
Lábsztori
Két pár piros cipõ halad egymás felé.
A keletrõl jövõ Lezser lassú, hosszú
léptekkel ballag, a délrõl igyekvõ Csi-
nos sietve kopog. Keresztezik egymás
útját, s egy rejtett pillantással mérik föl
a másikat (Lezser sportosan vonzó,
bõr felsõrész, textil bélés, mûanyag
talp, szinte új; Csinos elragadóan ele-
gáns, bõr felsõrész, bõr bélés, mû-
anyag talp), aztán mennek tovább.
A cipõk röpke találkája másodpercek
alatt zajlik le, ám nyomot hagy nem-
csak az aszfalton, de Lezserben és Csi-
nosban is. No, nem azt a végzeteset,
ami levesz a lábról. A különbözõség-
ben is fellelhetõ hasonlóság cinkos
összekacsintása ez: „Te is piros? Én is!
Jó bõr vagy. Örülsz, hogy kiszabadultál
végre a dobozból? Hirdessük együtt,
hogy itt a tavasz! Na, pá!”

S míg a csizmák otthon eszik mérgük-
ben a kefét, a helyükbe lépett lábbelik
vibrálva tipegnek-topognak a zöldülõ
tavaszban.
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Megújult rendõrõrs Cecén
A belsõ felújítás már befejezõdött, a külsõ azonban még folyamat-
ban van a Cecei Rendõrõrsön, melynek ünnepélyes átadására ked-
den délelõtt került sor a község, valamint az õrs hatókörébe tartozó
települések elöljáróinak, intézményvezetõinek, polgárõrségeinek,
a rendõrség képviselõinek részvételével.

A nemzeti színû szalagot Varga Gábor országgyûlési képviselõ,
Cece polgármestere, dr. Varga Péter rendõr ezredes, a Fejér Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje, Lasancz Zoltán rendõr ezre-
des, a Sárbogári Rendõrkapitányság vezetõje és Nagy Dávid rend-
õr törzsõrmester, a Cecei Rendõrõrs parancsnoka vágták át, majd

Varga Gábor köszöntötte a meghívott vendégeket, valamint a
rendõrõrs állományát. Kiemelte, hogy a rendõrõrssel, a polgárõr-
séggel, a tervezett térfigyelõ kamararendszer bõvítésével lépést kí-
vánnak tartani a XXI. századi közbiztonsági követelményeivel.
Önkormányzati részérõl biztosították a tárgyi feltételeket a rend-
õrség hatékony munkájához, s most a rendõrségen a sor, hogy hiva-
tásukat minden igyekezetükkel betöltsék, a megelõlegezett biza-
lomra rászolgáljanak, javítva a közbiztonságot, bûnmegelõzést az
érintett településeken.
Dr. Varga Péter reményét fejezte ki, hogy a Cecei Rendõrõrs át-
adása pozitív irányba befolyásolja a Cecén és a környezõ települé-
seken lakók szubjektív biztonságérzetét. Kiemelte, hogy a Sár-
keresztúri Rendõrõrs, a Sárbogárdi Rendõrkapitányság és a Cecei
Rendõrõs elhelyezkedése miatt lehetõvé teszi a rendõri erõk haté-
konyabb fellépését a jövõben. Hangsúlyozta a térségben szolgála-
tot teljesítõ körzeti megbízottak munkájának fontosságát és bizto-
sította a jelenlévõket arról, hogy a cecei állomány mindent meg fog
tenni, hogy kivívja az állampolgárok rendõrségbe vetett bizalmát.
Egyúttal köszönetét fejezte ki Cecének a támogatásáért, amivel ez
a fontos projekt megvalósult.
Pár szóban bemutatkozott Nagy Dávid õrsparancsnok, bemutatva
kollégáit is, és az ünnepélyes megnyitót követõen körbevezette a
vendégeket az épület berendezett helyiségeiben.
Az esemény a hivatalban rendezett állófogadással zárult.

Hargitai–Kiss Virág

Óvodát avattak Sárkeresztúron
Rá sem ismerni a Napraforgó Óvodára
Sárkeresztúron, ami pályázati forrás révén,
összesen 173 millió forintból újult meg. Ez-
zel régi álma teljesült a településnek, ami-
nek alapjait Virág Miklós, Sárkeresztúr el-
hunyt polgármestere fektette le, s Csutiné
Turi Ibolya jelenlegi polgármester, Sáriné
Szabó Gizella nyugalmazott óvodavezetõ
valamint a község képviselõ-testülete ön-
tött formába a tervezõvel és a kivitelezõ
céggel együtt.

Az új épületet látva el sem lehet már kép-
zelni, hogyan fértek el korábban az aprósá-
gok és a pedagógusok. Most 1000 négyzet-
métert 7 csoport, s 173 gyermek birtokol.

A március 12-ei avatóünnepségen Rudnic-
zai Rudolfné megbízott óvodavezetõ kö-
szöntötte a megjelenteket. A Bella Voce
kamarakórus és az óvodások rövid nyitá-
nyát követõen Csutiné Turi Ibolya, Sáriné
Szabó Gizella, dr. Kovács Zoltán társadal-

mi felzárkóztatásért felelõs államtitkár és
Varga Gábor országgyûlési képviselõ vág-
ták át a nemzeti színû szalagot, majd az egy-
házak képviselõi kérték Isten áldását az
épületre. Ezt követõen az aulába invitálták

a vendégeket, egy-egy kézzel készült könyv-
jelzõvel megajándékozva õket. Itt az óvodá-
sok zenés–táncos elõadása után a polgár-
mester asszony mondott beszédet. Ez alka-
lomból búcsúztatta el hivatalosan is a nyu-
galomba vonult óvodavezetõt, Gizi óvó né-
nit, aki meghatva fogadta a köszöntést.

Dr. Kovács Zoltán államtitkár köszöntõjé-
ben elmondta: a Nemzeti Társadalmi Fel-
zárkózási Stratégia egyik átfogó célja a sze-
génység és a szociális kizáródás újraterme-
lõdésének megakadályozása, amelyhez el-
engedhetetlen az érintett gyermekek minél
fiatalabb korban történõ beilleszkedése és
a számukra történõ valódi esélyteremtés.

A megújult keresztúri óvoda valódi esély az
oda járó gyerekeknek és ott dolgozó peda-
gógusoknak méltó környezetben követni a
folyamatosan fejlõdõ világ ritmusát.

Hargitai–Kiss Virág
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NAPLÓ
Bizonyságlevél

A sárbogárdi képviselõ-testület március
14-ei nyílt ülésének elején Varga Gábor
országgyûlési képviselõ egy bizonyságleve-
let olvasott fel, majd nyújtott át a polgár-
mesternek illetve a testületnek, melynek
aláírója a miniszterelnök, tartalma pedig a
következõ: „Sosem szabad megfeledkez-
nünk arról, hogy felelõsséggel tartozunk a
hazánkért és benne minden egyes települé-
sért. Az ország és települései drámai mér-
tékben eladósodtak, a szakadék szélére ju-
tottak. 2010-ben összefogtunk és 2 év alatt
gyökeres változásokat hajtottunk végre, meg-
újítottuk Magyarországot. Így ma már elég
erõsek vagyunk ahhoz, hogy megvédjük vá-
rosainkat, falvainkat és a benne élõ emberek
biztonságát. 2012 decemberében döntést
hoztunk, hogy kiszabadítjuk városainkat és
falvainkat az adósságcsapdából. A döntés
értelmében a magyar kormány Sárbogárdot
365.595.947 Ft adósságából maradéktala-
nul kiváltotta. Ez a bizonyságlevél tanúsítja
az összefogás erejét, amellyel megmentjük az
itt élõk otthonát, szeretett környezetét, és
amellyel mi, magyarok közös erõvel fölemel-
jük és sikeressé tesszük Magyarországot.”
Dr. Sükösd hozzátette: A víziközmûhitel,
úgy tûnik, része lehet az adósságkonszoli-
dációnak.

Közmûvelõdési pályázat

Dr. Sükösd: A pályázati önrész biztosítása
mellett 10 éves hagyományra tekint vissza
a közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támo-
gatás. Sajnos mindig kevesebbet kapunk,
mint amennyit igényelünk, de ezzel nem
vagyunk egyedül. A keret sokkal szûkebb,
mint amekkora országosan az igény.
Nagy: Részletesebb információt vártam az
elõterjesztést íróktól. Megjelölik a hiányzó
eszközöket, nagyságrendeket, de konkrét
összegeket, beszerzési forrást, versenyez-
tetést nem látok leírva. Ennek mi az oka?
Dr. Sükösd: Igen egyszerû a pályázati
adatlap, amin ezt be kell nyújtani, oda bõ-
ven elég ennyi. Amikor lehet látni a pályá-
zati eredményt, akkor kõkemény verse-
nyeztetés van a legkedvezõbb ajánlatért.

Vallatószék
Nagy: Egy konkrétumot szeretnék kiemel-
ni: az egyik pályázó úgy jelöli, hogy a szé-
kekre szánt összeg 75.000 Ft, a másiknál ez
250.000 Ft. 25 széket akar 10.000 forintjá-
val? A felújított rendelõintézetben a fõor-
vos úr egy mai áron 5.200 Ft-os széken ül a
tárgyalóban. Meg tudom mutatni, hol le-
het beszerezni; akkor 10-15 székkel többet
lehet vásárolni.
Etelvári: Ezek az emberek több 10 éve csi-
nálják ezt a pályázatot, jobban értenek
hozzá, mint te vagy mi. Ez olyan, mint az

autóbuszban a 250.000 Ft-os meg a 80.000
Ft-os ülés. Üljél benne 1.000 km-t, vagy 2
órát, olyan lesz, mintha vallatnának.
Nagy: Ilyen székem van. 120 kiló vagyok, és
egyszer sem kell felállni megpihenni, bát-
ran ajánlom ezt a széket. Arra kérlek, hogy
a kampányt mellõzzük. Semmi szükség
nincsen arra, hogy engem felelõsségre
vonjál azért, mert a város érdekét próbá-
lom képviselni.
Dr. Sükösd: Tisztelettel megköszönöm
mindegyik hozzászólást, továbbítani fog-
juk az intézményvezetõk felé.
Nedoba: Senki ne oktasson ki mást. Min-
denki elmondhatja a véleményét, ami be-
lefér a szólásszabadságba és a demokráciá-
ba. Mindenki tartsa tiszteletben a másik
véleményét.

Bérleti díj sorsa

Több generációs örökölt hitele volt az ön-
kormányzatnak a vízi- és csatornamû-tár-
sulat hiányából adódóan. A víziközmû bér-
leti díjának 50 %-át 2012 óta ennek tör-
lesztésére fordították, a másik felét a
víziközmûvek fejlesztésére, karbantartás-
ára. Mint a polgármester elmondta: az évi
kétszeri elszámolás pénzügyi feszültséget
okozott a Fejérvíz és az önkormányzat
gazdasági osztálya között. Ezt kiküszöbö-
lendõ egyszeri pénzügyi elszámolásra vál-
tottak át. A mûszaki tartalom meghatáro-
zása a szolgáltató és a mûszaki osztály
szakembereinek együttmûködése alapján
jön létre.
Nagy és Etelvári ismét összeszólalkoztak.
Nagy kérdezte: A szennyvízakna-fedlapok
szintre emelése 200.000 Ft, a tartalék házi
átemelõk vásárlása 500.000 Ft plusz áfa az
elõterjesztésben – hány darabról van szó?
A glóbuszvíztér festése 5 millió Ft plusz
áfa. Mikor volt utoljára festve? Hány éven-
te kell, milyen szabványnak kell megfelel-
ni? Ki és mennyiért szokta csinálni? Milye-
nek a versenyeztetés körülményei?
Dr. Sükösd: Nem mindegy, hogy itatott
makadámútban kell megemelni a fedla-
pot, egy aszfaltosban, vagy egy mart aszfal-
tosban. A glóbusz festésével a Fejérvíz már
többször próbálkozott, csak nem volt rá
elég pénz. Szakcéget kell igénybe venni, a
vizet le kell engedni; számos költség van
ebben.
Szõnyegi Lajos a mûszaki osztály részérõl
elmondta, hogy a glóbusz belsõ vízterének
festése több mint 10 éves. Több árajánlatot
is kért rá a Fejérvíz. A nevezett összegek
tervezett költségek.
Dr. Sükösd: Elõször elfogadjuk a munka-
nemeket, utána van elszámolás. Mivel a
Fejérvíz kizárólag önkormányzati tulajdo-
nú, meghívásos versenyt kell tartania egy 5
milliós munkánál. A bérleti díjból mindig a
legszükségesebb munkákat végzik el.

Tóth Béla: Ami az aknafedeleket illeti,
nem a legdrágábbat vesszük, hanem meg-
próbáljuk a legolcsóbbat, ami minõségben
is jó.
Dr. Sükösd: Az alépítményekkel volt na-
gyobb probléma; a legtöbb esetben nem a
fedlap tört el, hanem az, ami tartja.

Pályázat
emlékmû-felújításra

Az Elsõ Világháborús Centenáriumi Em-
lékbizottság illetve a Közép- és Kelet-Eu-
rópai Történelem és Társadalom Kutatá-
sáért Közalapítvány kiírt egy pályázatot I.
világháborús emlékmûvek felújítására,
melyen indulni szándékozik az önkor-
mányzat. A 10 %-os önerõt kívánó forrás-
ból a város emlékmûveit (Sárbogárd köz-
pontjában, valamint a református temp-
lom mellett, Sárszentmiklóson és Pusz-
taegresen) újítanák föl Huszár Péter kõfa-
ragómester közremûködésével.

Árkok más kézbe

Dr. Sükösd: A jogalkotó az állami tulajdo-
nú vízfolyásokat és a töltõárkokat a vízi-
társulatok kezelésébõl a vízügyi igazgató-
ságok kezelésébe adja. 300 km árkunk van,
ha egy részét a vízügyi igazgatóság kezelné,
könnyebb lenne a sorsunk.
Nagy: Ha utánanéznénk, hogy a terület és
a lakosság hogyan aránylik, akkor Sárbo-
gárd hányadik lenne az országban?
Dr. Sükösd: A megyében biztosan elsõ.
19.000 hektárról és 12.643 lakosról beszé-
lünk.
Nagy: Borzasztó nagyságú területet kell
rendben tartani, és a munka egy része az
önkormányzatra hárul. Nem ismertem az
elmúlt 24 évben kompenzációt az állam ré-
szérõl, ami ezt figyelembe veszi. A követ-
kezõ országgyûlési képviselõt, bárki legyen
az, kérjük meg, hogy Sárbogárd ezen hát-
rányát megfelelõen képviselje az ország-
gyûlésben.
Dr. Sükösd: Az állami tulajdonú vízfolyás-
ok karbantartására minden évben ered-
ménnyel tudtunk pályázni. Volt nagy fel-
újítás az Alap–Cecei-vízfolyáson meg a
Hardi-éren, ami nekünk is jó, mert ott
megy le a vizünk. Tavaly egy 5 millió Ft kö-
rüli karbantartós pályázatot nyertünk.

Óvatos útkarbantartás

Dr. Sükösd: Idén is belefoglaljuk a költ-
ségvetésbe az út-, járdafenntartást, -festést
és minden egyéb szükséges munkálatot,
valamint kiadjuk a mûszaki osztálynak,
hogy a legszükségesebbeket tegyék meg és
figyeljék a pályázati erõ bevonásának lehe-
tõségét. Komoly lakossági igény van arra,
hogy megoldjuk a padkanyesést, mert szá-
mos utat jobban meg lehetne menteni,
hogy a víz ne folyjon az út alá (pl. Árpád ut-
ca).

Folytatás a következõ oldalon.



4 KÖZÜGYEK 2014. március 20. Bogárd és Vidéke

Erre külsõ forrást nem találtunk. Mind-
emellett az élet mindig produkál olyan dol-
gokat, amiket azonnal kell megoldanunk.
Az Ady Endre úti lakótelepen például egy
méter átmérõjû kátyú keletkezett, pedig
nem is volt igazi hideg. Annak feltöltése
megtörtént, mert ott ezres nagyságrendû
ember jár el naponta.
Nagy: Egy tavaszi és egy nyárvégi kátyúzás-
sal az összes utunkat rendbe tudjuk tenni?
Dr. Sükösd: Körbeértünk tavaly. Azért
óvatos a tervezés, mert jelenleg jóváha-
gyott közmunkaprogramunk csak a mezõ-
gazdasági program; várhatóan heteken be-
lül hagyják jóvá a többit.
Nagy: Volt egy ígéretem a város 4. körzeté-
nek a járdákkal kapcsolatban. Szeretném,
ha mihamarabb megoldanák a kérdést a
közmunkások segítségével. A járdalapot
és a járdafelületet is állom.
Dr. Sükösd: Májusra lesz program, bízunk
benne.
Nedoba: A KRESZ-táblák kopottak, ki
vannak törve, szükség lenne pótolni azo-
kat. Az utakat a szabálytalanul közlekedõ
túlsúlyos autók is rongálják. Valamit tenni
kellene annak érdekében, hogy ez a közle-
kedési morál megszûnjön, mert az önkor-
mányzat vagyonát teszik tönkre.
Juhász: A Szent István út déli szakaszára
az aszfaltos utak kátyúzására rendelkezés-
re áll 3 millió Ft-ból mennyi jut?
Dr. Sükösd: Pályázatból szerettük volna
rendbe tenni. Tavaly elfogadták a rajzot.
Nagyképûen ki is hirdettem, hogy mienk a
Szent István út déli része. Az MNV ZRt.-s,
vagy a MÁV-os aláírás azonban a mai napig
nincs meg, pedig megegyeztünk. Tûzoltó
jelleggel a kátyúzást elvégezzük rajta, de
föltétlenül szeretnénk pályázni, mert az az
út teljesen tönkre van.

Pályázati kilátások

A közbeszerzési terv kapcsán szóba került
több pályázat ügye is.
Dr. Sükösd: Pusztaegres–Sárhatvan ivó-
vízbiztonságának javítására egy kötelezõ
KEOP-pályázaton indult az önkormány-
zat a Fejérvíz bábáskodása mellett. Ennek
kifizetése, befejezése folyamatban van. A
kerékpárút turisztikai fejlesztésre van egy
kiírás, aminek megfelelnénk, két részlet-
ben történõ pályázással. Az egyetlen kizá-
ró ok, hogy a Dunántúlnak nem erre a ré-
szére írták ki a pályázatot, illetve a vízelve-
zetést maximum az útépítés 20 %-ában ha-
tározták meg. Ez Sárbogárdon, Cecén és
Vajtán fizikai képtelenség, mivel a 63-as
úton felszíni csapadékvíz-elvezetés van,
aminek felszín alatti elvezetése a teljes pá-
lyázati összeg 50 %-a. Bízunk benne, hogy
születik másik kiírás.

Emlékezetkiesés

Nagy felemlegette, hogy a városközpont-
rehabilitációs pályázat anyaga még képlé-
keny volt, konkrétumokat nem tudtak ró-
la, amikor a testület elé került. Igaz, több-
ször meg volt hirdetve, mindenki vélemé-
nyezhette, de a testület már nem foglalko-

zott a továbbiakban annak sorsával. „Elõt-
tünk nem volt olyan papír, hogy döntést
hozzunk arról, hogy a korábbi épületébõl
az új épületbe kerüljön a könyvtár. Nagyon
nagy emlékezetkiesésnek kellene lenni” –
fogalmazott.
Dr. Sükösd: Beszámolási kötelezettségem
volt az adott projektekrõl. Kifejezetten le
volt írva, még mielõtt megvalósult volna.
Volt ilyen elõterjesztés. Minden képvise-
lõt meghívtam mindegyik egyeztetésre.
Nagy: Erre nem emlékszem. Furcsa arco-
kat látok.
Táborok támogatása
Idén is pályázatot ír ki a testület táborozá-
sok, kirándulások támogatására.
Juhász: Minden iskolának javaslom, hogy
vallásos táborokat szervezzenek, mert
azok kapják a legtöbb pénzt.

Nagy-visszatérés

Nagy: A vitarészében vagyunk?
Dr. Sükösd: Természetesen, mivel itt más
nincs.
Nagy: Lehet általában tudni, hogy a tábo-
rokban hány gyerek vesz részt, mennyi ide-
ig tart a tábor. Osztás-szorzás kérdése, fõ/
nap, így kell elosztani a pénzt.
Juhász: Az áhítatossági napok duplán szá-
mítanak, azért kapnak többet.
Dr. Sükösd: Biztosan tudom, hogy a tava-
lyi döntés számológéppel született.
Munkaügyi helyzetkép

Ennek kell örülni

Dr. Sükösd ismertette a munkaügyi köz-
pont beszámolójának lényegét: 23 % körü-
li a munkanélküliség. Az oktatással töltött
közmunkának is köszönhetõ, hogy év vé-
gén 17 % körül volt ez az érték. 50 fõt fog-
lalkoztat az Alisca-Mag Kft., 20 fõt meg a
városban foglalkoztatnak.
Nedoba: Mennyi abból a sárbogárdi?
Dr. Sükösd: Sárbogárd és környékiek. A
PET-palack feldolgozósok is fejlesztettek.
Korábban ez se volt. Ennek kell örülni. Ha
így tudjuk az embereket a rendszerben tar-
tani, akkor is elõrébb vannak, mint a szoci-
ális ellátással. Az önkormányzat nem kis
foglalkoztató, akár a közmunka, akár az
intézmények tekintetében. Elsõdleges
szempont, hogy ha munkavállalót kere-
sünk, akkor helyi legyen. Az önkormány-
zat ezzel tud segíteni, illetve a letelepedést,
beruházásokat tudjuk elõsegíteni. Remél-
jük, lesz több üzem is.
Juhász: A számsorból kettõt kiragadva a
júliusi 16,4 ritka szép érték, de 23,9-re az
elmúlt 8 évben nem emlékszem. Ez bor-
zasztóan magas szám.

Dr. Sükösd: Az év elején az eltérést az is
okozza, hogy akkor strukturálták át a tele-
pülésszerkezetet. Onnantól számít ide
Igar, Sárkeresztúr, Mezõszilas. Utóbbi
azért nem szeretne ehhez a járáshoz tar-
tozni, mert a közlekedés nem jó, és a mun-
kaügyi központtal való együttmûködés sok
embert érint.

Örspusztai tervek

Örspuszta szabályozási tervének módosí-
tása került fókuszba a bejelentések elõtt.
Ugyanis az ottani kúria épületét illetve a
környékbeli területeket megvette egy vál-
lalkozó és családtagjai. Terület-összevo-
násokat szeretnének, és megváltoztatnák a
terület nevét. Ennek egy része szántó, er-
dõ, illetve különleges vizes terület a Ma-
lom-csatorna mellett. Erre szeretnének
késõbb saját és pályázati forrásból egy idõ-
sek ellátását biztosító komplexumot létre-
hozni. Amennyiben a terv a szakhatósági
kontrollt kiállja, a szabályozási terv módo-
sításának költségeit viseli a vállalkozó.
Tóth: A téesziroda megmarad?
Dr. Sükösd: Igen. Az alpolgármester úr
bevonásával adatokat próbáltak szerezni
arról is, hogyan nézett ki az örspusztai ma-
lom, mert annak helyreállításában is gon-
dolkoznak. Hogy ez milyen ütemben való-
sulhat meg, azt nem tudjuk. Rendkívül
szimpatikus, hogy minden lépés elõtt
egyeztettek velünk. Nehezíti a dolgokat,
hogy a Malom-csatorna melletti vizes terü-
let az országos szabályzat szerint nem be-
építhetõ, tehát az összevonást úgy kell
megoldani, hogy az a terület megmarad
abban az állapotában, és azon állandó jel-
legû felépítményt létrehozni nem lehet.
Nem rettentek meg a beruházók eddig.
Egy embertõl (nevezzük Sanyinak) vettek
12 hektár területet, aminek a közepében
van egy árok, amit „Sanyi” annak idején ki-
kotort egy kicsit, aztán lett benne egy ha-
lastó. Megkérdeztem, hogy kivel egyezte-
tett. Azt mondta: a traktorossal. A kérel-
mezõ viszont szigorúan a törvényesség
mentén kíván haladni.

Bejelentések

Romániában nem így volt

Nagy: A választással kapcsolatban tennék
néhány észrevételt. A választókörben a
legelsõ, hogy megszámoljuk a helyszínen
lévõ szavazólapokat. Ha ez nem történik
meg az elsõ percben, akkor komoly kérdé-
seket vet fel a továbbiakban. Saját sze-
memmel láttam az elmúlt évtizedekben,
hogy aminek látható helyen kell lennie, az
nem látható helyen van; amit nem szabad-
na mutatni, azt pártelnökök lapozzák,
hogy ki volt itt, kinek kell még szólni. Akik
visszalépnek, azokat a szavazólapról ki kell
húzni. Egyszer odamentem nyitásra, hogy
elõttem zárják össze a dobozt, de addigra
már össze volt zárva. Hány szavazólapot
rejthetett?
Macsim András: Ez ide tartozik?
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ: Nem.
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Nagy: Úgy kezdtem, András, ne haragudj,
még egyszer elmondom…
Macsim: Ne, Isten õrizz!
Nagy: A demokrácia alappillérérõl beszé-
lünk. András, ez Romániában nem így volt
régen.
Macsim: Ne foglalkozz te most azzal, hogy
ott mi volt, mi nem volt.
Tóth: Miért, itt hogy volt régen?
Nagy: Rendben van, nem kívánok veled vi-
tatkozni.
Dr. Sükösd: Mindenki oktatásban részesül
az eskütétel után, és részben változtak a
szabályok. Aki ilyen típusú dolgot észlel,
bejelentést kell tenni, és a bizottság kivizs-
gálja. Sokszor voltam választási bizottság-
ban, de ilyen bejelentés nem volt.

Mi a kõ…

Etelvári: Volt csúszásmentesítés murvá-
val. Most, hogy megszáradt, viszi a szél
ide-oda, pláne Miklóson.
Dr. Sükösd: Söpörjük.
Etelvári: Múltkor a kukásautó ment a Ba-
ross utcában, hajlott alatta az út. A 40 ton-
nájával az nem oda való. Igaz, másik nin-
csen. Olvastam a helyi sajtó tudósításában,
hogy a 63-as Fehérvártól Sárbogárdig
gyorsforgalminak van tervezve, és valami
javítás lesz a 63-ason. Tudsz errõl bõveb-
bet?
Dr. Sükösd: Azt tudom, hogy kb. mi az a
forrás, ami elõ van rá irányozva. Ha elké-
szülne gyorsforgalminak, akkor kötele-
zettség, hogy egyidejûleg megépüljön az
elkerülõ is, mert gyorsforgalmit nem lehet
átvezetni egy városon. Ez hosszabb távú
történet. Az országgyûlési képviselõ úr
egyeztet ebben a tárgykörben, és tájékoz-
tatni fog bennünket, amint konkrét lesz.
Etelvári: A rendõrségi tájékoztatóban (a
Bogárdi TV-ben) sok mindennel nem ér-
tettem egyet. A statisztika a hazugság tu-
dománya. Javult a közbiztonság, de mi
nem vettük észre. Azóta, ha jól tudom,
még a te volt irodádba is próbáltak betörni,
a Szakács tüzépnél ki akarták rántani a
páncélszekrényt dzsippel, de nem sikerült.
De jelentem, Magyarországon rend van.
Valami biztatót mondott-e a megyei kapi-
tány?
Dr. Sükösd: Az áprilisi beszámolóra meg
fogjuk hívni a kapitány urat, és nyilatkoz-
nak errõl. A betörési minisorozat – amit
egy éjszakába tettek bele, és vélhetõen a
tüzép volt a célpont, de áldozatul estek
mások is – más szisztémával mûködött,
mint a lakásbetörések. Két irodáról azért
verték le a riasztót, törték be az ajtót, hogy
odamenjen a járõr, hogy egy harmadik
helyre be tudjanak menni. De nem volt
szerencséjük, mert a járõrszolgálatot ellá-
tó cég egy percen belül elindult a tüzépre
is, ezért – azonkívül, hogy benyomták az
ablakot – nem tudtak ott egyéb kárt okoz-
ni. A kapitány úr a folyamatban lévõ nyo-
mozásra tekintettel az állománygyûlésen
nem mondott részleteket.
Etelvári: A Túry Miklós utca járdája krimi-
nális. Ha futja, meg kellene csinálni, mert

balesetveszélyes, ahogy a gyerekeket tol-
ják a közúton.
Dr. Sükösd: A tavalyi elképzelésben benne
volt, csak nem jutottunk el odáig.
Nedoba: Sárközi Anti mondta, hogy
Pusztaegresen nagy kátyúk vannak, és kér-
dezte, hogy a közmunkások miért nem csi-
nálják meg az y-ban a köveket. A buszfor-
dulónál padkagondok, nagy gödrök van-
nak.
Dr. Sükösd: 4-5-ször már megcsináltuk, de
a folyamatos forgalom mellett nem lehet.
Az elõzõ képviselõ-testület alatti vis
maiorral sikerült oda nyernünk 3-400.000
Ft-ot, annak a hatása eddig tartott.
Nedoba: Valami kõ van ott fent.
Dr. Sükösd: Amit idõnként szorgalmasan
lopnak. Nem tudok mellé õrt állítani.
Nedoba: Kérdezik, hogy Töbörzsökön mi-
ért nincs közmunkás, mert az utca szeme-
tes az óvoda, iskola környékén, rendet kel-
lene tenni.
Dr. Sükösd: Azért nincs, mert jelen pilla-
natban a programban nagyon kevés ember
van. Az iskola próbál tenni az ügy érdeké-
ben, az óvoda hozzáállásán viszont változ-
tatni kéne.

Nem kívánatos személyek

Nedoba egyik képviselõtársa érdeklõdésé-
re válaszolva elmondta: Eddig ott volt a
Független Baloldali Egyesület a kolbász-
töltõversenyen. Most is meg voltunk hívva.
Fodor János, a Mozdulj a Városért Egye-
sület elnöke eljött a lakásomra, elhozta a
meghívót, és azt mondta, hogy kellemetlen
kötelezettsége van, mert az egyesületet
meghívják, de Kovács Béla tulajdonos üze-
netével jött, miszerint Juhász János volt
polgármester úr, aki egyénileg megválasz-
tott képviselõ és a FÜBE elnöke, aki listá-
ról bekerült és jelenleg is itt ül veled szem-
ben, nem kívánatos személyek egy ilyen vá-
rosi rendezvényen. Elfogadtam, nem csi-
náltam problémát belõle, de nem tudom,
mi ennek az oka. Én nem tennék ilyen
gesztust senki felé, mert ez elfogadhatat-
lan. Szánalmas számomra Kovács Béla, de
én úgy gondolom, ez nem a saját ötlete
volt.
Nedoba ezt követõen javasolta, hogy az er-
délyi és kárpátaljai testvértelepüléseinket
a ciklus méltó zárásaként hívják meg vala-
melyik városi rendezvényre. Kárpátaljáról
az útlevél, szállítás nem megoldott. Ha eb-
ben kell segítség, tudok tanácsot adni.
Macsim: Itt van a kisbusz.
Dr. Sükösd: Nem kisebbítve az érdemei-
det, tavaly ezt Erõs Feri és Tóth Béla fél
évig szervezte. De nem volt nagy szeren-
csénk, nem tudtak eljönni különbözõ
okokból.
Nedoba kampányolásnak titulálta Varga
Gábor napirend elõtti felszólalását.
Juhász János javasolta, hogy ha a víziköz-
mûhitel szerencsés véget ér, a kamatmeg-
takarításból a padkanyesés megtörténhet.
A képviselõ érdeklõdött az Alisca-Mag
Kft. felõl is.
Dr. Sükösd: Az Alisca-Mag megvette azt a
két csarnokot, ami ott állt. Az egyiken

mindjárt padozatot kellett cserélni. A két
csarnok együtt 5.000 m2 volt. Most 11.500
m2 beépített területnél tartanak, és egy
3500-as csarnok jelen pillanatban épül.
Tájékoztatott bennünket Petersen úr,
hogy annak a csarnoknak a tükörképét,
még 3500 m2-t be kívánnak építeni. Egé-
szen az útig megvették a területet. Német-
országból a feldolgozóüzem jelentõs ré-
szét áthozta ide, tehát itt egészen komoly
labortevékenység zajlik. Bejön a megter-
melt anyag, és fémzárolt zsákokban távo-
zik túlnyomórészt Nyugat-Európába. Az
apró magvas (mustár és számos egyéb) ve-
tõmagtermelésben õk az egyik legmoder-
nebbek. 10 millió eurót költöttek egy erõs
év alatt a telepre, 1,3 milliárdot a gépekre.
Kizárólag a gépekre vettek igénybe vala-
mennyi támogatást, a többi német családi
tulajdonú, egy apa és fia a tulajdonos. Azt
mondták, hogy szezonban lesz 50 munka-
vállalójuk. Most már állandóan van 50, és a
továbbfejlõdés lehetõsége benne van. Na-
gyon szép a telep. Beszéltem az alvállalko-
zókkal, akiket bevontak, mindenki azt
mondta, hogy szeretne még a németeknek
dolgozni, mert ahova írták a számlát, azon
a napon a kifizetések megtörténtek. Ko-
moly minõséget követelnek, de nagy pénz-
ügyi fegyelem van náluk. 1996 óta van itt
Petersen úr ezzel a céggel, amúgy 40 éve
jár Magyarországra.

Dr. Sükösd a Gergely köz állapota kapcsán
kifejtette: Egyeztetést folytattunk a Köz-
útkezelõvel, hogy mennyibe kerülne a
gréder. Amikor föl van ázva 30 centi mé-
lyen a talaj, akkor ezt nem célszerû csinál-
ni, se télen. Visszautasítom, hogy a kisebb-
ségi önkormányzat elnöke – aki szorgal-
mas munkával kiküzdötte magát a köz-
munkából, ahonnan nem mi tettük ki, ha-
nem a képzõközpont törölte, mert nem
járt be – odamegy a megyei lap újságírójá-
hoz, aki teret ad a Sárbogárd és környéke
rovatban egy fél oldalban annak, hogy a
közmunkások micsoda rossz munkát vé-
geztek, és õ ezt hogyan tudná megszervez-
ni. Különös tekintettel arra, hogy a kátyú-
zást nem a közmunkások végezték, hanem
a karbantartók is lapátoltak. Ez tûzoltó
jelleggel arra való, hogy kiegyenlítsük a ká-
tyúkat; ezt követõen fogjuk az utcát meg-
csinálni.

Hargitai–Kiss Virág

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2014. március 6-ai
rendkívüli ülésén elfogadta:
– a 6/2014. (III. 18.) önkormányzati ren-
deletet az önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetésérõl szóló 5/2013. (II. 21.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfoga-
dási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ



6 KÖZÉLET 2014. március 20. Bogárd és Vidéke

Március 15-e Sárbogárdon
Az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc emléknapján délelõtt a Jobbik tartott
megemlékezést Sárbogárd központjában,
a Hõsök terei emlékmûegyüttesnél. Ár-
gyelán János, a párt országgyûlési képvise-
lõjelöltje ünnepi beszédében felidézte 48
eseményeit, majd a márciusi ifjak által
megfogalmazott 12 pont mai aktualitásait
vette sorra. A megemlékezést két szavalat,
a Himnusz, a Szózat és a Székely himnusz
foglalta keretbe.

Este a városi ünnepséget az idõjárás sze-
szélyessége miatt a mûvelõdési központ-
ban rendezték, ahol nemzeti imánkkal haj-
tottunk fejet a hõsök emléke elõtt. A Mé-
szöly Géza Általános Iskola és a Petõfi
Sándor Gimnázium egy-egy diákja szép
szavalattal állt színpadra. Az ünnepi be-
szédet dr. Sükösd Tamás polgármester
mondta. A Sárbogárdi Fúvószenekar és a
Huszics Vendel Kórus zenében, énekben

elevenítette meg a kor hangulatát. Ezután
az ünneplõk együtt vonultak az emlék-
mûegyütteshez és a Petõfi-táblához leróni
kegyeletüket a nagy elõdök elõtt, elhelyez-
ni az emlékezés virágait.

Hargitai–Kiss Virág

Szoboravató
Mezõszilason
Március 15-én avatták fel szép ünnepség
keretében Mezõszilas felújított I. világhá-
borús hõsi emlékmûvét a Hõsök terén, az
Erzsébet-kertben. Az eseményt szép
számban tisztelték meg a település lakói.
Képviseltette magát a Németh László Ál-
talános Iskola, a Kulturális, Sport és Sza-
badidõ Egyesület, valamint az önkor-
mányzat.

A Himnuszt követõ mûsorban beszédet
mondott Magyar József polgármester – az
emlékmû történetét összefoglalva, köszö-
netet mondva a szobor megújulásában se-
gítséget nyújtó embereknek –, Zámbó Ti-
bor, az iskola igazgatója – emlékezve az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
eseményeire, jelképes üzenetére –, vala-
mint Szilasbalhás szülötte, dr. Mészáros
István nyugalmazott egyetemi tanár, kan-
didátus, aki fiatalkori emlékeit idézte fel a
szobor kapcsán igen élvezetes stílusban.
Az ünnepet szavalat és az általános iskola
kórusának éneke színesítette.
Amikor leleplezték a szobor talapzatát a
rávésett nevekkel, és az egyházak képvise-
lõi, Nagy Judit református lelkész és Moj-
zer György római katolikus plébános meg-
áldották, felszentelték az építményt, ép-
pen akkor eredt el vad szél kíséretében az
esõ. Az égiek is áldásukat adták hát a szo-
borra, aminek megkoszorúzását követõen
az ünneplõk elzarándokoltak a település
1848-as emlékmûvéhez és a Petõfi-emlék-
táblához is.

Hargitai–Kiss Virág

Márciusi séta
A tavasz évek óta nekem ezzel a márciusi
sétával kezdõdik. A Sárbogárdi Múzeum
Egyesület tagjai és barátaik minden márci-
us 15-én végigjárják az 1848-as esemé-
nyekhez kapcsolódó sárbogárdi emlékhe-
lyeket. Az idén se volt ez másként.

A tavalyi hófúváshoz képest idén igazi ve-
rõfényes napsütésben mehetett végbe a ta-
vaszi séta március idusának délelõttjén.
Szerény létszámú, de lelkes csapat vágott
neki az ünnepi sétának. A kalauz Lakk
Norbert tanár volt.
A Honvéd Bajtársi Egyesület gondozza a
Huszár-temetõben lévõ emlékhelyet, azt a
kopjafát, amellyel emléket állított a hajda-
ni sárbogárdi honvéd helyõrség a 48-as hõ-

söknek. Itt Gál Sándor, a HBE elnöke em-
lékezett.
A temetõben sok 48-as kötõdésû sírhely
van. Ezekrõl dr. Kellner Józsefné szólt né-
hány szót. A régi sírkövek egy része a haj-
dani Úri temetõbõl lett ide átmentve. Ezt a
sírkertet jó lenne felújítani, körbekeríteni,
a betûket olvashatóvá tenni, illetve ismer-
tetõtáblával ellátni. A Boross Mihály-sírt
és másokat is ki kellene szabadítani a bok-
rok, fák fogságából.
A Petõfi-emléktáblához a Hõsök terén
gyülekeztünk. Az emlékparkban politikai
rendezvény zajlott, ezért nem tudtunk
odamenni.
A Boross Mihály-emlékoszlopnál, majd a
Gilicze-háznál lévõ Boross Mihály-emlék-
táblánál és a református imaháznál lévõ
Tompa Mihály-emléktáblánál Szummer
Ádám trombita- és Takács Anna klarinét-
kíséretével énekeltünk 48-as dalokat. Min-
den helyszínen történelmi ismertetõvel,
egy-egy verssel tettük hangulatosabbá az
eseményt. Horváth András egy Petõfi-
verssel Nedelkó Szilárdné pedig az Olaj-
ágak címû Tompa-kötet felolvasásával
mûködött közre.

Hargitai Lajos
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Variációk kerékpárra

2014. március 11-én Kálozról tettek bejelentést kerékpárlopás-
ról. A bejelentõ elmondta, hogy kerékpárját a buszmegállónál el-
helyezett kerékpártárolóba lerakta, majd busszal ment dolgozni.
A bejelentés napján reggel tûnt fel neki, hogy a kerékpárt eltulaj-
donították. A térfigyelõ kamera felvételeinek megtekintése, vala-
mint a további adatgyûjtés során egy 19 éves kálozi férfi beazono-
sítottak a rendõrök. A férfi elõállították a Sárbogárdi Rendõrka-
pitányságra, ahol a rendõrök jogtalan elsajátítás szabálysértés
elkövetése miatt õrizetbe vették, majd a bíróság 4 nap elzárás
büntetést szabott ki számára.
2014. március 12-én járõrök Sárbogárdon igazoltatás alá vontak
egy sárbogárdi lakost, aki a 63-as számú fõúton Cece irányából
Székesfehérvár irányába haladt kerékpárjával. A rendõrök alko-
holszondás ellenõrzést hajtottak végre a férfivel szemben, mely
során az alkoholszonda pozitív értéket mutatott. Ezt követõen
elõállították az orvosi ügyeletre mintavételre és vele szemben
közigazgatási eljárást indítottak.

A sárbogárdi rendõrök a vérüket adták

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság 2014.
március 14-én véradást szervezett,
melyre a Katasztrófavédelem és az
OMSZ munkatársait is meghívták. A
kapitányság épületében megtartott ese-
ményen 39-en adták a vérüket orvosi
felhasználás céljából, hogy segítsenek
az arra rászorulóknak. Bár sok vér folyt,
a résztvevõk jó hangulatban töltötték a
napot, és a nagy érdeklõdésre tekintet-
tel a kapitányságon hagyományt kíván-
nak teremteni e téren a rendõrök.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK HÍREK
A meteorológiai elõrejelzésnek megfelelõen megyénket március
15-én, szombat délután érte el a hidegfront, amely viharos széllel
párosult. A szél erõssége az éjszakai órákban átmenetileg csilla-
podott, azonban vasárnap ismét felerõsödött és helyenként elérte
a 100 kilométer/órás sebességet is. Az idõjárási körülményekbõl
adódóan a szabadtéri tüzek gyorsan terjedtek, és számos esetben
fakidõlésekhez vonultak megyénk tûzoltói.

A szél munkája
A szombat délelõtti és kora délutáni órákra a szabadtéri tûzese-
tek voltak jellemzõek, amelyek mindhárom hivatásos, a székesfe-
hérvári, dunaújvárosi és sárbogárdi, továbbá két önkormányzati,
a polgárdi és móri tûzoltóknak adtak munkát. Száraz aljnövény-
zet, illetve nádas égett Rácalmáson, a 81-es út mellett, Mór hatá-
rában, Sárszentmihályon a halastavaknál, valamint Nagylókon.
A következõ napon, vasárnap a fakidõlések és a faágletörések ad-
tak okot a legtöbb riasztásra. Összesen tizennyolc ilyen jellegû
eseménynél avatkoztak be a hivatásos, önkormányzati és önkén-
tes tûzoltók megyeszerte. A káresetek felszámolásánál leginkább
a motoros láncfûrészre volt szükség. A késõ délutáni órákban két
helyszínen is, Vajta és Cece között, valamint Igar–Vámpusztánál
is jelentõs területen égett a nádas. A tûzesetek eloltásához vízsu-
garakra és kézi szerszámokra volt szükség.
Az eseményekkel összefüggésben személyi sérülések nem történ-
tek.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

Tûz az erdõben
Március 18-án a délutáni órákban érkezett a bejelentés, miszerint
Cecén, a Diós-tanya közelében több hektáros területen ég az er-
dõ. A katasztrófavédelem mûveletirányítása a sárbogárdi hivatá-
sos tûzoltók három gépjármûvét riasztotta a helyszínre, segítség-
nyújtásra pedig Tolna és Bács-Kiskun megyékbõl is érkezett egy-
egy tûzoltóautó.

Szerencsére nem a lábon álló faállományban és nem akkora terü-
leten csaptak fel a lángok, mint amirõl a segélykérõ hívás szólt. Az
erdõben körülbelül fél hektáros területen úgynevezett vágástéri
hulladék, kivágott fák, gallyak, aljnövényzet égett, amely közvet-
len veszélyt jelentett az akácfaerdõre. A huszonkét tûzoltó öt víz-
sugárral és számtalan kéziszerszámmal elõször a továbbterjedést
akadályozta meg, ezt követõen pedig eloltották a tüzet. Az ese-
mény során nem történt személyi sérülés.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság továbbra is arra
kéri az állampolgárokat, hogy semmilyen indokkal ne gyújtsanak
tüzet a szabadban. Megyénkben jelenleg is elsõfokú meteorológi-
ai figyelmeztetés van érvényben a várhatóan 70-85 kilométer/órás
széllökések miatt. Ilyen idõjárási körülmények esetén még a kö-
rültekintéssel végzett égetés is pillanatok alatt kicsúszhat az ellen-
õrzés alól, és nagy területeket perzselhetnek fel a lángok.

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Sárbogárdon gépkocsifeltörõt fogtak el a rendõrök

A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra 2014. március 17-én 22 óra
30 perckor érkezett bejelentés, mely szerint Sárbogárdon a vasút-
állomás melletti parkolóban egy gépkocsinak betörték a tetõabla-
kát. A helyszínre érkezõ rendõrök igazoltattak egy férfit, aki ki-
kérdezése során elismerte, hogy az autót õ rongálta meg. Az
egyenruhások elfogták és a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõ-
állították A. Tamás 18 éves simontornyai lakost. A férfit a nyomo-
zók gyanúsítottként hallgatták ki lopás vétség kísérlete elköveté-
sének, valamint rongálás vétség elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Cecei sulibörze
Ismét Vesd Bele Magad!

Az elõzõ évekhez hasonlóan ismét lehet
vetõmagokat igényelni a Vesd Bele Ma-
gad! program keretében az iskola titkársá-
gán. A szülõk és diákok az ingyenes vetõ-
magcsomag átvételével vállalják, hogy sa-
ját kertjükben elvetik a magvakat, errõl fo-
tódokumentációt készítenek, amit a mun-
kafolyamatok során is megtesznek. Ezeket
a képeket elküldik a koordinátor címére,
hogy feltölthesse a felületre.

A Vesd Bele Magad program nem titkolt
célja az, hogy támogassa a gyermekek ön-
ellátásra való felkészülésének kompeten-
ciáit, de emellett fel szeretné hívni a figyel-
met a szülõk és gyermekek együttes élmé-
nyeinek erõsítésére is, ami gyakorlati ha-
szonnal járhat. A kezdeményezés jól illik
az iskola ÖKO-tudatos programjába, min-
denkinek sikerrel kecsegtet, hiszen csupán
néhány négyzetméter földre, a magokra és
munkára van szükség az eredmény érde-
kében!
Minden érdeklõdõ szülõt és diákot várunk
az iskolában, ahol át lehet venni a csoma-
gokat, és elvégezni a szükséges dokumen-
tációt!

Horváthné Sohár Eszter és Farkas Márta
programkoordinátorok

Megemlékezés az
1848/49-es forradalomról

A forradalom eseményeinek feleleveníté-
se fontos szerepet kap minden egyes meg-
emlékezésben. Ennek jelentõsége az, hogy
a tanulóink képet alkothassanak az akkori

történelmi viszonyokról, és arról, hogy mi-
lyen fontos egy nép szabadsága. Emellett
példa arra is, hogy összefogással semmi
sem tûnik lehetetlennek.
Március idusára, a forradalom évforduló-
jára minden évben hagyományosan a 6. év-
folyamos diákok készülnek ünnepi mûsor-
ral a Cecei Általános Iskolában. Idén már-
cius 14-én 11 órakor került sor erre az al-
kalomra a mûvelõdési házban, ahol a tanu-
lók felkészülten várták, hogy diáktársaik-
nak, majd késõbb szüleiknek, valamint a
falu lakóinak is bemutathassák mûsoru-
kat.
Az ünnepséget Király László intézményve-
zetõ beszéde nyitotta meg, majd az iskolá-
sok színvonalas elõadása következett, akik
versekkel, prózával, szép dalokkal készül-
tek. A felkészítõ tanárok Nyikosné Dom-
ján Mária és Csajtainé Szabó Ágnes vol-
tak. A dalokra való felkészülést Tornóczi-
né Bondor Csilla tanárnõ segítette.

Szalagtûzõ

Március 14-e mozgalmas nap volt a 8. évfo-
lyamosok számára. Sokéves hagyományt
követve, annak jeléül, hogy iskolás éveik
egyik szakasza hamarosan lezárul, erre
emlékeztetõ szalagot tûznek ki. Az ezen
alkalomra rendezett kis ünnepségre hiva-
talosak voltak a nevelõik, szüleik, valamint
a 7. évfolyamos diákok is.

A rendezvényt Király László igazgató be-
széde nyitotta meg, melyben emlékeztette
a tanulókat arra, mit is jelent az a szalag,
amit mostantól viselhetnek. Ezt követõen
a hetedikesek vettek jelképesen búcsút di-
áktársaiktól, és rövid mûsorukban jó taná-
csokkal látták el õket. Azonban a nyolcadi-
kosok sem érkeztek üres kézzel. Humoros
elõadásuk emlékeztetett a vidám évekre,
és látványos bemutatóik, kisfilmjük muta-
tott képet az intézményünkben eltöltött
éveikrõl.
A szalagok feltûzése után a 7. évfolyamo-
sok állófogadásra és jó hangulatú beszél-
getésre várták a nyolcadikosokat, valamint
a meghívott vendégeket.

Ferenczi Roland tanár

A kálozi
hõsök

Az ünnep elõestéjén emlékeztek Kálozon
az 1848-1849-es forradalom és szabadság-
harc hõseire. Szeless András iskolaigazga-
tó köszöntõjében emlékezett az 1848-as
kálozi eseményekre, és felolvasott Tanka
János Kálozi hõsök címû könyvébõl. Ezek-
bõl megtudhatták a jelenlévõk, hogy 1848.
október elsõ napjaiban Karl Roth tábor-
nok tízezer fõs horvát hadosztálya Kálo-
zon keresztül igyekezett Fehérvár felé,
hogy csatlakozzon Jellacic fõoszlopához.
A találkozóról azonban lekésett, mert
szeptember 29-én a horvátok Pákozdnál
vereséget szenvedtek, és már Bécs felé fu-
tottak. Ekkor visszafordult, hogy gyors
menetben elhagyja Magyarországot.

Október 5-én késõ este érkezett Kálozra.
Hogy megakadályozzák az éjszakai átvo-
nulás pusztításait, mintegy 25 bátor kálozi
fegyveres, Izsányi Endre jegyzõ vezetésé-
vel, felszedte a belmajori fahidat, és fegy-
veres harccal egy éjszakára megállásra
kényszerítették a horvátokat. A káloziak
bátor akciója következtében a Roth-had-
osztály újabb értékes órákat veszített, és
október 7-én Ozoránál kénytelen volt le-
tenni a fegyvert a Tolna megyei nemzetõr-
ség katonái elõtt.
Gulyás Jánosné szavalatát követõen Var-
ga Gábor országgyûlési képviselõ idézte
fel 1848 dicsõ eseményeit ünnepi beszédé-
ben. Az ünnepi mûsort a Kálozi Szent Ist-
ván Általános Iskola tanulói adták elõ Kiss
Károlyné igazgatóhelyettes betanításá-
ban. A mûsort követõen a résztvevõk fák-
lyákkal vonultak a hõsi emlékmûhöz, ahol
az Õszikék nyugdíjasklub tagjai emlékez-
tek az elesettekre, majd koszorúzás zárta
az ünnepi estet.

Szeless András iskolaigazgató
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Mészöly-hírek
Szitakötõ-délután

a Mészölyben
2014. március 12-én tanulóink Szitakötõ-
foglalkozáson, a pedagógusaink tovább-
képzésen vettek részt.
Iskolánk 2010 õszén lépett be abba a prog-
ramba, melynek lényege a mûvészeti és
környezeti nevelés és oktatás összekapcso-
lása. Így negyedévente ingyenesen jutunk
hozzá a Szitakötõ címû irodalmi és ökoló-
giai gyermeklaphoz, mely az integrált öko-
lógiai projekt alapja. A 48 színes oldalon
megjelenõ lapban különbözõ mûfajú és te-
matikájú írások teszik lehetõvé a tanórák
színesítését. A kortárs irodalmi mûvek
(vers, mese, kispróza) és az ismeretterjesz-
tõ cikkek mellett a korosztálynak megfele-
lõ, kreatív foglalkoztató feladatok segítik a
befogadást.

Ezen a délutánon a program egyik képvi-
selõje tartott gyermekfoglalkozást a 4. b
osztálynak, majd továbbképzést a pedagó-
gusoknak Miután a Szitakötõ folyóirat ak-
tuális száma a színek világába kalauzol el
minket, mindkét foglalkozás fõ témája ez
volt. Diákjaink játékos feladatok közben

ismerkedtek a lap cikkeivel, míg a pedagó-
gusok esetében szó esett az egyén felelõs-
ségérõl, mellyel a közösség felé tartozik, a
médiatudatosságról közéleti és bulvárcik-
kek bemutatása segítségével. A szivárvány
színeitõl eljutottunk az érzéki csalódáso-
kig. Mindezt könnyed, élvezetes stílusban
és osztályközösségben is jól alkalmazható
játékok segítségével sikerült megvalósíta-
ni.
A Szitakötõ-program alapvetése, hogy a
környezet fogalmát a természeti környe-
zetnél tágasabban értelmezi. Éppen ezért
nemcsak a veszélyeztetett természeti érté-
kek megismerését és megóvását tartjuk
fontosnak, hanem a szellemi, erkölcsi érté-
kek gondozását is.

MGÁI

Piros-fehér-zöld
„E hármas szín a lelkemen ragyog, / Szá-
momra nincs szebb ezen a világon! / E lo-
bogót én, mert magyar vagyok, / Hûséggel
védem, szeretettel áldom” – Sajó Sándor
versének szavaival vette kezdetét iskolánk
1848. március 15-ére való megemlékezése.
Hagyományos, papírból készített, gyöngy-
bõl fûzött kokárdák, nemzetiszín lobogók
és piros-fehér-zöldben pompázó tulipá-
nok emlékeztettek mindenkit az 1848/49-
-es forradalom kezdõnapjára, a magyar
emberek õsi szabadságvágyának újbóli
megnyilvánulására. A 3. és a 7. osztály szín-
vonalas mûsorral elevenítette fel a március
15-ei eseményeket: elhangzott ismét a
Nemzeti dal, s a magasba lendülõ nemzeti-
szín virágok mögül lelkes esküszó harsant.
Erõ, hûség és remény! – a magyar nemzeti
lobogó szimbólumértékû színei ma is aktu-
álisak, hiszen mindennapi problémáink,
egymással való konfliktusaink megoldása
is e szavakban rejlik. Testi szabadságunk
meglévén törekszünk lelkünket szabaddá
tenni a mindennapi élet stresszt okozó ese-
ményeitõl, s az iskolai életben nemcsak

szónokolva, de megélve és alkalmazva hir-
detjük az egyenlõség és testvériség, ’48-as
jelszavaink fontosságát.
A mûsor végén a fellépõket taps köszön-
tötte, és mindnyájan úgy tértünk vissza az
iskola falai közé, hogy tudtuk: a márciusi
ifjak tettei példaértékûek lehetnek szá-
munkra.

Alpekné Barna Nóra, Szent István Tagiskola

Meghívó
A „Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Is-
kola” a Harmónium Egyesület Aprólépés
csapatával együttmûködve „Vízi tündé-
rek” címmel víz világnapot tart.

A program célja: a vízhasználathoz kap-
csolódó ismeretátadás, takarékossági tip-
pek, a víz értékének tudatosítása: a víz él-
tetõ elemünk, amely nem korlátlan erõfor-
rás. Cél a diákok környezetvédelmi tuda-
tosságának erõsítése, játékos módon a víz-
felhasználás csökkentése közvetlen és köz-
vetett módon (a vásárolt élelmiszerek, ter-
mékek vízlábnyomának csökkentése), po-
zitív magatartásminták megismertetése.
A program egyben a www.aprolepes.hu
programban meghirdetett „Színtiszta élet-
erõ – jövõnk záloga: a VÍZ” címû alkotói
pályázat eredményhirdetése is. A Fejér
megyei iskola az egyik legaktívabb volt a
versenyen, amelyre 35 alkotást nevezett.

Idõpont: 2014. március 21.
Helyszín: Mészöly Géza

Általános Iskola (7000 Sárbogárd,
József Attila utca 14.)

Menetrend:

9.30–10.00 megérkezés, „kávészünet”, az-
az ismerkedés
10.00–12.45 mozgásos vetélkedõ, barkács-
klub, kvíz, rendhagyó törióra
10.00–10.45 környezeti nevelés és az új
NAT
12.55–13.40 víz világnapi gála és vízi tün-
dérek felvonulása

Elérhetõség:
http://www.aprolepes.hu/

component/content/article/36-
hirfolyam/338-viz-vilagnapja

A programot a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium Zöld Forrás programja támogatja.
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„Elbuktam az életem irányítását”
Zsolt 32 éves, 3 éve tiszta. Elõtte 14 évig fogyasztott különbözõ kábítószere-
ket, 9 hónapig volt hajléktalan. Több elvonókúra és egy megtérés után újra kel-
lett tanulnia az életet. Ma dolgozik, stabil párkapcsolata van, felelõsségteljes
életet akar élni. A Magyarországi Református Egyház idei egyszázalékos kam-
pányának szereplõjével félelemrõl, kudarcokról, elfogadásról és újrakezdésrõl
beszélgettünk.

– Az arcodat, a történetedet adtad a reformá-
tus egyház társadalmi kampányához. Miért
vállaltad a szereplést?
– Hálából. Hálás vagyok Istennek, hogy se-
gített szembenézni a függõségemmel, de
hálás vagyok a református Kallódó Ifjúsá-
got Mentõ Misszió (KIMM) munkatársai-
nak és mindenkinek, aki egy picit is segí-
tett, hogy most itt lehessek, ezen az úton.
– Hogy úton vagy, az látszik a rólad készült fo-
tókból is. Honnan indultál?
– Egy négygyerekes dunántúli családból.
Két nõvérem van, 10 éves voltam, amikor
megszületett az öcsém. Akkor már faluban
laktunk, két évvel korábban hagytuk ott a
várost. Szüleim éjjel-nappal dolgoztak –
apám a rendszerváltás után külföldön is –,
hogy mindent megadjanak nekünk, csak
idejük nem maradt ránk.
– Miért nyúltál a szerhez?
– Rosszasággal próbáltam felhívni ma-
gamra a figyelmet. Nehezen ment a beil-
leszkedés az iskolába, sokat harcoltam,
hogy hagyjanak békén, ne bántsanak.
Azért kezdtem cigizni, hogy bizonyítsak a
nagyoknak. Befogadtak maguk közé,
együtt billiárdoztunk, boroskóláztunk, ki-
próbáltuk a marihuánát is, majd minden-
féle szert. Úgy éreztem, vagányok va-
gyunk, összetartozunk. A drogok elnyom-
ták a félelmeimet.
– Mitõl féltél?
– Az egyedülléttõl. A haverok egy idõ után
el is tûntek a közelembõl, csak az anyag
tartotta össze a társaságot. Következett
nyolc tiszta hónap az életemben és egy sze-
relem, de mikor jött az elsõ probléma a
kapcsolatban, visszacsúsztam. Évekig
anyagoztunk, szinte csak beállva éreztük
jól magunkat. Négy és fél év után leléptem,
Angliába mentem dolgozni, mert bizonyí-
tani akartam, hogy képes vagyok leállni.
– Ha jól sejtem, nem sikerült...
– Rossz körülmények között laktam, in-
kább megszöktem, utcáztam, loptam. Indi-
aiak és pakisztániak fogadtak be, éjjelente
heroint árultam az utcán. Rettegtem, ha-
lálfélelmem volt. Ki akartam szállni, de ki-
próbáltatták velem is a heroint, és rákat-
tantam. Azért árultam, hogy legyen rá
pénzem és azért drogoztam, hogy ne féljek
éjszaka a sötét sikátorokban.
– Miért jöttél haza?
– Bûntudatom volt a szüleim miatt, be
akartam fejezni ezt az egészet. Rosszul let-
tem az elvonási tünetek miatt, ittam, me-
nekültem a függõségem elõl, de az sem se-
gített. Voltam pszichiátrián, addiktoló-
gián, rehabon. A KIMM zsibriki drogterá-
piás otthonában jöttem rá, hogy én valójá-

ban drogfüggõ vagyok. Nehéz volt ezt elfo-
gadni, ahogy a szabályokat is, de jó volt fél
évig tisztának lenni.
– Mi miatt estél vissza?
– Bár felnõttem, lélekben az a félénk kis-
srác maradtam, aki bizonyítási vágyból az
elsõ cigit elszívta. Nehéz volt visszaszokni
az életbe, mikor már kaptam kimenõt.
Minden félelmetes volt, a problémákkal
nem tudtam mit kezdeni. Begyógyszerezve
mentem vissza, kirúgtak. A szüleim a vég-
sõkig megadták nekem az esélyt, de mivel
nem hagytam abba a drogozást, nem
maradhattam otthon. Az utcára kerültem.
– Ez volt a fordulópont?
– Kilenc hónapig egy feltört pincében él-
tem, fûtéscsövek és patkányok között.
Mindent elvesztettem. Nem maradt más,
csak hogy feltegyem a kezem és könyörög-
jek Istenhez. Akkoriban egy fiatal keresz-
tény házaspár foglalkozott velem. A lel-
kemre beszéltek, segítettek felvenni a kap-
csolatot a szüleimmel, akik elintézték,
hogy bekerüljek a budapesti Válaszút Mis-
szióba, majd 2010 decemberében a rác-
keresztúri református drogterápiás ott-
honba. Elsõ este azt éreztem, talán most
már vége. Azóta tiszta vagyok, egy pohár
sört sem ittam.
– Mi történt Ráckeresztúron, ami miatt ez
sikerült?
– Tizenöt hónapot töltöttem a rehabon,
Viktor Istinek sírva mondtam el mindent,
ami velem történt. Elfogadtam, hogy le-
csúszott hajléktalan lettem, és hogy nem a
szüleim tehetnek arról, hogy drogozni
kezdtem. Beláttam, hogy elbuktam az éle-
tem irányítását. Akkor le tudtam tenni a
terheimet, meg tudtam magamnak bocsá-
tani. A rehab végén sok olyan embernek ír-
tam levelet, akik végigkísérték az anyago-
zásomat, akiket megbántottam.
– Milyen volt kijönni?
– Félelmetes. A KIMM-ben megkaptam
segítséget az újrakezdéshez, de talpon ma-
radni már nekem kell. A csövezés után újra
kellett tanulni mosakodni, ágyban aludni,
azután kapcsolatokat építeni, kommuni-
kálni a munkahelyen, felelõsséget vállalni
magamért és másokért. A misszió segített
ideiglenes lakást, gyakornoki helyet talál-
ni. Megismertem egy lányt, lett egy ku-
tyám, saját albérletem, állásom egy rek-
lámcégnél. Féltem, hogy mit gondolnak
majd rólam az emberek, de hál’ istennek a
párom és a munkatársaim is ismerik a múl-
tamat és elfogadnak.
– Az egyszázalékos kampány kedvéért vissza-
tértél a pincébe. Milyen volt egy kicsit vissza-
csöppenni a múltba?

– Nehéz, de tanulságos. Minden drogossal
megcsináltatnám pár év után, mert kizök-
kent a hétköznapokból, szembesít azzal,
hogy ma sem szól másról az életem: küz-
dök. Nem lett könnyebb az életem, csak
most más dolgok miatt félek. Ha beteg a
kutyám, ha sok a stressz a munkahelyen,
vagy ha veszekszünk a barátnõmmel, min-
dig eszembe jut, hogy nyúlhatnék a szerhez
is. Olyan reflex ez, mint egy tövis a testem-
ben.
– Akkor mi változott?
– Nem vagyok egyedül. Sokszor benne van
a Bibliában az a mondat, hogy „Ne félj!”
Velem az Isten, mi történhet?! Régen gyû-
löltem magam, most már nem menekülök
a magánytól. Jól tudom magam érezni
egyedül is, józanul. Megtapasztaltam,
hogy ebbõl a mélységbõl ki lehet jutni, ez is
erõt ad a küzdelemhez. Van miért küzde-
nem, és minden problémás helyzetbõl,
amivel szembenézek, tanulok.
– Azt mondtad, úton vagy. Hol tartasz most?
– Még nagyon az elején. Néha úgy érzem
magam, mint egy gyerek, aki most kezdi
(újra) az életet. Hosszú távon szeretnék fe-
leséget, gyerekeket, egy kertes házat, ku-
tyákat. Elõrébb tartok, mint egy éve, és re-
mélem, egy év múlva elõrébb fogok tarta-
ni, mint most.
A Magyarországi Református Egyház 2014-
es, személyes hangvételû egyszázalékos hirde-
tései a megtérést és az ezzel együtt járó külsõ,
belsõ változást szeretnék bemutatni. Olyan
valóságos történeteket, hús-vér embereket ke-
restünk, akiknek élete, életvitele, környezete
merõben megváltozott az evangélium befoga-
dása, illetve a református egyház szolgálata
által. A május végéig tartó egyszázalékos
idõszak alatt három ilyen „átváltozástörté-
netet” tervezünk bemutatni. A sorozat elsõ fe-
jezete Zsolt története, aki a kábítószert letéve
éli küzdelmes, tiszta életét. A református egy-
százalékos kampány fõsora: „1 % támogatás,
99% lelkierõ”.

Feke György

Forrás: református.hu, Magyarországi Re-
formátus Egyház
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Többszörös nívódíjas
LAJTOS ANNA, a Debreceni Egyetem
Zenemûvészeti Karának zongora tansza-
kos hallgatója kiemelkedõen szerepelt a
március 7-e és 9-e között Debrecenben 11.
alkalommal megrendezett Országos Doh-

nányi Ernõ Kamarazene Találkozón és
Versenyen, ahol a magyar zenemûvészeti
felsõoktatás legkiemelkedõbb kamaraze-
ne-csoportjai találkoztak. Két nap alatt
összesen huszonhét csoport lépett szín-
padra.
Anna rendkívüli módon két nívódíjat is ka-
pott D. Sosztakovics: d-moll szonáta I-II.
tétel op. 40., valamint J. Brahms: f-moll
zongoraötös I. és III. tétel op. 34. elõadásá-
ban nyújtott játékáért, és nívódíjban része-
sült Weiner Leó: fisz-moll szonáta I-II. té-
tel op. 11. elõadásában nyújtott játékáért.
Gratulálunk az ifjú mûvésznek! További
sok sikert kívánunk!
Forrás és fotó: www.zene.unideb.hu

Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja az

„Indul a magyar Attila földjére…”
címû elõadásra,

melyet Horváth Béla nyugalmazott történelemtanár tart

A MAGYAR NYELVÛEK BEJÖVETELEIRÕL
ÉS ÁRPÁDÉK HATALMI FOGLALÁSÁRÓL

dr. Makkay János régész elmélete és bizonyítékai alapján.
Az elõadás idõpontja és helyszíne:

2014. április 1. (kedd), 18 óra, József Attila Mûvelõdési Központ.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Szõke Tibor-mesterbérlet

Jekatyerina Lekhina
áriaestje

2014. április 24.,
csütörtök, 19.30 óra.

Bellini, Mozart, Bizet, Thomas,
Muszorgszkij, Rimszkij-Korszakov,
Csajkovszkij, Strauss, Bernstein,

Gershwin mûvei

Vezényel: Medveczky Ádám

Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

A MÁV Szimfonikusok hagyománya
immár, hogy a Mûvészetek Palotájában
megrendezett mesterbérletük egyik
hangversenyét egy kiemelkedõ énekes-
nõnek szentelik. A hagyomány idén is
folytatódik, de most elsõ ízben kerül
reflektorfénybe egy külföldi énekesnõ.
Jekatyerina Lekhina Oroszországban,
Szamara városában született. Szülõvá-
rosában karvezetést tanult, majd
Moszkvában, a Kórusmûvészeti Akadé-
mián folytatta tanulmányait, ott szerez-
te operaénekesi diplomáját is. 2005-ben
Szentpétervárott megnyerte az Össz-
orosz Énekversenyt, 2007-ben pedig
Párizsban, a Plácido Domingo nevével
fémjelzett Operalia versenyen nyert el-
sõ díjat. Színpadi pályáját Bécsben
kezdte, 2006-ban Mozart „A színigaz-
gató” címû operájának Mme Herz sze-
repével, amit hamarosan követett az Éj
királynõje (A varázsfuvola). Ezzel a sze-
reppel lépett színpadra Münchenben,
Berlinben, Hannoverben, Trevisóban,
Düsseldorfban, Hong Kongban és Pe-
kingben. Következõ nagy szerepe
Olympia volt (Offenbach: Hoffmann
meséi), ezzel a bécsi Volksoperben, Tel
Avivban, a Covent Gardenben (Lon-
don) és Monte Carlóban aratott nagy si-
kert. Repertoárján ott találjuk Gilda
(Rigoletto) és Musetta (Bohémélet)
szerepét is.

Az est karmestere, Medveczky Ádám
pályája kezdetétõl, az elsõ budapesti
Karmesterverseny óta összefonódik a
MÁV Szimfonikusokkal. Nagy öröm-
mel üdvözöljük most is a karmesteri
emelvényen!

Jelentkezés március 23-áig a következõ
elérhetõségeken: 06 (25) 460 244, 06
(30) 53 22757, 06 (70) 7712653.

Bogárd-Dal Egyesület

Könyvajánló
Bikini – A végzet szigete

A szétbombázott Drezdából a lüktetõ New Yorkon át Bikini mesés szigetére vezet a fiatal
német lány, Anna különleges odüsszeiája. A város pusztulásáról készített zseniális fény-
képeit látva Stanley, az amerikai fotóriporter kimenti a lányt a háború poklából. Hogy ké-
pes szeretni az, aki ennyi borzalmat látott? Hogy lehet boldog, amikor lehetetlen – és nem is szabad –
mindezt elfelejtenie? Hogy bízhat bárkiben, ha tudja, mekkora a hazugságra való hajlam az emberben?
Janusz L. Wisniewski lendületes, felejthetetlen regényt írt életrõl és halálról, háborúról és békérõl meg a
szerelemrõl.

Santa Montefiora: Az ombufa árnyékában
Balcsillagzat alatt született szerelem, egzotikus környezet és egy dúsgazdag család
élete. Sofia Solanas a végtelen és forró argentin pampa egyik nagybirtokán él. Akara-
tos és talpraesett lány, anyja mégis eltaszítja magától, mert õ maga nem találja a he-
lyét ebben a vadidegen, gyönyörû, de kegyetlen világban. Sofia szenvedélyesen bele-
szeret unokatestvérébe, Santiba. Amikor anyja tudomást szerez az elõkelõ családra
szégyent hozó, bûnös viszonyról, a botránytól rettegve Európába küldi Sofiát. Ezzel
húsz évre elûzi a lányát az otthonából, s persze elszakítja a szeretett férfitól. De egy napon Sofia hazatér...
A Solanas família története egy pattanásig feszült, ezer fokon lángoló szerelem és egy csillapíthatatlan
családi viszály nagyregénye. Santa Montefiore fiatal kora ellenére máris világszerte ismert bestsel-
ler-szerzõ. Regényeibõl csak Európában több mint kétmillió példány fogyott, mind sikerlista-vezetõ lett,
nevét a legtehetségesebb nõi írók között említik a kritikák. A Buenos Airesben töltött évek után jelenleg
Angliában él. (A könyvek kikölcsönözhetõk a Madarász József Városi Könyvtárban.)
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Vadászpecsenye

Hozzávalók: 8 szelet kicsontozott sertéskaraj, 1 szál sárgarépa, 1
fej vöröshagyma, 20 dkg gomba, 1 dl tejföl, 1 evõkanál liszt, 10
dkg füstölt szalonna, citromlé, 1 evõkanál zsír, só, 50 dkg spaget-
ti.
A hússzeleteket kiklopfoljuk, a füstölt szalonnát felaprítjuk. Fel-
forrósítjuk a zsírt, beledobjuk a szalonnát, kiolvasztjuk, majd hoz-
záadjuk a karikára vágott sárgarépát és vöröshagymát, átforgat-
juk, majd a besózott hússzeleteket megpirítjuk benne. Kevés vizet
öntünk alá, és jó puhára pároljuk, végül beletesszük a felszeletelt
gombát. Lefedve még körülbelül 5 percig pároljuk. A liszttel si-
mára elkeverjük a tejfölt, majd ráöntjük a húsra, és besûrítjük.
Enyhén megcitromozzuk, és ha a szalonna nem volt elég sós, meg
is sózzuk az ételt. Sós vízben kifõtt spagettivel tálaljuk.

Krumpligánica sonkával

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 50 dkg füstölt sonka, 20 dkg liszt, 1 dl
tejföl, 0,5 dl olaj, 1 nagy fej vöröshagyma, fûszerpaprika, só.
A megtisztított, megmosott burgonyát feltesszük fõni annyi sós
vízben, amennyi éppen ellepi. Ha megfõtt, a levét leszûrjük, de
pár kanálnyi maradjon alatta, s azzal együtt áttörjük. Hozzáadunk
annyi lisztet, hogy sûrû pépet kapjunk. A megtisztított, finomra
vágott hagymát olajon megfonnyasztjuk, és ebbe mártott kanállal
a burgonyapépbõl galuskákat szaggatunk egy kizsírozott tepsibe
(vigyázzunk, hogy ne érjenek össze). Forró sütõbe toljuk, és a te-
tejét megpirítjuk. Meleg, sós tejföllel leöntve, sonkaszeletekkel
tálaljuk.

Tyúkhúros tészta

Hozzávalók: 50 dkg tészta (pl. orsó), 10 dkg kolozsvári szalonna,
3-4 szál újhagyma zöldje, 1-2 szál fokhagymazöld, kis maréknyi
(kb. 20 szál) friss, zsenge tyúkhúr (túl nagy mennyiség hasme-
nést okozhat!), 1 kis pohár (140 g) 20 %-os tejföl, só.
A tésztát megfõzzük. A szalonnát apró kockákra vágva kisütjük.
A tyúkhúrról eltávolítjuk az esetleges elszáradt, fonnyadt, öre-
gebb részeket, a fokhagymazölddel és az újhagymazölddel együtt
alaposan megmossuk. A zöldeket és a tyúkhúrt apróra vágjuk, be-
lekeverjük a tejfölbe, hozzáadjuk a szalonnakockákat. A tésztát
belekeverjük a masszába, és csak akkor sózzuk, ha a szalonna mi-
atti só még nem lenne elég. Egyéb friss zöldfûszerrel még tovább
gazdagítható. Figyelem! A tyúkhúr nagyon egészséges, de összeté-
veszthetõ más, nem ehetõ növénnyel, ezért csak a fehér virágú növényt
fogyaszd!

Oreo torta

Hozzávalók a tortalaphoz: 2 tojás,
4 evõkanál cukor, 4 evõkanál hol-
land kakaó, 2 evõkanál olaj, csi-
petnyi sütõpor; a krémhez: 25 dkg
mascarpone, 20 dkg porcukor, 2 dl
görög joghurt, 3 dl habtejszín, 1
tasak zselatin, 20 dkg Oreo keksz;
a díszítéshez: 1,5 dl habtejszín, 12
db Oreo keksz.
A tortalaphoz a tojásokat habosra keverjük a cukorral, majd hoz-
záadjuk a sütõporral elkavart kakaót és az olajat. 20 cm-es torta-
formában 10-15 perc alatt megsütjük. A krémhez a mascarponet
kikavarjuk a porcukorral, hozzáadjuk a joghurtot, a felvert hab-
tejszínt, a 2 dl vízben feloldott zselatint, és végül lazán belekever-
jük az összetört kekszet. A krémet a tortalapra kenjük, és jól le-
hûtjük. A 6 db kekszrõl lekaparjuk a krémet, apróra törjük, a torta
tetejére szórjuk, majd a tortaforma szélét leemeljük és a tortát tál-
cára rakjuk. A habtejszínt felverjük, és nyomózsák segítségével 12
habrózsát nyomunk a tortára, majd mindegyiket egy-egy fél Oreo
keksszel díszítjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
Egészen a hét legvégéig napos, száraz idõjárásra
számíthatunk. A gyakran megélénkülõ déli széllel
meleg levegõ áramlik a Kárpát-medence fölé, a leg-
magasabb hõmérséklet többfelé meghaladja majd a
20 fokot. A jövõ hét elejétõl kezdõdõen jelentõsen
megnõ az elõrejelzés bizonytalansága, ekkor nyugat
felõl egy lassan mozgó hidegfront közelítheti meg az országot. Hétfõn és ked-
den a dunántúli megyékben néhány fokkal visszaesik a hõmérséklet, szórvá-
nyosan záporesõ is lehet. Ugyanakkor az ország más részein egyelõre még
folytatódik az átlagosnál melegebb, száraz idõjárás.

www.metnet.hu

Március 15-e
Alsószentivánon

Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, sza-
badság utáni vágyát fejezi ki. Erre emlékeztünk az 5-6. osztályo-
sok emlékmûsorával és az azt követõ hagyományos fáklyás felvo-
nulásunkkal is.

Az iskola tornatermében a Himnusz után Kiss Attila tanár úr
mondta el ünnepi köszöntõjét, párhuzamot vonva a természet ta-
vaszi ébredése és az emberi lélek ébredése, a népek tavasza kö-
zött. Kiemelte, hogy a 12 pont mondanivalója még ma is aktuális,
1848 a mai napig példát mutathat számunkra: soha semmilyen
helyzetben nem szabad feladnunk a céljainkat, mindig küzde-
nünk kell egy szebb jövõért, ahogy azt a márciusi ifjak is tették.
Majd az 5-6. osztályosok elõadása idézte fel az ünneplõk számára
1848. március 15-e történelmünk részévé vált eseményeit. A Szó-
zatot követõen a fáklyás felvonulás az iskolánál kezdõdött, innét
kiindulva haladt a menet a Béke úton keresztül a polgármesteri
hivatal elõtti kopjafáig. Ismét együtt vonultak fel kicsik és nagyok,
szülõk és tanárok. A szokásokhoz híven a fáklyákat a nagyobbak
vitték, a menetet elkísérte az úton a település polgárõrsége is. A
felvonulás után az ünnepség zárásaként Nagy Lajos polgármester
és Husvéth Imre képviselõ megkoszorúzták a hõsi halottak em-
lékmûvét. A koszorúzás alatt egy perc néma fõhajtással emlékez-
tünk meg mindazokról, akik a magyar szabadságért küzdöttek, s
ha kellett, életüket is feláldozták érte.

Kiss Attila

Kedves Olvasóink, Barátaink!
Ezúton is tájékoztatjuk Önöket,

hogy a Madarász József Városi Könyvtár

2014. március 18-ától
MÉG A SZOKOTT HELYEN

(Ady E. út 105.)
és megszokott szolgáltatásaival vár minden érdeklõdõt.
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Oly korban éltünk 10.
A jövõbeli konfliktusok árnyékát elõre ve-
títi a végrehajtó bizottság válasza beadvá-
nyomra, és az ehhez kapcsolódó, már ki
tudja hányadik, rólam készült minõsítés. A
bizalmi szavazással arcvesztés nélkül ke-
rült volna ki a hatalom a vesztes helyzeté-
bõl. Miközben formálisan bizalmat szavaz-
tak ugyan, s elismerték a szakmai munká-
mat, határozatukat fenyegetéssel zárják,
mintha mégis bûnös lennék:
„Felhívom figyelmét, hogy a végrehajtó bi-
zottság egy év múlva visszatér vezetõi tevé-
kenységének értékelésére, s amennyiben nem
teljesíti a vezetõvel szemben támasztott köve-
telményeket, a jelenlegi vezetõi funkcióra al-
kalmatlanná válik.”
Amikor megkaptam a határozatot, átmen-
tem Lendvai Gyurkához az ügyészségre.
– Na, mit szólsz hozzá? – tettem elé a vb-
határozatot.
Gyurka figyelmesen elolvasta, aztán mél-
tatlankodva megjegyezte:
– Ezek még mindig nem értik, hogy mi tör-
tént. Pedig elmagyaráztam nekik. Áthív-
tak engem is az elsõ fegyelmi tárgyalásra,
amikor még elbocsátásról akartak dönte-
ni. Én akkor kifejtettem a véleményemet,
hogy ez az egész politikai okból indított
koncepciós eljárás. Nekem is volt hasonló-
ban részem. Tudom, hogy akit politikai ok-
ból elbocsátanak Magyarországon, az
megsemmisül családostól. Felhívtam a fi-
gyelmüket, hogy te képzettségedet tekint-
ve minden feltételnek megfelelõ szakem-
ber vagy, aki, ha jogsérelem éri, nem hagy-
ja annyiban. Magyarországon 1968 után
megváltozott a világ. Ha a hatalom azt
akarja bizonyítani, hogy jogállam, nem
ítélhet el senkit olyan indokkal például,
hogy dicsõíti a nyugati kapitalizmust, vagy
az imperialisták uszályába került, vagy
olyan szubjektív váddal nem likvidálhat,
amire õk veled szemben hivatkoztak, hogy
klerikális tüntetést szervezett március
15-én. Én akkor ott bejelentettem, hogy
már elõzetesen ügyészi óvást emelek, ha
elbocsátó határozatot hoznak. Felsorol-
tam, hogy mit ír elõ a törvény. Rámutat-
tam, hogy nincs egyetlen bizonyítékuk
sem, nincsenek hiteles tanúk, nem volt sze-
mélyes meghallgatás sem. Ezek után meg-
változott az álláspontjuk, és már csak arra
voltak kíváncsiak, hogyan tudnák elkerül-

ni a felettes szervek reagálását. Te most
döntöttél, hogy maradsz Sárbogárdon.
Ennek sokan örülünk, de igaza van Tóth
Gyulának, hogy akik ennek nem örülnek,
azok nem hagyják annyiban. Készülj föl,
hogy lesz ennek még folytatása! Árgus sze-
mek figyelnek rád ezután.
Így is történt. Már a következõ héten az
egyik éjszaka a legmélyebb álmomból ri-
aszt a csengõ. Két munkásõr áll az ajtóban.
A polgári védelem azonnali behívóját
nyomják a kezembe.
– Hargitai elvtárs, polgári védelmi riadó.
Van tíz perce, hogy felöltözzön, aztán ve-
lünk jön!
Nem értem, de riadtan szedelõdzködöm,
és indulok velük. Minden szörnyûség jár a
fejemben. Fegyver az oldalukon. Ugyan,
mit akarnak ezek? Elvisznek egy félreesõ
helyre, s tarkólövéssel az árokba löknek?
A járási hivatal nagytermében vágni lehet
a füstöt. Kovács János, a járási parancsnok
tart eligazítást. Beosztanak egy csoport-
hoz. Derûsen üdvözölnek a társaim:
– Na, téged is berántott a fõnök? – jegyzi
meg az egyikük derûsen. – Az imperialis-
ták vegyi támadásának elhárítását fogjuk
gyakorolni. Kapsz gázálarcot, de mi a
törzsnél maradunk.
Visznek magukkal egy irodába. Nemsoká-
ra az engem bekísérõ két munkásõr érke-
zik egy nagy kosárral. Ínycsiklandó fok-
hagymaillat árad belõle.
– Mi ez? – kérdezem az egyik társamtól.
– Az egész hülye gyakorlatosdiból ez a leg-
jobb. Péklángos a pékségbõl. Kenyértész-
tából sütötték. Ilyet máshol nem eszel. Na,
vegyél belõle!
Nem kell kétszer kínálnia. Friss, forró, ro-
pogós, sós, a teteje megkenve fokhagymás
libazsírral. Világi jó! Poharak kerülnek az
asztalra, s elõbbi társam egy szemhunyorí-
tás mellett elõvesz egy demizsont is az asz-
tal alól. Minden pohárba gyöngyözõ bort
tölt. A poharát biztatóan az enyémhez
koccintja. Látva kedvetlenségemet még jól
hátba is vág:
– Na, egészségedre, cimbora! Ne szívd
mellre, hogy éjjel berángatott Kovács Já-
nos! Ebben még van hatalma, de fogd föl
vidáman! Jó a társaság, a többi nem számít.
Saját borom. A Nagyiparban termett.
Nem utasítom vissza a szíves kínálást. A
sós péklángostól amúgy is megszomjaz-
tam, egy hajtásra kiiszom a bort. A várat-
lan éjszakai ébresztés kábaságát csak fo-
kozza az erõs ital.
Közben egyre-másra érkeznek a vidéki te-
lepülésekrõl a küldöncök. Hozzák az iga-
zoló jelentéseket, amelyeket mi összesí-
tünk, s innen kerül Kovács János asztalára
az összefoglaló. Reggel hatkor ismét a
nagyteremben hallgatjuk a nagyfõnök elé-
gedett beszámolóját. Sikerült elhárítani a
nyugati imperialisták vegyvédelmi táma-
dását, a polgári lakosságot biztonságba he-
lyeztük. A maró cigarettafüsttõl vörös sze-

mekkel, italtól bódultan botorkálok haza.
Még benézek a kultúrházba. Juhász néni
takarít. Csodálkozva néz rám.
– Hargitai elvtárs? Nem tud aludni?
– Tudnék aludni, Juhász néni, csak nem
hagytak. Légoltalmi gyakorlatra hívtak be.
– Na, akkor menjen inkább haza, hátha tud
még egy kicsit pihenni!
Néhány nap múlva ajánlott tértivevényes
levelet hoz a posta a honvédségtõl. A
tértivevényes leveleket sose szerettem.
Azokban semmi jó nem jött még. Izgatot-
tan bontom ki. Döbbenten látom: azonnali
katonai behívó van benne. Másnap reggel
hat órakor kell megjelennem a sárbogárdi
laktanyában.
Soha nem voltam katona. A nagyothallá-
som miatt a sorozásnál „Hátországi szolgá-
latra alkalmas” bejegyzéssel látták el a ka-
tonaigazolványomat. Miért hívnak akkor
be most? Nincs háború. Másnap a jelzett
idõben ott állok a laktanya portájánál. Föl-
veszik az adataimat, aztán bekísérnek. Ki-
állítanak az udvarra. Nem szól hozzám
senki. Csak állok ott egész nap. Hideg, bo-
rongós november van, így hát hamar el-
gémberedik a lábam a vékony utcai cipõ-
ben. Nem hoztam semmi ennivalót ma-
gammal, csak egy könyv van a táskámban.
Elõveszem, legalább lelki táplálékom le-
gyen, és olvasok ott állva egész nap. Dél-
után odajön egy tiszt, és mondja, hogy ha-
zamehetek, de másnap ugyanígy, reggel
jelenjek meg. Próbálom kérdezni, hogy
mindennek mi értelme, de szigorúan rám
förmed:
– Hadititok, maga nem kérdez, én nem vá-
laszolok, és errõl senkinek nem beszél. Ér-
tette? Elmehet!
Másnap és harmadnap is megismétlõdik
ugyanez. Sejtem, hogy csicskáztatnak, így
hát melegen felöltözöm és a tarisznyámba
egy kis elemózsiát is pakolok a könyv mel-
lé.
Látom, a parancsnoki épület egyik ablaká-
ból figyelnek. Úgy teszek, mintha észre se
venném, dacosan beletemetkezem a
könyvbe, amit magammal hoztam.
Harmadnap délután odajön egy tiszt.
– Jöjjön eligazításra! – szól kurtán. A pa-
rancsnoki épület pártirodájába vezet. Egy
õsz hajú katonatiszt ül az asztal mögött. Én
állok az asztal elõtt, õ gondterhelten föl-
néz az elõtte lévõ iratokból.
– Hargitai elvtárs! Három nap alatt volt
ideje gondolkodni. Láttam, sokat olvas.
Maga okos, tanult ember. Mi türelmesek
vagyunk magához, és bízunk abban, hogy
megérti, hol a maga helye ebben a társada-
lomban. Ne ugráljon, és ne terjesszen itt
imperialista, anarchista eszméket! Na, és
vágassa le a haját, mert ha mi vágjuk le nul-
lás géppel, akkor nézegetheti a tar fejét a
tükörben!
Folytatom.

Hargitai Lajos

Kedves Olvasóink, Barátaink!

Az Önök által felajánlott személyi jövede-
lemadó 1 %-ából összegyûlt 60.600 Ft-ból
2013-ban bútorokat vásároltunk a rövide-
sen átadásra kerülõ új könyvtárunkba.
Kérjük Önöket, hogy felajánlásaikkal ez
évben is támogassák intézményünket.
Köszönjük!

Adószámunk: 16696527-2-07.

Madarász József Városi Könyvtár
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Sima 4-0
Eddig legyõzõre nem talált csapatunk. a 18. fordu-
lóban Kulcsra látogatott és elsöprõ, 4 gólos mecs-
csen nyert. A csapat egységesen, szervezetten ját-
szott, de ennek ellenére is sok helyzet kimaradt.
A mérkõzést a kapitány, Tóth Zs. gólja nyitotta. 30
méterrõl rúgta ki a rövid felsõ sarkot. A második és
harmadik gólt Krajcsovics szerezte, mindkét eset-
ben egy szép támadás elõzte meg a gólokat. Az
utolsó találat Lajtos nevéhez fûzõdik, aki egy kiug-
ratás után gyalogolhatott a kapussal szembe, és a
rövidbe be is helyezte a labdát.
Csapatunk továbbra is 7 ponttal vezeti a tabellát
Nagylók elõtt, azonban a nagy rivális Baracs Bo-
gárdon x-elt, így már kilenc pontra leszakadt.
Az ifi 10-0-val hengerelte le a kulcsiakat.
A következõ hétvégén 2 El Classico lesz, egy este a
tévében, és egy Miklóson az õsi rivális Bogárd el-
len, melynek ifi és felnõttcsapatait vendégül látjuk
a meccs utáni vacsorán.

Sárszentmiklós SE

A Horfer Serleg csoport
eredményei és állása

Nagyvenyim–Enying 1-4
DASE–Rácalmás 1-7
Sárszentágota–Mezõfalva II. 1-3
Perkáta–Zichyújfalu 2-4
Elõszállás–Nagykarácsony 0-1
Vajta–Cece 0-4
Kisapostag–Alap 4-2
1. Nagykarácsony 16 12 2 2 48 23 25 38
2. Kisapostag 16 12 1 3 52 20 32 37
3. Vajta 16 11 2 3 56 23 33 35
4. Enying 16 10 1 5 63 34 29 31
5. Alap 16 10 1 5 36 32 4 31
6. Zichyújfalu 16 8 3 5 40 25 15 27
7. Rácalmás 16 7 3 6 40 30 10 24
8. Mezõfalva II. 16 7 1 8 31 44 -13 22
9. Elõszállás 16 5 2 9 20 43 -23 17
10. Nagyvenyim 16 6 3 7 32 34 -2 15
11. Cece 16 4 3 9 32 50 -18 15
12. DASE 16 3 2 11 25 49 -24 11
13. Sárszentágota 16 2 3 11 28 53 -25 9
14. Perkáta 16 1 1 14 17 60 -43 4
Nagyvenyimtõl -6 pont levonva.

Az Agárdi Termál csoport
eredményei és állása

Kulcs–Sárszentmiklós 0-4
Pusztaszabolcs–Káloz 4-0
Mezõszilas–LMSK 2-0
Nagylók–Adony 4-0
Aba-Sárvíz–Szabadegyháza II. 3-0
Sárbogárd–Baracs 0-0
Seregélyes–Dég 6-1
Lajoskomárom–Kõszárhegy 2-0
1. Sárszentmiklós 18 17 1 0 79 16 63 52
2. Nagylók 18 14 3 1 66 33 33 45
3. Baracs 18 14 1 3 49 18 31 43
4. Pusztaszabolcs 18 12 4 2 49 19 30 40
5. Aba–Sárvíz 18 11 1 6 63 29 34 34
6. Seregélyes 18 10 3 5 47 31 16 33
7. Káloz 18 10 2 6 41 29 12 32
8. Lajoskomárom 18 8 3 7 38 36 2 27
9. Kõszárhegy 18 6 4 8 34 36 -2 22
10. LMSK 18 6 3 9 28 26 2 21
11. Adony 18 5 2 11 24 37 -13 15
12. Szabadegyháza II. 18 4 1 13 31 56 -25 13
13. Kulcs 18 2 5 11 25 54 -29 11
14. Sárbogárd 18 1 4 13 14 55 -41 7
15. Dég 18 1 2 15 23 86 -63 5
16. Mezõszilas 18 2 3 13 26 76 -50 0
Adonytól -2, Mezõszilastól -9 pont levonva.

Hétvégén folytatódik a megyei
férfi kézilabda-bajnokság

Városunk férfi kézilabdacsapata, a VAX KE Sárbo-
gárd a 3. helyrõl vág neki a tavaszi szezonra maradt
három alapszakasz-mérkõzésnek.
A bajnokság elsõ fele kissé felemásra sikeredett,
hiszen voltak szép gyõzelmek, de a közvetlen riváli-
sokkal szemben elszenvedtünk két kellemetlen ve-
reséget is (DAC, Rácalmás). Ennek kijavítására vi-
szont megvan a lehetõség, mert az alapszakaszból
a tavaszra maradt három mérkõzésünk közül kettõ
azokkal a csapatokkal lesz, akikkel szemben elsõ
nekifutásra alulmaradtunk.
Elsõ mérkõzésünket március 23-án, vasárnap
játsszuk itthon a Bicske csapata ellen. Nem lesz
könnyû feladat a legyõzésük, mivel közvetlenül mö-
göttünk tanyáznak a tabellán, és egyszer a szezon-
ban már megizzasztottak minket idegenben. Egy
hétre rá utazunk a nagy ellenfélhez, a DAC-hoz,
majd április 5-én jön hozzánk a listavezetõ Rácal-
más csapata. Az alapszakasz végeztével az elsõ
négy csapat oda-visszavágós körmérkõzéseket vív
egymással a végsõ helyezések eldöntéséért. Eb-

ben az úgynevezett rájátszásos rendszerben az elsõ
négy csapat az alapszakaszban lejátszott egymás
elleni eredményeit tovább viszi. Csapatunk az eddi-
gi eredmények alapján már biztos résztvevõje a rá-
játszásnak, ugyanúgy, mint a Rácalmás, a DAC és
a Bicske csapata is.
Következõ fordulók:
VAX KE Sárbogárd–Bicskei TC
március 23., 18.00 óra, Mészöly-csarnok.
Dunaújvárosi AC–VAX KE Sárbogárd
március 30., 16.00 óra, Dunaújváros, városi
sportcsarnok.
VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE
április 5., 18.00 óra, Mészöly-csarnok.

Tabella

1. Rácalmás 9 8 0 1 323 200 16
2. DAC 9 8 0 1 316 199 16
3. Sárbogárd 9 7 0 2 276 193 14
4. Bicske 9 6 0 3 224 185 12
5. Seregélyes 10 3 0 7 250 299 6
6. Martonvásár 10 1 0 9 217 286 2
7. Ercsi II. 10 0 0 10 167 411 0

Rehák Tamás

SÍC – hírek, eredmények
Kvalifikációszerzés reményében utaztunk március
16-án a kecskeméti teremíjászversenyre. Egyesü-
letünkbõl hat fõ – Stadler Balázs, Hargitai Enikõ,
Horváth Tamás, Széplaki Zoltán, Gilicze László és
Katona Dorottya – indult ezen a versenyen. Közülük
egyedül Katona Dóri rendelkezett már OB-indulási
joggal, a többiek nem.
Gondolom, sokakban felmerül a kérdés, hogy miért
kellett Dórit ezen a versenyen indítani.
Tapasztalatból tudjuk, hogy legeredményesebb
fejlõdést sok versenyeztetéssel lehet elérni (minél
többet versenyez valaki, versenyeredményei annál
jobbak lesznek, több versenyzéshez viszont több
pénz is kellene). Dórit azért is versenyeztettük,
hogy a mostani hétvégén sorra kerülõ teremíjász
országos bajnokságra minél jobb formába kerüljön.
Továbbá azért, mert Dóri jelenleg az országban az
olimpiai íjászok mezõnyében egyedüli ifjúsági lány
versenyzõ. Bármilyen hazai minõsítésû versenyen
indul, Õ elsõ helyezett, kivéve a nemzetközi és ha-
zai rendezésû nemzetközi versenyt, ahol lesznek
majd ellenfelei, feltéve, ha a MISZ nevezi ilyen ver-
senyre. Ezért, hogy kategóriájában egyedül van –
nincs vetélytársa – nagyon nehéz a dolga. Õ úgy
edz, hogy a felnõtt nõk és férfiak eredményeihez
tudja saját eredményeit viszonyítani.
A többieknek most volt az utolsó lehetõségük arra,
hogy az OB-re indulási jogot szerezzenek. (Dobo-
gós eredményeinkkel még elégedettek vagyunk,

de azzal nem, hogy öt fõbõl csak egy fõ tudott kvali-
fikációs szintet elérni.)

Eredményeink: Stadler Balázs – kadet 1., Horváth
Tamás – ifjúsági 3., Katona Dorottya – ifjúsági 1.,
Hargitai Enikõ – felnõtt 7., Gilicze László – senior 3.
helyezettek, és nem szereztek indulási jogot. Szép-
laki Zoltán – felnõtt 5. helyezett, és indulási jogot
szerzett az OB-ra.

A 2014. évi március 22-23-ai teremíjász magyar
bajnokságra minõsítéssel rendelkezõ és azon indu-
ló versenyzõink: Szénási Benedek, Csik Nikoletta,
Katona Dorottya és Széplaki Zoltán.

Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt
érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat. Felszerelést bizto-
sítunk, saját íjjal rendelkezõk jelentkezését is vár-
juk.

Egyesületünk elérhetõ: lgilicze@tolna.net.

Egyesületünkrõl többet megtudhattok és tájéko-
zódhattok a sic.hupont.hu oldalon.

Kérjük, hogy az idei évben is a személyi jövedelem-
adójuk 1 %-ával támogassák egyesületünket.

Adószámunk: 18491074-1-07

Elõre is nagyon köszönjük!

Sárréti Íjász Club Sárbogárd

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

,,Ez jó tanács” – gondolta magában Arany-
hajú Kálmán, mindent akképpen cseleke-
dett, ahogy az öregasszony mondotta neki.
Addig ment, míg eljutott a híres forráskút-
hoz, ott meg sem állott, hanem így szólott:
– Jöjj ki, Világszépe! – de nem háromszor,
mint a boszorkányszüle otthon kitanította,
csak egyszer, s arra kilövellkedett a víz fe-
nekérõl egy cifra aranyskatulya. Felkapta a
nyeregkápába, s megrugaszkodott vele
visszafelé. Hát látja, hogy egy sereg vasfo-
gú bába, mint megannyi veszett állat, úgy
fut utána, s azt kiáltozza:
– Hiába futsz, ha hét ördögöd van is, mitõ-
lünk meg nem menekszel, miénk vagy min-
denestõl!
Aranyhajú Kálmán fut egyenesen az erdõ
felé, eléri a feneketlen árkot, átugrat a lo-
vával, s azt mondja:
– No, ördögadták, jöhettek immár!

Mikor õ ezt kimondotta, már ott is voltak
az ördögadták, s a nagy dühösség miatt a
szemük világa is úgy elveszett, hogy nem
látták meg az árkot sebes futtukban, s egy-
tõl egyig nyakra-fõre belekecskebukáztak.
Hogy Aranyhajú Kálmán ilyen szerencsé-
sen megszabadult a vasfogú bábáktól, be-
ment a Világlátó öregasszonyhoz, átadta a
lovat, s megköszönte a jó tanácsot.
Azt mondja az öregasszony:
– Jó szívvel, fiam, máskor is, ha még szük-
séged lesz valamiben, csak folyamodj hoz-
zám, s én segítek rajtad, amiben csak segít-
hetek tehetségem szerint.
Aranyhajú Kálmán felkötözte az öreg-
asszony fia segítségével a skatulyát a hátá-
ra s elindult. Mikor hazaérkezett a malom-
ba elfáradva, abban a szempillantásban ott
termett a boszorkány vén szüle, aki õt min-
denképpen el akarta veszíteni, s azt mon-
dotta neki, hogy ki ne bontsa a skatulyát
reggelig. De tudta ám Aranyhajú Kálmán,
hogy azzal is csak veszedelmet forral elle-
ne, s amint kitette a lábát a házból, nyom-
ban kibontották apjával s anyjával a skatu-

lyát. Hát egy olyan gyönyörû szép leány
pattant ki belõle, hogy az egész ház meg-
fényesült annak ritka szépségétõl. A leány,
hogy megvacsorált, álom nélkül töltötte el
az éjszakát, virradatig mindig csak beszél-
getett a molnárral s a fiával, aki elhozta õt.
Nem is jött álom a szemükre a háziaknak,
úgy elfogta õket a szertelen nagy ámulat a
leány szépsége miatt.

Másnap aztán úgy volt kicsinálva, hogy
Aranyhajú Kálmán esküdjék össze a szép
leánnyal. El is készültek a fõzéssel meg a
lakodalmi vendégséggel. De a leány azt
mondotta, hogy az õ országukban az a szo-
kás, hogy a házasulandók elõbb megtart-
ják a lakodalmi vendégséget, s csak azután
esketik õket össze. Nem bánná, ha most ez
alkalommal neki kedvét töltenék, s otthoni
szokás szerint tartanák meg a lakodalmat.
Reá is állottak mind az õ kívánságára.

Nemsokára asztalhoz ültek a hivatalosok,
a király is meg volt híva, s meg is jelent az
asztalnál feleségestül, mivelhogy igen ked-
velte Aranyhajú Kálmánt. Mikor az ebéd
immár vége fele járt, felállott az asztaltól a
szép idegen leány, s azt mondotta:

– Tisztelt asztalvendégek, meg ne botrán-
kozzanak azon, amit beszélek. Én eljöttem
messze földrõl erre az idegen helyre, hogy
egy igazságot világosságra hozzak. Nekem
van otthon egy olyan tükröm, amely min-
dent kimutat, ami jó vagy rossz történik a
világon. Abból a tükörbõl néztem én ki, s
tudom is, hogy ezt az Aranyhajú Kálmánt
az itt jelenvaló királyné szülte a világra. De
a boszorkány vén szüle, hogy a király itt-
hon nem volt, befurakodott a királyné mel-
lé bábának, a fiút, mikor megszületett, el-
sikkasztotta, s az udvarbelieknek azt ha-
zudta, hogy a királynénak a fia halva szüle-
tett. Ez olyan igaz, mint a fényes nap, ha
nem hiszik, menjenek, ássák ki a fazekat a
kertben, s meglátják, hogy egy fahasáb van
abban eltemetve. Ezt pedig azért cseleked-
te, hogy bosszút állhasson a királyon, hogy
nem az õ leányát, hanem mást vett felesé-
gül. A fiút pedig eleresztette a malomárok-
ban. Onnan fogta ki a molnár, ez, aki fel-
tartotta, s felnevelte ekkoráig.

Elbámult ezen a beszéden az egész ven-
dégsereg. Még el sem végezték jól az ebé-
det, a király futtatott a kertbe, kiásatta a fa-
zekat, s egy fahasábot talált abban. Tüstént
elfogatta az ördöngös vén boszorkány szü-
lét a leányával együtt, s mind a kettõt or-
szágából kihajtatta. A molnárt s a molnár-
nét a fia felneveléséért olyan gazdagon
megajándékozta, hogy azok holtuk napjáig
szükséget nem láttak. A maga saját fiát,
Aranyhajú Kálmánt a szép leánnyal, akit
maga hozott magának, összepárosította,
magához vette, beültette õket egy szép pa-
lotába, máig is ott élnek, ha meg nem hal-
tak.

Vége

Felhívás az
általános iskolákba
történõ beíratásra

Értesítjük az érintett szülõket, hogy a
2014/2015. tanévre történõ általános is-
kolai beíratásokra az alábbi idõpontok-
ban kerül sor:

2014. április 28-29-30.
(hétfõ, kedd, szerda)

8.00 órától 18.00 óráig.

Tanköteles gyermekét a szülõ köteles a
lakóhelye, ennek hiányában tartózko-
dási helye szerinti illetékes, vagy a vá-
lasztott iskola elsõ évfolyamára beírat-
ni.
Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor
a gyermek nevére kiállított lakcímet
igazoló hatósági igazolványt (lakcím-
kártyát) és az iskolába lépéshez szüksé-
ges fejlettség elérését tanúsító igazolást
kell bemutatni. A felvételrõl elsõ fokon
az iskola igazgatója dönt, elutasítás ese-
tén a fenntartó hivatott a felülbírálati
kérelmet elbírálni.
A KLIK Sárbogárdi Tankerületéhez
tartozó intézmények nevét az alábbiak-
ban közöljük:

1. Sárbogárdi Mészöly Géza Általános
Iskola, 7000 Sárbogárd, József A. u. 14.
2. Sárszentmiklósi Általános Iskola,
7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-
173.
3. Sárbogárdi Mészöly Géza Általános
Iskola Szent István Tagiskolája, 7000
Sárbogárd, Szent István u. 82-84.
4. Sárszentmiklósi Általános Iskola
Nagylóki Tagiskolája, 2435 Nagylók,
Kossuth u. 3.
5. Cecei Általános Iskola, 7011 Cece,
Árpád u. 3.
6. Cecei Általános Iskola Alapi Tagis-
kolája, 7011 Alap, Béke u. 12.
7. Cecei Általános Iskola Alsószentivá-
ni Tagiskolája, 7012 Alsószentiván, Bé-
ke u. 112.
8. Mezõszilasi Németh László Általá-
nos Iskola, 7017 Mezõszilas, Petõfi u.
1/G.
Gyógypedagógiai nevelési–oktatási in-
tézmény:

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és EGYMI, 7000
Sárbogárd, József A. u. 20.
A körzeti iskolák beiskolázási területe
megtekinthetõ az iskolák honlapján és
helyszínén, valamint a Fejér Megyei
Kormányhivatal honlapján.

Szilágyiné Németh Sarolta
tankerületi igazgató
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Március 22., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szem-
mel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.05 Vízitúra 10.35
Kincsünk a ló 11.00 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.10 Szabadság tér ’89 12.55
KorTárs 13.35 A víz világnapja alkalmából 13.55 DVSC-TEVA–PMFC labdarú-
gó-mérkõzés 15.55 Az arab fürdõk története és élete 16.35 Az ég, a föld, a férfi és a
nõ – Tata és környéke 17.30 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Az örömapa 22.15 Ghymes 30: Születésnapi koncert 23.10
Hol az igazság? 1.20 Rochester grófja – Pokoli kéj
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 kí-
vül 11.40 A’la Car 12.10 4ütem 12.45 Férfi kézilabda negyeddöntõ 14.30 Észak és
Dél 16.25 Apja lánya 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 Amikor megállt a Föld
21.30 Elrabolva 2. 23.25 Apátlan anyátlanok 1.40 Tengerparti fenegyerek 2.10 A
szív útjai 4.00 Mint a mesében 4.45 Tuti gimi 5.30 Gossip Girl – A pletykafészek
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 9.30 Astro-Világ 10.35 Norbi Update –
Az egészség iskolája 11.05 Állatõrség 11.35 Babavilág 12.05 Tûsarok 12.35 13-as
raktár 13.30 Édes élet 16.00 Családi titkok 17.00 Irigy Hónaljmirigy 18.00 Tények
19.00 Magánnyomozók 20.00 A házinyuszi 22.15 Az ének iskolája 0.15 Fortress 2:
Pokoli ûr 1.50 Luxusdoki 2.40 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 Ka-
barématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány
hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.07 Sportvilág 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló
értékeink 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.59 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10
Éjszaka

Március 23., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Summa 6.55
Család-barát 9.00 Katolikus krónika 9.40 Megkeresni az embert 10.05 Útmutató
10.30 Kérdések a Bibliában 10.45 Ortodox örömhír 11.10 Evangélikus ifjúsági mû-
sor 11.15 Halász Béla püspök portréja 11.45 Zsinagógák 12.00 Hírek 12.10 Hétköz-
napi kifutó 12.45 Célkeresztben 13.15 TS – Sport7 13.55 Út Rióba 14.25 Lengyelor-
szág: Przemysl – Egy keresztény séta 14.55 Égigérõ fû 16.25 Újpest–DVTK labdarú-
gó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország,
szeretlek! 21.40 Egy asszony illata 0.15 Ondine
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.10 Max Steel 9.40 Egészségkalauz
10.15 Teleshop 11.15 Kalandor 11.45 Havazin 12.20 A Muzsika TV bemutatja: Mi,
muzsikus lelkek 12.55 Glee – Sztárok leszünk! 14.00 Amikor megállt a Föld 16.10
Bûnvadászok 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Sherlock Holmes 2. – Árnyjáték
22.25 Amerikai pite 0.25 Portré 1.05 Gyilkos dallamok 3.05 Cobra 11 4.05 Barátok
közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 9.40 Astro-Világ 10.45 Stílusvadász
11.15 Stahl konyhája 11.45 Több mint testõr 12.15 Édes élet 16.00 Megasztár 10!
18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 A nagy duett 22.50 Pimasz úr ott alszik 23.50
Vágy és vezeklés 1.55 Psych – Dilis detektívek 2.45 A férjem védelmében 4.25
Napló 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.34 A XXI. századi történelem 6.00 Vasárnapi új-
ság 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 10.04
Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolat-Jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvi-
lág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30
Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.30 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30
A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók 20.50 Vers
napról napra 21.04 Rádiószínház 21.59 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Március 24., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A korona herce-
ge 10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma magazin 13.00
Domovina 13.35 Magyarlakta – vidékek krónikája 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 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Hacktion Újratöltve 21.20 Kékfény 22.20 Az Este 23.00 Híradó 23.10 Sporthí-
rek 23.15 Verssor az utcazajban 23.20 Aranymetszés 0.15 Rex felügyelõ 1.05 Kü-
lönleges mentõalakulat 1.50 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Csók és
csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy el-
len – A családi játszma 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt 22.00
Castle 23.05 CSI: A helyszínelõk 0.05 Reflektor 0.25 Minden lében négy kanál 1.25
Kémpárbaj 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 NCIS 23.55 Elit egység 1.00 Tények
1.45 Aktív 2.10 NCIS 3.00 Maricruz 3.45 Eva Luna 4.30 Családi titkok 5.25 Édes
élet

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.22 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 Króni-
ka 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belé-
põ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Március 25., KEDD

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 Srpski ekran 13.00 Unser
Bildschirm 13.35 Hacktion Újratöltve 14.30 Különleges mentõalakulat 15.20 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 21.15
Bosszú 22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 Verssor az utcazajban
23.05 Magyar Média Mecenatúra 0.05 Rex felügyelõ 1.00 Különleges mentõalaku-
lat 1.45 Everwood

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Csók és
csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy el-
len – A családi játszma 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt 22.00 A
mentalista 23.05 Életre-halálra 0.05 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.40
Reflektor 0.55 A fõnök 1.55 Havazin 2.25 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
1.45 Aktív 2.10 A titok gyermekei 4.10 Eva Luna 4.55 Aktív 5.25 Édes élet

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.22 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 ma-
gazin 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.05 Rádiószínház 0.10 Éjszaka

Március 26., SZERDA

MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika 13.00
Ecranul nostru 13.35 Gasztroangyal 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 18.30 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 23.00 Sporthírek 23.05 Vers-
sor az utcazajban 23.10 Summa 23.40 KorTárs 0.10 Rex felügyelõ 1.00 Különleges
mentõalakulat 1.40 Everwood

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45
Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Csók és
csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy el-
len – A családi játszma 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt 22.00
Szulejmán 23.15 Házon kívül 23.50 Reflektor 0.10 Isteni véletlen 2.00 A szív útjai
4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában

TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja
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 1.45 Aktív 2.10 Prérifarkas
blues 3.50 Eva Luna 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 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.21 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 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Március 21., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Pünkösd a reformátusoknál 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 A rendõrség évértékelõje (23p), Kolbásztöltõ
Fesztivál (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Március 22., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (ism.
40p) 13.00 Lapszemle 14.00 A rendõrség évértékelõje (23p), Kolbásztöltõ
Fesztivál (90p) 18.00 Lapszemle 19.00 Interjú Sükösd Gergõvel (8p), Ta-
vaszi bál Alapon (38p), Óvodás bál Cecén (55p), Fúvósbál Sárbogárdon
(~75p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Március 23., V: 7.00 Heti híradó 8.00 A rendõrség évértékelõje (23p), Kol-
básztöltõ Fesztivál (90p) 13.00 Heti híradó 14.00 Interjú Sükösd Gergõvel
(8p), Tavaszi bál Alapon (38p), Óvodás bál Cecén (55p), Fúvósbál Sárbo-
gárdon (~75p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Evangelizációs hét: Máté
Sándor (ism. 42p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Március 24., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Evangelizációs hét: Máté
Sándor (ism, 42p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Bemutatkozik az
Aquila párt (~13p), A víz útja a csapig (ism. 60p), Evangelizációs hét: Já-
kob János (90p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Március 25., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (ism. 40p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Bemutatkozik a Közösség a Társadalmi
Igazságosságért Néppárt (23p), Március 15-e Sárbogárdon (77p) 23.00
és 0.00 Heti híradó

Március 26., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Bemutatkozik az Aquila párt
(~13p), A víz útja a csapig (ism. 60p), Evangelizációs hét: Jákob János
(90p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabda-
rúgás (ism. 40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Március 27., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (ism. 40p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Evangelizációs hét: Máté Sándor
(ism. 42p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szerep-
lõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

Március 27., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Slovenski utrinki 13.00
Kvartett 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 22.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek
23.10 Verssor az utcazajban 23.20 Rejtélyes XX. század 23.50 Történetek a nagyvi-
lágból 0.20 Rex felügyelõ 1.10 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 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Csók és
csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy el-
len – A családi játszma 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt 22.00 Fék-
telen harag 0.05 Brandmánia 0.45 Reflektor 1.00 Dollhouse – A felejtés ára 2.05
A’la Car 2.30 Gálvölgyi-show 3.05 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú ár-
nyékában
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 Célke-
resztben 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.10 Sherlock és Watson 3.00 Célkeresztben 3.45
Eva Luna 4.30 Családi titkok 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.21 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 törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éj-
szaka

Március 28., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma kultúra 13.00 Esély
13.35 A megregulázott fény 13.55 Történetek a nagyvilágból 14.25 Különleges
mentõalakulat 15.15 A múlt fogságában 16.05 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 Bízunk benned! 21.20 Párizsi mentõsök 22.20 Az Este 22.55 Hír-
adó 23.05 Sporthírek 23.10 Verssor az utcazajban 23.15 Ha idegen vagy – A Doors
története 0.45 Rex felügyelõ 1.35 Különleges mentõalakulat
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Csók és
csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy el-
len – A családi játszma 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt 22.00 A
zöld íjász 23.05 Gyilkos elmék 0.05 Reflektor 0.20 Odaát 1.20 Kalandor 1.50 Az egy-
ség 2.40 4ütem 3.05 A szív útjai 4.00 Mint a mesében 4.45 Tuti gimi 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 Hellboy II. – Az aranyhadsereg 1.05
Tények 1.50 Aktív 2.15 Szellemdoktor 3.05 Eva Luna 3.50 Családi titkok 5.00 Baba-
világ 5.25 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 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.19 Zene 13.30
Az unitárius 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 Króni-
ka 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belé-
põ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éj-
szaka
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Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

Tûzifavásár! Cser hasított: 2050 Ft, akác kugli:
2280 Ft, hasított: 2380 Ft, vegyes hasított: 2250
Ft. Házhozszállítással! 06 (20) 406 9267 (2159465)

Cecén 2032 m2-es telek eladó, közmûvesített
utcában, bekerítve. 4-5 éves használt gépkocsi-
ra cserélhetõ. 06 (30) 8488 289
Tömött kacsa konyhakészen eladó. 1600 Ft/kg
06 (20) 462 1678
Mérlegképes könyvelõt vagy könyvelésben já-
ratos munkavállalót keresek, napi 4 órás munka-
idõben. Érdeklõdni telefonon a 06 (20) 379 2800.
Árpád-lakótelepen 3. emeleti, erkélyes lakás
egyedi gázfûtéssel eladó. 06 (30) 601 0554
Rántanivaló csirke kapható, Bethlen Gábor utca
25. 06 (70) 339 6137 (2159734)

Bécsbe erõs fizikumú segédmunkásokat kere-
sek. 06 (30) 576 2729
M6-os autópályán OMV töltõállomás nõi mun-
katársakat keres. Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal a sárbogárdi OMV-n. (2159733)

Kukorica, árpa, kisbálás széna eladó. 06 (70)
351 8942

A Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola ha-
tározott idejû takarítót keres. Önéletrajzot postai
úton a Mészöly Géza Általános Iskola 7000 Sár-
bogárd, József Attila út 14. számra kérjük külde-
ni 2014. március 21-ig. A munkakör, az elbírá-
lást követõen azonnal betölthetõ.

Kisbálás lucerna eladó 06 (30) 9253 592 (2159731)

Alma eladó 160 Ft/kg. Telefon: 06 (25) 460 835
(2159730)

Megbízható, mindig elérhetõ informatikus ke-
res számítógépe karbantartásához? Megtalálta!
Új és használt számítógépek, alkatrészek be-
szerzése, értékesítése, számítógépek telepítése
rövid határidõvel Sárbogárdon és környékén.
Kérésére házhoz megyek! Csatlakozzon Ön is
elégedett ügyfeleim táborához.
Elérhetõségeim telefon: 06 (30) 549 5891,
e-mail: vallalkozoinformatikus@gmail.com.

Mozgó fagylaltárusítására munkatársat kere-
sek, azonnali kezdéssel. 06 (20) 254 0399

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása

06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA,

külföldre is.
06 70 5397 882

ALBÉRLETET KERESÜNK
SZÉKESFEHÉRVÁRON.

06 70 967 7592

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:

a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

„ÚJRATERVEZÉS” MEGÚJUL SÁRBOGÁRD VÁROSKÖZPONTJA
– PROJEKTZÁRÁS

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a városrehabilitációs projekt a
végéhez közeledik, a projekt fizikai megvalósulása lezárul 2014. március 31-én. A
záró idõpontig megtörténnek a végleges mûszaki átadások, valamint befejezõd-
nek a használatbavételi eljárások.

wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

Sárbogárdi BABABÖRZE
a mûvelõdési házban

április 5-én, szombaton,
8.00-11.30 óráig.

Asztalfoglalás:
dora.kocsis0911@gmail.com

Mindenkit szeretettel várunk!

NÉMET BÁLÁS

CIPÕVÁSÁR
NÕI, GYEREK: 500 FT/PÁR

FÉRFI: 1000 FT/PÁR

SÁRBOGÁRD, MÛVELÕDÉSI HÁZ

2014. március 27., 8-12 óráig.

Mindenkit
szeretettel

várunk

Bajáról!

KÖSZÖNET
A présházkulcs megtalálójának a tulaj-
donos szeretne köszönetet mondani.
Kéri, hogy a szerkesztõségben adja meg
elérhetõségét.

Tisztelt Gazdálkodók!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezúton tájé-
koztatja Önöket, hogy a tagjai számára ingyene-
sen igénybe vehetõ kamarai kártyák az alábbi
helyen és idõben átvehetõk a falugazdászoktól
elõzetes telefonos egyeztetés alapján:
Alap hétfõ 10.00–12.00
Alsószentiván csütörtök 10.00–12.00
Cece kedd 8.00–15.00
Hantos szerda 10.00–11.00
Igar csütörtök 13.00–15.00
Mezõszilas csütörtök 9.00–12.00
Nagylók szerda 10.00–11.00
Sárbogárd hétfõ–péntek 8.00–16.00
Sárkeresztúr szerda 13.00–15.00
Sárszentágota szerda 9.00–12.00
A kamarai tagok részére folyamatosan biztosí-
tott kamarai kártya egyes szolgáltatások igény-
bevételekor meghatározott kedvezményeket
nyújt a kártyabirtokosoknak. A kamarai kártya
elfogadóhelyei megtekinthetõk a www.nak.hu
honlapon.

Király-Varga Lívia vezetõ falugazdász,
NAK Fejér Megyei Igazgatóság

MEGHÍVÓ
A Sárbogárd–Sárszentmiklósi

Borbarátkör meghívja
a borosgazdákat

2014. március 22-én
9 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



Bogárd és Vidéke 2014. március 20. HIRDETÉS 19

Önt is várja
a Lajoskomáromi

Egészségfejlesztési Iroda!
A Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata „Rajtad múlik! –
életmódprogramok az Enyingi kistérségben” címû projektje kere-
tében mûködõ egészségfejlesztési iroda kifejezetten a kisgyer-
mekes szülõknek tart klubfoglalkozásokat. Ezeken a foglalkozáso-
kon szakszerû felügyelet mellett a gyermekek egészségét védõ és
fejlesztõ ismeretanyagok és technikák kerülnek átadásra.

Március hónapban
aktuális rendezvényeink:

Március 25-én Babamasszázs
Szülõklub

(A foglalkozás helyszíne a lajoskomáromi védõnõi tanácsadói iroda.)

„Jó a mamának, jó a babának”
– Az elõadáson szakszerû
iránymutatás mellett sajátít-
hatják el a kismamák a szü-
lõ–gyermek köteléket és a ki-
csik immunrendszerét erõsítõ
masszázs technikáját. A masz-
százs csökkenti a stresszhor-
monok felszabadulását, ser-
kenti a vérkeringést és segíti a testkép kialakulását. A rendszere-
sen masszírozott kicsik jobban alszanak, fájdalomcsillapító hatása
is van, valamint segíti a szelek távozását. A masszázs az anyukára
is jó hatással van, fokozza a tejtermelést és a stressz-szintre is jó
hatással van.

Március 26-án „Iskolás lesz
a gyermek!”
Szülõklub

(Az elõadást tartja: Wágnerné Sípos Katalin pszichológus.)

Az iskolakezdés legalább olyan
megterhelõ a szülõknek, mint
a gyerekeknek, a család ko-
moly változásokat élhet meg.
Wágnerné Sípos Katalin pszi-
chológus közös gondolkodás-
ra, tapasztalatok cseréjére
hívja a szülõket egy különleges
szülõklubba. Szakértõi segít-
séggel jóval könnyebb venni az
akadályokat. A gyerekek iskolai fejlõdését nagyban befolyásolja,
hogy milyen támogatást kap a szüleitõl. A foglalkozásokon a fris-
sen iskolába kerülõ, illetve a nagyobb, kamaszkorú fiatalokat ne-
velõ szülõk oszthatják meg tapasztalataikat és kaphatnak segítsé-
get a problémáik megoldásához.

A foglalkozásra és az elõadásra
minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Szokjon rá
az egészségre!

Önt is várja a Sárbogárdi
Egészségfejlesztési Iroda!

A Cece Nagyközség Önkormányzata „Éljünk egészségesen! – élet-
módprogramok a Sárbogárdi kistérségben” címû projektje kere-
tében mûködõ egészségfejlesztési iroda (EFI) olyan programokat
valósít meg, melyeken keresztül a kistérség lakossága megismer-
heti az egészségtudatos táplálkozás, a testmozgás és a káros
szenvedélyektõl mentes életmód fontosságát. A több alkalom-
mal megrendezésre kerülõ szûrõnapokon a többszörösen túlter-
helt egészségügyi alapellátást kisegítve, számos gyakori beteg-
ségtípus rá jellemzõ rizikófaktorát méretheti fel az érdeklõdõ.
Az EFI-k szolgáltatásait igénybevevõk személyre szabott állapot-
felmérésen vesznek részt, és az eredmények alapján lehet mérle-
gelni, van-e jelen olyan egészségügyi kockázat, amely beavatko-
zást igényel. Az EFI-k kapcsolatban vannak több szakegészségügyi
szolgáltatóval, így mindenki az eredményei alapján a neki leg-
megfelelõbb szolgáltatástípust veheti igénybe.
Több olyan tanácsadás is folyik, mely például az étkezési szokások
megreformálását, vagy a testmozgási szokások fejlesztését céloz-
za.

Az étrendi tanácsadás keretében például speciális élethelyzet-
ben lévõknek tervezett, konkrét receptekhez is hozzá lehet jutni,
továbbá több olyan ételkészítési technológiai újítást ismerhetnek
meg, melyek hozzájárulnak a hagyományos étrenddel szemben
az egészségesebb táplálkozáshoz.
A testmozgás-tanácsadásokon azok kapnak segítséget a „hogyan
induljak el” jellegû kérdésekhez, akik már belátták, hogy szüksé-
gük van több testmozgásra, de nem tudják, miként kezdjenek
hozzá, melyik a számukra legmegfelelõbb mozgástípus.
A fentiek mellett a prevenció az egyik legfontosabb tevékenysége
az EFI-knek. A jelenlegi egészségügyi alapellátó rendszernek alig
van kapacitása a megelõzésre, ezért számos célzott prevenciós
rendezvény kerül lebonyolításra. Nagy hangsúlyt fektet a projekt
a fiatalkori dohányzás és alkohol okozta problémák megelõzésé-
re, oktatásokkal és figyelemfelkeltõ kiadványok terjesztésével.
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Enyingi Egészségfejlesztési Iroda
Cím: 8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 1.
Telefon: +36 (30) 532-7013
E-mail: efi.lkom@gmail.com
Honlap: www.rajtadmulik.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.h

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