nyikosné Katzenberger Erika, a járási hivatal
vezetõjének helyettese is.

A 14 éves lányt gyanúsítottként hallgatták ki a rendõrök erõszakkal vagy fenyegetéssel akadályozva elkövetett, közfeladatot ellátó
személy elleni erõszak elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Vele szemben gyorsított eljárást kezdeményezett a Sárbogárdi Rendõrkapitányság.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Belvízvédelmi készültség
A belvízvédelmi készültséget másodfokúra emelték március 4-én.
Az elrendelt elsõfokú belvízvédelmi készültséget emelték magasabb szintre, amely továbbra is az Enying, Lajoskomárom, Mezõkomárom és Mezõszilas települések által határolt mezõgazdasági és külterületeket érinti, lakott részek nincsenek veszélyben.
A készültséggel kapcsolatban a lakosságnak továbbra sincs feladata.
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

IDÕPONTVÁLTOZÁS!
A március 22-ére hirdetett túra március 23-án, vasárnap lesz
lebonyolítva. A helyszín változatlan, a Szálkai tavak környéke.
Természetjárók

A gyûlést követõen dr. Lasancz Zoltán szerkesztõségünknek
adott nyilatkozatéban elmondta: több területen is javultak a mutatóik a tavalyi évi statisztikáikhoz képest, és megyei viszonylatban is jó helyen áll a Sárbogárdi Rendõrkapitányság. Hangsúlyozta a körzeti megbízottak jelentõségét és jó kapcsolatát a települések vezetõivel, szervezeteivel, lakóival, méltatta a polgárõrségekkel való folyamatos együttmûködés fontosságát. Érdekességként
emelte ki, hogy a rendszeres traffipaxozás ellenére nem változott
drasztikusan a sebességhatárt túllépõk száma, pedig a rendõrök
most már nem bokorban mérnek, hanem kiállnak láthatósági
mellényben a mérõberendezés mellé.
A betörésekkel kapcsolatban megyei munkacsoport dolgozik a
bûnözõk lekapcsolásán, aminek már érzékelhetõk eredményei.
Szót ejtettünk a mostanában a rendõrségi beszámolókban gyakran szereplõ kábító anyagokról is, amiknek hatása alatt nagyobb
az esély baleset bekövetkezésére. A kapitány azt mondta, a tiltólistán nem szereplõ anyagokat lehetõségeik szerint próbálják fölvetetni a tiltólistára.
A részletes interjút a Bogárdi TV-ben láthatják.
Hargitai–Kiss Virág
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Mi is petõfisek vagyunk
Harmadik éve vagyok a sárbogárdi gimnázium tanulója. Nem bántam meg, hogy ebbe az iskolába jelentkeztem. Nagyon jó a
közösség, színes programokon vehetünk
részt. Különösen a Petõfi-napokat szeretem. Számos szabadidõs foglalkozásra van
lehetõségünk. Katasztrófavédelmi csapatunkkal az elmúlt két évben megyei és országos versenyre jutottunk el. Minden évben kétnapos kirándulást teszünk az osztállyal, külföldi utakon is részt vehetünk;
tavaly Németországba juthattam el, idén
pedig Angliába készülünk. A kitûzött célomat eddig sikerült elérnem: megszereztem
angolból a középfokú nyelvvizsgát és kitûnõ tanuló vagyok.
Nagyon szeretek ide járni, mert a tanárok
és a diákok egyaránt megtesznek mindent,
hogy a tanulás mellett jól érezzük magunkat.
Prikkel Ákos 11. a

Idén is sokan
nyelvvizsgáztunk
Angol alapfokú C típusú nyelvvizsgát tettek: Demeter Máté, Lovász Bence, Sükösd
Gergõ, Márkovics Dániel 8. c.
Angol középfokú C típusú nyelvvizsgát tettek: Horváth Márk 10. c, Prikkel Ákos 11.
a, Kovács Evelin, Végh Bence, Szabó Eszter Réka 11. c, Kósa Petra, Oláh Réka, Katona Dorottya, Szabó Tünde, Garbac Dorina 11. b, Kocsis Tamás, Molnár Vaneszsza, Márta Petra, Müller Csaba, Boda Donát, Grigoliát Tamás, Tótok Alex, Bugyik
Benjámin, Guszejnov Márton 12. c, Rigó
Léna 13. d.
Angol középfokú A típusú nyelvvizsgát tettek: Szénási Gergely 10. c, Tõke Ferenc 11.
b, Sebestyén Dominik 12. c.

Sporteredményeink
Asztalitenisz egyéni IV. korcsoportos területi verseny: I. helyezés Tóth Lilla 7. c,
Barabás József 8. c; III. helyezés Balogh
Róbert 8. c.
Asztalitenisz csapat IV. korcsoportos területi verseny: I. helyezés Balogh Róbert és
Huszár Bálint 8. c; II. helyezés: Barabás
József és Sükösd Gergõ 8. c.
Teremlabdarúgás körzeti IV. korcsoport:
I. helyezés Horváth Zsombor 6. c, Kertész
Attila, Nagy László, Král András, Szecsõdi
Bence, Rohonczy Marcell 7. c, Sükösd
Gergõ, Márkovics Dániel, Horváth István,
Barabás József 8. c. A csapat a megyei fordulón III. helyezést ért el.
Sakk diákolimpia területi IV. korosztályos
csapatverseny: I. helyezett Demeter Máté,
Lovász Bence 8. c, Rohonczy Marcell, Szakács Milán 7. c; III. helyezett Horváth
Zsombor 6. c, Huszár Boldizsár 8. c, Huszár András, Pataki Mátyás 5. c.
Sakk diákolimpia megyei IV. korosztályos
csapatverseny: IV. helyezés Demeter Má-

té, Lovász Bence 8. c, Rohonczy Marcell,
Szakács Milán 7. c.
Sakk diákolimpia megyei IV. korosztályos
egyéni verseny: III. helyezett Demeter
Máté, Lovász Bence 8. c.

A szaktárgyi versenyeken
is szépen szerepeltünk:
A Döntésünk a jövõnk! versenyen a döntõbe jutott Siák Magdolna, Németh Petra,
Fekete Kitti, Kovács Gréta 11. c.
A Sünbarát országos rajzversenyen I. helyezést ért el Szarka Éva 6. c.
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd és
a Madarász József Városi Könyvtár által
hirdetett versenyeken is eredményesek
voltunk: a könyvtárhasználati vetélkedõn
csapataink I. és II. helyezést értek el; az
irodalmi pályázaton Csibrik Annamária 7.
c különdíjat nyert; a fotópályázaton a 7. c
osztály III. helyezést ért el.
A Vörösmarty Mihály megyei szavalóversenyen Horváth István 8. c különdíjat kapott.
A J-ly megyei helyesírási versenyen IV. helyezés Bõle Péter 7. c, V. helyezés Sükösd
Gergõ 8. c, V. helyezés: Kristóf Napsugár
6. c.
A dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium által a 8. és 9. osztályosok számára
megrendezett Bolyai városi és régiós matematikaversenyen iskolánk csapatai I. és II.
helyezést értek el.
A Varga Tamás Matematikaversenyen
Rehány Tamás 7. c a megyei fordulóba
jutott.
A Lotz János országos szövegértési és helyesírási verseny megyei fordulójába jutottak:
Balogh Róbert, Huszár Bálint, Bauer Ildikó, Jászter Vanda, Sükösd Gergõ, Balogh
Csenge, Tóth Réka, Horváth Dóra, Rigó
A sok munka mellett azért
farsangolni is maradt idõnk

Orsolya 8. c; Bõle Péter, Kovács Gitta,
Tóth Lilla, Kertész Attila, Rehány Tamás,
Barsi Boglárka, Varga Zoltán, Gula István, Rohonczy Marcell, Csibrik Annamária 7. c.
A Lotz János országos szövegértési és helyesírási verseny megyei fordulóján I. helyezett lett Sükösd Gergõ 8. c.
A Szép Magyar Beszéd megyei fordulójában 2. helyezést ért el Aydin Lejla 7. c és 3.
helyezést Karnis Imola 6. c.

Ha azon gondolkodsz,
hova menj továbbtanulni…
Ha azon gondolkodsz, hova menj továbbtanulni, és Sárbogárdon, vagy a közelben
laksz, gyere a Petõfibe! Az oktatás színvonalas és modern, az interaktív táblákat
majdnem minden teremben megtalálhatod. Ha segítségre van szükséged, akkor
bátran fordulhatsz tanáraidhoz és a felsõbb évesekhez vagy felkeresheted a
könyvtárat is. Ha otthon felejted az uzsonnádat, akkor sem kell kétségbeesned, hiszen a büfében biztos találsz fogadra valót.
A már minden diplomához szükséges középfokú nyelvvizsgát is simán megszerezheted, mire kijárod a gimnáziumot. Az iskola közössége családias, baráti. Sokféle
szakkör közül válogathatsz, akár a sport, a
színjátszás, a zene, vagy a sakk érdekel. Az
iskolának vannak külföldi kapcsolatai, így
világot is láthatsz. Ha kellemes hangulatú,
izgalmas és eredményes éveket szeretnél
gimis éveidnek tudni, akkor irány a Petõfi!
Katona Dorottya és Kósa Petra 11. b
PSG
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Miklósi hírcsokor

„Aranyat érõ” csoportjaink
Február 28-án Rácalmáson rendezték
meg a Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny döntõjét.

tés, Tücsökmadár (Ellenbruck Krisztina,
Ellenbruck Zsanett, Huszár Anna) és Diószegi Erika–Krausz Kasszandra kettõse –
arany minõsítés. Felkészítõ tanáruk: Horváth Ferencné.

Sporteszközcsomag ajándékba
a Sárszentmiklósi Tehetségpontnak

Varró János népzenész, tanár, Juhász Zsófia, az MMK igazgatója, a Szedtevette zenekar vezetõje, Rudasné Bajcsy Márta, a
ZTI munkatársa, népzenekutató, Liber
Endre népzenész, a Tükrös zenekar tagja
és a Hangvetõ Zenei Társulás alapítója,
valamint Papp Ágnes népdalénekes, népdaltanár, a budakalászi Kalász Mûvészeti
Iskola pedagógusa értékelte a 103 produkciót.
Eredményeink: Csaloglányok (Csanádi
Cintia, Ellenbruck Krisztina, Ellenbruck
Zsanett, Huszár Anna, Kovács Dominika,
Horváth Vanessza, Paczona Panna, Szabó
Dina, Tatár Petra) – kiemelt arany minõsí-

A Sárszentmiklósi Tehetségpont 200.000
Ft értékû sporteszközcsomagot vehet át
2014. március 22-én a 9.45-kor kezdõdõ
„A játék ereje” Országos Tehetségnap és
Tehetséglabirintus címû rendezvényen,
ünnepélyes keretek között (helyszín:
MOM Kulturális Központ: 1124 Budapest, Csörsz utca 18.).
A kiválaszthatók körébe úgy került iskolánk, hogy a Tehetséghidak Programban 5
csoportos képzésen aktívan résztvevõ, fehér foltnak számító régióból jelentkezõ,
hátrányos helyzetû gyermekekkel foglalkozó Tehetségpont. Az elsõsorban testnevelési foglalkozáson illetve azon kívül egyaránt használható eszközök, játékok átadásával a Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetsége Tehetséghidak Projektiroda támogatja a Tehetségpontunknál folyó sporttevékenységet, illetve azokat az
élményt nyújtó eseményeket, melyek fizikailag is megmozgatják a gyerekeket.
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„Festikék” alkotónap
áprilisban
A Közép-Mezõföldi Tehetségsegítõ Tanács sikeres pályázatot valósíthat meg a
Tehetség Hónapja országos rendezvénysorozat keretében. A finanszírozás a TÁMOP 3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak
Program” elnevezésû kiemelt projektben
történik.
A Tehetség Hónapja rendezvénysorozat
célja, hogy a tehetségek bemutatkozhassanak tágabb környezetükben, és a tehetségre, mint témára irányítsák a közvélemény
figyelmét. A Közép-Mezõföldi Tehetségsegítõ Tanács pályázati nyertes programjában többek között egy tehetségnap kerül
megrendezésre Dunaújvárosban és egy alkotónapot tartunk Sárbogárdon, a Sárszentmiklósi Tehetségpontban.
Szeretettel hívjuk és várjuk a rajzolás, festés, a képzõmûvészet iránt érdeklõdõ,
ügyes kezû tanulókat a „Festikék” alkotónapra 2014. április 10-én, csütörtökön
8.00 és 15.30 között. Helyszín: Sárszentmiklósi Általános Iskola, 7003 Sárbogárd,
Köztársaság út 171-173., 175.
Az alkotónap célja a mezõföldi, sáregresi
születésû Csók István sárréti táj ihlette alkotásainak megismerése, ehhez kapcsolódva saját alkotások létrehozása. A program sokféle képzõmûvészeti technika kipróbálásának lehetõségét biztosítja a 8–14
éves korosztály számára egyéni és közös alkotással. Az alkotónapon kiállítás is megtekinthetõ a hozott és elkészült diákmunkákból, a gyerekek mezõföldi néptáncot és
népdalokat is megtanulhatnak.
Elõzetes feladat: a jelentkezõ, érdeklõdõ
tanulók készüljenek fel Csók István egy választott mûalkotásából (háttere, története, szín- és formavilága, mikor, hogyan készítette, hol található jelenleg). Készítsenek és hozzanak magukkal egy, vagy több
alkotást egyénileg, vagy csoportosan számukra kedves mezõföldi tájról, épületrõl
(Csók István szín- és formavilágával, motívumaival). Hívjuk és várjuk a festeni, rajzolni szeretõ iskolásokat a „Festikék” alkotónapra!

Cecei diákok a mohai tikverõzésen
Húshagyó kedd a néphagyomány szerint a
farsang végét jelzi. Megyénkben ezen a napon tartják Mohán a tikverõzést. „Téltemetõ, vígságszerzõ” címû, 3 hetet meghaladó projektünkhöz is kapcsolódva iskolánk diákjaival az idei évben mi is részt
vettünk ezen a rendezvényen.

nak, a bohócok pedig minden tiszta arcot
bekormoznak, hogy egészséget varázsoljanak rájuk. Mindezért cserébe az egyes házaknál étellel, itallal kínálják õket. A szervezõk a településre érkezõ látogatókat is
megvendégelik frissen sült farsangi fánkkal.

Vidám, érdekes farsangi felvonulásra érkeztünk, mely 2011 óta az Unesco szellemi
kulturális örökség listáján is szerepel.

Sok élménnyel gazdagodva, nagyon kormosan, és remélhetõleg teljesen egészségesen zárhattuk az idei farsangi idõszakot.

Fiatal legények évrõl évre felöltik hagyományos öltözékeiket és igyekeznek elûzni
végképp a telet. Az egyes udvarokba betérõ hangoskodó köszöntõk jelképesen megveregetik a tyúkokat, hogy azok jól tojja-

A programot a TÁMOP 3.3.8. B-12-20120066 Mindenki egyért – Egy mindenkiért!
Esélyegyenlõség alapú fejlesztés a Cecei
Általános Iskolában pályázat keretében
valósítottuk meg, remélve, hogy diákjaink

sok élményt szereztek ennek a szép Fejér
megyei hagyománynak meglátogatásával.
Tornócziné Bondor Csilla programfelelõs
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Evangelizációs hét Sárbogárdon
Március 3-ától 9-éig, hétfõtõl vasárnapig
egy egész hetet szánhatnak lelkük békéjére, gyógyulására, vagy éppen hitük megerõsítésére, akik részt vesznek az evangelizációs hét rendezvényein a Tompa Mihály
utcai gyülekezeti házban Sárbogárdon.
Kétnapi váltásban szolgálnak Máté Sán-

dor, Mészáros László alezredesek, református tábori lelkészek, valamint Jákob János dandártábornok, református tábori
püspök.
Kedden este Máté Sándor beszédét hallgathattuk meg, aki már járt Sárbogárdon.
A szabadszállási lelkipásztor, püspöki tit-

kár õszinte hittel és beleéléssel beszélt a hit
erejérõl, melyet jól ábrázolt Jézusnak a zsidó papokkal való beszélgetése, akik nem
hittek az õ igazi erejében, s Belzebub erejének gondolták azt. Mint elmondta: az
égõ hit az Istenben vezethet csak ahhoz,
hogy meglássuk Isten igazi hatalmát, mely
csodákra is képes.
Érdemes megnézni a teljes elõadást, melyet a Bogárdi TV mûsorában láthatnak.
Hargitai Gergely

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!

NYÍLT
KARATEEDZÉS
Március 10-én 18 órától a Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnokában
nyílt karateedzést tartunk.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
NIHON Karate Kyokai
Sportegyesület, Németh Attila

MÉSZÖLY-HÍREK
Egy kiállítás képei
„Kimegyek a doberdói harctérre / Feltekintek a csillagos nagy égre / Csillagos ég merre
van a magyar hazám / Merre sirat engem az
édesanyám” – énekelték sóvárogva az elsõ
világháborús bakák, akik az olasz front véráztatta hegyvidéki szakaszán harcoltak.
Isonzó, Doberdó éppen ezért ismerõsen
csengõ szavak. Ismerni véljük, olvastunk
róluk. De vajon tudjuk, mit is rejtenek a szavak? Hány emberi életet, véget, pusztítást,
történelmi emléket? Késõ már ráébredni és
feleszmélni, mert õk már nincsenek.
2014 az évfordulók éve: 1944, 1989..., de
idõrendben az elsõ nagy 20. századi évforduló az 1914-es. Az I. világháború, vagy
ahogy az angolszász tradíció szerint nevezik: „Nagy háború” nemcsak az egész XX.
századot határozta meg, de árnyéka az új
évszázadra is rávetül. Nem túlzunk, ha azt
állítjuk: az a világ, amely körülvesz bennünket, valójában 1914-ben született. Folyományai máig befolyásolják Magyarország
sorsát és közéletének állapotát. Csak már
szinte nincs kit megkérdezni róla a szakértõ
történészeken kívül. A II. világháború viszontagságainak még vannak velünk élõ
szemtanúi, de az I. világháború már végleg
elmerülni látszik az élõ emlékezetben, elhunyt nagy-, déd- és ükszülõinkkel egyetemben.
Az elsõ világháború olasz frontjához kapcsolódó helyszínek ihlették Benda Iván fotómûvészt is, akinek fényképeibõl kiállítást
rendeztünk iskolánkban. Õ fölkereste a tájakat, ahol a csaták folytak – és amelyek
amúgy manapság a turizmus kiemelt szépségû célpontjai. Fényképezte a fennmaradt
emlékeket és az azokat ápoló embereket.
Magyarok, olaszok, osztrákok, szlovének

tartják fontosnak, hogy életük szerves része
legyen, maradjon a múlt e szeletére való
méltó emlékezés. Ember és táj, csatatér és
temetõ mind fõszereplõjévé váltak fotográfiáinak, amelyek a látvány erejével mesélték el, mit õriz a helyszínen a száz évvel ezelõtti csatákból a kulturális emlékezet.
Memento mori! Emlékezzünk mi is a holtakra!

Verseny a farsang jegyében
A farsangi álarcok hozzátartoznak a farsang ünnepéhez. Az öltözet fontos részei,
melyek különös jelentõséggel bírnak ebben
az idõszakban. Segítségükkel elfedjük az
arcunkat, hogy a kívülállók ne lássák, ki rejtõzik az álarc alatt. Ez a tény a farsang fontos részét képezi, hiszen annak lényege a jókedv és a meglepetés.
Az ember már az õsidõkben is hordott álarcot, amikor elejtett zsákmánya bõrét fejére
húzta. Akkor azonban még nem annyira a
rejtõzés volt a cél, viselõje inkább félelmetesnek szeretett volna tûnni, hogy elûzhesse
a gonosz szellemeket, vagy akár a telet, betegségeket, és azonosulhasson a jó szellemekkel. A természetfeletti erõkkel való
kapcsolatfelvétel az évszázadok során a sámánok, gyógyítók és különféle papok feladata volt.
Mindegy, ma milyen jelmezt és álarcot viselünk, a lényeg, hogy jól érezzük magunkat!
S mindezen feladatnak tökéletesen megfelelt iskolánk 2. osztályos tanulója, Geiger
Nikolett, aki maga tervezte farsangi álarcával 1. helyezést ért el a IV. Sárbogárdi Kolbásztöltõ Fesztivál farsangi álarc pályázatán. Gratulálunk neki!
Alpekné Barna Nóra, Szent István Tagiskola
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Aranyhajú Kálmán
II. rész
A fiú nõtt, növekedett napról napra, s mikor akkorára felnõtt, molnárlegény helyett
szolgált a malomban. Õrléssel töltötte az
idejét, de egyéb dologra is reászoktatták.
A király, hogy hazament a táborból, erõsen
megszomorodott, mikor megmondták,
hogy a felesége aranyhajú fiút szült, de az
meghalt s el is temették a kertben. Mikor
késõbb meglátta az aranyhajú fiút az utcán, mindig azt mondogatta magában:
– Bár nekem is egy ilyen fiam volna! –
minthogy a fiú különösen szép volt, a király
sokszor felhívatta az udvarába, gyönyörködött benne.
A boszorkány szüle erõsen félt, hogy meg
találja tudni a király az õ gonoszságát,
ezért hát azon fortélyoskodott, hogy ha lehet, azt a fiút elpusztítsa. Egyszer elment
hozzá, különhívta, s azt mondotta neki:
– No, te Aranyhajú Kálmán, ideje már,
hogy megházasodjál. Minthogy te olyan
szép vagy, úgy talál, hogy magadhoz hasonló feleséget végy, és én neked olyan szép leányt szerzek, hogy tudom, megköszönöd
nekem. A szerecsen király országában van
az a szép leány, kinél szebb egy sincs a világon, annak a neve Világszépe. Addig ne
nyugodjál, akármi fáradságba kerül is,
amíg el nem hozod magadnak.
Aranyhajú Kálmán kapott a szón, minthogy különben is minden legény kap azon,
ha neki szép feleséget ajánlanak, s mindjárt feltette magában, hogy ha törik-szakad, addig meg nem nyugszik, míg el nem
hozza azt a leányt. De a boszorkány szüle
azt mondotta neki:
– Tudd meg, hogy mielõtt azt a szép leányt
elhozhatnád, elõbb két nagy próbát kell
kiállanod. A szerecsen király ablaka alatt
egy olyan csudafa van, hogy mikor a szél
fújdogál, annak minden levele szépen muzsikál, hogy annál szebb muzsikaszó nincs
az egész földkerekségen. Te abból a fából
egy ágat hozz el – ez lesz az elsõ próba –, ültesd el itthon a kertben, az megfogamzik
ott, s éppen olyan szépen muzsikáló fa lesz
abból is, mint amelyik fáról leszakasztottad volt. Ez lesz a második próba. Ezt tedd
meg jó elõre, hogy mikor aztán elhozod a
feleségedet, hadd legyen, amivel mulassa
magát.
Aranyhajú Kálmán elmondotta apjának,
anyjának, mi az õ szándéka, hol akar õ szerencsét próbálni. Azok ellenkeztek vele
egy darabig, mert féltek, hogy elvész olyan
véghetetlen hosszú útban, de mikor látták,
hogy olyan nagy kedve van menni, õk is beleegyeztek. A molnárné feltarisznyált neki
három szép molnárpogácsát, s avval elbúcsúzott, s megindult egy pálcával Szerecsenország felé.
Mikor immár egy hónapig utazott volna,
igen megszomorodott, mert hét mérföldre
sem látott egy falut is, még csak egy házat
is, de azután megörvendett, mikor elhagyta a nagy pusztaságot, s egy szép erdõ alatt
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Kedves Olvasóink!
A Madarász József
Városi Könyvtár
a költözéssel járó munkálatok
elkezdése miatt

2014. március 17-étõl

ZÁRVA lesz.
Az új helyen (Sárbogárd, Hõsök tere 13.
sz. alatt) történõ nyitás idõpontjáról értesíteni fogjuk Önöket.
Megértésüket köszönjük.
meglátott egy épületet. Mikor odaérkezett, kijött a házból egy görbe öregasszony.
Azt az asszonyt Világlátó asszonynak hívták. Megállította az utazót, s fülirõl-farkáról mindent elkérdezett tõle, hogy ki fia,
honnan jön, hova megy, s miért megy.
Aranyhajú Kálmán el is mondotta, hogy mi
dologba indult útnak, s miért megy Szerecsenországba. Erre azt mondotta az öregasszony:
– Hej, fiam, téged most el akar valaki veszíteni, azért küld oda, mert azt a muzsikáló
fát, amelyet te emlegetsz, olyan tizenkét
vasfogú bába õrzi, hogy aki ahhoz a fához
közelít, egyszeribe úgy elkapják, mint az
ölyv a kicsi madarat, s ha te úgy mész oda,
ahogy most látlak, onnan vissza nem jössz
többé. Már sokan próbálkoztak, de mind
odavesztek. De ne ijedj meg, én a fiammal
sok utazónak használtam, mióta itt lakunk, neked is szolgálni akarok. Sajnálnám, ha egy ilyen szép ifjú, mint te vagy,
odaveszne, s azok az átkozott vasfogú bábák széjjelszaggatnák. A fiamnak van egy
paripája, azt Szivárvány paripának hívják,
õ odaadja neked erre az útra, ülj fel reá, s
úgy menj. Az a paripa a felhõkig is felszökik veled, ha a szükség úgy kívánja. Különben hiába mész, mert nem boldogulsz. A
vasfogú bábáknak az a szokásuk, hogy mihelyt meglátják, hogy valaki közelít a csodafa felé, sorba állnak az út hosszában,
húsz-harminc lépésre egymástól, s ott várnak rá, hogy összeszaggassák.
Odaadott az öregasszony tizenkét csomó
szurkot Aranyhajú Kálmánnak, s azt mondotta:
– Ezeket a szuroklabdákat vidd el magaddal, s mikor az elsõ vasfogú bábához érkezel, az, tudom, mindjárt kitátja a száját,
mint egy oroszlán, hogy téged elnyeljen.
Te akkor a szuroklabdát dobd be a torkába, ahogy tudod, s azután a többinek is, s
így aztán egy sem árthat neked. Azután ugrass a fa mellé, szakíts le egy ágat, de akkor
aztán ugyan rugaszkodjál visszafele.
Aranyhajú Kálmán megköszönte a jó tanácsot s a jóakaratot, felugrott a Szivárvány paripára, felrakta a szuroklabdákat,
elbúcsúzott s továbbindult.
(folytatjuk)
Székely népmese

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2014. március 6-án
(csütörtökön) 17 órakor
rendkívüli ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

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 helyszínén,
2014. március 21-én 17.00 és 20.00 óra között.
Nevezés: borfajtánként 2x0,7 liter borral, 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
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NAGYMAMA RECEPTJEI

AKTUALITÁSOK

Zöldhagymás csirkeleves tésztával

Mindig vannak. Mindig aktuális valami. Odatapad az ember a tévéhez, s már jönnek is az új dolgok. Például a magános amerikai
férfi szeretne saját gyereket, de nem óhajt megnõsülni, sõt nem
akar egyetlen nõvel sem intim kapcsolatra lépni. Kézenfekvõ ötlet: béranyát szerzõdtet. A hölgybe beleoperálnak egy ! természetesen az illetõ úr megfelelõ hímivarsejtjével megtermékenyített !
petesejtet, és jöhet a kilenc hónapig tartó áldott állapot. Áldott?
Nem merném áldottnak nevezni. A komoly pénzösszeg, amely a
béranya markát üti a szülés után, valahogy beszennyezi ezt az
anyai szerepkört. Továbbá az asszony, aki szült, vállalja, hogy a
gyerekhez többé nincs semmi köze.
Láttam a tévében, ahogy a boldog apa hancúrozott a már nagyocska, bérmunka révén szerzett gyerekkel.
– Apu, ki az én anyukám?
– Nincs neked anyukád, fiacskám, nem is volt soha.
– De ki hozott világra engem?
– Egy idegen néni, nem ismerem.
– Olcsón jutottam hozzá – mondta az illetõ, számomra kissé cinikusnak tûnõ mosollyal. – Egy feleség sokkal többe került volna, na
nem?
A legõsibb emberi találmányt, a családot szemétre lehet dobni,
mint egy lukas fazekat? De hiszen vannak, aki szerint már rég ott
hever.
De Amerikában nõk is vannak okosak. Közismert, hogy a legkétségbeesettebben zokogó csecsemõ is megnyugszik, ha simogatják. A rendszeresen simogatott kisded jobban fejlõdik. Miért ne
lehetne a felnõtteknél is alkalmazni ezt? Ez a nõ vállalja, hogy bizonyos összeg ellenében akárkit rendesen megsimogat. Összevesztél a feleségeddel? Megbuktál a vizsgán? Guberálj le adott
összeget, és kapsz tõlem fél óra simi-simit!
Nincs messze az idõ, amikor ennek alapján a járókelõk a nyílt utcán megsimogatják a szomorúbb arcú embertársaikat. Nem volna
rossz ötlet, ha Putyin és Obama kissé megsimogatnák néha egymást.
De az ég szerelmére! Lövik a népet Kijevben, mint a nyulakat?
Lehet, hogy kitör a háború Kelet-Európában? Az emberiség már
rájött, hogy a háború a legfõbb rossz, ami a társadalomban megtörténhet. Nincs az a haszon, amelyik egy picit is felér a kifolyt szemekkel, földre ömlött belekkel, gyászoló anyával, apát vesztett árvákkal, szétesett világgal.
Az emberiség rájött, de mindig akadnak fickók, akik nem törõdnek ezzel. Õk nem jöttek rá? Dehogynem! Tudják õk nagyon jól.
Azonban épp õk, akik a háborút megindítják, biztonságban érzik
magukat. Azt hiszik, nekik nem történhet bajuk. Miközben tízezrek csonttá fagyott hullája hever a csatatereken, õk meghúzódnak
a jól fûtött, bõrfoteles irodában. Hány poklot érdemelnének?
Tudjuk, közhely, hogy nincs olyan nap, hogy ne lenne háború a
Föld valamely pontján. Menj, te szegény földmûves, tanító, vasutas, halj meg a lövészárokban, mert a haza ezt várja tõled! Én
meg leverem a sütemény morzsáit a zakómról, s a jól megérdemelt ebéd után elszundítok kissé.
Meg lehet ezt csinálni ma Európában oroszokkal, ukránokkal,
akik a legtöbbet szenvedték a világháborúban? Reméljük, nem.
Mindig mondom: talán jobb volna, ha nem létezne tévé.

Hozzávalók: 1 egész csirkemell vékonyan csíkozva, 8 dl csirkeleves-alaplé, 1 db vöröshagyma apróra kockázva, 1 db mogyoróhagyma apróra kockázva, 4 ek olívaolaj, 1 pici zellergumó a zöldjével, vagy 4-5 zellerszár szeletelve, negyed szál póréhagyma karikázva, só, bors, levestészta ízlés
szerint. A tetejére frissen aprítva szórjuk: 1 cs petrezselyemzöld, 1/2 cs
medvehagyma, 1/2 cs újhagyma és 1 db csípõs, hegyes zöldpaprika karikázva.
Az összevágott vörös- és mogyoróhagymát forró serpenyõben hevített olívaolajra dobjuk, pár percig pároljuk, majd jöhet a csirke, só, bors, és további 10
percig pirítjuk. Az alaplevet hozzáöntjük, elkeverjük, beledobjuk a pórékarikákat és a zellerkockákat (illetve zellerszárcsíkokat), felforraljuk, és csökkentett
hõfokon 7-8 perc alatt puhára fõzzük a hozzávalókat. Még melegen beleszórjuk
az aprított zellerzöldet. Mindeközben egy külön edényben, sós vízben kifõzzük a
tésztát. Tálaláskor minden tányér közepére halmozunk egy tésztakupacot,
meglocsoljuk forró levessel, és megszórjuk frissen vágott petrezselyemmel,
újhagymával, medvehagymacsíkokkal. Legyen az asztalon karikázott csípõs
paprika (zöld, hegyes), gondoljunk azokra, akik szeretik az erõset!

Spagetti csirkemellel, kaliforniai
paprikával és lilahagymával
Hozzávalók: 50 dkg spagetti tészta, 1 ek olívaolaj, 1 gerezd fokhagyma
(apróra vágva), 1 közepes db piros kaliforniai paprika, 1 db zöld kaliforniai
paprika (a paprikák gyufaszál méretûre vágva), fél közepes nagyságú lilahagyma, 45 dkg csirkemellfilé (csíkokra vágva), 110 g sajt, 2 dl csirkealaplé, só, bors ízlés szerint.
A spagettit egy nagy fazékban, sós, lobogó forró vízben megfõzzük. Ezalatt forrósítsunk fel egy evõkanál olajat egy serpenyõben, dobjuk rá a fokhagymát, a
hagymát, és pirítsuk kb. 4 percig. Egy másik serpenyõben forrósítsunk fel egy
evõkanál olajat, és süssük meg a csirkemellcsíkokat. Adjuk hozzá a paprikacsíkokat a hagymás keverékhez, és pirítsuk 3 percig, majd öntsük fel az alaplével.
Addig fõzzük, míg a leve a felére csökken. Adjuk hozzá a csirkét, sózzuk, borsozzuk, majd vegyük le a tûzrõl, és szórjuk meg a sajttal. A frissen fõtt, még forró spagettivel tálaljuk.

Kefíres kifli medvehagymásan
Hozzávalók a tésztához: 70 dkg liszt, 2 egész tojás, 1 kispohár kefír (180
g), 1 dl olaj, 6 dkg cukor, só, 1,5 dl langyos tej, 5 dkg élesztõ. A krémhez:
10 dkg vaj, só, 2 tömlõs sajt (200 g), 1 nagyobb csokor medvehagyma. A
kenéshez: 1 tojás felverve csipet sóval, sajt, kömény, vagy szezámmag
ízlés szerint.
Az élesztõt cukros langyos tejben felfuttatjuk. A lisztet egy tálba szitáljuk, a közepébe mélyedést készítünk, s beleöntjük a megkelt élesztõt. Beleütünk 2
egész tojást, hozzáadunk 2 tk sót, és a kefírrel, olajjal kemény tésztát gyúrunk.
Lisztezett deszkán 4 részre vágjuk a tésztát, és 30 percig pihentetjük. A lágy
vajat habosra keverjük a sóval, a tömlõs sajttal, valamint az apróra vágott medvehagymával. A tésztákat 30 cm-es átmérõjûre kinyújtjuk. Egyet megkenünk a
habosított medvehagymás krém felével, majd ráterítünk egy másik kinyújtott
tésztát. Kicsit még nyújtunk rajta. Késsel, vagy derelyevágóval 16 cikkre vágjuk, feltekerjük, tepsire tesszük. Egy másik, kör alakúra nyújtott tésztára rákenjük a krém másik felét, s ráterítjük az utolsó, kerekre nyújtott tésztát. Kicsit
nyújtunk rajta, és ezt is 16 cikkre vágjuk, tepsire tesszük. 30 percet kelesztjük,
tojással megkenjük, reszelt sajtot, köményt, vagy szezámmagot szórunk a tetejére, és 200 fokra elõmelegített sütõben kb. 10 perc alatt megsütjük.

Csokis mandulagrillázs
Hozzávalók: 12,5 dkg szeletelt mandula, 2 dkg vaj, 6 dkg cukor, 10 dkg
étcsokoládé, 1 dl habtejszín, 1 teáskanál napraforgóolaj (a tálca kikenéséhez).
A vajat és a cukrot addig melegítjük, amíg a cukor elolvad. Belekeverjük a mandulát, és barnára pirítjuk. Egy tálcát megkenünk olajjal, és rákenjük a mandulás
masszát. Hûlni hagyjuk. Ha kihûlt, apró darabokra tördeljük. A csokit megolvasztjuk, majd összekeverjük a tejszínnel. A mandulagrillázst belekeverjük a
tejszínes csokiba. Egy alufóliával bélelt tálcára teáskanálnyi halmokat rakunk a
masszából. Hûtõbe tesszük 1 órára, amíg megdermed.

L. A.

HETI IDÕJÁRÁS
A következõ napokban egyre több napsütésre, és egyre
kevesebb csapadékra számíthatunk. Pénteken még a változóan felhõs ég alatt elszórt záporok kialakulhatnak.
Szombaton már nem várható csapadék, vasárnap és hétfõn pedig már derült, napos idõre van kilátás. Keddtõl lehet újra több felhõ felettünk. Az idõszak nagy részében élénk lesz az északkeleti szél. Az éjszakák általában fagymentesek lesznek, csak a fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy, napközben pedig jellemzõen 10 és 15 fok közötti maximumok várhatóak.
www.metnet.hu
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Oly korban
éltünk 8.
Háromtagú fegyelmi bizottság vizsgálja az ügyemet. A bizottság elnöke a tanácstitkár, Fekete Laci bácsi, tagjai: Kelemen Béla társadalmi
elnökhelyettes és Lugosi Árpádné VB-tag. Behívnak meghallgatásra.
Amikor megérkezem, Béla bácsi kézfogással üdvözöl, aztán biztatóan veregeti a vállam, s odasúgja:
– Ne félj semmit, csak bátran állj ki az igazadért!
Mint kiderül, igazából egyiküknek se fûlik a foga a kapott feladat végrehajtásához. Nyíltan nem szegülnek ugyan ellene a felsõbb utasításnak, de bizonyítékokat követelnek Pál Viktortól, ami jogalapot adna
a fegyelmi elbocsátáshoz. Viktor az akadékoskodásuk miatt egyre dühösebb. Kikiált a titkárnõnek.
– Hívjátok ide a pénzügyrõl Vogel Lajost!
Kisvártatva bekopog Lajos.
– Foglalj helyet, Lajoskám! Itt van ez a fegyelmi eljárás Hargitai elvtárs ellen. Utasítalak, hogy végezzetek egy szigorú pénzügyi vizsgálatot a kultúrháznál, és állítsatok össze konkrét bizonyító anyagot, ami
a fegyelmi eljárás alapja lehet!
Vogel Lajos ingatja a fejét, néz jobbra, néz balra, aztán megszólal:
– Elnök elvtárs! Itt, a fegyelmi bizottság és Hargitai elvtárs elõtt kijelentem, hogy nem tudok ilyen anyagot összeállítani. Nemrég voltunk
náluk ellenõrzésen, és ott konkrét hiányosságot nem találtunk, ami
egy fegyelmi eljárás alapja lehetne.
– Nem érdekel, utasítalak benneteket, találjatok bizonyítékokat! Fekete Laci, téged teszlek ezért felelõssé! – zárja rövidre a vitát Viktor.
Laci lehajtja a fejét, és hallgat.
December 3-án a községi végrehajtó bizottság ülésének ez az egyetlen napirendje.
Míg odabent folyik a vita, én az elõszobában várakozom. A csukott ajtón át minden szó kihallatszik. Egyre indulatosabb vita, asztalcsapkodás zaja szûrõdik ki a terembõl.
Pál Viktor hangját hallom:
– Értsétek meg, utasításba kaptam a járástól, hogy Hargitait azonnali
hatállyal el kell bocsátani. Kérlek benneteket, szavazzátok meg az
azonnali fegyelmi elbocsátást! Tegye föl a kezét, aki egyetért a javaslattal!
Kis csend, aztán újra Pál Viktor hangját hallom:
– Mi az, hogy nem szavazzátok meg? Ilyen még nem volt, hogy a tanácselnök javaslatát leszavazzák. Mit szólnak ehhez a járási elvtársak? Az ülést elnapolom!
Sorra kijönnek a terembõl. Tóth Gyula téeszelnök cinkos mosollyal
odaköszön, aztán még odasúgja:
– Már jogállam van, bizonyítékok nélkül ez nem megy. De arra számíts, nem nyugszanak, és keresnek indokot akárhogy is, hogy innen
elhajtsanak. Jobban teszed, ha szeded a sátorfádat, bár személy szerint sajnálnám, ha itt hagynád Sárbogárdot.
A következõ hetekben szorgalmasan folyik a bizonyítékok gyûjtése.
Escher Ilonka, a megyei mûvelõdési osztály vezetõje hív másnap telefonon:
– Hallom, hogy hadjárat folyik ellened Sárbogárdon. Ha eleged van
belõle, mi tárt karokkal fogadunk Fehérváron. De a móri mûvelõdési
központhoz is várnak igazgatónak. Van lakás is, és ott még a fizetésed
is több lenne.
Egy hét múlva hív Fekete Laci:
– December 17-én lesz a VB-ülés, ahol tárgyalják a fegyelmi ügyedet.
Gyere, ismertetem a vádpontokat. Ezekre sürgõs választ kérek, hogy
a bizottság elé terjeszthessem.
Néhány a vádpontok közül:
Klerikális tüntetést szervezett március 15-én, mert a fáklyás felvonuláson
feleségével nem fáklyát, hanem gyertyát vitt, és azt a Petõfi-emléktábla
alá tették.
A Dunán nudistán strandolt a feleségével egy lakatlan szigeten.
Vitatja a szakszervezet érdekvédõ szerepét, annak mûködését formálisnak tartja. Amikor emiatt az elvtársak bírálták Hargitai elvtár zavaros
nézeteit, az érveiket klimaxos agyrémnek minõsítette.

A vezetõ elvtársak felszólítása ellenére sem járatja a megyei pártlapot, a
Fejér Megyei Hírlapot, mert az véleménye szerint pitiáner hülyeségeket ír.
Beiskolázását a marxista esti egyetemre azzal utasította vissza, hogy ott
agymosás folyik, és csak hülyítik az embereket.
Gyengék az idegei. Ez abból is látszik, hogy amikor az útiszámláját nem
írta alá a tanácselnök, azt összegyûrte és megette.
Kritizálja a családjogi törvényt, mert az nem ismeri el a házasságon kívüli
együttélést a családalapítás jogalapjának. Amikor ezt a nézetét kifogásolták az elvtársak, begyöpösödött, érzéketlen fafejûeknek nevezte õket.
Hargitai elvtárs szélsõséges nézetei súlyos veszélyt jelentenek a társadalomra, ezért alkalmatlan a mûvelõdési központ igazgatói feladatkörének
betöltésére, ezért indokolt a fegyelmi elbocsátása.
A fentiek mind igazak, igen, ilyen vagyok. De mi köze mindennek a
munkámhoz? Talán erre tekintettel az 1974. december 17-ei VB-ülés
a vádpontok többségét törli, elbocsátás helyett fegyelmi megrovást
kapok. Ezt a határozatot pedig megalapozatlanság miatt a munkaügyi döntõbíróság törölte.
Az egész eljárás nagyon megvisel. Megyek az utcán. Az SZTK elõtt
váratlanul rosszul leszek s összerogyok. A kórházban reggelre egy csinos, tüskés vesekövet produkálok.
A kórházból hazaérve elgondolkodom: jó, törölték a fegyelmi büntetést, de elegem van. Inkább elmegyek Fehérvárra, vagy Mórra dolgozni! Erre biztat Tóth Gyulához hasonlóan Pál Viktor is:
– Lajoskám, jobb, ha elmégy, mert ezek neked úgysem fognak békét
hagyni.
– Rendben, Viktor, elmegyek – mondom megadóan.
Ahogy otthon leülök, rettenetesen nyomott hangulatom lesz. Most itt
hagyjam azt, amiért már megküzdöttem? Móron talán mások lesznek
az emberek? Ott kezdjek mindent elölrõl? Mély elszántság erõsödött
meg bennem. Itt maradok! Tudom, hogy itt van az enyingi banda, és
nem hagynak békén, sok kõfejû ember, de hát én is kõfejû vagyok!
Vagy nem? Miért csodálkozom, hogy megítélnek, amikor én is megítélem õket? Vajon hogy viselném én, ha olyan nyersen a képembe
mázolná valaki a véleményét, még ha az igaz is, ahogy én tettem sokszor elsõ indulatomban? Az is igaz, hogy itt spiclivilág vesz körül. De
hát a spiclik elõl ebben az országban hová menekülhetsz? Az itt lévõ
emberekkel dolgozom inkább együtt, tudva, vállalva õket olyannak,
amilyenek.
Visszamentem a tanácsházára. Szó nélkül leültem Viktor irodájában
az egyik fotelba.
– Viktor! Én nem megyek el innen! – szakad ki belõlem sírásba fordulva a nehéz elhatározásom. – Nem szaladok el a kihívások elõl! Tudom, hogy nekem is változnom kell, és sajnálom, hogy sokszor emberségedben megbántottalak téged és másokat is. Itt van a munkám, itt
van a családom, itt akarok ezután is dolgozni. És viseljetek el olyannak, amilyen vagyok, ahogy én is elvisellek benneteket!
Ezek a mondatok zokogó sírás közben buknak ki belõlem.
Viktor megrendülten nyugtatgat.
– Lajoskám! Maradj itt, ne menj el, ha te ezt, ami itt van, vállalod! Te
egy kiváló szakember vagy. Kért ki tõlem Escher Ilonka is a megyétõl,
meg a móriak is. Tudom, neked is szóltak már. Ha nekik ennyire kellenél, akkor miért is adjunk oda egy jó szakembert?
Így maradok mégis Sárbogárdon.
Ez nem hepiend!!! Mert maradok tovább tisztelettel – miként azt a
fenti kép bizonyítja – a Hülyeforma Lajos.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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A BOGÁRD és VIDÉKE, ARANY ÁSZOK
városi teremlabdarúgó-bajnokság záró rendezvénye
Szombaton este a József Attila Mûvelõdési Központ adott otthont az ünnepélyes eredményhirdetésnek.
Bereczki Tamás köszöntötte a megjelent mintegy 140 fõt, megkérve a jelenlevõket, hogy közösen énekeljük el a himnuszt. A
Twister Galaxy csapatkapitánya, Balogh István lépett a mikrofon
elé, megadva az alaphangot, és eleget tettünk a felkérésnek.
A bajnokság fõ szervezõje, Bereczki Tamás örömét fejezte ki,
hogy ennyien jelentek meg a bajnokság végét jelzõ díjátadáson,
utalva arra, hogy nélkülük nem jöhetett volna létre a bajnokság és
ez a közös rendezvény. Megköszönte a feleségeknek, barátnõknek, hogy – ha csak egy fél napra is, de – nélkülözték férjeiket,
kedveseiket, hozzájárulva a bajnokság sikeréhez.
Ezután Gróf Ferenc röviden elmondta, hogy a bajnokság 56 lejátszott mérkõzésén 421 gól született, ami azt jelentette, hogy mérkõzésenként 7,51 gól született a jó iramú meccseken.
A legnagyobb gólkülönbségû mérkõzés a Toledó 2005–Sárkeresztúri Kike, ahol 1:19-es eredmény született. A legtöbb gólt,
76-ot az Extrém rúgta, a legtöbb gólt, 129-et a Toledó 2005 kapta.
Három csapat 2-2 alkalommal játszott döntetlent, ezek a csapatok: Légió 2000-Pentagri, Twister Galaxy és a Spuri.
Köszöntötték a szervezõk oklevél, egy üveg Egri Bikavér kíséretében a bajnokság legidõsebb játékosát, Tóth Sándort a Cece Old
Boys csapatából.
A megszokottól eltérõen a különdíjak a csapatok szavazatai alapján kerültek átadásra, melyeket Bereczki Tamás és Gróf Ferenc
adtak át.
A bajnokság legjobb kapusa címet SZILÁGYI BÉLA, a Légió
2000–Pentagri játékosa kapta.
A legjobb mezõnyjátékos címet DÉVÉNYI ZSOLT, az Extrém
csapatkapitánya érdemelte ki.
A torna gólkirálya BOR JÓZSEF, az FLD Ászok Ásza játékosa
lett 30 találattal.
A szponzorok által felajánlott okleveleket, érmeket, kupákat
Hargitai Gergely, a Bogárd és Vidéke munkatársa és Hevesi
László az Arany Ászok képviseletében adták át.
III. helyezett: Légió 2000–Pentagri, II. helyezett: FLD Ászok
Ásza, I. helyezett: Extrém.
Az érmek átadásakor a csapatok játékosainak neve hangzott el,
nagy taps kíséretében.
A bajnokságon a mérkõzéseket Tóth István vezette.
Év közben a szervezõk megrendezték a Szilveszter Kupát 9 csapat
részvételével, ami nagyon jól sikerült. Ezen a rendezvényen a játékosokat ebéden láttuk vendégül.
A bajnokság során egyes mérkõzésekrõl tévéfelvételre került sor,
melyet szerda esténként megtekinthettek a nézõk, játékosok.
Az ünnepélyes díjátadó végén következett a vacsora: sertéspörkölt, tarhonya, házi savanyúság, melyet Lukács Csaba készített
bográcsban.
Az elõkészületekben, tálalásban segítségünkre voltak: Morócz
Istvánné, Morócz Erika, Valicsek Éva Hajnalka, Szagri Miklós,
Marosi Dezsõ és felesége, Csajági István, Németh János, aki a fõzési kellékeket adta. KÖSZÖNJÜK!
Ezután kezdõdött a tánc, amelyhez a zenét Rigó Gábor szolgáltatta.
A játékosok bizonyították, hogy nemcsak a teremben, hanem a
táncparketten is megállják a helyüket.
Végezetül megköszönjük szponzorainknak: a Bogárd és Vidéke
Hírház szerkesztõségének, az Arany Ászok Söripari Vállalatnak,
Domján Tibor pékségének, a Family Shop vegyes kereskedésnek,
a Légió 2000 Védelmi Kft.-nek, Németh Jánosnak – Garázs
presszó, valamint Horváth Istvánnak, a mûvelõdési ház vezetõjének a támogatást, segítséget.
KÖSZÖNJÜK!
Bereczki Tamás, Gróf Ferenc szervezõk

I. Extrém

II. FLD Ászok Ásza

III. Légió 2000–Pentagri
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Megkezdõdött Farsangi kupa
a tavaszi szezon
Miklós a szezonforduló elsõ mérkõzését
Mezõszilason játszotta. A mérkõzés végeredményét már az elsõ félidõben beállította Gráczer B. illetve Nagy Á. dupláival
és két védelmi hibából adódó góllal (2-4).
Csapatunk még nem az igazi formájában
játszott, sok hiba és álmosság volt a jellemzõ. A forduló meglepetése a nagylóki x
Szabadegyháza II-vel, mellyel Miklós 7
pontra lépett meg. Jövõ héten Lajoskomárom látogat Miklósra, várunk szeretettel
mindenkit, hogy biztassa csapatunkat.
Az ifi továbbra is veretlen. Most 7-et rúgott 0 kapott gól ellenében.
Sárszentmiklósi SE

Sárszentmiklós csapatát az alant felsorolt
játékosok képviselték szép eredménnyel:
Szalai Vanda, Hoffman Dorottya, Zámbó
Viktória 2007-es, Szalai Balázs, Hoffman
Bálint, Németh Levente 2008-as, Ratkai
Ádám József 2009-es születésû gyerekek.
A játékosokat Husvét Zsolt készítette fel.
Tudósítónktól

2–3
1-4
2-4
1-1
1-5
1-1
0-2
3-3

1. Sárszentmiklós
16 15 1 0 70 16
2. Baracs
16 13 0 3 48 18
3. Nagylók
16 12 3 1 58 31
4. Pusztaszabolcs
16 10 4 2 43 18
5. Aba–Sárvíz
16 10 1 5 58 25
6. Káloz
16 9 2 5 37 25
7. Seregélyes
16 8 3 5 39 29
8. Lajoskomárom
16 7 3 6 36 31
9. LMSK
16 6 3 7 27 22
10. Kõszárhegy
16 5 4 7 32 33
11. Adony
16 5 2 9 23 31
12. Kulcs
16 2 5 9 25 49
13. Szabadegyháza II. 16 3 1 12 23 48
14. Sárbogárd
16 1 3 12 14 51
15. Dég
16 1 2 13 17 72
16. Mezõszilas
16 1 3 12 23 74
Mezõszilastól -9, Adonytól -2 pont levonva.

1. helyezett: Lovasberény, 2. helyezett: Zámoly, 3. helyezett: Sárszentmiklós, 4. helyezett: Csákvár csapata lett.

Gratulálunk a sikerhez!

Az Agárdi Termál csoport
eredményei és állása
Lajoskomárom–Baracs
Kulcs–Káloz
Mezõszilas–Sárszentmiklós
Pusztaszabolcs–Aba-Sárvíz
Dég–LMSK
Nagylók–Szabadegyháza II.
Sárbogárd–Adony
Seregélyes–Kõszárhegy

Az U7-es korosztály március 2-án vett részt
a Zámolyon megrendezett farsangi kupán.
A tornára 5 csapat nevezett, sajnos Perkáta
csapata nem érkezett meg. A tornán a
Sárszentmiklós csapatát a kiírás ellenére a
2008-09-es korosztály is képviselte.
A kupa végeredménye:

54
30
27
25
33
12
10
5
5
-1
-8
-24
-25
-37
-55
-51

Farsang az alsószentiváni
iskolában

46
39
39
34
31
29
27
24
21
19
15
11
10
6
5
-3

A Horfer Serleg csoport
eredményei és állása
DASE–Cece
Kisapostag–Nagykarácsony
Vajta–Elõszállás
Nagyvenyim–Alap
Mezõfalva II.–Zichyújfalu
Sárszentágota–Enying
Perkáta–Rácalmás
1. Vajta
14 11 1 2
2. Nagykarácsony
14 11 1 2
3. Kisapostag
14 10 1 3
4. Alap
14 9 1 4
5. Enying
14 8 1 5
6. Zichyújfalu
14 6 3 5
7. Mezõfalva II.
14 6 1 7
8. Rácalmás
14 5 3 6
9. Nagyvenyim
14 6 3 5
10. Elõszállás
14 4 2 8
11. Cece
14 3 3 8
12. DASE
14 3 2 9
13. Sárszentágota
14 2 3 9
14. Perkáta
14 1 1 12
Nagyvenyimtõl -6 pont levonva.

0-2
3-1
2-1
7-0
1-2
3-4
0-1
53
44
46
32
57
33
28
31
31
16
27
23
27
15

16
20
17
27
33
23
39
29
28
42
48
40
47
54

37
24
29
5
24
10
-11
2
3
-26
-21
-17
-20
-39

34
34
31
28
25
21
19
18
15
14
12
11
9
4

Hagyományos farsangi mulatságunkra az idén február 28-án került sor. A hangulatot az
elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen az osztályok kis mûsorai alapozták meg. Láthattunk pingvintáncot a legkisebbektõl, akik remélhetõleg a telet is elbúcsúztatták vidám
produkciójukkal. Bajor sörtáncot szolgáltatott a 2-3. osztály, az Oktoberfest hangulatát
felidézve. Mindenféle szuperhõsök és szupermenek parádéztak az 5-6. osztályban, a hetedikesek pedig Dr. Hörömpõ cirkuszát elevenítették meg, ahol fellépett Miss Angyalka,
Oroszlán Szonja idomár, az állatok királynõje Bagarol párduccal és Dörmögõ Dömötörrel, valamint Pinokkió és Harry bohócok. A Farkas és a kecskegidák történetét is láthattuk, a 8. osztálytól, némileg újragondolva, átdolgozott köntösben. Az osztályok mûsorát
az egyéni beöltözõk felvonulása követte, több ötletes jelmeznek is tapsolhatott a közönség, mint pl. a piros hetes vagy a sajtba szorult egér.
A felvonulást követõ tombolasorsoláson számos nyeremény talált gazdára, a sorsjegyek
bevételével pedig a diákönkormányzat gazdálkodhat majd.
A rendezvényt a szokásos buli zárta, ahol a tornateremben leadhatták a diákok fölös
energiájukat. Aki pedig kimerült volna, szendviccsel és teával pótolhatta a kiesett kalóriákat, melyek elkészítésében ismét a szülõk mûködtek közre eredményesen: minden elfogyott az utolsó morzsáig.
Mindenkinek szeretnénk itt is köszönetet mondani a felajánlott tombolatárgyakért, illetve a szendvicskészítésben nyújtott segítségéért!
Kiss Attila
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Március 8., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.05 Kerékpártúra
10.35 Kincsünk a ló 11.00 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.10 Szabadság tér ’89
12.55 KorTárs 13.35 A világörökség kincsei 13.55 Kecskeméti TE Phoenix
Mecano–DVTK labdarúgó-mérkõzés 16.00 Szeretettel Hollywoodból 16.30 Az ég, a
föld, a férfi és a nõ – Bakony 17.30 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 A következõ! 21.30 Erdei Zsolt búcsúmérkõzése
23.30 A Hírhedt 1.30 Ragyogás
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 8.50 Max Steel 9.15 Ízes élet – Mautner
Zsófival 9.35 Teleshop 10.35 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.10 Házon kívül 11.40 A la Car 12.15 4ütem 12.50 Grundfos Tatabánya KC–MKB MVM Veszprém férfi kézilabda bajnoki döntõ 14.35 Észak és Dél 16.35 Odüsszeusz és az alvilág
istennõje 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 Bérgyilkosék 21.25 Másnaposok
23.25 Börtönvonat Yumába 1.50 Rejtélyek asszonya – Az orosz kapcsolat 3.20 Gálvölgyi-show 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 E.T. – A földönkívüli 22.25 Az ének iskolája 0.30 A
verda horda – Adj el, vagy hullj el! 2.00 Luxusdoki 2.45 Xena 3.30 Monk – Flúgos
nyomozó 5.00 13-as raktár
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Kabarématiné 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 21.54 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10
Éjszaka

Március 9., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Summa 6.55
Család-barát Hétvége 9.00 Kérdések a Bibliában 9.20 Evangélikus magazin 9.45
Evangélikus ifjúsági mûsor 9.50 Isten kezében 10.20 Katolikus krónika 10.30 Görög
katolikus szent liturgia közv. 12.10 Hírek 12.20 Hétköznapi kifutó 12.55 Labdarúgó
VB magazin 13.25 TS – Sport7 14.00 Út Rióba 14.30 Három nagymamám volt
14.50 A legjobb kor 16.25 DVSC-TEVA–Szombathelyi Haladás labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek!
21.40 Egy lányról 23.20 Legjobb szándék 1.00 MüpArt koncertek
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.25 Max Steel 9.50 Egészségkalauz
10.25 Teleshop 11.20 Kalandor 11.50 Havazin 12.25 A Muzsika TV bemutatja: Mi,
muzsikus lelkek 13.05 Glee – Sztárok leszünk! 14.10 Melyik az igazi? 16.10 Kincs,
ami nincs 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 X-Men kezdetek: Farkas 22.00 Felültetve 23.50 Portré 0.30 Parfüm – Egy gyilkos története 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 Magánnyomozók 17.00 Élet újra 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 A nagy duett 22.10 Az egyetlen
0.00 Amerikai szépség 2.05 Psych – Dilis detektívek 2.50 A férjem védelmében
4.20 Napló 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.34 A XXI. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 10.04
Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolat-Jel 12.00 Krónika 12.22 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 21.58 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 10., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma magazin 13.00
Domovina 13.35 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.30 Elcserélt lányok 15.20 A
múlt fogságában 16.10 Jövõ-Idõben 16.15 Híradó+ 16.30 Rex felügyelõ 17.20 Híradó 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 23.20 Aranymetszés 0.15 Rex felügyelõ 1.05 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 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 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 ellen – A családi játszma 20.05
Éjjel-nappal Budapest 21.20 Barátok közt 21.55 Castle 22.55 CSI: A helyszínelõk
0.00 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
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20.40 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 NCIS 23.55 Elit egység 1.00 Tények
1.35 Aktív 2.00 NCIS 2.45 Maricruz 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 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.24 Zene 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 11., 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 13.40 Hacktion Újratöltve 14.40 Elcserélt lányok 15.25 A múlt fogságában 16.15 Híradó+ 16.30 Rex felügyelõ 17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Párizsi helyszínelõk 21.20 Bosszú 22.05
Az Este 22.40 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 Verssor az utcazajban 23.05 Hungaro
– Magyarok Dél-Amerikában: Uruguay 0.00 Rex felügyelõ 0.50 Elcserélt lányok
1.30 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 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 ellen – 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 legendák velünk élnek 0.30 Reflektor
0.45 A fõnök 1.50 Havazin 2.15 A Grace Klinika 3.05 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
20.40 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 NCIS 23.55 Zsaruvér 1.00 Tények
1.35 Aktív 2.00 Telitalálat 3.40 Eva Luna 4.25 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 Vendég 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 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.05 Belépõ – 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 23.05
Rádiószínház 0.10 Éjszaka

Március 12., SZERDA
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 Hrvatska krónika 13.00
Ecranul nostru 13.35 Gasztroangyal 14.35 Különleges mentõalakulat 15.20 A múlt
fogságában 16.10 Jövõ-Idõben 16.20 Híradó+ 16.30 Rex felügyelõ 17.20 Híradó
17.35 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szabadság
tér ’89 21.10 On The Spot 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 Verssor az utcazajban 23.05 Summa 23.35 KorTárs 0.05 Rex felügyelõ 0.55 Különleges
mentõalakulat 1.40 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 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 ellen – A családi játszma 20.05
Éjjel-nappal Budapest 21.20 Barátok közt 21.55 Szulejmán 23.25 Házon kívül 23.55
Reflektor 0.10 Kraken – A mélység csápjai 2.05 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 20.40 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.55 A férjem védelmében 1.00 Tények 1.35 Aktív 2.00 Röppentyûöv 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 Vendég 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 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Március 13., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Slovenski utrinki 13.05 Alpok–Duna–Adria 13.35 Summa 14.05 Útravaló 14.20 Különleges mentõalakulat
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 Fábry 21.45 Munkaügyek 22.15 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek
23.10 Verssor az utcazajban 23.15 A rejtélyes XX. század 23.45 Történetek a nagyvilágból 0.15 Rex felügyelõ 1.05 Különleges mentõalakulat 1.50 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 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 ellen – A családi játszma 20.05
Éjjel-nappal Budapest 21.20 Barátok közt 21.55 Rejtekhely 23.55 Brandmánia 0.35
Reflektor 0.50 Dollhouse – A felejtés ára 1.50 A la Car 2.20 A szív útjai 4.05 Barátok
közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop
10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja
20.40 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 Sherlock és Watson 23.55 Célkeresztben 1.00 Tények 1.35 Aktív 2.00 Sherlock és Watson 2.45 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 Vendég 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 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 14., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma kultúra 13.05 Esély
13.35 A megregulázott fény, avagy lézer napjainkban 13.55 Történetek a nagyvilágból 14.30 Különleges mentõalakulat 15.20 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 Párizsi
mentõsök 22.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 Verssor az utcazajban 23.15 Kossuth- és Széchenyi-díjak átadása 0.20 Rex felügyelõ 1.10 Különleges
mentõalakulat
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 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 ellen – 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 1.50 Az egység 2.40 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
20.40 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 A skorpiókirály 3. – Harc a megváltásért 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 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.24 Zene 13.30 A Magyar Pünkösdi Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Március 7., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Szabó Imre: Beszélgetés a pünkösdrõl
(ism. 71p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Orbán Viktor miniszterelnök
Sárbogárdon (27p), Doberdó emlékei (ism. 15p), Fórumok kommentár nélkül: Jobbik (27p), Olvassunk egymásnak (ism. 52p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 8., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (ism. 40p)
13.00 Lapszemle 14.00 Orbán Viktor miniszterelnök Sárbogárdon (27p),
Doberdó emlékei (ism. 15p), Fórumok kommentár nélkül: Jobbik (27p), Olvassunk egymásnak (ism. 52p) 18.00 Lapszemle 19.00 Elsõ hagyományõrzõ bál Sárbogárdon (ism. 19p), XVII. Alsószentiváni iskolabál (113p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 9., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Orbán Viktor miniszterelnök Sárbogárdon (27p), Doberdó emlékei (ism. 15p), Fórumok kommentár nélkül:
Jobbik (27p), Olvassunk egymásnak (ism. 52p) 13.00 Heti híradó 14.00 Elsõ hagyományõrzõ bál Sárbogárdon (ism. 19p), XVII. Alsószentiváni iskolabál (113p) 18.00 Heti híradó 19.00 Pünkösd a reformátusoknál 23.00 és
0.00 Heti híradó
Március 10., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Pünkösd a reformátusoknál 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Teremlabdarúgók díjátadó ünnepsége (15p),
Evangelizációs hét: Máté Sándor szolgálata (42p), Dr. Vekerdy Tamás
gyerekekrõl és szülõkrõl (ism. 90p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 11., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (ism. 40p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 A rendõrség évértékelõje (23p), Kolbásztöltõ Fesztivál (90p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 12., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Teremlabdarúgók díjátadó ünnepsége (15p), Evangelizációs hét: Máté Sándor szolgálata (42p), Dr. Vekerdy
Tamás gyerekekrõl és szülõkrõl (ism. 90p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (ism. 40p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Március 13., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (ism. 40p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Pünkösd a reformátusoknál 23.00 és
0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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HIRDETÉSEK

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790
JOGOSÍTVÁNY! Tanfolyam indul 2014. március 7-én,
pénteken 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni: Fûrész József – 06 30 290 3744
ÓRIÁSI NYITÁSI AKCIÓ A FLÖRT DIVAT ÜZLETBEN
(új helyen, a volt T-mobile mögött,)
március 6-tól kettõt fizet, hármat vihet.
KERTÉPÍTÉSI MUNKÁLATOKRA megbízható,
munkájára igényes MUNKAERÕT KERESÜNK.
B-kategóriás jogosítvány elõnyt jelent. 06 20 411 6895
Sárbogárdon a Tompa Mihály utcában CSALÁDI HÁZ
SÜRGÕSEN ELADÓ 2.150.000 Ft. 06 30 510 7011
Fiatal, C-, E-jogosítvánnyal GKI és sofõrkártyával
rendelkezõ GÉPKOCSIVEZETÕT keresünk magyar-német
körfuvarra. Telefon: 06 30 916 8345, 06 30 9392 460
AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.
06 70 5397 882

Sajtóhirdetés
A VERTIKÁL VKSZ Zrt. 31.862.656 Ft uniós támogatást
nyert a Nemzeti FejlesztésiÜgynökség, mint támogató képviseletében eljáró MAG Zrt., mint közremûködõ szervezet
támogatói döntése eredményeként Technológiai innovációs központ kialakítására a Polgárdi telephelyén.
A technológiai innovációs központ teljes körû technológiai
és termékfejlesztési támogatást nyújt a Vertikál cégcsoport
tagvállalatai számára az általuk kezelt települési szilárd
hulladékok, termelési és csomagolási hulladékok kezelésére, az energetikailag hasznosítható frakciók kinyerésére, illetve az ezekbõl és a térségben található mezõgazdasági
melléktermékekbõl elõállítható másodlagos tüzelõanyag
termékek egyenletes minõségének biztosítására.

2014. március 6. Bogárd és Vidéke

APRÓHIRDETÉSEK
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)
Árpád-lakótelepen harmadik emeleti erkélyes lakás, egyedi gázfûtéssel, villanybojler éjszakai árammal eladó. 06 (30) 601 0554 (2159456)
Petõfi-dûlõn 300 négyszögöl szõlõ présházzal eladó. 06 (30) 425 9735 (2159518)
Nem tápos (170-200 kg) hízók eladók. 06 (25) 460 278
C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgóbolti eladót keresek. Érdeklõdni telefonon a 06 (30) 382 4133-as számon.
Újonnan nyíló üzletbe gyakorlott eladót keresek. Érdeklõdni telefonon a 06
(30) 382 4133-as számon.
Tûzifavásár! Cser hasított: 2050 Ft, akác kugli: 2280 Ft, hasított: 2380 Ft, vegyes hasított: 2250 Ft. Házhozszállítással! 06 (20) 406 9267 (2159465)
Alsószentivánon összkomfortos, háromszobás családi ház eladó. Irányár: 5
millió Ft. 06 (20) 319 7890 (2159600)

KÖZLEMÉNY
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM-rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 52/2012. (VI. 21.) VM-rendelet szabályai alapján 2012. évben nyitott támogatások NYERTES PÁLYÁZÓJA, aki a Bogárd
és Vidéke lapot jelölte meg a nyilvánosság biztosítására:

FÁNCSIK GÉZA, MEZÕSZILAS.
Az elnyert támogatás összege 40.000 euro. Állattenyésztésre fordítva, az
állatállomány, az állattartáshoz szükséges eszközök megvásárlására, valamint az állattartótelep korszerûsítésére.

Bogárd és Vidéke 2014. március 6.

KÖZÖSSÉG
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Tisztelt Hölgyeim!
Nõnap alkalmából
fogadják õszinte
nagyrabecsülésemet és kézcsókomat!
Etelvári Zoltán
önkormányzati képviselõ

Nõnapi köszöntõ

A nõnap egy igazi férfi számára nem ok, hanem alkalom, ürügy
a nõk ünneplésére, a nõk iránt érzett gyengéd érzelmeink kinyilatkoztatására.
„Hozzátok kötözött engem a végzet, örökkévalóan” – írja Kosztolányi a nõkrõl. És sorolhatnék számtalan idézetet, verset, prózát, mûalkotást, amelyet a NÕ ihletett, legyen az anya, nõvér,
leánygyermek, hitves, kedves barát vagy ismerõs.
A szebbik nemet ünnepeljük március 8-án és mindörökké,
amíg férfi és nõ van e Földön.
Köszönjük a nõknek, hogy vannak, mert így nekünk fel kell nõni a feladathoz: ahhoz, hogy erõsek legyünk, védelmezõk, gondoskodók és gyengédek.
Köszönjük a nõknek, hogy kihozzák belõlünk a nemesebbik
énünket.
Köszönjük, hogy néha megsértõdnek, és ezáltal figyelmességre késztetnek.
Köszönjük, hogy meg tudnak nekünk bocsátani, és hogy megtanítanak megbocsátani.
„A férfi sorsa a nõ” – mondta Jókai. Ennyire össze vagyunk fonódva. Egymás kiegészítéseként egymásra vagyunk utalva. Nekünk szükségünk van Önökre, drága hölgyeim, és persze
Önöknek is szükségük van ránk, ez az egyik legfõbb mozgatórugónk.
A nõnap hosszú utat tett meg az elmúlt bõ évszázad folyamán.
Eredetileg a nõk egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt, mára azonban kedves
ünnep, a nõk iránti tiszteletet és megbecsülést kifejezõ alkalommá vált. A nõknek a választójogért is meg kellett harcolniuk, ez is a nõnapi mozgalmakhoz kötõdik. Ugyanakkor a nõk
nem csupán saját egyenjogúságuk élharcosai voltak, hanem –
nõi énjükbõl és érzékenységbõl fakadóan – szószólói minden
alapvetõ emberi értéknek és szabadságjognak. A nõk választójogát idõközben megadták, és ma már nem a munkához való
jog kerül elõtérbe, hanem a gyereknevelés optimális körülményeihez való jog. Nagy örömömre szolgál, hogy visszaállítottuk
három évre a gyes idõtartamát, hiszen az anyák megérdemlik
annak lehetõségét, hogy a legfontosabb években gyermekük
mellett maradjanak.
A nõnap eredetileg a forradalmak
és munkásmozgalmak „mellékterméke” volt, mára azonban a mozgalomból, demonstrációból virág és
bonbon lett, a szebbik nem ünnepe.
Kívánok Önöknek ez alkalomból jó
egészséget és sok boldogságot!

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

EGY HAGYOMÁNYÕRZÕ
SÉTÁRA
március 15-e alkalmából.
Gyülekezés az ünnep napján 9 órakor a Hõsök terén, majd autóval a Huszár-temetõbe, ott 9.30-kor megemlékezés a kopjafáknál, utána autóval vissza a Hõsök terére, s innen indul a séta
a következõ útvonalon:
Petõfi-emléktábla–Boross Mihály-emlékoszlop–Huszárkúria–Tompa Mihály-emléktábla–Úri utca–Hõsök tere.
Csatlakozzon hozzánk!

MEGHÍVÓ
Mezõszilas Község Önkormányzata, a Németh László
Általános Iskola, a Kulturális, Sport és Szabadidõ Egyesület
nevében tisztelettel meghívom Önt és családját
Magyarország nemzeti ünnepén,

2014. március 15-én 15 órakor
a Hõsök terén tartandó (Erzsébet-kert) felújított világháborús
Hõsök szobra avatására, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára történõ emlékezésre.

Isten éltesse Önöket, kedves Hölgyek!

Kérem a tisztelt résztvevõket, hogy egy szál virággal róják le
kegyeletüket a világháborús hõsök és áldozatok emléke elõtt!

Varga Gábor országgyûlési képviselõ

Magyar József polgármester
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Sárbogárd Város Önkormányzat
„Egészséges óvodások Sárbogárdon”
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1564

I. Zengõ
Egészségnap
Óvodánkban 2014. február 26-án a TÁMOP-6.1.2-11/1-20121564 „Egészséges óvodások Sárbogárdon” pályázat keretén belül
tartottuk meg az elsõ egészségnapunkat.

Pedagógiai programunk kiemelten foglalkozik az egészséges
életmóddal, melynek fontos része az egészséges táplálkozás.
Ezen a napon gyermekeinknek rendkívül változatos, színes és
igen egészséges táplálkozásban volt részük.
Délelõtt mind a nyolc csoportban a legkülönfélébb gyümölcsökkel ismerkedhettek a gyerekek (mangó, gránátalma, pomelo, papaya, datolyaszilva, kuaki, csillaggyümölcs, avokádó stb.). A játékos feladatok során új ismereteket szereztek, csoportosítottak,
összehasonlítást végeztek, új formákkal, ízekkel ismerkedtek stb.
Ezt követõen került sor a gyümölcssaláta elkészítésére. Ahogy
vágták fel a gyerekek a különbözõ alapanyagokat, a tányérokon
nagyon aranyos, ötletes formák keltek életre (virág, teknõs, napocska stb.). Ezekkel a tálalási ötletekkel is inspirálhatók a gyerekek, és könnyen rávehetõk, hogy fogyasszák a gyümölcsöket. Néhány csoportban a gyümölcssaláta mellett gyümölcsturmix készítésére is sor került, s ennek azoknak a gyerekeknek a körében volt
nagy sikere, akik egyébként nem fogyasztják a nyers gyümölcsöt.
Tél végén ezek a gyümölcsök egészségesek, látványosak, ízletesek
voltak.
Délután az óvoda aulájában elhelyezett asztalokon tálaltuk fel a
szülõk számára a különféle önteteket a salátákhoz és mártogatósokat a zöldségekhez. A látványukkal csábító ételek kedvet ébresztettek a gyermekekben és a felnõttekben is az újdonságok
megkóstolására. Jó volt látni, milyen élvezettel kóstolgattak.
Úgy érzem, hogy igen hasznosan telt a napunk, és a bemutató
kedvet ébresztett a résztvevõkben, hogy otthon is elkészítsék ezeket az egészséges ételeket a gyerekekkel közösen. Ehhez nyújt segítséget az erre az alkalomra összeállított receptgyûjteményünk.
Koncz Jánosné, Sárbogárdi Zengõ Óvoda

